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 .1استادیار گروه حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت2931/21/12 :؛ تاریخ پذیرش)2936/06/11 :

چکيده
سازمان بورس بينالمللي دارایي فکري در ایاالت متحدة امریکا نخستين بازار بورس مالي مبتني بر انتقال حقوق مالکيت فکري است که
در راستاي تجاريسازي دارایيهاي فکري در دهة اخير آغاز ب فعاليت کرده است .ایهن سهازمان بهر پایهة دو اصه بنيهادین اهيافيت و
کارایي ،فضایي را ایجاد ميکند تا دارایيهاي فکري ،بنا بر ارایط استاندارداده و قيمت بازاري دادوستد اده ،قيمت منصهيان و معقهول
در بازار آزاد کشف گردد .بنابراین ،صاحبان حقوق و همچنين متقاضيان آثار فکري ميتوانند ب سهولت و با صرف اندک هزینه و زمهان،
ب ارایط قراردادي خود دست یابند .برهمين اساس ،ارکت فرابورس ایران بازار دارایي فکري را بر پایة اوراق بهادار مبتنهي بهر مالکيهت
فکري بنا نهاده است ک با وجود اباهتهاي این دو بازار ،آنها از لحاظ اهداف و اصول ،داراي تياوت چشمگير در دامنهة اهمول و اهيوه
معامالتي بوده و از حيث موضوع ،بازار ایران داراي محدودیت است ک اصالح قانون ميتواند راهگشا بااد.

کليدواژگان
دارایي فکري ،فرابورس ایران ،سازمان بورس بينالمللي دارایي فکري ،مالکيت فکري.

 نویسندة مسئول :رایانامهShshobeiri@yahoo.com :
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مقدمه
هر پدیدآورنده اي که با خلق اثر فکري ،از حمایت نظام حقوق مالکيت فکري برخوردار شوود ،بوه
دنبال اعمال حقوق انحصاري خود بوده و با انتقال حقوق مادي ناشي از دارایي فکري خود ،کسب
سود ميکند .براي مثال در سال  ،7991شخصي به نام دیوید بوي ،7خواننده و بازیگر انگليسوي ،بوا
انتقال دادن حقوق مادي آثار خود و دریافت حقاالمتيازهاي ناشي از آن به درآمد  55ميليون دالري
دست یافت .در همين سال عکاس مشهور ،آني ليبویتز نيز با بهرهنگذاشتن آثار خوود کوه تحوت
حمایت نظام کپيرایت بود 71 ،ميليون دالر بهدست آورد .بنابراین ،دارایوي فکوري فصوش مشوتر
حقوق تجارت و حقوق مالکيت فکري اسوت

(2009, pp.18-19

 .)McClure,از تواری  71موارس

 112در سازمان جهاني مالکيت فکوري مباحوم مربووه بوه دارایوي فکوري و بهبودبخشويدن بوه
عمليات حقوقي و مالي حقوق مالکيت فکري بررسي شد تا دارنودگان ایون گونوه حقووق بتواننود
دارایي فکري خود را با قيمتهاي باالتر معامله

کنند.

با گسترش مدام بازار ،حقوق مالکيت فکري به سرمایهاي بدل شد که ميتواند دادوستد شوود و
بهتدریج معامالت و فعاليتهاي اقتصادي معيني مانند حراجهاي مالکيت فکوري کوه بوه روورت
خصوري برگزار ميشدند ،بازار دارایيهاي فکري را شکش داد .اوشن تومو در سوال  111اولوين
حراج عمومي مالکيت فکري را در سانفرانسيسکو برگزار کرد که در آن انتقالهاي ميليون دالري
ثبت شد .حارش این بازارها کسب درآمد بيش از  7 1ميليون دالر در زمينة انتقالها و قراردادهواي
ليسانس براي دارایيهاي فکري بود .اینگونه حراجيها به وضع استانداردهاي قيمت کمک کردنود
تا طرفين بتوانند یکدیگر را در یک سطح مشتر پيدا کنند .همين امر هزینههواي معوامالتي را کوه
ناشي از جستوجوي طرف قرارداد در حالت عادي اسوت ،از بوين مويبورد (

World Intellectual

1. David Bowie
2. Annie Leibovitz
3. IP auction
4. Ocean Tomo
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 .)Property Organization, 2009, p.20اما بزرگترین مانع براي توسعة بازار ،نبود اطالعات قيمت و
فضاي مشترکي براي خریداران و فروشندگان بود که دانشگاهها و مراکز علمي براي انتقوال فنواوري
و تجاريسازي مالکيت فکري هر روز با این مسئله روبهرو ميشدند.
مطالعات متعددي بر این نکته تأکيد ميکنند که یک بازار منظم و فعال ميتواند بسياري از ایون
ابداعات را از حالت غيرفعال خارج کنند و با هزینة مبادلة کمتري مورد خرید و فروش قورار دهود
(2000

 .)Rivette,بازار بورس را ميتوان در زمرة این بازارها قرار داد ،زیرا بازاري منظم و مبتني بر

رقابت آزاد است که با ایجاد فضایي امن و شفاف ،به کشف عادالنه قيمت سهام و کسب اعتمواد و
شهرت عمومي منجر ميشود (مستشار ،7 9 ،ص ) .به همين دليوش ،ایواالت متحودة امریکوا بوا
واردکردن حقوق مالکيت فکري به بازار بورس در چند سال اخيور ،اولوين و بوزر تورین بوورس
بينالمللي براي انتقال انواع دارایيهاي فکري را تأسيس کرد .پوس از تشوکيش ایون بوازار ،شورکت
فرابورس ایران نيز در راستاي تحقق برنامة پنجم توسعه ،بازار خودانتظام و متصش به سوهام دارایوي
فکري را راهاندازي کرد ،اما باتوجه به تازهتأسيسبودن این بازار و وضعيت موجود حقوق مالکيوت
فکري در ایران ،دامنة دارایيهاي فکري قابش انتقال در بازار فرابورس ایران محدود است.
بر این اساس ،مقالة پيشرو ضمن معرفي این بازار ،ابعاد حقوقي آن را بهتفصيش تحليش ميکند.
سپس ،با مقایسة بورس بينالمللي دارایي فکري و بازار دارایي فکري فرابورس ایران ،خأل موجوود
در بازار ایران و پيشنهاد ارالح و توسعة آن را مطرح ميکند.
معرفی بورس بينالمللی دارايی فکري

بورس بينالمللي دارایي فکري 7که در ایاالت متحدة امریکا مسوتقر اسوت ،بوهعنووان اولوين بوازار
بورس مالي متمرکز بر دارایي فکري ،در زمينة کشف قيمت ،انجامدادن معامالت و توزیع اطالعات
براي دارندگان مالکيت فکري مطرح است .ایون بوازار ماننود بسوياري از بوورسهوا ،خریوداران و
فروشندگان را گرد هم ميآورد ،اما بهجاي عرضه سهام یا اوراق قرضه یا کاال ،محصول اولية قابوش
)1. Intellectual Property Exchange International (IPXI
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معامله در این بورس ،عرضهکنندة «برگة گواهي یا مجوز استفاده 7از دارایي فکري» (یا بوهاختصوار
گواهي دارایي فکري) است ( )McClure, 2011, p.31که این بر

مانند یک بور

سوهام براسواس

ارزش قيمتگذاري شده و پس از پذیرش در بورس ،معامله ميشود.
قلمرو دارایي فکري در بازار بينالمللي امریکا شامش هر نووع دارایوي قابوش حمایوت و مالکانوه
است که امکان ثبت در مراجع قانوني براي آنها وجود دارد .این دارایيها عبارتاند از اختوراعهوا،
انواع آثار کپيرایت ،عالئم تجاري ،طرحهاي رنعتي ،نرمافزار و نيز انواع سمبشها ،اسامي تصواویر
یا طرحهاي تجاري.
از زمان تکميش ساختار این بازار در دسامبر  ، 177اعضاي بوورس بوينالمللوي دارایوي فکوري
ایاالت متحدة امریکا به بيش از  5سازمان رسيده که عبارتاند از شرکتهاي پيشورو نووآوري بوا
دارایيهاي مالکيت فکري مهم ،نمایندههاي انواع بازارهاي فناوري ،مؤسسات تحقيقاتي دانشوگاهي
با رتبة باالي  1در جهان ،آزمایشگاههاي ملي ایاالت متحده و بسياري از مؤسسات پيشرو مالکيت
فکري و خدمات مالي دنيا .ورود این رهبران رنعت در توسعة بوازار بوورس بوينالمللوي سوودمند
بوده و نتيجة آن تشکيش ،توسعه و فعاليت یک بوازار دارایوي فکوري کارآمود و شوفاف ،بوا هودف
تجارت حقوق مالکيت فکري است .به عقيدة جرارد .جي .پنکو

 ،رئويس هيئوت مودیره و مودیر

عامش بورس بينالمللي امریکا «بهطور خاص ،شکشگيري این بازار براي شورکتهواي کوچوک بوا
بودجة متوسط ،با ارائة شيوهاي ارزان و سریع براي دستيابي به مالکيت فکري ،مفيود خواهود بوود»
(.)www.ipxi.com/About us
اصول بورس بينالمللی دارايی فکري
بازار بورس بينالمللي دارایي فکري بر پایوة دو اروش محووري «شوفافيت» و «کوارایي» 5فعاليوت
 .7ليسانس
2. Unit License Right
3. Gerard J. Pannekoek
4. Transparency
5. Efficiency
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ميکند و از طرق گوناگون و مشخص ارول خود را محقق ميکند که در ذیش آنها را بيان ميکنيم
(:)www.ipxi.com/About us
 .1اصل شفافيت :بازار امریکا فرایند انتقال دارایي فکري را با طيکردن گامهاي ذیش شفافتور
ميکند:
الف) ارزیابي حقوقي :این بازار کيفيت هر یک از گواهيهاي دارایوي فکوري پيشونهادي را کوه
قرار است انتقال یابد ،تحليش و ارزیابي ميکند .عرضة دارایي فکري در این بازار بوه ایون معناسوت
که اموال فکري مزبور واجد شرایط قانوني بوده و از اعتبار معوامالتي برخووردار اسوت .ایون گوام
پيشبيني شده است تا هر شخصي که قصد خرید این گوواهي دارایوي فکوري را دارد ،نسوبت بوه
کيفيت عرضهها در بازار بورس و وضعيت حقوقي دارایي فکري مربوه راحتي و آسوودگي خواطر
نسبي داشته باشد.
ب) کشف قيمت و شرایط استاندارد :قيمت مبتني بر بازار 7و شرایط عرضه تمامي گواهيهواي
دارایي فکري بهرورت عمومي در بازار منتشر ميشود و در دسترس همة خریداران احتمالي قورار
ميگيرد .بنابراین ،براي هر شخصي این امکان وجود خواهد داشت که بهسوهولت و بوهسورعت از
شرایط عرضة قراردادها و قيمت بازاري آنها مطلع شود و دررورت تمایش آنها را منتقش کند.
ج) تنظيم گزارش استفاده :خریداران گواهيهاي دارایي فکوري بایود گوزارشهواي اسوتفاده از
گواهيهاي خریداريشدة خود را به رورت دورهاي به بورس ارائه دهنود .ایون بوورس مجموعوة
اطالعات مربوه به استفاده از گواهيها را منتشور کورده و در اختيوار اعضواي بوازار بوورس قورار
 .7رزشگذاري بهمعناي کميکردن در واحد پولي است (رجالي ،7 97 ،ص ) و دارایيهاي فکري از طریق سه روش
درآمدمحور ،هزینهمحور و بازارمحور قابش ارزشگذاري هستند ( .)Chaplinsky, 2002, p.3در روش قيمتگذاري
مبتني بر بازار  ،هدف ارزشگذاري دارایيها با مطالعه قيمت دارایيهاي قابش مقایسه بوده (موالیي ،7 97 ،ص  )1که
بازار بهعنوان پایهاي براي بهدست آوردن ارزش یک حق مالکيت فکري خاص استفاده ميشود .حال اگر بازاري شفاف
و کارآ وجود داشته و معامالت با موضوع دارایي فکري توسعه یابد ،استفاده از این روش مبتني بر واقعيت موجود در
بازار است که برآیند روشهاي یادشده بوده و بسيار دقيقتر و مفيدتر خواهد بود.
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ميدهد .این اطالعات و قيمت گواهيهاي دارایي فکري شاخصهاي ارلي و مهم پذیرش فناوري
در بازار هستند که باعم ميشود اشخاري که در شرکتهاي تحقيق و توسعه و مودیریت دارایوي
فکري اتخاذ تصميم ميکنند ،بتوانند تصميم مناسبتري در راستاي تخصيص منابع خود بگيرند.
 .2اصل کارايي :بورس امریکا فرایند انتقال مالکيوت فکوري را بوا طويکوردن گوامهواي زیور
کارآمدتر ميکند:
الف) وجود یک بازار مرکزي :بورس بينالمللي دارایي فکري ایاالت متحدة آمریکا یوک بوازار
مرکزي براي انجامدادن معامالت و انعقاد قراردادهاي ليسوانس اسوت و پایگواهي بوراي دو طورف
قرارداد فراهم ميکند تا فناوري را بنا بر شرایطي که استانداردشده منتقش کنند.
ب) دستيابي آسان به فناوري :بازار بورس بينالمللي فضایي فراهم ميکند تا شرکتهاي بزر
و کوچک بتوانند بهسهولت به فناوريها دسترسي یابند و گواهيهاي دارایي فکري مورد نياز خوود
را با حداقش هزینة حقوقي بهدست آورند.
ج) ازبينبردن هزینههاي معامالتي :بورس بوينالمللوي دارایوي فکوري ایواالت متحودة آمریکوا
معامالت مبتني بر ليسانسهاي با کيفيت باال را شناسایي کرده ،و آنها را ارزیوابي موالي مويکننود.
سپس ،این گونه ليسانسها را در معرض فروش قرار ميدهند و بازبيني ميکننود .در حوالي کوه در
نبود چنين بازاري ،مالک دارایي فکري باید زمان و هزینة زیادي ررف یافتن متقاضي دارایي خوود
کند و با توجه به اینکه این گونه دارایيها مخاطبان خاري داشته که از قودرت معوامالتي بواالتري
برخوردارند و مالکان دارایي فکري از نخبگان به شمار ميرود که آشنایي الزم با بازار اقتصوادي را
ندارند ،بهطور عمده مغلوب واقع ميشوند و بهنوعي به یک قرارداد شبهالحاقي تن خواهند داد.
اهداف بورس بينالمللی دارايی فکري

مجموعه بورس بينالمللي دارایيهاي فکري آمریکا ،اهداف خود را به این شورح معرفوي مويکنود
(:)ITEM-HSG, 2011, pp.104-105
 .7ایجاد شفافيت براي بازار معامالت دارایي فکوري شوامش کشوف قيموت ،شناسوایي فنواوري
به طور قابش مقایسه و اطالعات استانداردشوده و همچنوين ایجواد شوفافيت در رونود ثبوت
گواهي دارایي فکري؛
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 .فراهمکردن بازار ثانوي براي فناوريها و جذب سرمایهگذار براي تجاريسازي آنها.
بهمنظور نيش به این اهداف ،وظایف و مسئوليتهاي در این مجموعه تعریف شده اسوت .یکوي
از این مسئوليتها ،وکالت در امور اجرایي و آزمایش دارایي فکري است .در این قسمت آن دسوته
از دارایيهاي فکري که کاربرد رنعتي دارند ،پيش از تجاريسازي ،در آزمایشگاهها مورد آزموایش
قرار ميگيرند .در واقع ،بوازار بوورس دارایوي فکوري ،رویکورد جدیودي بوراي گوواهيدارکوردن
فناوريهاي نوآورانه است که مشکالت مبادالت سنتي دارایي فکري ،بهرورت مذاکرات خوارج از
بازار را ندارد و ریسک تبادل را کاهش ميدهد .براي نخستينبار ،شرکتها و بنگواههوا مويتواننود
برگههواي گوواهي اسوتفاده از دارایوي فکوري را خریودوفروش کننود و بوا هزینوههواي معقوول و
سازمانیافته ،به فناوري مورد نظر خود دست یابند (موسویان و همکاران ،7 9 ،ص .)2 - 2
شيوة معامالتی بورس بينالمللی دارايی فکري

بازار بورس آمریکا بر مبناي اعطاي ليسانس یا مجوز بهرهبرداري از دارایي فکري فعاليت ميکند و
شيوة استانداردسازي و اعطاي ليسانس به دارایيهاي فکري و معامالت آنهوا را بوا اجوارهدادن بوه
شرکتها براي خریدوفروش برگههاي مجوز یا گواهي دارایي فکري دگرگون کرده است .براساس
آن ،هر برگة «مجوز استفاده یا گواهي دارایي فکري» ميتواند براي یکبوار اسوتفاده در توليود یوک
محصول به شرکت دیگري واگذار شود .براي مثال اگر یوک شورکت خوودرویي بخواهود فنواوري
خریداريشده را در توليد  51هزار اتومبيش بهکار گيرد ،باید  51هزار واحد گواهي دارایي فکري را
به قيمت بازار خریداري کند .این شيوة معامالتي ویژگيهاي منحصربهفردي دارد که در ادامه ابتودا
آنها را بيان کرده ،سپس ،روند مبادله این نوع گواهيها یا مجوزها را بررسي خواهيم کرد.
ويژگيهاي قراردادي :قراردادهاي گواهي دارایي فکري براي مثال یک حق اختراع خصوروي
را به یک محصول قابش معاملوه و قابوش اسوتفاده تبودیش مويکنود .یوک گوواهي ،معوادل ليسوانس
غيرانحصاري دارایي فکري است که بر یک مبناي غيرتبعيضآميز و به یک قيمت مبتني بر عرضه و
تقاضاي بازار و استانداردشده ،عرضه ميشود .هر گواهي براساس نوع فناوري دارایي فکري آن در
بازار قيمتگذاري ميشود و به فروش ميرسد .هر خریدار برگة گواهي ميتواند آن را براي توليود

 25

حقوق خصوصی ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1316

یک محصول استفاده کند .به محض گزارش استفاده از دارایي فکري به ایون بوورس ،ایون گوواهي
مصرف شده و منقضي ميشود .دررورت عدم استفاده ،خریدار ميتواند آن را در بوازار ثانویوه بوه
فروش برساند.
انعقاد یک قرارداد ،راهي مناسب براي اجراي حق مالکيت فکري براي مالک آن است .در ایون
قرارداد ،ليسانس غيرانحصاري براي یک حق مالکيت فکري مجزا و یا براي مجموعهاي از حقووق
مالکيتهاي فکري دادوستد ميشود

(2010, p.3

 .)Lutzker,بهعبارتي ،امکان عرضوة چنودین حوق

ثبت اختراع بهطور همزمان نيز وجود دارد ،بدین معنا که طرحهایي که از نظر رنعت مورد استفادة
نزدیک بوده و بهنوعي مکمش هم هستند ،در یک بسته به متقاضيان واگذار ميشود .بوا خریود یوک
برگة گواهي ،حق بر استفاده ،ساخت یا فروش مالکيتهاي فکري تحت پوشش قرارداد براي توليد
هر یک از محصوالت در آینده به منتقشاليه اعطا ميشود .براي مثال ممکن اسوت یوک قورارداد در
بورس عرضه شود که یک حق اختراع براي فناوري خاري را تحت پوشش خود دارد.
براي قراردادهاي گواهي دارایي فکري ميتوان دو دستة ویژگي حقووقي و موالي یوا اقتصوادي
برشمرد .از منظر حقوقي ،قراردادهایي که در بازار بورس بينالمللي عرضه مويشووند قراردادهوایي
غيرانحصاري ،7منصفانه و غيرتبعيضآميوز  ،استانداردسوازيشوده و مصورفي هسوتند .از دیودگاه
اقتصادي نيز این گونه قراردادها قابليت نقدشوندگي بالقوه 5دارند که بور مبنواي یوک قيموت قابوش
کشف 1و مبتني بر بازار ،1به کشف عرضه و تقاضا 2ميانجامنود (

Intellectual Property Exchange

.)International Inc, 2012, p.3
روند مبادلة قراردادي :بورس بينالمللي امریکا یکي از مهومتورین بازارهواي موالي محسووب
1. Non-exclusive
2. Non-discriminatory
3. Standardized/Commoditized
4. Consumable
5. Potentially- liquid
6. Price- discoverable
7. Market- priced
8. Supply/Demand discovery
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ميشود که بر مبادالت حق مالکيت فکري تمرکز کرده اسوت .در ایون بوازار ،خریودار و فروشونده
بهرورت تکتک براي مبادلة دارایي فکري وارد مزایده ميشوند و قيمت واحدهاي گواهي دارایي
فکري نيز از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در بازار مشخص ميشود.
همة قراردادها پيش از آنکه در بازار بورس عرضه شوند ،باید مرحلة آزمایش گستردهاي را طي
کنند و ارزشگذاري شوند .این فرایند آزمایش و ارزشگوذاري بوا ارزیوابي ایون بوورس در زمينوة
کيفيت و اعتبار مالکيت فکري پيشنهادشده آغاز ميشود .سپس ،براي ایجاد یک مدل مالي ،تحقيوق
بازاري به عمش خواهد آمد و به این ترتيب ميزان تقاضا براي ليسانسهاي مالکيت فکوري بورآورد
ميشود.
زماني که مرحلة ارزیابي کامش شد ،پيشنهاد عرضة این دارایي فکري به کميتوة گوزینش بوورس
فرستاده ميشود .این کميته متشکش از رهبران و راحبان رنایع است که عرضوه و اعتبوار مالکيوت
فکري را بهطور مستقش بررسي مويکنود .در روورتي کوه کميتوة گوزینش ورود دارایوي فکوري را
تصویب کرد ،مالکيت فکري مزبور به مشاوران داخلي و خارجي ارجاع و مورد آزمایش جامعتري
قرار ميگيرد .سپس ،موضوع مجدداً به کميتة گزینش ارجاع ميشود که در رورت تصویب نهوایي
این کميته ،فرایند آزمایش به پایان خواهد رسيد.
در گام بعدي ،مالک دارایي فکري حوقالزحموة فعاليوتهواي بازاریوابي بوورس بوينالمللوي را
پرداخت ميکند و در نهایت ،یک تفاهمنامة عرضه 7ميوان دارنودة حوق مالکيوت فکوري و بوورس
بينالمللي تنظيم ميشود ( )McClure, 2011, p.32که به ایون ترتيوب دارایوي فکوري مزبوور بوراي
عرضه در بازار بورس ،در قالب «برگة گواهي یا ليسانس» آماده خواهد شد.
زماني که همة این مراحش به پایان برسد ،ليسانس یادشده در فهرست موارد عرضة بازار بوورس
درج خواهد شد و در بازار اولية بورس مبادله ميشود .هر بر

ليسوانس اعطاشوده در بوورس بوه

محض توليد یک محصول براساس دارایي فکري مربوطه منقضي ميشود .براي مثال اگر قوراردادي
1. Offering memorandum
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مشتمش بر یک حق اختراع و حقوق مالکيت فکري دیگر باشد ،بوه محوض آنکوه خریودار کواالي
دربردارندة آن حق اختراع را توليد کند ،قرارداد مربوطه استفادهشده تلقي ميشود ،هر چند از سوایر
حقوق مالکيت فکري قرارداد هيچگونه استفادهاي نشده باشود

( International Property Exchange

 .)International Inc, 2013, p.7گاه ممکن است عليرغم عرضة ليسوانس در ایون بوازار ،متقاضوي
نداشته باشد و گواهي مزبور مورد استفاده قرار نگيرد که در این رورت بورس بينالمللي ،قورارداد
مزبور را از فهرست قراردادهاي خود خارج خواهد کرد (.)Rulebook, Supra note, p.32
عالوه بر امکان خرید ليسانسها ،در عرضههاي متنوع بازار اولية بوورس ،مويتووان ایون گونوه
قراردادها را در بازار ثانویوة بوورس نيوز خریوداري کورد .در یوک بوازار ثانویوه اعضوا مويتواننود
قراردادهایي را که قبالً در بازار عرضه شده مبتني بر قيمت بازاري بخرند و بفروشوند (
note, p.32

Rulebook,

 .)Supraبراي مثال ،ابتدا مجوزگيرنده ممکون اسوت تصوميم بگيورد محصوولي کوه در

ساخت آن از فناوري ثبتشده تحت پوشش یک قرارداد استفادهشوده را مهندسوي معکووس کنود.
حال بهجاي آنکه گواهي دارایي فکري را که از آنها استفاده نکرده دور بيندازد ،ممکن است آن را
دوباره بفروشد کوه این کار در بازار ثانویه و بر مبناي یک قيمت مبتني بر بازار رورت ميگيورد .بوه
این ترتيب سرمایههاي ارزشمند مالکيت فکري در بوازار آزاد بوورس بوينالمللوي تبودیش بوه پوول
ميشوند (.)Malachkowksi, 2011
تحليل بورس بينالمللی دارايی فکري

در دنياي امروز اقتصاد مبتني بر کاال به اقتصاد دانشبنيان که بور دانوش و اطالعوات متکوي اسوت،
تبدیش شده است و دارایيهاي فکري عامش عمدة گردانندة رشد اقتصادي قلمداد مويشووند .رشود
اقتصادي اغلب از طریق بازارهاي سرمایهاي اندازهگيري ميشود و حقوق مالکيت فکري بوهعنووان
نوعي سرمایه در تجارت و رشد اقتصادي مؤثر است .از آنجا کوه بازارهواي موجوود بوراي انتقوال
دارایيهاي فکري بسيار ناکارآمدند ،همين امر باعم شد نياز به فراهمکردن یک نمونة کسبوکاري
معاملة دارایيهاي فکري احساس شود که این مشکالت را کاهش دهد و بوه دنبوال آن ،اسوتفاده از
یک نمونة بازار معامالتي مبتني بر بورس بهعنوان یوک پيشونهاد مناسوب بوراي ایجواد شوفافيت و
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کارآمدي در حوزة معامالت دارایيهاي فکري مورد استقبال قرار گرفت

(Lutzker, 2010, pp.1-2-

 .)10این بازار شبيه به یک بورس سهام اوراق قرضه یا کاال بوده کوه بوه موجوب آن ،دارایويهواي
فکري به رورت آزادانه و در یک بازار شفاف و استاندارد مورد دادوستد قرارگيرنود و هموين امور
موجب کشف قيمت و نقدینگي این گونه دارایيها و حقوق ميشود (.)Contreras, 2016, pp.1-2
ورود به این بازار براي هر یک از طرفين قرارداد ليسانس مزایا و معایبي دارد که در ذیش به بيان
و تحليش آنها خواهيم پرداخت.
 .1از منظر ليسانسدهنده :ورود به بورس بينالمللي دارایي فکري براي ليسانسدهنودة دارایوي
فکري مزایا و معایبي دربردارد که در ذیش آنها را بررسي خواهيم کرد.
الف) مزايا :اعطاي ليسانس ميتواند هزینة زیادي براي ليسانسدهنوده دربرداشوته باشود .زیورا
ارزیابي حق مالکيت فکري ،شناسایي و تحليش اشخاري که احتمال دارد در آینده حوق انحصواري
مالک دارایي فکري را نقض کنند ،ارتباه با آنها و مذاکره در زمينة تنظيم یک موافقتنامة ليسانس
که هم مورد قبول ليسانسدهنده باشد و هم ليسانسگيرنده آن را بپذیرد ،هزینههاي قابش توجهي را
ميطلبد که مالک دارایي فکري یا ليسانسدهنده باید آنها را بپردازد .حتوي پوس از آنکوه قورارداد
ليسانس به امضاي طرفين ميرسد ،به موجب شروه و الزامات مندرج در قرارداد مبني بر گوزارش
دهي و مميزيهاي ساالنه ،هزینهها افزایش ميیابد (.)Boger & Ziegler, 2012, pp.60-61
بنابراین ،همانطور که انعقاد قرارداد ليسانس ابزار بسيار ارزشمندي براي دارنودة حوق مالکيوت
فکري بهمنظور اجراي حقوق انحصاري خود و کسب سوود اسوت ،در برخوي مووارد ،هزینوههواي
جانبي پيش از قرارداد ممکن است بيش از ارزشي باشد که از انعقاد قرارداد ناشي مويشوود .بوراي
مثال یک دارندة حق اختراع ممکن است مجموعهاي از حقوق اختراعي داشته باشد و تصوور کنود
که با انتقال حق بهرهبرداري از آنها به راحبان رنایع ميتواند سود بسياري تحصيش کنود .از ایون
رو ،براي تجاريسازي و کسب درآمد از دارایي خود ،باید به راحبان رنعت مراجعه کند تا بتواند
با آنها مذاکره کرده و مجوز بهرهبرداري از اختراعهاي خود را به آنهوا اعطوا کنود .اموا هزینوههواي
معامالتي در مسير اجراي حق و اعطاي مجوز بسيار باال بوده و حتي ممکون اسوت ایون هزینوههوا
بسيار بيشتر از درآمدهایي باشد که مالک دارایي فکري از انعقواد قورارداد بوهدسوت خواهود آورد.
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بهدليش چنين واقعيتهاي اقتصادي ،این دارنده ممکن است در عمش بتوانود فقوط بخشوي از ارزش
احتمالي مجموعة خود را بفروشد و درآمد کند.
بنابراین ،بورس بينالمللي باید براي دارندگان حق مالکيت فکري و بوهعبوارتي ،مالوک دارایوي
فکري فضایي ایجاد کند تا به کمک قراردادها ،مجوز بهرهبرداري از حق خود را به دیگوران بدهود.
این بورس تالش ميکند از طریق در دسترس قراردادن اطالعات قورارداد و فوراهمکوردن فرروتي
براي خرید این گونه قراردادها براي خریداران آینده ،خواه بزر

و خواه کوچوک ،ایون مشوکش را

برطرف کند .بنابراین ،هزینههاي جستوجو و یافتن طرف قرارداد براي مالوک دارایوي فکوري بوه
حداقش کاهش ميیابد و او ميتواند سرمایههاي متضمن حق مالکيت فکري خود را بيشتر تبدیش به
پول کند ( .)McDonnell & Berghoff, 2012, p.12در این بازار ،شرایط انعقاد قراردادهاي ليسوانس
غيرانحصاري دارایي فکري بسيار منعطف ،منصفانه و معقول بوده که از سوي بازار تعيين ميشود.
از سویي گاه یک مالک دارایي فکري براي آنکه بتواند از اثر خوود کسوب سوود کنود و مجووز
بهرهبرداري از آن را به دیگري اعطا کند ،ناچار ميشود به روورت متقابوش مجووز بهورهبورداري از
دارایي فکري طرف قرارداد خود را طي قراردادي اخذ کند .اما با مبادله حق خود در بازار بورس از
انعقاد قرارداد مجوز بهرهبرداري متقابش اجباري اجتناب خواهد کورد و دارنودة موال فکوري ناچوار
نيست براي آن که دارایي خود را بفروشد ،دارایي فکري طرف قرارداد خود را بخرد (

Intellectual

.)Property Exchange International Inc, 2012, p.3
ب) معايب :انعقاد قرارداد ليسانس در بازار آزاد بورس بينالمللي دارایي فکوري ممکون اسوت
در عمش با موانع و مشکالتي روبهرو شود.
دارندة حق مالکيت فکري براي آن کوه بتوانود دارایوي خوود را بوهعنووان ليسوانس در بوورس
بينالمللي دارایي فکري ایاالت متحدة آمریکا عرضه کند ،باید مجوز بهرهبورداري انحصواري حوق
خود را به بورس بينالمللي اعطا کند .این بدین معناست که این مالکان ،دارایي فکري ارلي خوود
را به هيچ طریق دیگري نميتوانند مورد معامله قرار دهند.
از سویي ،هر یک از اعضاي این بازار ميتوانند قراردادها را در بازار خریداري کنند .ایون بودان
معنا است که رقبا ميتوانند در خصوص یک دارایي فکري مانند حق اختراع مجوزهاي بهرهبرداري
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بهدست آورند و آن حق را براي رقابت مستقيم با مالک دارایي فکري که ليسوانسدهنوده اسوت –
بهجز در زمينة محودودیتهواي منودرج در تفواهمناموة عرضوه -موورد اسوتفاده خوود قورار دهود
(.)McDonnell & Berghoff, 2012, p.12
 .2از منظر ليسانسگيرنده :ورود به بازار بورس بينالمللي آمریکا براي ليسانسگيرنده نيز مزایا
و معایبي دارد که به شرح ذیش است:
الف) مزايا :در بازار آمریکا قراردادها بهطور یکسان و بدون هيچگونه تبعيضي منعقد ميشووند
زیرا قيمتهاي قراردادي بنا بر شرایط استاندارد و مبتني بر بازار تعيين مويشووند و از ایون حيوم
تفاوتي نيست که ليسانس گيرنده یک شرکت بزر

و داراي امکانات مالي مطلوب است یا شرکتي

کوچک و با منابع محدود (.)Stockwell & Miller, 2014, p.3
فایدة دیگر این بورس براي ليسانسگيرنده این است که ميتواند تعداد کمي از ليسانسهایي را
که مطابق با شرایط استاندارد تنظيم شدهاند ،خریداري کند تا به تحقيق و توسعه بپردازد .براي مثال
ممکن است شخصي مبتکر ،شرکت یا دانشگاهي قصد داشته باشد محصول جدیدي را ایجاد کنود.
براي این کار نياز دارد محصول مزبور را که در توليد آن از فناوري ثبتشدة اسوتفادهشوده امتحوان
کند .بنابراین ،باید بهطور قانوني مجوز استفاده از مالک حق اختراع را بهدست آورد و به موذاکره و
انعقاد قرارداد با او بپردازد که با وجود این بازار ،نيوازي نيسوت ایون شوخص فراینود اخوذ مجووز
بهرهبرداري از اختراع را که در غالب موارد فرایندي پرهزینوه و طووالنيمودت اسوت ،پشوت سور
بگذارد ،بلکه ميتواند بهسهولت و بهسرعت یک برگة گوواهي شوامش آن حوق اختوراع را در بوازار
بورس خریداري کرده و تحقيق و توسعه کند و به طراحوي نهوایي برسواند و محصوول دیگوري را
روانة بازار کند ( .)McDonnell & Berghoff, 2012, p.12حال اگر ایون محصوول بوه انودازهاي کوه
انتظار بوده است ،مورد استقبال قرار نگيرد ،مجوزگيرنده ميتواند از مذاکرات پرهزینوه بوراي اخوذ
مجوز بهرهبرداري از حق اختراع اوليه اجتناب کند و هر برگة گوواهي دارایوي فکوري را کوه از آن
استفاده نکرده است ،در بوازار آزاد مويتوانود دوبواره بفروشود (

Intellectual Property Exchange

.)International Inc, 2012, p.3
ب) معايب :انعقاد قرارداد ليسانس در یک بازار آزاد ممکن اسوت بوراي مجووزگيرنودة آن ،در
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عمش با موانع و مشکالتي همراه باشد .در یک قرارداد ،مجموعهاي از حقوق مالکيت فکري وجوود
دارد که با خرید آن مجوز بهرهبرداري از همة آنها به خریدار منتقش ميشوود .حوال اگور شخصوي
قصد داشته باشد محصولي را توليد کند که فناوري آن تحت پوشش یک قرارداد است ،بایود بوراي
بهدستآوردن آن حق اختراع ،مجموعة حقووق مالکيوت فکوري تحوت قورارداد را بوا قيموت کوش
مجموعه حقوق خریداري کند .اما اگر خریدار بهطور جداگانوه و خوارج از ایون بوازار ،بوا مالوک
اختراعي که به آن نياز دارد ،مذاکره کرده و قرارداد ليسانس را منعقد ميکرد ،فقط قيمت آن اختراع
مورد نياز خود را پرداخت ميکرد ،در حالي که در بازار بورس مجموعهاي از حقوق فکري یکجا
منتقش ميشود و حقاالمتياز پرداختي مابهازاي همة حقوق فکري مجموعه بوده است .بنوابراین ،در
فرض اول آنچه ليسانسگيرنده به دارندة حق فکري ميپوردازد ،طبيعتواً کمتور از قيموت قوراردادي
خواهد بود که مشتمش بر حقوق مالکيت فکري دیگر باشد .بنابراین ،خرید یوک قورارداد بوه سوود
مبتکراني است که دارایي فکريشان تحت شمول قرارداد است ،اما ممکن است این خرید به سوود
انتقال گيرندگاني که قصد بهرهبرداري از یکي از حقوق مجموعه را دارند ،نباشد.
عالوه بر موارد یادشده ،ليسانسگيرنده ممکن است با خطر دیگري نيز مواجه شود .براي مثوال
در حالتي که مدت اعتبار قانوني یکوي از حقووقي کوه در مجموعوة قورارداد وجوود دارد ،منقضوي
ميشود .در چنين حالتي ارزش قرارداد یادشده سوقوه فاحشوي مويکنود ،حتوي ممکون اسوت در
موردي این ارزش به رفر هم برسد و آن فرضي است که آن حوق مالکيوت فکوري کوه اعتبوار آن
منقضي شده است ،در ميان مجموعة حقوق تحت پوشش قرارداد ،مهمتورین و عمودهتورین حقوي
بوده که بر مبناي آن قيمت بازاري قرارداد مربوطه بواال تعيوين شوده باشود

( Intellectual Property

.)Exchange International Inc, 2012, p.13
معرفی بازار دارايی فکري ايران

بند د مادة  71قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسالمي ایران ،مصوب  7 29/71/75بور
حمایت مالي از ایجاد و توسعة بورس ایده و بازار فناوري بهمنظور استفاده از ظرفيوتهواي علموي
بهمنظور پاسخگویي به نياز بخشهاي رنعت ،کشاورزي و خدمات تأکيد مويکنود .در ایون زمينوه
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کميتة فقهي سازمان بورس اوراق بهادار ،7با بررسي ابعاد مختلف موضوع و بعد از تأیيود ماليوت و
مالکيت دارایي فکري بهویژه بعد از تصوویب قوانون ،در تواری هواي  7 9 /1/71و  7 9 /2/2در
جلسات شمارة  27و  2معامله ،و نقش و انتقال دارایي فکري در فرابورس را تصویب کورد .نکتوة
حائز اهميت این است که در کشورهاي اسالمي اولين تجربة راهاندازي چنوين بوازاري مربووه بوه
فرابورس ایران است که این امر نقش کميتة فقهي را بسيار پررنگ ميکند .پس از اخوذ مجوزهواي
الزم و تأیيد کميته فقهي بازار دارایي فکري فرابورس ایران با انجامدادن معامله بلوکي یک اختوراع
در حوزة قطعهسازي خودرو ،در خردادماه  7 9به بهرهبرداري رسمي رسيد (بازار دارایي فکوري،
 ،7 95ص ).
اهداف بازار دارايی فکري ايران

بازار دارایي فکري فرابورس اهدافي منحصربهفرد دارد که مهومتورین آنهوا حمایوت از دارنودگان
دانش فني و امتياز ثبت اختراعوات بوهمنظوور ارزشگوذاري دارایوي فکوري و همچنوين ،تخفيوف
ریسکهاي قيمتي مرتبط با اوراق بهادار مبتني بر مالکيت فکري است .عالوه بر این ،تسهيش انتقوال
تکنولوژي ،تسهيش قيمتگذاري منطقي اوراق مالکيت فکري بر مبناي قيمت یک بازار رقابتي و نيز
ارتقاي شاخص ثبت اختراعات کشور در مراجع بينالمللي بهعنوان یکوي از شواخصهواي ارولي
توسعة علم و فناوري در زمرة دیگر اهداف راهاندازي این بازار تعریف شوده اسوت (بوازار دارایوي
فکري ،7 95 ،ص ).
شيوههاي معامالتی بازار دارايی فکري ايران

بنا بر مادة  7دستورالعمش سپردهگذاري و معاملة اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکوري در فرابوورس
 .7ارزیابي و امکان سنجي فقهي ورود ابزارهاي مالي جدید به بازار بورس وظيفة کميتة فقهي است (سلطاني و همکاران،
 ،7 9ص ).
 .قابش دسترسي در وبگاه به آدرس www.ifb.ir
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ایران ،انتقال دارایيهاي فکري در قالب اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري انجام ميگيرد .با توجوه
به تنوع مصادیق دارایيهاي فکري ،فقط اوراقي از دارایيهاي فکري قابليوت حضوور و معاملوه در
بازار بورس را دارند که حسب تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهوادار ،موورد تأیيود مراجوع
رسمي ثبت کشور قرار گرفته باشوند؛ ماننود حوق ثبوت اختراعوات ،عالئوم تجواري و طورحهواي
رنعتياي که در ادارة مالکيت رنعتي ایران گواهي ثبت آن روادر شوده اسوت .بنوابراین ،در حوال
حاضر ،فقط قلمرو آن در بازار بورس ایران شامش حقوق مالکيت رنعتي است.
معاملة دارایيهاي فکري 7در این بازار به دو رورت انجام ميگيرد که در ادامه آنها را تشوریح
ميکنيم .7 :عرضة اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري؛  .عرضة حق بهرهبرداري از این اوراق.
 .1عرضة اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري :این گونه اوراق بهوادار بوه شورح ذیوش بوه دو
شکش عرضه ميشود :الف) بهطور مستقيم و بيواسطه در بازار دارایي فکري؛ ب) در قالوب سوهام
شرکت سهامي خاص.
الف) عرضة مستقيم و بيواسطة اوراق بهادار مبتني برر دارايري فکرري :در ایون روش کوه
دربارة برخي مصادیق دارایي فکري مانند حق اختراع کاربرد دارد ،مالکيت دارایي فکري براي همة
مدت اعتبار قانوني حق مالکيت فکري و بهطور قطعي به شخص دیگوري کوه غالبواً یوک شورکت
است ،واگذار ميشود .ماهيت حقوقي معاملهاي که در پي ایون نووع از عرضوه روورت مويگيورد،
منطبق بر عقود رلح و معاوضه است .همچنين ،اگر عوين را در مفهووم موسوع خوود بپوذیریم یوا
حداقش دارایي فکري را در حکم عين بدانيم و معناي عرفي بيع را در نظر داشته باشويم ،انجوامدادن
این معامله در قالب عقد بيع ممکن خواهد بود (گرجي ،7 1 ،ص11؛ کاتوزیان ،7 21 ،ص ).
 .7بدیهي است منظور از معامله دارایي فکري ،مبادله و انتقال حق مادي مالک دارایي فکري بوده و حق معنوي ناشي از آن
ویژة مبتکر بوده و غيرقابش انتقال است (زرکالم ،7 22 ،ص7 -7 5؛ امامي ،7 91 ،ص.) 1
 .در نظام بينالمللي حقوق مالکيت فکري ،انتقال مستقيم و بيواسطة دارایي فکري با انعقاد قرارداد واگذاري حق
( )Assignment agreementرورت ميگيرد که محدود به زمان یا مقيد به شره خاري نشست و از آن با قرارداد
فروش نيز یاد ميشود (.)Wipo, 2001, p.172
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در این روش مالک دارایي فکري از طریق مراجعه به شرکتهاي مشاور سرمایهگوذاري یوا توأمين
سرمایه و همچنين اخذ تأیيدیه از فرابورس پس از ارسال مدار به آن مرجع ،دارایوي خوود را بوه
شکش اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري در بازار سوم فرابورس عرضه ميکند.
ب) عرضة اوراق بهادار شرکتهاي سهامي خاص مبتني بر دارايري فکرري :در ایون شويوه
دارندة اوراق مبتني بر دارایي فکري ،ابتدا اقدام به تأسيس یک شرکت سهامي خاص کرده و سپس
مالکيت دارایي فکري متعلق به خود را به آن شرکت منتقش ميکند 7و در عين حال ،خود بوهعنووان
سهامدار عمده در شرکت سهامي مزبور حضور دارد ،زیرا تعداد اعضاي این شرکت محودود اسوت
و از آنجا که الزم است حداقش سه نفر در ترکيب هيئت مدیره یک شرکت سهامي خواص حضوور
داشته باشند ،نياز به حضور حداقش سه سهامدار در شرکت اسوت کوه مويتوانود شوامش مختورع و
اشخاص مورد اعتماد وي باشد .در این شيوه ،شرکت مشاور سورمایهگوذاري یوا توأمين سورمایه
متقاضي یا کارگزاران عضو فرابورس ایران یوک شورکت جدیود بوا شخصويت حقووقي «سوهامي
خاص» ،مطابق با «اساسنامة نمونة فرابورس» در مرجع ثبت شرکتها به ثبت ميرسانند و مالکيت
حق اختراع مورد عرضه به شرکت ثبتشدة یادشده انتقال ميیابد (هاموني .)7 95 ،در اینجا سوهام
شرکت ،در رورت تمایش عرضهکننده ،فقط ميتواند توسط شرکتهاي مشاور سورمایهگوذاري یوا
 .7حق مالکيت فکري جزئي مثبت از دارایي شخص را تشکيش ميدهد .بنابراین ،ميتوان آن را بهعنوان آورده به شرکت
تقدیم و ثبت کرد ،در این رورت تا زمان اعتبار حق ،جزئي از سرمایة شرکت و نيز بيانکنندة سهمالشرکة آورنده
خواهد بود (رالحي ذهابي ،7 22 ،ص .) 9
 .بنا بر بند  71مادة  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ،7 2 /9/7مشاور سرمایهگذاري شخص حقوقي است که در قالب
قراردادي مشخص ،در باب خرید و فروش اوراق بهادار به سرمایهگذار مشاوره ميدهد.
 .مطابق با بند  72قانون یادشده ،شرکت تأمين سرمایه شرکتي است که بهعنوان واسطة ميان ناشر اوراق بهادار و عامة
سرمایهگذاران فعاليت ميکند و ميتواند اموري از جمله کارگزاري ،معاملهگري ،مشاوره و فعاليتهاي مشابه را با اخذ
مجوز از سازمان انجام دهد.
 .به تصریح بند  7قانون یادشده ،کارگزار یا معاملهگر شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب
آنها یا به نام و حساب خود معامله ميکند.
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تأمين سرمایه داراي مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار یا کارگزاران داراي مجوز عضو فرابوورس
ایران رورت پذیرد .سپس ،همة مدار مورد نياز براي عرضة سهام شرکت سهامي خواص مبتنوي
بر حق ثبت اختراع از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران ارائه شوده و پوس از موافقوت کميتوة
عرضه ،سهام شرکت از طریق بازار سوم فرابورس عرضه ميشود (ابراهيمي.)7 9 ،
واضح است در این مرحله ،دیگر حق اختراع ،واگذار نمويشوود و فقوط سوهام شورکت موورد
معامله قرار ميگيرد .این روش براي مخترعاني مناسب است که ميخواهند تا پایان تجواريسوازي
طرح و تحقق عایدات آتي آن ،در کنار طرح حضور داشته باشند .اگر مالک دارایي فکري ميتوانود
سرمایهگذاري داشته و داراي منابع مالي کافي باشد ،ميتوانود بوهمنظوور کسوب منفعوت بيشوتر بوا
سرمایهگذار دیگر براي بهرهبرداري از مالکيت فکري مشارکت کند .قالب مشوارکت بنوا بور توافوق
طرفين ميتواند بهطور دائم یا موقت ،خواه براي مقدار معين و خواه در مدت زماني معين باشد.
 .2عرضة حق بهرهبرداري از اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکرري :در بوازار دارایوي فکوري
ایران ،حق بهره برداري از این اوراق بهادار به شرح ذیش براي مدت زمان یا مقدار معين قابش عرضه
هستند:7
الف) عرضة حق بهرهبرداري از اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مدت زمان معين:
در این روش ،دارندة حق مالکيت فکري قصد واگذاري دائم آن را نودارد .ایون شويوه نيوز دربوارة
برخي دارایيهاي فکري مانند عالئم تجاري کاربرد دارد و در بلندمدت بوه نفوع دارنودة مالکيوت
فکري است .دارندة حق مالکيت فکري ميتواند حق بهرهبرداري از آن را براي مودت معينوي و در
قالب انعقاد قرارداد رلح یا معاوضه ،به شخص خاري اعطا کنند کوه پوس از پایوان مودت معوين،
تمدیدي قرارداد با شرایط جدید ممکن خواهد بود (موسویان و همکاران ،7 9 ،ص .)21با توجه
 .7اعطاي حق بهرهبرداري از حق در نظام بينالمللي حقوق مالکيت فکري ،قرارداد ليسانس ( )License agreementناميده
ميشود .در این قرارداد دارایي فکري که حقي مالي است به دیگري اعطا مي شود ولي مالکيت آن در اختيار راحب
حق باقي ميماند (.)Battersby & Grimes, 2004, p.2
 .عالئم تجاري نيز مانند اختراعات علياالرول باید در مراجع رالح ثبت شده باشد (ميرحسيني ،7 21 ،ص.)59
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به شرایط خاص دارایيهاي فکري از یکسوو و اورواف قراردادهواي رولح و معاوضوه از سووي
دیگر ،معامالت ناشي از این نوع عرضه در حقوق ایران ،فقط در قالب دو عقد رولح یوا معاوضوه
ميسر خواهد بود.
ب) عرضة حق بهرهبرداري از اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مقدار معين :برخوي
دارایيهاي فکري مانند طرحهاي رنعتي را ميتوان به این شکش به بوازار عرضوه کورد .بوه هموان
منوال پيشگفته ،در این شيوه دارندة حق مالکيت فکري حق بهرهبرداري از حق خوود را در قالوب
انعقاد قرارداد رلح یا معاوضه به مقدار معيني به دیگري انتقال ميدهد.
مقايسة بورس بينالمللی دارايی فکري آمريکا با بازار دارايی فکري ايران

بورس بينالمللي دارایي فکري و بازار دارایي فکري ایران که هر یک بهتفکيک در قسمتهاي قبش
بررسي شدند ،با وجود شباهتها ،داراي تفاوتهایياند که مهمترین تفاوتهاي ميوان دو بوازار را
در دامنة شمول و شيوة معامالتي آنها ميتوان یافت که در ادامه آنها بيان ميشوند.
تفاوت دو بازار از حيث دامنة شمول

بازار فرابورس ایران ،اولين بازار دارایي فکري متصش به سهام است ،حتي بورس بينالمللي دارایوي
فکري ایاالت متحدة آمریکا نيز بازار منفک از سهام است ،یعني ررفاً در آن حوق بهورهبورداري از
اختراع وجود دارد که البته آن هم به رورت واگذاري مالکيت مال موضوع معاملوه نمويشوود .اموا
بازار دارایي فکري فرابورس ،یک بازار دارایي فکري متصش به سوهام اسوت .بازارهواي متصوش بوه
سهام ،تهاتر سرمایهگذاري بهتر شکش ميگيرد ،یعني شرکتهاي بوزر

کوه بوه روورت هلودینگ

تخصصي در بازار سهام فعالاند  ،دسترسي بهتوري بوه اطالعوات ایون بوازار دارنود ،چوون بوورس
جداگانه نيست .ضمن آنکه نهادهاي حرفهاي که داراي فعاليتند ،مانند شرکتهاي مشواور سورمایه-
گذاري ،تأمين سرمایه و شرکتهاي کارگزاري ،اطالعات جامعتري خواهنود داشوت ،زیورا هوم از
سهام مطلعاند و هم از مالکيت فکري بازار .بنابراین ،ميتوانند پيشنهادهاي خووبي بوراي عرضوه و
سرمایهگذاري به شرکتها بدهند .با یک بازار متصش به سهام ميتوان بهنوعي به یک ارزش افزوده
بيشتر نسبت به یک بازار بورس مجزا دست یافت (ماهنامة بازار سرمایة ایران ،7 9 ،ص.)5

 56

حقوق خصوصی ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1316

در بورس آمریکا همة دارایيهاي فکري اعم از دارایيهاي از نوع حقوق مالکيت ادبي -هنوري
و همچنين ،حقوق مالکيت رنعتي قابليت عرضه و انتقال را دارند .اما در بازار فرابورس ایران فقط
دارایيهاي فکري از نوع حقوق مالکيت رنعتي که در ادارة مالکيت رونعتي قابليوت ثبوت دارنود،
ميگنجد .بنابراین ،دامنة شمول بازار بورس بينالمللي نسبت به بازار دارایي فکري فرابورس ایوران
بسيار وسيعتر است .در حالي که براي ایجاد یک فررت انتقال فناوري لزومي براي به ثبت یا قابش
ثبتبودن هر چيزي از لحاظ قانوني نيست .نرمافزارهاي رایانهاي نمونوهاي از آنهاسوت ،زیورا بور
خالف آنکه قانونگذار توجه بيشتري به ثبت نرمافزارها دارد ،اغلب آنها غيرقابش ثبت هسوتند .در
حالي که کد منبع محرمانه ميتواند فررت یک تجارت مطلوب را فوراهم کنود .بوهعبوارت دیگور،
نتایج حفاظتنشده باید به درجهاي از توسعهیافتگي دست یابند که کاربران نهایي ایون محصووالت
را در ردر گزینههاي مختلف دیگري بدانند که به بازار ارائه ميشوند

(2003, pp.10-95

.)OECD,

بنابراین ،از نظر ارزش تجاري داشتن تفاوتي ميان انواع دارایيهواي فکوري نيسوت و آثوار ادبوي-
هنري هم ميتوانند وارد بازار بورس شوند .نمي توان بوه ایون دليوش کوه بوراي حمایوت از حقووق
مالکيت ادبي -هنري الزامي به ثبت آنها در مراجع رسمي نيست ،آنها را از ورود به بازار بوورس
منع کرد .براي اجتناب از هر گونه اشکال در عمش نيز ميتوان ترتيبي داد تا هنگام انتقال ،این گونوه
دارایيهاي ارزشمند ثبت شوند .با این کار هم بدون دليش منطقي نيمي از حقوق مالکيت فکوري از
حضور و انتقال در بازار بورس محروم نخواهند شد و هم آنکه ميتوان به ثبت دارایيهواي ادبوي-
هنري پرداخت .از این طریق ،هر روز تعداد بيشتري از آثار ادبي هنري موجود ثبت شده و نظاممند
خواهند شد و کشور بهتر ميتواند آثار فاخر ادبوي و هنوري را ررود کنود .همچنوين ،بوا شوناخت
پدیدآورندگان و حمایت از آنها در راستاي اعتالي بيشتر فرهنگ ،ادب و هنر ملي ایراني ميتووان
گام برداشت.
تفاوت دو بازار از حيث شيوههاي معامالتی

در حوزة نظام حقوق مالکيت فکري معموالً انعقواد قورارداد ليسوانس بوراي انتقوال دارایوي فکوري
متداولتر و مناسبتر است زیرا نهفقط رابطة دارندة مال فکري با حق خود قطوع نمويشوود ،بلکوه
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امکان نظارت بر نحوة عملکرد و بهرهمندي از منافع آتي اثور هوم بوراي دارنوده محفووظ مويمانود
(رابري ،7 21 ،ص .)17شاید به این علت است که بورس بينالمللي آمریکا فقط بر پایة این نووع
قرارداد فعاليت ميکند ،اما فرابورس ایران شيوة معاملة دارایيهاي فکري در بوورس بوينالمللوي را
متناسب با فرهنگ و تمایالت داخلي ،بوميسازي کرده است و عالوه بر شيوة اعطاي مجوز ،شويوة
مشارکتي و همچنين واگذاري کامش یا جزئي حقوق مادي ناشي از دارایي فکري را نيوز پويشبينوي
کرده است .زیرا غالب مبتکران ایراني به کسب سود ،حتي در کوچکترین و آخرین توليود ناشوي از
اثر خود تمایش دارند .از سویي ،بهتر است به مالک دارایي فکري وسعت عمش داد و حق انتخاب و
آزادي قراردادي را از وي سلب نکرد .بلکه ررفاً فضایي را فراهم کرد تا بهویژه مبتکران ایرانوي بوا
خيالي آسوده و بدون دغدغة مادي بتوانند به خلق ایده و توسعة دانش بپردازنود (انصواري،7 21 ،
ص  ) 97- 9و اطمينان داشته باشند که در آن بهفراخور حق و بسته به شرایط موجوود در زموان
انجامدادن معامله ،هر معامله و قالبي اعم از واگذاري کامش حقوق مادي ،اعطاي ليسانس ،مشوارکت
و  ...را که به مصلحت ميدانند ،انتخاب کنند .بنابراین ،طيف بيشتري از مالکان دارایيهاي فکوري،
حتي از خارج از کشور جذب بازار بورس ایران ميشود و به این ترتيب ،کشور از توسعة علمي و
اقتصادي ناشي از آن سود خواهد برد.
نتيجه
تشکيش و توسعة بورس بينالمللي دارایي فکري ایاالت متحدة آمریکا بر پایة دو اروش شوفافيت و
کارآمدي ،به بهبود وضعيت تجاريسازي حقوق مالکيت فکري منجر شده است .زیرا ایون بوورس
یک بازار مرکزي و منسجم است که با فراهمکردن یک فضاي آزاد رقابتي ،ميزان عرضه و تقاضواي
موجود براي دارایيهاي فکري را نشان ميدهد و همين امر به کشف قيمت منصوفانه و منطبوق بور
واقع آنها ميشود .این بورس با استانداردسازي و افزایش ظرفيوت فضواي معوامالتي دارایويهواي
فکري ،بر انعقاد قراردادها نظارت ميکند که در نهایت ،به شفافيت بوازاري ،افوزایش اعتمواد بوراي
خرید و سرمایهگذاري در فعاليتهاي علمي ،تسریع انتقال فناوري و همچنين ،توانمندسازي موؤثر
مدیریت دارایيهاي فکري منجر ميشود و با ایجاد انگيزه در مبدعان ،آنها را بوه سووي تحقيوق و
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توسعة بيشتر سوق ميدهد زیرا با عضویت در این بورس فقط دغدغة آنها خلق اثر خواهود بوود.
در بازار دارایي فکري ایران نيز مشابه همين مسوائش وجوود دارد ،بوا ایون تفواوت کوه شويوههواي
معامالتي دارایيهاي فکري در بازار ایران متنوعتر از بوورس بوينالمللوي هسوتند و ایون امور حوق
انتخاب و آزادي قراردادي را بيشتر تأمين خواهد کرد .مهمترین خأل و محودودیتي کوه در قووانين
بازار فرابورس ایران وجود دارد ،این است که برخالف بورس بينالمللي امریکا ،فقط دارایويهواي
فکري از نوع حقوق مالکيت رنعتي قابليت عرضه و انتقال در این بازار را دارند .در حالي که بهتور
است از تجربة موفقيتآميز بورس بينالمللي ایاالت متحدة آمریکا بهره برد توا بوا اروالح قووانين
مربوه به حقوق مالکيت ادبي -هنري و همچنين ،مقررات فرابورس ایران ،قابليت ثبت ایون گونوه
دارایيهاي ارزشمند را پيشبيني کرده و ورود دارایيهاي فکوري از نووع حقووق مالکيوت ادبوي-
هنري را ممکن کرد .به این ترتيب و با لحاظ تنوع شيوههاي معامالتي ،بوازار فرابوورس ایوران بوه
کامشترین بازار دارایيهاي فکري در جهان تبدیش ميشود که بهتدریج ،با گسترش طيف مخاطبوان
و دامنة شمول بازار دارایي فکري و همچنين ،جذب سرمایهگذاريهوا و پدیدآورنودگان خوارجي،
بسياري از آثار فکري ،بهویژه آثار پدیدآورندگان بومي ایراني که همگي بهنوعي نشاندهندة ادب و
فرهنگ داخلي هستند ،به بازارهاي جهاني راه یافته اسوت و بنوابراین ،خواهود توانسوت از طریوق
نيازسنجيهاي واقعگرایانه و متناسب با تقاضاي داخلي و جهاني ،زمينه را براي افزایش توانمنودي،
نفوذ و اقتدار ملي جمهوري اسالمي ایران فراهم کند.
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