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: واژگان كليدي
، نماينـدگي تجـاري، صلح، اجاره، امتيازگيرنده، امتيازدهنده، عالمت تجاري،قرارداد فرانچايز

. بيع،حق انتفاع

 Email: Drsafari.mohsen@yahoo.com 66494990: فاكس مسئول مقاله∗

ديبرا اشده گر مقاالت منتشري اطالع از نوياز همين پايسنده در كنيايناين مجله، به صفحه .دين مقاله نگاه



 1389 بهار، 101شمارة مقاالت موضوعي،، فصلنامه حقوق 168

بر بحث-1  درآمدي

و بررسي كنيم بايد اين نوع قبل از اينكه  بخواهيم ماهيت حقوقي قرارداد فرانچايز را تحليل

و آزادي اي است كه در واژه فرانچايز، كلمه.قرارداد را بشناسيم اي فرانسوي به معنـي صـداقت

به خود گرفته كـه بـا ريـشهيريشه دارد اما امروزه اين كلمه معناي  ي آن بـسيار متفـاوت ديگر

م.است مي قاله ابتدا مفهوم، تاريخچه در اين كنـيم، سـپسو تعريف قرارداد فرانچايز را بررسي

م به بررسي مقايسه اي قرارداد پي شناخت ماهيت حقوقي آن، وبازبوردر  برخي عقـود معـين

.م خواهيم پرداخت.ق10ي ماده

و تعريف قرارداد فرانچايز-2  مفهوم، تاريخچه

و تصور كنيـد كـه ايـن هتـل اي هيلتون را شنيدهه شايد تاكنون نام مجموعه هتل هـا باشيد

به فردي خاص است  و بيشتر اين هتل. متعلق ها، تحت يك قرارداد فرانچايز ولي اينطور نيست

و فروشگاه ها، هتل رستوران تقريباً تمامي. اند شروع به فعاليت كرده  كه در سـطح ها هاي مختلف

مياي به فعالي كشورها به صورت زنجيره  انـد پردازند از قـرارداد فرانچـايز اسـتفاده كـردهت

(http://www.irantonian.com/content/view/79/13/).آن فرانچايز يك مدل تجاري اسـت كـه طبـق

و عرضه  و امكان بهره برداري و شيوه امتياز يي تجارت از سوي دارنـدهي عالمت تجاري، محصول

 در مقابل مالي يا نسبتي سود، به طرف ديگر يعنـي امتيـاز گيرنـده (Franchisor)اصلي يا امتياز دهنده

(franchisee) توانـد يـك مالك يـا امتيازدهنـده كـه مـي.دشو براي مدت زماني مشخص واگذار مي

و يا حتي يك فرد باشد معموالً به صورت مستقيم اقدام بـه راه  و شركت سهامي عام، خاص انـدازي

و كار نمي  و تحقيق در زمينهو كند اجراي كسب و پيـشرفتي راه تنها به مديريت، نظارت هاي بقـا

هاي بسيار مناسـب را بـراي خـود هر چند كه در مواردي، شركت امتيازدهنده مكان. پردازد بيشتر مي 

و حـــق راه نگـــه مـــي دهـــد هـــا را بـــه ديگـــران مـــي انـــدازي كـــسب در ســـاير مكـــان دارد

(http://www.irantonian.net/index.php?topic=36.0).ــم ــي از مه ــوان يك ــه عن ــايز ب ــرين فرانچ ت

و سرعت باالي آن مورد توجه كـشورهاي روش به سود سرشار هاي انتقال تكنولوژي، با توجه

به خصوص كشورهاي در حال توسعه قرار دارد  ، فرانچـايز را (Wikipedia)پـديا ويكي.مختلف

رو بدين گونه تعريف كرده كه فرانچايز اشاره به وشاست هـاي كـارگيري اصـول كلـي حرفـه

 مـدت زمـان ايــن.1(http://en.wikipedia.org/wiki/Franchising)تجـارت شـخص ديگـري دارد 

1 - Franchising refers to the methods of practicing and using another person's business 
philosophy. The franchisor grants the indepent operator the right to distribute its products, 
thechinques, and trademarks for a percentage of gross monthly sales and a royalty fee. 
Various thangibles and intangibles such as national or international advertising training and 
other support services are commonly made available by the franchisor. Agreements typically 
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مي باشد20تا5قراردادها معموالً بين  1850ي قرارداد فرانچايز حـداقل بـه سـال تاريخچه. سال

ش (Isaac Singer) ايساك سينجر در اين سال آقاي. گردد برمي را كه و پيـشرفته  از چـرخ كلي جديد

و فروش محصوالت خود را افـزايش دهـد،خياطي اختراع كرده بود  اگـر. تصميم داشت كه پخش

ن  خـستين چه او در اين كار ناموفق بود اما به نظر مي رسد كه قراردادهـاي او بـا امتيـاز گيرنـدگانش

-http://www.the). منعقد گرديـده اسـت اين قراردادها در اياالت متحده. قرارداد فرانچايز بوده است

franchise-shop.com/articles/History-of-Franchising_5.html) ــي ــال ديگــر از اول ــاين مث  قرارداده

در مـورد شـركت (John S.pemberton) پمبرتـون.اس.آميـز آقـاي جـان فرانچايز، قـرارداد موفقيـت

و عـاملين صاري ميـان توليـد قراردادهـاي انحـ. بوده است(coca-cola)كوكاكوال  كننـدگان اتومبيـل

ن ميخستينفروش محلي نيز از .شود قراردادهاي فرانچايز محسوب
(http://franchise.business-opportunities.biz/2009/02/24/history-of-franchising-franchising-

in-the-1800s)

 -Fast( آمـاده هـاي غـذاياندر خصوص قرارداد هاي زنجيره اي فرانچايز معاصر، رستور
Food(به خصوص ي ايـن نـوع آميزترين نمونـه آمريكايي موفقيت (Mc Donalds) مك دونالدو

مي قراردادها در مقايسه با ديگر شبكه  (/http://www.franchisehandbook.com باشد هاي فرانچايز
(wsinr/wsinr12.asp.ي خـاص ماننـدي در كـشورها اهميت يافتن اين قراردادهـا بيـشتر واقعدر

 مالكيـت اسـت كـه حقـوق هاي اقتـصادي در چنين نظام. است آمريكا بودهي متحده اياالت
و به بنا بـه ادعـاي برخـي، تـاريخ. تجاري اهميت زيادي دارد عالئم خاص حقوق طور فكري

مي  ري از آبجوسازان تواند به صنعت آبجوسازي برگردد، بدين صورت كه بسيا قرارداد فرانچايز

مي  كه طي قراردادبه آبجوفروشان اجازه ، محصوالت آنهـا را بـا همـان مشخـصات بـهيدادند

 (.McNally,Kevin,FranchiseHistory,http://www.leemyles-automotive-franchise فروش برسانند

 (com/franchise-articles/Franchise_History.html )يعني فرانچايز پخش .( 

 اصـول حقـوق3بخـش. تعريفي از قرارداد فرانچـايز ارائـه نـشده اسـت قوانين ايران، در

و قرارداد هاي پخش، قرارداد فرانچايز را بدين بارهاروپايي در گونه نمايندگي تجاري، فرانچايز

به موجب آن يك طرف«: تعريف كرده است  كه به طـرف ديگـر) امتياز دهنده(قراردادي است

و ازائي مادي حق انجام يك حرفه در ازاء مابه) امتياز گيرنده( ي تجاري از سوي امتيـاز گيرنـده

ي امتياز دهنده با هدف فروش برخي محـصوالت از سـوي به نام امتياز گيرنده را تحت شبكه

و به نام امتياز گيرنده اعطا مي از. كند امتياز گيرنده و تعهد اسـتفاده و بنابراين امتياز گيرنده حق

و و روش تجربـي متعلـق بـه نام و ديگر حقوق مالكيت فكري، دانش تجربـي  عالمت تجاري

last from five to thirty years, with premature cancellations or terminations of most contracts 
bearing serious consevuences for franchisees. 
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مي (.Bueno diaz, Odavia, 2006, p.210).1»امتياز دهنده را دارد به نظر كه تعريف ارائـه اما رسد

و نقايص همراه  اگر بخواهيم تعريفي از اين نـوع قـرارداد ارائـه دهـيم. استشده با مشكالت

م  كه در آن يك طرف كـه امتيـاز دهنـده: باشديبدين صورت قرارداد فرانچايز قراردادي است

(Franchisor) به طرف ديگر گه امتياز گيرنـده ناميده مي  نـام دارد، در مقابـل (Franchisee)شود

كه معمـوالً (Fee) االمتياز يا اجرت يك حق  همـراه بـا ديگـر، حق استفاده از عالمت تجاري را

و دانش فكري مانند اسرار تجاري، حقوق مالكيت باشـد بـراي فـروش يـا توليـدمي ... تجربي

مي  ي خدمات، اعطا در اين نوع قرارداد ممكـن اسـت شـرايطي بـراي. كند محصوالت يا ارائه

و ارائه و جلب مشتري، كنترل كيفيت از سـوي امتيـاز ...ي دانش فني، آموزش مديريت سيستم

به عهده  و يا تعهداتي و انواع اين قراردادها دهنده به تنوع ي امتياز گيرنده درج شود كه با توجه

 تجاري استفاده از عالمت غالب قرارداد فرانچايز، اجازه در واقع وجه.شروط آن متفاوت است

. فكري است مالكيت همراه ديگر حقوق به

 بررسي ماهيت قرارداد فرانچايز در حقوق ايران-گفتار نخست
بر مطالعه اي تطبيقيدر-3  آمدي

كه از طريق مطالعه مقايسه اي دريابيم كه آيا ماهيت اين ما در اين مقاله در صدد آن هستيم

و  يكي از عقود معين مانند اجاره، صـلح مي توان در حقوق ايران در قالب يافـت؟ ... قرارداد را

و مطابق با قواعد.م.ق10ي را مشمول ماده يا بايد آن  ومي قراردادها بررسي كرد؟عم محسوب

و فصل اختالفـات  و قواعد حاكم بر اين قرارداد در حل ي چنين بررسي، شناخت قوانين فايده

.احتمالي مربوط به آن است

 آيا قرارداد فرانچايز نوعي اجاره است؟-بند نخست
بر عقد اجاره–4  مروري
مي.م.ق466م به موجب آن مـستأجر اجاره عقدي«: گويد ايران در تعريف اجاره است كه

مي   با وجود عدم اشاره به معوض بودن عقـد اجـاره در ايـن.»..شود مالك منافع عين مستأجره

و مستأجر نيز در برابر موجر متعهـد اسـت كه تمليك منافع رايگان نيست تعريف، بايد دانست

ب.به او بپردازد)كه به طور معمول مقداري پول است(كه مالي را   در بيـان490م3نـد چنانكه

1 - This chapter (franchise) applies to contracts under which one party (the franchisor) grants 
the other party (the franchisee), in exchange for remuneration, the right to conduct a business 
(franchise business) within the franchisor's network for the purposes of selling certain 
products on the franchisee's behalf and in the franchisee's name. and where by the franchisee 
has the right and the obligation to use the franchisor's trade name or trademark and other 
intellectual property rights, the know- how and the business method.  
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كه بين طرفين مقـرر اسـت تأديـه ثالثاً مال....«: گويد تكاليف مستأجر مي االجاره را در مواعدي

و در صورت عدم تعيين، نقداً بايد بپردازد  ش 1356كاتوزيان،(» كند و.)139،  همچنين بر اساس منابع

ا شـيخ(يـن تمليـك اسـت مستندات فقهي، يكي ديگر از مشخصات اجاره، لـزوم موقـت بـودن

)5ص.ق1361اصفهاني، 
1.

و اموال فكري-5 و اوصاف عقد اجاره  موضوع
و چون منفعت اموال هميـشه بـا عـين هدف از عقد اجاره تمليك منفعت به مستاجر است

به همين دليل موضوع آن بايد عين باشد  و . همراه است، عين مال در اختيار طرف گذارده شود

و مـادي اموال فكرخصوصدر كه امـوال فكـري شـكل فيزيكـي ي شايد اين شبهه پيش بيايد

و نمي به طـور خالصـه بايـد ندارند پس عين نيستند توانند موضوع عقد اجاره قرار گيرند ولي

مي  و حقوقي در كه با دقت در منابع فقهي و بگوييم يابيم كـه منظـور از عـين در منـابع فقهـي

و  و لـذا امـوال امـوال مـادي فـرد اعـالي عـين مـي حقوقي، عين در برابر منفعت است  باشـد

و از جمله اموال فكري نيز مي توضيح اينكه عين در منـابع. تواند عين محسوب شود غير مادي

يكي از معاني آن مادي بودن است ولي عين در مباحث معـامالت  كه فقهي معاني متعددي دارد

و منفعت است به معناي عين در برابر دين يا اع  ص 1372گرجي،(م از دين ، از سـوي ديگـر.)307،

، مالكيت موجر2موضوع عقد اجاره بايد شرايطي را دارا باشد از جمله بقاي موضوع عقد اجاره

و3بر منافع و مقايسه آن با امـوال فكـري موضـوع...، كه با دقت در شرايط موضوع عقد اجاره

ف عقد فرانچايز درمي كه اموال و يابيم و دانـش تجربـي كـه ... كـري از جملـه عالمـت تجـاري

و موضوع عقد فرانچايز  تواند تمامي شرايط موضوع عقد اجاره را داشته باشد از جمله مي است

و مصرف نمي اينكه با استفاده  ميي ديگران فرسوده و پايدار باقي و خـصلت بقـاء شوند مانند

و فيزيكـي بسيار قـوي اموال فكري خصوصدر برابر استيفاي منفعت، در  تـر از امـوال مـادي

مي. باشد مي سه وصف اساسي است با دقت در تعريف اجاره  عقـد-1: توان دريافت كه داراي

و دوم بحثـ ارتباطدر. عقد تمليكي است-3. موقت است-2. معوض است ي بـا اوصـاف اول

به نظر نمي رسد گونـه اسـت كـه مـستأجر اما مفهوم تمليكي بودن قرارداد اجاره بدين. خاص

و پس از عقد، مالك منافع مورد اجاره مي  شود يا به بيان بهتر در مـدت اجـاره از همـان سـلطه

مي  به منافع استفاده و ماننـد او صـالحيت انتفـاع از عـين را در اختيـار حقوق مالك نسبت كند

 
.وأما جعل االجاره كما قيل تمليكا للعين في جهه خاصه في مده مخصوصه.1

ي تلف شدن عين مستاجره«:م.ق496م.2 ميعقد اجاره به واسطه .»...شود از تاريخ تلف باطل

.»براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد«:م.ق471م

.»الزم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد«:م.ق473م.3
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ش 1356كاتوزيـان،(گيرد خود مي م.)145، كه در اين قرارداد،ي با دقت در قرارداد فرانچايز در يابيم

و تنهـا اجـازه مالك منافع موضوع قرارداد نمي (Franchisee)امتيازگيرنده  آن گردد ي اسـتفاده از

و حقوق را دارد و بدون اذن امتياز گيرنـده، توانست اصالتاً وگرنه امتياز دهنده ديگر نمي. منافع

و حقوق در مدت قرارداد با امتيا به آن منافع و يا خـود نسبت ز گيرنده، يا ديگري قرارداد ببندد

شـد حـق اگر امتياز گيرنده مالك آن منـافع مـي،از طرف ديگر. امتيازدهنده از آنها استفاده كند

و البته در صورت نبود شرط مخالف در قرار  و حقـوق را بـه داشت كه به آساني داد، آن منافع

1.ديگري انتقال دهد 
ج 1383كاتوزيان،( ص3، . در مقابل عقد تمليكـي، عقـد عهـدي قـراردارد)203،

و حق ديني بـراي طـرف ديگـر بـه كه تعهدي بر عهده يك طرف قرارداد عقد عهدي آن است

مي  آن عقد فرانچايز با وجود شباهت نابراينب.آيد وجود به عقد اجاره دارد متفاوت از كه هايي

كه. است به اين نكته هم اشاره كنيم قرارداد فرانچايز را نمي توان نوعي قـرارداد به عالوه، بايد

كه امتياز گيرنده را اجير امتياز دهنده بدانيم چـرا اجاره ي اشخاص محسوب كنيم بدين صورت

به موجب آن شخصي در برابر اجرت معـين ملتـزم كه كه اجاره اشخاص، عقدي است معوض

 امتياز گيرنـده قـرار داد فرانچايز،در حالي كه در قرار. شود كاري را براي مستاجر انجام دهد مي

و و مطابق اين قرارداد تنها حـق اسـتفاده از منـافع نيست كاري را براي امتياز دهنده انجام دهد

و فعاليـت تجـاري خـود  به صورت مـشروط بـراي پيـشبرد اهـداف حقوقي از امتياز دهنده را

.آورد بدست مي

و قرارداد فرانچايز-بند دوم  عقد صلح
و مفهوم صلح تعري-6 ف

و پيماني است كه بر حـسب آن دعـوايي به معني سازش كردن، آشتي كردن صلح در لغت

و فصل كنند  ص 1382معين،(را حل  گونـه تعريـف برخي حقوقـدانان عقـد صـلح را بـدين.)646،

كه در آن طرفين بر امري از امور كه توافق آنهـا توافق كرده اند معنـون بـهمي كنند بدون اين

و رهن وغيره(يكي از عناوين معروف عقود  و اجاره ، 1380جعفـري لنگـرودي،(. باشـد) از قبيل بيع

و پايـان بخـشيدن بـه در حقوق پاره.)408ص اي از كشورها عقد صلح تنها به منظور رفع ترافع

مي دعوي به  ج 1386كاتوزيان،(. رود كار ص1، ي صـلح را قانون مدني ايـران مفهـوم گـستر.)359، ده

م  مي752پذيرفته است، زيرا در و«: كند اعالم صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجـود

و غير آن واقع شود  م» يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله : آمـده اسـت758.و در

ي معامله« اس صلح در مقام معامالت، هر چند نتيجه كه به جاي آن واقع شده مياي را دهـد،ت

 
بـرداري از عالمـت تجـاري، ن، شـهاب، قراردادهـاي بهـره براي ديدن توضيحات بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به مشهديا.1

و علوم سياسي دانشگاه تهران، تابستان پايان ص88نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق . به بعد114،
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ي آن معامله را ندارد و احكام خاصه و جوهر صلح نوعي تسالم يـا.»...ليكن شرايط  در مفهوم

و همين امتياز اسـت كـه آن را از سـاير معـامالتبه بيان ديگر گذشت هاي متقابل وجود دارد

به صورت معامله ممتاز مي  و تر بدين ترتيب، صلح قالبي است وسيع. آورد اي مستقل درمي كند

و تمام اعمال حقوقي در آن مي ي عقود معين و جز اين امتيازي بر ديگـر عقـود از همه گنجد

ج1386كاتوزيان،(ندارد  ص1، م.)10، 1.م صلح عقد الزم است.ق760 الزم به ذكر است كه بنابر

و مقايسه-7  ايزچي آنها با فران انواع صلح
ات قـرارداد صـلح در مقـام واقعـي خـود قـرار قرارداد صلح دو گروه كلي دارد، گاهي اوق

مي مي و دعوايي را پايان كه به صـلح گيرد و گاهي اوقات نيز صلح در مقام معامله است بخشد

.ابتدايي معروف است

و قرارداد فرانچايز-الف-8  صلح در مقام صلح
 نزاعي اين صلح، در موردي است كه نزاع محققي بين طرفين عقد صلح وجود دارد يا توقع

ص 1380جعفري لنگرودي،(در فيمابين خود در آينده دارند گونه شـباهتي اين نوع قرارداد هيچ.)408،

كه اوالً   اين قرارداد صلح در مورد نزاعي است كه وجود دارد يـا،به قرارداد فرانچايز ندارد چرا

و ثانياً احتمال وقوع آن مي گذ اين گونه،رود و و از جملـهي صلح، مبتني بر تسامح شت اسـت

به آن كافي است  م 1385كاتوزيان،(مواردي است كه علم اجمالي ش 754، ذيل  عقد صـلح،،و ثالثاً)9،

در صـورتي. عنواني است كه بايد به طور صريح يا ضمني از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود

مي  و نيز مبتني بـر هـيكه و تـسامحي دانيم در قرارداد فرانچايز نزاعي وجود نداشته چ گذشـت

.نيست، چرا كه قراردادي كامالً تجاري است

و قرارداد فرانچايز-ب-9  صلح ابتدايي يا صلح در مقام معامله
نه توقـع و اين صلح، در موردي است كه نه نزاع محققي بين طرفين عقد صلح وجود دارد

ص 1380جعفـري لنگـرودي،(،نزاعي در آينده فيمابين خـود دارنـد   ايـن نـوع صـلح در مقـام.)408،

و احكام خاص آن معامله را ندارد معامالت به كار مي ابتدا چنـين بـه. رود در حالي كه شرايط

مي  كه مي توانيم قرارداد فرانچايز را نوعي صـلح ابتـدايي يـا صـلح در مقـام معاملـه ذهن رسد

كه. بدانيم ولي اين ذهنيت اشتباه است   بايد به طور صـريح چرا كه اوالً عقد صلح عنواني است

ي آن اسـت ثانياً اختيار عنوان صلح خود نـشانه. يا ضمني از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود

و بر هم نمي«:م.ق760ي ماده.1 خورد مگر در موارد فسخ صلح عقد الزم است، اگرچه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد

خ .»يار يا اقالهبه
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و ستد بر مبناي مسامحه انجام مي و سختكه داد  گيريهاي ساير معامالت در آن مراعـات شود

و سودجويي. نمي شود و ستدهاي متعارف و مـادي هاي روزانه، نياز عـا مردم در كنار داد طفي

و اختالفها را دوستانه حل كنند  و تصالح بنشينند به تسامح كه گاه ي رفـع. دارند صلح وسـيله

ج 1386كاتوزيان،(اين نياز است  ص1، كه علم اجمالي بـهو ثالثاً)377،  صلح از جمله مواردي است

كه گفتـه شـد قـرارداد فرانچـايز قـرارداد1.آن كافي است كه همان طور و در حالي ي تجـاري

و كـسب منفعـت حـائز غيرمغابنه اي است كه در آن تساوي عرفـي ارزش اقتـصادي عوضـين

.باشد اهميت مي

 آيا قرارداد فرانچايز نوعي واگذاري حق انتفاع است؟-بند سوم

 مفهوم حق انتفاع-10
مي«:م.ق40ي مطابق ماده به موجب آن شخص توانـد حق انتفاع عبارت از حقي است كه

كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كندا از.»ز مالي  حـق انتفـاع يكـي

به شخصي واگذار شاخه و فروعات مالكيت است كه ممكن است در اثر قرارداد پـس. شـود ها

و-1: در حق انتفاع ممكن است دو صاحب حق وجود داشته باشد   منتفـع، كـه حـق اسـتعمال

به او و انتفاع از عين و در اثر قرارداد سهم بزرگي-2واگذار شده  مالكي كه صاحب عين است

به منتفع واگذار كرده است  بنابراين از ايـن نظـر بايـد.)208ص، 1381كاتوزيان،(از حقوق خود را

كه حق انتفاع نيز مي در مورد قبض آن نيز بايـد. تواند در مورد اموال فكري جاري شود بگوييم

در مورد امـوال فكـري نيـز همـين قـدر كـه امكـان. از قبض، قبض عرفي است بگوييم منظور 

حق انتفاع انواع مختلفي دارد كـه. استفاده از مال فكري واگذار گردد قبض صورت گرفته است 

و وقف .عبارتند از عمري، رقبي، سكني

 قابليت انطباق قرارداد حق انتفاع بر قرارداد فرانچايز-11
و از جمله حق انتفاع، تنهـا در مـورد امـوال مـادي اگر اين نظر را بپذ كه حقوق عيني يريم

ص 1381كاتوزيان،(پذير است امكان كه قرارداد فرانچـايز، قـراردادي در.)208،  بايد گفت از آنجائي

مي خصوص و اموال فكري غيرمادي از،باشند بنابراين اموال فكري است  اين دو قرارداد كامالً

و باشند ولي اگر نظر مقابل آن را بپذيريم كه عـين تنهـا اختـصاص بـه جدا مي يكديگر متمايز

مي  و شامل اموال غير مادي نيز و حقوق اموال مادي ندارد گردد، همچنانكه برخي از اساتيد فقه

و ديگر كتب فقهي،  به كتب قاموس، صحاح يكي معاني را براي عين برشمرده5با توجه كه اند

و منفعت اسـت از معاني آن عين در  ص 1372گرجـي،( برابر دين يا اعم از دين  بايـد خـاطر.)306،

.»هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد«: 754م.1
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 به صورت رقبي-نشان كنيم كه قرارداد فرانچايز شباهت زيادي به قرارداد واگذاري حق انتفاع

از را دارد چرا كه در هر دو قرارداد، مالكيت منفعت واگذار نمي- ي اسـتفاده و تنها اجازه شود

كه واگ ميآن است و هر دو براي مدت معيني است ذار در صورتي.1(Wipo, 2004, p2)..گردد

مي   در مـورد- در نبـود قـوانين خـاص–توانيم از مقررات حـق انتفـاعكه اين نظر را بپذيريم

كه براي اقامه. قرارداد فرانچايز استفاده كنيم ي دعوي امتيازدهنده عليه امتيازگيرنده از جمله اين

و در صورت عد كه از سوي امتيازدهنـده در قـرارداد عنـوان شـده و مقرراتي م رعايت شرايط

در«: كنـدم استناد كرد كـه بيـان مـي.ق52ي توان به ماده باعث ايراد خسارت گرديده است مي

كه شرايط مقرره از طـرف-2: ......... موارد ذيل، منتفع ضامن تضررات مالك است  در صورتي

بـراي.»و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشـد مالك را رعايت ننمايد

و حقـوق خـود نـسبت بـه تمـام موردي كه پس از انعقاد قرارداد فرانچايز، امتيازدهنده  ي حـق

و بقيه ميي اموال فكري عالمت تجاري يا اش را به شخص ديگري منتقل و در مورد ابقاء كند

مي اي پيشه چنان چه شبهه ابطال قرارداد فرانچايز منعقد شد  به ماده آيد م.ق53توان با توجه

مي دارد به غير موجـب بطـالن حـق انتفـاع«: رفع ابهام كرد كه مقرر انتقال عين از طرف مالك

شود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بـه ديگـري اسـت، اختيـار فـسخ نمي

طو».معامله را خواهد داشت  و عادت.ق54ير مادهو همين امـا نكتـه اينجاسـت كـه.م عرف

گردد مانند اسرار تجاري، دانـش اوالً در اين قرارداد، حق استفاده از حقوق ديگري نيز اعطا مي 

و  و امتياز گيرنده در مـدت زمـانبه عالوه شرايط مفصلي درباره ... فني ي وظايف امتياز دهنده

و پس از انقضاي قرارد  ثانياً در اين قرارداد با توجه به جنس ايـن2.اد وجود دارد اجراي قرارداد

و امتياز گيرندگان احتمالي ديگر مـي تواننـد حقوق، در صورت نبود شرط مخالف، امتياز دهنده

ي اجـراي قـرارداد از لحـاظ ثالثاً در اين قرارداد، امتياز دهنده بـر نحـوه. مند گردند از آنها بهره 

و دا... كيفيت .ردنظارت كامل

و مقايسه-بند چهارم ي آن با قرارداد فرانچايز مفهوم نمايندگي تجاري وكالت
و وكالت-12  مفهوم نمايندگي تجاري

و آژانـس بـه نمايندگي در لغت به مفهوم نماينده بودن، وكالت، كارگزاري، وكالت مجلس

ج 1364معين،(كار رفته است  ص4، ا.)4813، اردادي اسـت كـه بـهي قـر نمايندگي تجـاري رابطـه

و) شخص حقيقي يا حقوقي(ي تجاري موجب آن نماينده  بـه طـور مـستقل، تـصدي مـذاكره

 
1- Franchise is a contract between franchisor and franchisee, in exchange for payment, the use 
of his know- how, trademark and/or brand name and any other symbols, developed by the 
franchisor, tested and found to work, Agreements typically last from 5 to 20 years. 

ص براي آگاهي از اين شرايط مراجعه كنيد به مشهديان، شهاب، قراردادهاي بهره.2 . به بعد83برداري از عالمت تجاري،
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و به نـام و يا ساير اعمال واجد آثار حقوقي را انعقاد معامالت تجاري، جذب مشتري، تبليغات

و يا كميسيون برعهده مـي  ص 1386نعيمـي،(گيـرد به حساب اصيل در برابر دريافت اجرت در.)2،

بر قانون تجارت ايران، از نمايندگي تجاري تنها در مورد تجارتخانه  و ها سخن گفته شده است

ي امـور مربـوط بـه تمـام اين اساس، نماينده شخصي است كه رئـيس تجارتخانـه او را بـراي 

و امـضاي وي بـراي تجارتخانـه الـزام آور تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قـرار داده

كه نماينـده بـه طـور مـستقل از تـاجر اين. است در حالي است كه انواع نمايندگي وجود دارد

و رابطه  و در چارچوب توافق نمايندگي، فعاليتي را بـراي اقدام نموده ي استخدامي با او نداشته

ص 1386نعيمـي،(دهد تاجر انجام مي ) تجـارتي(نمايندگي بازرگاني«نظر برخي از حقوقدانانهب.)25،

شـود كـهت است از مأموريت دائم يا موقت كه از طرف بازرگان به شخص نماينده تفويض مي عبار

 امور تجارتي، به نام بازرگان اقدام نمايد بدون اينكه شخـصاً مـسئوليت يـا تعهـدي داشـته براي اداره 

ص 1366كاتبي،(.»باشد ج سوم، م.)218، تع656 در قانون مدني ايران در ريـف وكالـت را بـدين نحـو

به موجب آن يكي از طرفين طـرف ديگـر را بـراي انجـام«: كرده است  وكالت عقدي است كه

مي   وكالت براي انجام دادن اعمال حقوقي اسـت نـه امـر مـادي، ماننـد».نمايد امري نايب خود

و مانند اينها و نقل ش4، جلد 1384كاتوزيان،(كشيدن نقاشي يا حمل ،67(.

ت مقايسه-13 و وكالت با قرارداد فرانچايزي نمايندگي  جاري
كه در مورد نمايندگي تجاري وجود دارد اين است كـه نماينـده يكي از مهم ي ترين نكاتي

به حساب اصيل انجام مي و كه در قـرارداد فرانچـايز،. دهد تجاري، اموري را به نام در صورتي

 قـرارداد فرانچـايز مجـازي امتياز گيرنده، شخصي است مستقل از امتياز دهنـده كـه بـه وسـيله 

به امتياز دهنده بـراي ارائـه مي و از جمله عالمت تجاري متعلق كه از حقوق اموال فكري شود

و يا درصدي از فـروش يـا  به صورت پول و در مقابل، اجرتي را و خدمات استفاده كند كاالها

د فرانچايز، امتيازگيرنده در قراردا.1(Paul H. Rubin, 1978. p.224).ي خدمات پرداخت كند ارائه

و آن را از طرف خود مـي در صورت توليد كاال، مالك كاالي توليد شده مي در باشد و فروشـد

مي ارائه به نام خود خدمات را ارائه  بـر ايـن (Paul H. Rubin, 1978. p.224).دهدي خدمات نيز،

در. دگي تجـاري دانـست تـوان قـراردادي بـراي اعطـاي نماينـ اساس، قرارداد فرانچايز را نمي

كه ديديم اوالً وكالت براي انجام دادن امري حقـوقي اسـت نـه وكالت نيز همان خصوص طور

مي مادي، در صورتي  به امري مادي مشغول در كه در قرارداد فرانچايز، امتيازگيرنده و ثانياً شود

 
1 - A franchise agreement is a contract between two (legal) firms, the franchisor and 
franchisee. The franchisor is a parent company that has developed some product or service in 
a particular location. The franchisee pays a certain sum of money for the right to market this 
product. The franchisee will pay royalties, usually a percentage of sales, to the franchisor. 
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به حساب موكل خود معامله مي و در كند در صورتي وكالت، وكيل به نام قرارداد فرانچـايز،كه

به حساب خـود معاملـه مـي  و  بـراي درك ماهيـت قـرارداد،بنـابراين. كنـد امتياز گيرنده به نام

. فرانچايز بايد مقصود خود را در جاي ديگري جستجو كنيم

 آيا قرارداد فرانچايز نوعي بيع منافع است؟-بند پنجم
و اوصاف بيع-14  مفهوم
گ.ق 338ي ماده بيع عبارت است از تمليك عـين بـه«: ونه تعريف كرده استم بيع را بدين

 براي امتياز بيع از اجاره اسـت كـه تمليـك338ي در تعريف ماده» عين«ي واژه.»عوض معلوم 

مي به عوض معلوم تعريف ج 1384كاتوزيان،()م.ق466ي ماده(شود منفعت ش1، ،24(.

:اند اي را برشمرده گانه براي عقد بيع اوصاف سه

؛بيع از عقود تمليكي است) الف

؛بيع از عقود معوض است)ب

.مبيع بايد عين باشد)ج

 بيع اموال فكري-15
به فتاوي صادره از مراجع تقليد، مي كه وقوع عقد بـر حقـوق با توجه توان به اين قائل شد

كه. مالكيت فكري، فاقد اشكال است   در هرچند فتاوي صادره در اين خصوص بيانگر آن است

خصوص ماهيت اين دسته از معامالت، اتفاق نظر وجود ندارد، اما نفس بـه رسـميت شـناختن

مي  كه به عنوان چيزي صـابري،(تواند موضوع معامله واقـع شـود مغتـنم اسـت آنها از سوي فقها

ص 1387 ا اهللا مكارم شيرازي چنين ابراز عقيده از جمله آيت.)86، بيع دانش فني، بـه«ند كه كرده

و حـقش و از قبيل بيع منافع است و ثغور آن روشن شود، مانعي ندارد و حدود كه حد رط اين

و بيع منافع هم نوعي بيع اسـت  به اعيان ندارد كه بيع اختصاص ، 1371حـاجي عزيـزي،(» اين است

كهو آيت)42ص و يا مزاياي ديگر در مقابل دانش فنـي«اهللا فاضل لنكراني معتقدند گرفتن پول

و مي مان حـاجي(» توانـد داخـل در صـلح باشـد عي ندارد ولي اين قرارداد در رابطه با بيع نيست

ص 1371عزيزي، سال  دريكي از مهم.)42، كه  بيـع امـوال فكـري وجـود دارد، بـاره ترين مشكالتي

از-لكن براي لزوم عين بودن مبيع.ي عين بودن مبيع است مسأله و بـسياري  كـه قـانون مـدني

و نه نشاني دقيق از آن در آثـار آن تصريح كرده فقيهان به نه نصي در منابع فقه موجود است اند

و هشتم نيز دليل. توان يافت فقيهان متقدم مي   مـتقن بـر ايـن مطلـبيدر آثار فقيهان قرن هفتم

به نقل ملك تعريف كـرده يافت نمي و محقق حلي بيع را فقط محقـق حلـي،(انـد شود؛ شهيد اول
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 اين از اواخر قرن يازدهم بوده است كه در آثار فقيهان بـه عـين بـودن مبيـع1.)98ص چاپ سنگي،

ص 1319شيخ بهايي،(اشاره شده است  لكن از مجموع آثار فقهي از جملـه مكاسـب شـيخ2.)207ق،

ص 1366شيخ انـصاري،(ي مال در برابر مال دانسته است انصاري كه تعريف اصلي بيع را مبادله ،79(

ب به معاني مختلف عين در فقه اسالمي،و نيز درمي3ا توجه كه منظور از عين توان نتيجه گرفت

و بنابراين  مي،معامالت، عين در برابر منفعت است توان موضوع عقد بيـع قـرار اموال فكري را

.داد

و بيع-16  مقايسه قرارداد فرانچايز
كه در بين فقها اختالف نظر وجـود ماهيت معامالت راجع به اموال فكري خصوصديديم

و برخي آن  آن دارد و برخي مي را بيع منافع را. داننـد را نوعي صلح در صـورتي كـه نظـر اول

و اوصاف بيع، بيع منافع  به مفهوم و قرارداد فرانچايز را نوعي بيع منافع بدانيم، با توجه بپذيريم

و موانع جدي روبه  از جملـه اينكـه بنـابر نـص. اسـترو دانستن قرارداد فرانچايز با اشكاالت

دانـيم كـه در قـرارداد در صـورتي كـه مـي.م بيع از عقود تمليكي اسـت.ق 328ي صريح ماده 

و شروطي پيدا مـينآفرانچايز، تنها حق استفاده از  در. كنـد را تحت قيود ايـن اشـكال عمـده

مي  كه مقصود از واژه شرايطي مطرح به فرض بپذيريم كه ما گردد در338يدهي عين در ، عين

به عين مادي ندارد و اختصاص ي دانيم كـه مطـابق مـادهمي،از طرف ديگر. برابر منفعت است

و موجب بطالن عقد است.ق 233 اين در حالي اسـت كـه.م شرط خالف مقتضاي عقد باطل

و تعهدات مفصلي در   چگـونگي اسـتفاده از عالمـت تجـاري، بـاره در قرارداد فرانچايز شروط

و ارائه كيفيت و كاالها كه اگـر بخـواهيم ايـن قـرارداد را نـوعي بيـع ...ي خدمات وجود دارد

و عقـد را باطـل  و شـرط محسوب كنيم اين شرايط خالف مقتضاي تمليكي بودن عقـد اسـت

.كند مي

و القبـول: 3/221اللمعه الدمشقيه، ذيل الروضه البهيـه،:و شهيد اول» ...و هو اللفظ الدال علي نقل الملك«.1 و هـو االيجـاب

.الداالن علي نقل الملك

و منفعت.2 رك. آن صحيح نيست يازدهم از شروط بيع نقد آن كه متاع، عين باشد؛ پس بيع دين : شيخ محمدحسن نجفي. نيز

ج ص22جواهرالكالم، ص: 208، و شـيخ انـصاري، المكاسـب، و الظـاهر79الخالف والاشكال في اعتبار كون المبيع عينـاً،

.اختصاص المعوض بالعين

رك براي مطالعه.3 ج.ي معاني مختلف عين ص، انتشارات دانشگا2گرجي، ابوالقاسم، مقاالت حقوقي، .307ه تهران،
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ق10ي تحليل قرارداد فرانچايز بر اساس ماده-بند ششم و واعـد قانون مـدني
 عمومي قراردادها

و-17 م مفاد م.ق10. قلمرو
مي10ي ماده به كساني كه آن را منعقد«: كند قانون مدني بيان قراردادهاي خصوصي نسبت

كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است نموده اين ماده بيانگر اصـل معـروف.»اند در صورتي

و آزادي قراردادي غالبا راه عادالنه  م آزادي قراردادها است . الي مردم است تأمين نظم در روابط

ميبه همين جهت قانون و گذار ترجيح دهد كه تنها در مواردي كه اخالق حسنه، نظم عمـومي

ش 1385كاتوزيـان،(. كند اين آزادي را محدود سازد منافع جامعه ايجاب مي   بـه همـين)85، جلـد اول،

به10ي منظور، ماده  ميباشد حكومت اراده)1سوره انعام، آيـه(» اوفو بالعقود« قانون مدني كه مستند

و آن را از محدوده عقود معين خارج كرده است در خصوص اين ماده بايـد. را توسعه بخشيده

كه مقصود از واژه  در اين ماده، قانون امري است چرا كـه امكـان توافـق بـر» قانون«اضافه كرد

خ قرارداد فرانچايز به دليل پيچيدگي. خالف قانون تكميلي وجود دارد  كه دارد بايـد هاي اصي

و امتيـاز گيرنـده از طـرف ديگـر  آن را يك قرارداد خصوصي ميان امتيازدهنده از يـك طـرف

كه ديديم اين قرارداد در قالب عقود معين نمـي. دانست گنجـد هرچنـد كـه چرا كه همان طور

اد بنـابراين بايـد بگـوييم كـه قـرارد. هاي زيادي به قرارداد واگذاري حـق انتفـاع دارد شباهت 

كه در نظام حقوقي ايران در قالب ماده  مي گردد.ق10 فرانچايز قراردادي است بر اين.م منعقد

توان تفسيري را بر اسـاس مـواد قـانوني خـاص مبنا، در صورت سكوت قرارداد فرانچايز، نمي 

يم مشكل ناشناخته بودن اين قرارداد را در نظام حقـوق.ق10ي ماده. عقود معين، بر آن بار كرد 

و مشخص نمي ايران حل نمي كه جايگاه اين قرارداد كجاست؟ عقـدي الزم اسـت يـا كند كند

و  به اين سئوال ... جايز؟ تمليكي است يا عهدي؟ ها را بايد در قواعد عمـومي قراردادهـا پاسخ

كه.جستجو كرد  كه هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را جز در موارد خاصي عقد الزم آن است

كه هر يك از طـرفين بتوانـد هـر«و1.كرده است، نداشته باشد قانون معين  عقد جايز آن است

م چنـين.ق2193ي بسياري از اسـاتيد حقـوق مـدني از مـاده2.»وقتي بخواهد آن را فسخ كند 

كه اصـل بـر لـزوم قراردادهاسـت استنباط كرده ج 1385كاتوزيـان،(. اند ص1، ص 1385؛ صـفايي،9، ؛23،

ش 1381شهيدي، در بنابراين درمورد قرارداد فرانچايز،)28، آن چـون و جـواز قـانون مـدني لـزوم

به موجب آن مـالي.معين نگشته بايد آن را عقدي الزم دانست  كه عقد تمليكي قراردادي است

 
م.ق185ي ماده.1

م.ق186ي ماده.2

و قائم مقام آنها الزم«:م.ق219ي ماده.3 به عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين االتباع است مگر اينكه

.»رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود
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به ملكيت ديگري وارد مي و كه تعهدي از ملكيت شخصي خارج و عقد عهدي آن است گردد

ح  و ص 1385صـفايي،(.ق دينـي بـراي طـرف ديگـر بوجـود آورد بر گردن يك طرف قرارداد ،40(.

 قرارداد فرانچايز را بايد عقدي عهدي دانـست چـرا كـه ايـن قـرارداد موجـب انتقـال،بنابراين

و صرفاً حاوي تعهداتي بـراي دو طـرف قـرارداد اسـت ملكيت مالي نمي عقـد رضـايي.گردد

به صرف توافق اراده  كه و ابـرازي طرفين، قراردادي است به نحوي از انحاء بيان به شرط اينكه

به تشريفات شده باشد واقع مي و تحقق آن به كار بردن الفاظ معين يا تنظـيميشود  خاص مانند

مي. سند نياز ندارد كه با تشريفات خاصي واقع و عقد تشريفاتي يا شكلي قراردادي است شـود

تحقق عقد تشريفاتي اراده بايد بـه شـكل براي: صرف توافق طرفين براي وقوع آن كافي نيست 

ص 1385صفايي،(.خاصي بيان شده باشد  هرچند كه در نظام حقوقي ايران، مطابق قـانون ثبـت)40،

و اختراعات  و قانون ثبت اختراعات، طرح نامهو آئين 1310عالئم و عالئـمي آن هاي صـنعتي

به بهره  ي بايد به ثبت برسد ولـي ايـن الـزام برداري از عالمت تجار تجاري، قراردادهاي مربوط

 قرارداد فرانچـايز را بايـد عقـدي رضـايي،بنابراين. در ثبت به دليل سهولت در اثبات آن است

كه در حقوق ما اصل اين ميا دانست چرا شكل ست كه عقد با تراضي واقع به هيچ و نياز شود

و تنظيم سند دليل بر تشريفاتي بودن آن ندا  و ثبت رد چرا كـه شـرط صـحت آن خاصي ندارد

ج 1385كاتوزيان،(نيست  كه قـانون نـام)88،ص1،  خـاص بـر آنهـايعقود معين قراردادهايي است

و احكام و شرايط و عقـود غيـرمعين قراردادهـايي ويژهيگذاشته براي آنها مقرر داشـته اسـت

و شرايط  كه نام و خاص در قانون براي آنها نيست، ليكن نظر بـه اصـل حاكمياست يـت اراده

مي  و تابع قواعد عمومي قراردادهاست آزادي قراردادها معتبر شناخته ص 1385صفايي،(شوند ،40(.

 عقـدي اسـت كـه عقد فوري،. واضح است كه قرارداد فرانچايز عقدي غيرمعين است،بنابراين

مي اي كه طرفين انتخاب كرده اثر آن در لحظه موضـوع ولـي در عقـود مـستمر،. شـود اند ايجاد

به گونه  ج1385كاتوزيـان،(اي است كـه بايـد در طـول زمـان معـين انجـام شـود معامله ص1، ،84(.

مي،بنابراين و انجام .شود، عقدي مستمر است چون قرارداد فرانچايز در طول مدت زماني اجرا

 قـرارداد،بنـابراين. عالوه بر آن، مشخص است كـه قـرارداد فرانچـايز، عقـدي معـوض اسـت

و معوض استفران .چايز عقدي الزم، رضايي، غيرمعين، مستمر

 نتيجه-18
كه انطباق اين قرارداد با هـر يـك از عقـود با بررسي قرارداد فرانچايز با عقود مشابه ديديم

كه در قرارداد اجاره، مالكيـت منـافع بـه مـستأجر.معين، با مشكالتي مواجه است از جمله اين

عكس. گردد گيرنده مالك منافع نمي قرارداد، امتيازولي در اين گردد منتقل مي عقد صلح نيز به

مي  و گذشت و در آن علم اجمالي به موضـوع كفايـت مـي فرانچايز مبتني بر تسامح . كنـد باشد
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به اين قرارداد دارد قابـل قرارداد واگذاري حق انتفاع نيز با وجود شباهت كه هاي بسيار زيادي

ك. انطباق با آن نيست  و ديگـر امتيـاز گيرنـده گـان احتمـالي چرا ه در اين قرارداد، امتياز دهنده

و از طرف ديگر، امتياز دهنـده بـر نحـوه مي ي توانند در نبود شرط مخالف، از آن استفاده كنند

و ي تجـاري بايـد خـصوصدر. نظارت كامـل دارد ... اجراي قرارداد از لحاظ كيفيت  نماينـده

ي و به حساب اصـيل انجـام گفت كه نماينده تجاري تمامي اعمال واجد آثار حقوقي را به نام

كه در قرارداد فرانچايز، امتيازگيرنده بـه حـساب خـود معاملـه مـي كنـد  .مي دهد، در صورتي

و بـه حـساب و ثانيـاً وكيـل بـه نـام نه مادي و وكالت نيز براي انجام دادن امري حقوقي است

مي  به صـراحت مـاده فران. كند موكل خود معامله 338ي چايز، بيع منافع نيست چرا كه عقد بيع

م.م از عقود تمليكي است.ق م شرط خالف مقتضاي عقـد باطـل.ق233از طرف ديگر مطابق

مي.و موجب بطالن عقد است كه مبـين.ق10ي توانيم اين قرارداد را در قالب ماده اما م مدني

ر و آن كه.ا نوعي قرارداد خصوصي محسوب كنيماصل آزادي قراردادهاست بگنجانيم هر چند

م  و تنها ما را از دنبـال كـردنم مشكل خالء قانوني را حل نمي.ق10انطباق اين قرارداد با كند

مطابق قواعد. داردو اعمال مقررات خاص عقود معين در خصوص اين نوع قرارداد بر حذر مي 

ع  و معـوض عمومي قراردادهاي ايران، قرارداد فرانچايز، قدي الزم، رضائي، غيـرمعين، مـستمر

كهي مهم اين اما نكته. است به ماده است و قواعد عمومي قراردادها تنهـا.ق10ي ما با توجه م

كه. توانستيم جايگاه اين قرارداد را تعيين كنيم وگرنه در نبود قانون خاص، شروط قراردادي را

و تنهـا در صـورتو تعهدات متداول در اين عنوان شروط تحت   قرارداد بررسي كـرديم، تنهـا

و در صورت عدم بيني در قرارداد الزام پيش بيني، تنها ممكن است يـك تعهـد پيش آور است

و هيچ اثر حقوقي بر آن مترتب نيست، مگر آنكه اين شـروط بـه   طـرق اخالقي محسوب شود

مي.ق220ي ماده. ديگري اثبات شود را«: كندم در اين خصوص عنوان عقود نه فقط متعـاملين

مي  كه در آن تصريح شده است ملزم به كليه به اجراي چيزي هم نمايد بلكه متعاملين ي نتايجي

و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي به موجب عرف مي كه .»باشند شود ملزم
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