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مقدمه
نامعینبودن قراردادهاي فرانچایز 1در حقوق ایران ماهیت آن را در هالهاي از
ابهام نگه داشته است .عدهاي از حقوقدانان با یافتن وجوه مشترک میان این
قرارداد و تعدادي از قالبهاي سنتی عقود رایج در حقوق اموال درصدد انطباق این
نهاد حقوقی با عقود معین مذكور در قانون مدنی برآمدهاند ،البته تالش در جهت
انطباق این قرارداد با عقود معین ،در راستاي جارينمودن آثار و احكام آن عقود بر
این قرارداد و اجتناب از مشكالت بعدي است .در مقابل عدهاي معتقدند این قرارداد
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

قابلیت انطباق با هیچ یك از عقود معین مذكور در قانون مدنی را نداشته و تنها بر
مبناي اصل حاكمیت اراده و مقررات ماده  10قانون مدنی قابل تفسیر و توجیه
است .از این رو ،این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی و مطالعه مقایسهاي میان
این قرارداد ،عقود معین مذكور در قانون مدنی و مقررات ماده  10آن قانون ،به
این مسأله كه آیا این قرارداد قابلیت انطباق با عقود معین یا مقررات ماده 10
قانون مدنی را دارد ،پاسخ گوید ،البته در این مقاله نیز فرض بر این است كه به
جهت ماهیت خاص موضوع این قرارداد ،این نهاد حقوقی تنها بر اساس مقررات
ماده  10قانون مدنی قابلیت تفسیر و توجیه را دارد.
این پژوهش در سه بخش ،یك مقدمه و در نهایت نتیجهگیري ارائه شده است.
در فصل اول ،تعریف قرارداد فرانچایز و عناصر سازنده آن ،در فصل دوم اوصاف
قرارداد و در فصل سوم ماهیت این قرارداد مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد .در
نتیجهگیري نیز پس از بیان خالصهاي از آنچه گذشت ،كاستیهاي نظام حقوقی
ایران در این زمینه و پیشنهادهاي اصالحی بیان شده است.
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الف ـ تعریف فرانچایز و عناصر سازنده آن
در این بخش طی دو قسمت ،ابتدا تعریف قرارداد فرانچایز با استفاده از فرهنگ
اصطالحات حقوقی و دیگر منابع مرتبط و سپس عناصر تشكیلدهنده آن تبیین
خواهد شد.
1ـ تعریف فرانچایز
همانگونه كه در مقدمه بیان شده است ،در مقررات داخلی ایران چه در مقررات
ناظر به مالكیت فكري و چه در سایر قوانین ،اثري از قرارداد فرانچایز دیده نمیشود.
به عنوان یكی از جامعترین اسناد بینالمللی در مورد حقوق مالكیت فكري ،مطلبی
پیرامون فرانچایز نیامده است.
در كنوانسیون پاریس كه ناظر به مالكیت صنعتی در مفهوم وسیع آن است و
به عنوان سندي پایه در این زمینه ،موضوعاتی از جمله اختراعات ،عالئم ،طرحهاي
صنعتی ،مدلهاي اشیاي مصرفی ،اسامی تجاري ،نشانههاي جغرافیایی (نشانههاي
منبع و اسامی مبدأ) و جلوگیري از رقابت غیر منصفانه را دربر میگیرد ،سخنی از
این قالب حقوقی به میان نیامده است .از این رو به منظور دستیابی به تعریف این
نهاد ،چارهاي جز رجوع به فرهنگهاي حقوقی موجود و قوانین داخلی دیگر كشورها
نیست .در فرهنگ حقوقی بلك ،2فرانچایز اینگونه تعریف شده است« :قراردادي
كه به موجب آن ،صاحب نام و عالمت تجاري حق انحصاري خود بر این دارایی را
به منظور راهاندازي شبكه تجارت یا فروش كاال و خدمات در محدوده جغرافیایی
معین به دیگري واگذار مینماید( ».گارنر 2004 ،م).

مجموعه دستورالعملهاي اتحادیه اروپا كه دستورالعمل مجموعه رویههاي حاكم
بر این قرارداد است تعریف دقیقتري ارائه میدهد .ماده یك این دستورالعمل

سام محمدي ،احمدعلي محسنزاده ،علي محسنزاده

در اسناد بینالمللی ،در موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكیت فكري (تریپس)،
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میگوید« :نظام عرضه كاالها ،خدمات و فناوري یا هر سه آنها به بازار است كه
بین دو شخص مستقل حقوقی منعقد شده و به موجب آن مالك دارایی فكري
(امتیازدهنده) به گیرنده امتیاز حق استفاده از مجموعه مورد توافق براي تولید
میدهد و این رابطه یك رابطه مستمر است .این مجموعه یا بسته محتوي عالمت،
نام تجاري ،دانش فنی ،سیستمهاي اجراي تجارت و سایر مصادیق مالكیتهاي
صنعتی است».
در راهنماي فرانچایز سازمان جهانی مالكیت فكري (وایپو) ،نیز فرانچایز بدین
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

گونه تعریف شده است:
«قرارداد فرانچایز میتواند به عنوان توافقی كه به موجب آن یك نفر (امتیاز
دهنده :شخصی كه داراي یك نظام تجاري خاص میباشد) در برابر مابهازایی
اجازه میدهد تا شخص دیگري (امتیازگیرنده) از این نظام مطابق با توصیفات
امتیازدهنده استفاده نماید .رابطه بین طرفین یك رابطه مستمر میباشد ،به خاطر
اینكه امتیازگیرنده مطابق با استانداردها و رویههاي ایجادشده و بیانشده توسط
امتیازدهنده و با معاونت و حمایت مستمر او عمل مینماید( ».وایپو 1994 ،م).

با توجه به تعریفهاي فوق به نظر میرسد قرارداد فرانچایز به لحاظ تحلیلی
درباره مجموعهاي از حقوق مالكیتهاي فكري منعقد میگردد كه محتواي آن
مجموعهاي از دستورالعملها ،محصوالت فكري ،شیوهها و فنون ،آموزشها و...
براي راهاندازي یك واحد تجاري است كه تحت نظارت دائمی صاحب محصول
فكري قرار دارد .در این قرارداد ،گیرنده امتیاز تنها صاحب سرمایه بوده و راهانداز
یك سیستم تجارت تحت نظارت دانش فنی صاحب دارایی فكري است .به طور
مثال ،قراردادهاي فرانچایز منعقده توسط شركت مك دونالد و كوكاكوال در سراسر
دنیا را میتوان ذكر نمود.
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مثالً واگذاري مجوز بهرهبرداري از عالمت تجاري «كوكاكوال» به شركت خوشگوار
مشهد در ضمن یك قرارداد فرانچایز كه تعهدات دیگري چون در اختیارگذاردن
اسرار تجاري در خصوص فرمول نوشابه گازدار و نوع مواد اولیه مورد نظر از جمله
تعهدات امتیازدهنده و رعایت كیفیت و محرمانهنگهداشتن اطالعات از تعهدات
امتیازگیرنده به موجب قرار داد است .تجاوز از حدود قرارداد ،از طرف هر یك از
آنها نقض آن محسوب میشود و بسته به مورد ،به عنوان نقض تعهد قراردادي یا
نقض حق مالكیت فكري قابل پیگیري قضایی است.
فرانچایز قراردادي است كه در آن یك طرف كه امتیازدهنده 3نامیده میشود،
به طرف دیگر كه امتیازگیرنده 4نام دارد ،در مقابل یك حقاالمتیاز یا اجرت

5

معموال همراه با دیگر حقوق مالكیت
ًً
(عوض) ،حق استفاده از عالمت تجاري را كه
فكري مانند اسرار تجاري ،دانش تجربی و ...میباشد ،براي فروش یا تولید محصوالت
یا ارائه خدمات اعطا میكند( .بونودیاز 2006 ،م).

در تصویر  ،1فرآیند یك قرارداد فرانچایز با توجه به توضیحات مذكور نمایش
داده شده است( .كرادسورسینگ 2013 ،م).

قرارداد فرانچایز ،داراي پنج عنصر سازنده است1 :ـ وجود یك قرارداد؛ 2ـ وجود
یك شبكه تجارت؛ 3ـ وجود یك برند ،همچون عالمت تجاري ،عالمت خدماتی ،نام
تجاري و...؛ 4ـ اذن استفاده از حقوق مالكیت فكري مرتبط؛ 5ـ وجود عوض قراردادي.
از این عناصر مشخص میگردد كه قرارداد فرانچایز ،همواره حاوي حداقل یك
لیسانس عالئم تجاري (در معناي عام) است .مهمترین تفاوت بین فرانشیز و واگذاري
حق لیسانس در نوع كنترل و نظارتی است كه توسط شركت واگذاركننده اعمال
میشود .در واگذاري حق لیسانس ،شركت واگذاركننده در روش تولید و نوع
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عملیات اجرایی دخالتی نمیكند و فقط به بررسی كاالهاي تولیدي و اطمینان از
رعایت استانداردهاي كیفیت میپرداز ،اما در فرانشیز ،شركت فرانشیزدهنده كنترل
دقیق و كاملی بر عملیات و روشهاي تولیدي دارد .به عنوان مثال ،مكان و زمان
عملیات ،نوع مدیریت و سایر عوامل وابسته به اجرا و تولید محصوالت تحت نظر
شركت فرانشیزدهنده قرار دارد .این قرارداد همچنین میتواند داراي جنبههاي
دیگري همچون ارائه انتقال دانش تجربی و ارائه راهنماییهاي علمی و عملی در
ابتدا و در طول اجراي قرارداد نیز باشد .همچنین ،استفاده از «شبكه تجارت
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

(سیستم كسب و كار)» كه قلب قراردادهاي فرانچایز است ،ویژگی خاصی است كه
مختص قراردادهاي فرانچایز می باشد( .مندلسون 2004 ،م).

این قرارداد براي مدت زمان معین منعقد میگردد .مهمترین موضوع این قرارداد،
مالكیت هاي فكري و به ویژه عالمت تجاري است.
ب ـ اوصاف قرارداد فرانچایز
در این بخش ابتدا اوصاف عمومی و سپس اوصاف اختصاصی قرارداد فرانچایز
مطالعه و بررسی خواهد شد.
1ـ اوصاف عمومی
 -1-1لزوم قرارداد فرانچایز :در فقه برخی از فقها عقود را توقیفی (متوقف
بر نصّ شارع) میدانند( .نجفی 1404 ،ق ).این مطلب به این معنا است كه تنها
عقودي الزمالوفاء و مشروع هستند كه شارع آنها را تنفیذ نموده باشد .به عقیده
این گروه تنها عقود معین (مانند بیع و اجاره) الزمالوفاء میباشند و هر عقدي كه
در قالبی غیر از این عقود ،منعقد شود ،هرچند مورد نیاز جامعه باشد ،مشروع و
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الزمالوفاء نیست .این دسته از فقها آیه شریفه «أَ ْوفُوأْْ ْبِالْ ُعقُو ِْد» (مائده )1 :را ناظر به
عقود معینشده توسط شارع میدانند.
اما عدهاي دیگر از فقها (حسینی مراغی 1417 ،ق ).عقیده دارند كه عموم و

ين ْأ َم ُنوأْْ ْلْا َْتَاْكُلُوأْْ ْأَ ْم َوألَ ُك ْْمْ
اطالقاتی مانند آیه «أ ْوفُوأْْ ْبِالْ ُعقُو ِْد» یا آیه شریفه « َيا ْأَْ ُّي َها ْأل َّ ِذ َْ
َب ْي َن ُك ْْم ْبِا ْل َب ِاط ِْل ْأِلْا َّْأَن ْ َت ُكو َْن ْتِ َجاَْرهْ ْ َعن ْت ََرأضْ ْ ِّمن ُك ْْم» (نساء )29 :ناظر به همه قراردادها
(چه عقود معین و چه عقودي كه بنا به نیاز مسلمین به وجود آمده) میباشند .به
بیان دیگر ،تنها تراضی طرفین را حتی اگر در قالب هیچ عقدي از عقود معین قرار
عقد سابقهاي در شرع نداشته است ،آن را باطل نمیدانند.
«پیش از تدوین قانون مدنی و قبول اصل آزادي قراردادها (ماده  ،)10پیمانها
ناچار در یكی از قالبهاي پیشساخته حقوق و زیر یكی از عنوانهاي قانون ارائه
میشد ،ولی اصل آزادي قراردادها قالبها را شكست و به تراضی ،قطع نظر از
صورت آن حاكمیت بخشید( ».كاتوزیان 1391 ،ش).

ماده  219قانون مدنی نیز به مطلب فوق اشاره دارد .این ماده مقرر میدارد كه
«عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد ،بین متعاملین و قائممقام آنها
الزماالتباع است ،مگر اینكه به رضاي طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
بنابراین همه عقود الزم هستند .الزم به ذكر است كه نظر مخالفی نیز وجود دارد
كه حاكی از این است كه ماده  219قانون مدنی شامل عقود اعم از الزم و جایز
میشود .دكتر لنگرودي معتقد است كه عقد قانون متعاقدین است و ماده 219
نمیتواند مخصص عقود الزمه باشد و یا ناظر به مصادیق مشتبه بین عقد الزم و
جایز باشد .دلیل این مطلب این است كه هر عقد اعم از الزم و جایز قانون متعاقدین
میباشد .به نظر ایشان ،قراردادها تا وجود دارند ،الزامآورند كه در این صورت
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شامل عقد جایز هم میشود( ،جعفري لنگرودي 1391 ،ش ).مگر آنكه قانون خالف
آن را تصریح نماید ،زیرا هدف طرفین از ورود به قرارداد ،مخصوصاً در قراردادهاي
بینالمللی مانند فرانچایز ،به گونهاي است كه با جواز آن منافات دارد .جواز
اینگونه قراردادها را میتوان مخالفت با هدفی دانست كه طرفین دنبال میكنند.
 -2-1منجّزبودن قرارداد فرانچایز :همانطوركه میدانیم اصل در عقود،
منجزبودن آنها است ،مگر اینكه قانونگذار (قرارداد بیمه حوادث) یا طرفین عقد،
در مواردي كه از سوي مقنن مورد منع قرار نگرفته (مثل عقد ضمان) آن را معلق
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

اعالم دارند .مطابق ماده  189قانون مدنی« ،عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر
حسب انشاء موقوف به امر دیگري نباشد و اال معلق خواهد بود» .دكتر لنگرودي
در ترمینولوژي حقوق ،عقد منجز را اینگونه تعریف كرده است« :عقدي است كه
منشاء (بضم میم) در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود میگردد»،
(جعفري لنگرودي 1391 ،ش ).پس در عقد معلق ،طرفین در عین حال كه اراده خود
را به طور منجز بیان میدارند ،اثر آن را موقوف به امر دیگري میكنند ،تا پس از
وقوع شرط ،تحقق پیدا كند .با توجه به تعریف قرارداد فرانچایز ،معلوم میشود كه
این قرارداد اصوالً قراردادي منجز است ،اما با توجه به عدم منع از سوي مقنن
میتواند به صورت معلق هم منعقد گردد.
 -3-1معوّضبودن قرارداد فرانچایز :عقودي كه بر حسب طبیعت خود هر
یك از دو طرف ،در برابر مالی كه میدهد یا دینی كه به عهده میگیرد ،مال یا
تعهد دیگري را براي خود تحصیل میكند ،معوض مینامند« .در عقد معوض،
علتدادن مال یا تعهد از ناحیه یك طرف ،گرفتن مال یا تعهد از ناحیه طرف دیگر
است( ».امامی 1390 ،ش ).به عبارت دیگر در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل
وجود دارد و هر یك از دو طرف ،هم طلبكار دیگري و هم مدیون او است .از آنجا
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كه مقنن نسبت به احكام قرارداد فرانچایز مطلبی نیاورده است ،باید بر آن بود كه
چون هدف از انعقاد این قراردادها در اكثر مواقع كسب مابهازاي مادي میباشد،
لذا آنها تابع اصل و در نتیجه معوض هستند و مدعی مجانیبودن ،باید ادعاي
خود را اثبات كند.
 -4-1عهدیبودن قرارداد فرانچایز :عقود عهدي آنهایی هستند كه یك
طرف در مقابل طرف دیگر یا طرفین در برابر هم تعهدي را میپذیرند كه مورد
قبول متعهدله قرار میگیرد و در صورت تخلف از ایفاي تعهدات ،متعهدله میتواند
در حالی كه عقود تملیكی عقودي هستند كه با وقوع ایجاب و قبول در صورتی كه
موضوع آن عین معین یا كلی در معین باشد ،مالكیت از یك طرف به طرف دیگر
منتقل میشود به طوري كه شخصی كه مالكیت از ید او منتزع شده است ،دیگر
نسبت به موضوع مورد انتقال حقی نداشته باشد« ،البته باید دانست در تعریف واژه
تملیك مباحثی گوناگون مطرح میباشد و به همین دلیل است كه این امر حقوقدانان
اسالمی را با دشورايهایی رو به رو كرده است( ».جعفري لنگرودي 1363 ،ش ).این
مسأله از حوصله بحث ما خارج است .حال براي اینكه ببینیم قراردادهاي فرانچایز
در زمره كدام دسته هستند ،بار دیگر آنها را مرور میكنیم.
به موجب این قرارداد یك طرف امتیاز حق استفاده از برند تجاري خود را به
طرف دیگر منتقل میكند .در ابتداي امر ممكن است با توجه به اینكه برند تجاري
را بر اساس تعریف از مال ـ آن چیزي كه مابهازاي آن مالی دیگر تعلق میگیرد
(كاتوزیان 1382 ،ش ).ـ به عنوان موضوع قرارداد فرانچایز ،تملیكی بدانند ،اما به
نظر ،این عقیده چندان صائب نیست ،چراكه مقتضاي تملیكیبودن قرارداد این

سام محمدي ،احمدعلي محسنزاده ،علي محسنزاده

به موجب اختیارات قانونی به اجبار متعهد به انجام تعهد ،فسخ عقد و ...بپردازد،
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است كه مالك در مایملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را به شكل انحصاري
ایجاد میكند ،در حالی كه در قرارداد فرانچایز اینگونه نیست.
2ـ اوصاف اختصاصی
اوصاف اختصاصی فرانچایز عبارت است از:
1ـ عقد نامعین (عقد مستحدثه) است؛ همانطور كه قبالً ذكر شد ،فرانچایز جزء
عقود نامعین هستند ،زیرا احكام و آثار آن در هیچ قانونی بیان نشده است.
2ـ از جمله عقود در حوزه مالكیت فكري است؛ همانطور كه گفتیم لیسانس
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

مالكیت فكري (یا همان اعطاي مجوز بهرهبرداري از حقوق مالكیت فكري) و
فرانچایز (یا همان اعطاي مجوز بهرهبرداري از شبكه تجارت) بهترین ابزارهاي
توسعه و رشد اقتصادي در نظام حقوق مالكیت فكري محسوب میشوند( .شرمن،
 2011م).

3ـ قراردادي مدتدار است؛ قراردادهاي بیع متقابل جزء قراردادهاي بلندمدت
محسوب میشوند كه دوره مؤثر آنها میتواند از  5تا  20سال باشد( .صفري و
همكاران 1389 ،ش).

4ـ مدت فرانچایز باید معلوم باشد؛ همانطور كه در تعریف قرارداد فرانچایز گفته
كامال معلوم و معین باشد .در صورت انعقاد قرارداد فرانچایز
شد ،مدت این قرارداد باید ًً
بدون مدت به دلیل وجود غرر باید قائل بر بطالن آن باشیم.
5ـ عدم مبادرت امتیازدهنده به اقدامی منافی با حقوق امتیازگیرنده؛ اعطاكننده
حق فرانچایز نباید در طول مدت قرارداد فرانچایز اقدامی انجام دهد كه منافی با
حقوق فرانچایز گیرنده است.
6ـ قراردادي است كه شخصیت طرفین در آن عنصر اصلی است؛ فرانچایز از
جمله عقودي است كه شخصیت طرفین در آن علت عمده عقد است.
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ج ـ ماهيت حقوقی فرانچایز
با توجه به مطالب پیشین در مورد تعریف و اوصاف قرارداد فرانچایز به عنوان
یكی از عقود مستحدث ،سؤال دیگري كه قصد پاسخ به آن را داریم این است كه
ماهیت حقوقی فرانچایز چیست؟ در مورد ماهیت حقوقی فرانچایز چند نظر ابراز
شده است كه در ادامه به تحلیل و بررسی آن میپردازیم.
1ـ عقود معين و قرارداد فرانچایز
اهمیتترین عقود ،عقد اجاره است .امروزه در عرصه روابط حقوقی بین اشخاص
حقیقی و حقوقی ،موضوع عقد اجاره بسیار رایج میباشد .در ماده  466قانون
مدنی ،در تعریف اجاره آمده است« :اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر
مالك منافع عین مستأجره میشود ».با دقت در تعریف اجاره ـ صرف نظر از اینكه
اگر عین مستأجره كلی باشد ،عقد اجاره عهدي است (شهیدي 1391 ،ش ).ـ سه
عنصر اساسی در این تعریف نهفته است :معوض ،موقت و تملیكیبودن.
این عناصر بارز ،یعنی تملیك منافع به عوض معلوم در مدت محدود میباشد.
تمام این اوصاف به جزء تملیكیبودن در فرانچایز نیز وجود دارد ،با این تفاوت كه
اوالً در فرانچایز آنچه مورد مبادله قرار میگیرد ،منافع نیست و فرانچایز گیرنده فقط
اجازه استفاده از محصوالت فكري فرانچایزدهنده را براي مدتی محدود دارد؛ ثانیاً
در قراداد فرانچایز اساساً امتیازدهنده چیزي را به امتیازگیرنده تملیك نمیكند،
در حالی كه در عقد اجاره آنچه متعلق قصد طرفین قرار میگیرد ،انتقال منافع
عین مستأجره در مدتی محدود است و انتقال مالكیت به هیچ وجه منظور اصلی
نیست .بنابراین نظریه فرانچایز اجاره مورد پذیرش نیست.

سام محمدي ،احمدعلي محسنزاده ،علي محسنزاده

 -1-1قرارداد فرانچایز و عقد اجاره :بیتردید در بین عقود معین ،یكی از با
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 -2-1قرارداد فرانچایز و عقد بيع :برخی حقوقدانان در مورد ماهیت فرانچایز،
آن را با عقد بیع مقایسه نموده و با ارائه مستنداتی اظهار داشتهاند كه عقد
فرانچایز در واقع چیزي جز عقد بیع نیست و عقد فرانچایز تنها یك عقد صوري و
ظاهري است كه طرفین براي پنهانداشتن عقد بیع و همچنین دریافت ثمن تحت
عنوان عوض فرانچایز آن را منعقد كردهاند( .صفري و همكاران 1389 ،ش ).قانون مدنی
به تبعیت از نظر مشهور فقها بیع را تملیك عین به عوض معلوم تعریف كرده است.
اما باید توجه داشت كه بیع منافع دانستن فرانچایز با اشكاالت عمدهاي رو به
ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

رو است .طبق ماده  ،338بیع از عقود تملیكی است در صورتی كه در قرارداد
فرانچایز تنها حق استفاده از موضوع فرانچایز به دیگري واگذار میشود .این اشكال
عمده در شرایطی مطرح میگردد كه به فرض بپذیریم كه مقصود از «عین» در
ماده  ،338عین در برابر منفعت است و اختصاص به عین مادي ندارد .از طرف
دیگر ،طبق ماده  233قانون مدنی شرط خالف مقتضاي عقد باطل و موجب
بطالن عقد است .این در حالی است كه در فرانچایز شروط و تعهدات مفصلی
درباره چگونگی استفاده از عالمت ،كیفیت كاال و ارائه خدمات وجود دارد كه اگر
بخواهیم این قرارداد را نوعی بیع محسوب كنیم ،این شرایط خالف مقتضاي
تملیكیبودن عقد است و شرط و عقد را باطل میكند .بنابراین در تكمیل ویژگی
عهديبودن فرانچایز میتوان به دالیل نافی بیعبودن فرانچایز نیز استناد كرد.
 -3-1قرارداد فرانچایز و عقد صلح :عقد صلح به امّالعقود و سیدالعقود
مشهور است( ،شهابی 1417 ،ق ).زیرا بدون اینكه نیاز به شرایط پیچیده و ثابت

ألصلح ْجایزْ ْبینألمسلمین ْألّاْ
عقود داشته باشد ،نتیجه آنها را دارد .حدیث نبوي « ُْ
صلحاْ ْأح َّْل ْحرأماْ ْأو ْح ّرم ْحلالاْ» دالّ بر این موضوع است( ،كلینی 1407 ،ق ).هرچند
برخی از فقهاي امامیه در تعریف خود از عقد صلح ،آن را براي رفع خصومت
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تعریف نمودهاند ،ولی در فقه امامیه برخالف نظر شافعیه عقد صلح صرفاً براي رفع
تنازع نیست و براي تحقق صلح از دیدگاه امامیه لزومی به وجود اختالف نیست،
بلكه میتواند وسیله انجام معامله واقع شود( .نجفی 1404 ،ق ).ماده  752قانون
مدنی نیز ،به تبع از نظر مشهور امامیه( ،نجفی 1404 ،ق.؛ جعفري لنگرودي 1391 ،ش).

صلح را اینگونه تعریف نموده است« :صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع
موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
بنا به آنچه گفته شد ،فرانچایز با عقد صلح تفاوت دارد .مهمترین تفاوت بین
طرفین در قرارداد مربوط به فرانچایز صریحاً یا ضمناً انتخاب نمیكنند ،بلكه عقد
صلح را بر مبناي تصالح و تسامح منعقد میكنند .در حالی كه اساس قرارداد
فرانچایز بر «اذن در انتفاع» (برقراري حق انتفاع) با ماهیت ویژه و مخصوص آن
میباشد و قراردادي تجاري است كه در آن برابري ارزش عرفی و كسب سود واجد
اهمیت میباشد.
2ـ قرارداد فرانچایز و قرارداد خصوصی ماده  10قانون مدنی
با توجه به سازوكار پیچیده انعقاد معامالت فرانچایز و با وجود گروههاي قراردادي
متعدد مرتبط و غیر مرتبط با قراردادهاي فرانچایز و با توجه به اینكه طرفهاي
قرارداد ،قصد مشترک بر متعهدنمودن خود در قالبهاي عقود معین در حقوق
داخلی را ندارند ،این معامالت با هیچ یك از قالبهاي حقوقی كشور هماهنگی
كامل ندارد .در توجیه ماهیت حقوقی قرارداد فرانچایز ،اصل آزادي قراردادي
منعكسشده در ماده  10قانون مدنی بسیار كارساز است .این ماده مقرر میدارد:
«قراردادهاي خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند ،در صورتی كه
مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است».

سام محمدي ،احمدعلي محسنزاده ،علي محسنزاده

این دو قرارداد ،تفاوت ماهوي است ،چراكه صرف نظر از اینكه عنوان عقد صلح را
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اصل آزادي قراردادي در فقه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است .فقها با استفاده

از عموم «أَ ْوفُوأْْ ْبِالْ ُعقُو ِْد» (مائده )1 :و تمسك به احادیثی مانند «ألمسلمونْ /ألمؤمنونْ
عند ْشروطهم» (كلینی 1407 ،ق ).درصددند كه دامنه لزوم عقود را از عقود معین به
سایر قراردادها سرایت دهند و به این ترتیب میتوان قراردادهاي فرانچایز را با
توجه به ویژگیهاي خاص آن در قالب ماده ده قانون مدنی به شمار آورد.

ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران
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نتيجهگيری
فرانچایز یكی از قراردادهاي رایج در انتقال تجاري داراییهاي فكري به شمار
میآید .ویژگیهاي خاص محصوالت فكري و عدم اقدام قانونگذار در شناسایی این
نهاد حقوقی موجب حدوث ابهاماتی در خصوص ماهیت و اوصاف این قرارداد شده
است .بررسی و مطالعه مقایسهاي به عملآمده در این پژوهش نشان داده است كه
از یك طرف این نهاد حقوقی قابلیت انطباق با هیچ یك از قالبهاي عقود سنتی
معین براي مبادله اموال و داراییهاي مادي و ملموس را ندارد .خصوصیت ویژه
مكان و عدم قابلیت اختصاص آن موجب میشود تا قالبهاي سنتی عقود معین
پاسخگوي نیاز جامعه در عرصه داد و ستد تجاري این محصوالت نباشد.
از طرف دیگر در خصوص انطباق این قرارداد با مقررات ماده  10قانون مدنی
باید گفت هرچند قانونگذار قانون مدنی حین تصویب ماده  10این قانون در مقام
پذیرش اصل حاكمیت اراده در قراردادهاي خصوصی نسبت به اموال و داراییهاي
محسوس و مادي بوده و اساساً نسبت به مفاهیمی همچون فرانچایز و دیگر
قراردادهاي حوزه مالكیت فكري آشنایی نداشته است ،اما به منظور رفع بالتكلیفی
در موضع فعلی و با توجه به شرایط و احكام خاص عقود معین ناگزیر به انطباق
این نهاد حقوقی با عموم و اطالق مقررات ماده  10قانون مدنی هستیم ،اما این
تفسیر و توجیه نه تنها نباید قانونگذار را غافل نموده ،بلكه با توجه به كاستیهاي
موجود در این خصوص ،الزم است قانونگذار نسبت به شناسایی این نهاد حقوقی و
تعیین آثار و احكام آن اقدام عاجل به عمل آورد.
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Nature and Characteristics of Franchise Contracts in Iranian Law
Sam Mohammadi
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Ali Mohsenzadeh
Abstract
Today, franchise contracts are regarded as one of the most
important contracts in relation to the transfer of intellectual properties.
Despite of such importance, the lack of any legislation in Iranian legal
system has caused ambiguity in connection with nature and
characteristics of franchise contracts. Due to the fact that the use of
such contracts at both national and international level are becoming
common, this Article tries to examine and analyze the nature and
characteristics of franchise contracts based on general rules of
contracts.
Keywords
Intellectual Property Law, Franchise Contracts, Transfer of
Intellectual Properties

