
 
  6، پياپي2، شماره2، دوره1398 پاييزجغرافيا و روابط انساني، 

  

  قراردادهاي انتقال تكنولوژي وفناوري

  

  رضازادهفروغ 

  و كارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه مفيد قم مركزدادگستري كانون وكيل 

  

  1398/09/08:پذيرش تاريخ 1398/01/23                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

  

تكنولوژي به همچنين ها است. حوزه كسب و كارها خصوصاً استارتاپ يرناپذ ييش جدابخ يدانش فن يا يتكنولوژ

جهت صحبت در مورد  ينبه هم مفهوم كالسيك زاده تحوالت صنعتي است كه اروپاپس از رنسانس به آن دست يافت.

اين تحقيق به صورت مروري و كتابخانه اي و با  برخوردار است. ياريبس يتاز اهم يدانش فن يا يقرارداد انتقال تكنولوژ

اموال امكان نقل و  يگرمانند د يو تكنولوژ يدانش فننتايج نشان مي دهند كه  استفاده از منابع مختلف تدوين شده است.

واگذار  يگراناز آن را به د يحقوق ناش يگانبه صورت را يامبلغ  يافتدر يدر ازا توانديانتقال را دارند و مالك آن م

حقوق مالك  ضييعاز ت يريهستند. منتها به منظور جلوگ يسنسال يا يواگذار يقراردادها يزانتقال ن ينقالب ا ين. بهتريدنما

  گرفته شود.حوزه بهره  ينقراردادها از مشاوره متخصصان ا ينا يمدر تنظ شوديم يشنهادپ يرنده،انتقال گ ياو  يدانش فن
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  مقدمه و تعريف

تكنولوژي به مفهوم كالسيك زاده تحوالت صنعتي است كه اروپاپس از رنسانس به آن دست يافت.در اين عصر در 

  مورد تكنولوژي دوديدگاه مختلف وجود داشت:

گفتند  مي و دانستند تالش هاي فكري وميراث بشر مي كشور هاي فاقد ومتقاضي تكنولوژي اين امر را ناشي از •

  ن متعلق به شخص و جامعه خاص باشد؛مالكيت آ"مال  "نبايد به عنوان

  در مقابل كشور هاي دارنده اعتقاد داشتند جوامع ديگر بايد حق مخترع را به رسميت بشناسند. •

  اه دوم در روابط حقوقي دولت ها مستقر شد.راجع به مالكيت معنوي ديدگ1883باانعقاد كنوانسيون پاريس در سال 

  شود. به طور خالصه تكنولوژي عنصربارز و كليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي

سازماندهي براي توليد تجارت و بهره -تجربيات-مهارت-تعريف تكنولوژي:مجموعه اي از آگاهي ها دانش ها فنون

  گيرد. كند مورد استفاده قرار مي واجتماعي را تامين مي مندي از كاال و خدماتي كه نياز هاي اقتصادي

  مهم ترين داليل خريداران تكنولوژي:

  ؛نياز به سرمايه گذاري در زمينه تحقيق و توسعه بسيار كم است-1

  امكان بهره گيري سريع-2

  خطرات كمتر-3

  مهم ترين داليل فروشندگان تكنولوژي:

  و توسعه بازگشت سرمايه هزينه شده در زمينه تحقيق

  قراردادهاي انتقال فناوري  انعقاد فرايند

نيز بايد تفكيك قائل ميان فناوري محصول و فناوري توليد بايد تفكيك قائل شدوهم چنين ميان انتقال عمودي و افقي 

  شد

  شود. انتقال اقفي فرايندي است كه منجر به انتقال فناوري از فعاليت هاي تحقيق و توسعه به موسسات مي

عمودي فرايند حركت فناوري از يك هدف يا محل به هدف يا محل ديگر است.انتقال بين المللي فناوري در  انتقال

  قالب قراردادهاي انتقال فناوري از همين نوع است.

  فرايند انتخاب و مذاكره براي انتقال فناوري را ميتوان به طور خالصه شامل مراحل زير دانست:

  بنگاهبرد تكنولوژيك در هتعيين را-1

  كسب اطالعات از فناوري و بازار-2

  سب ترين فناوري اتوجه به معيار هاي انتخاب من-3

  مالحظه شرايط حقوقي و قراردادي كه فرايند مذاكره را شكل ميدهد-4

  انعقادنهايي قردادهاي انتقال فناوري و اجراي آن-5

  دادهاي انتقال فناوريارانواع روش ها وقر
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  فناوري از خارج وجود دارد ابزارهاي مختلفي براي كسب

  رسمي–قرادادي -تجاري-1انواع روش ها از يك ديدگاه 

  غير رسمي–غير قرادادي -غير تجاري-2

هم چنين ابزارهاي انتقال فناوري ازنظر جامعيت و تاكيد بر جنبه اي ماموس و غير ملموس فناوري نيز قابل تقسيم 

  هستند.

بهره -ري مستقيم خارجي مي باشد.ابزار ديگر همان قراردادهاي ساختدريافت فناوري سرمايه گذاجامع ترين روش 

  انتقال است.-برداري

  عناصر يك قرارداد جامع انتقال تكنولوژي موارد زير است :

  واگذاري ليسانس  دارايي هاي فكري و صنعتي-1

  آموزش تخصصي و حرفه اي -2

  اطالعات و نقشه ها-اسناد-3

  خدمات فني و مديريتي-4

  يابي و عالمت تجاري بازار-5

  خريد ماشين آالت-6

  تحقيق و توسعه مشترك-7

  خدمات ساخت و احداث سازه هاو تاسيسات -8

يكي از ساز و كار هاي اصلي انتقال تكنولوژي :قراردادهاي واگذاري ليسانس و دانش فني مي باشد كه طي آن به طور 

  كند. گيرنده واگذار ميرسمي دارنده ليسانس و دانش فني حق كاربرد آن را به 

در تعريف عقد ليسانس بايد گفت كه از نوع قراردادهاي اعطاي امتياز است و عقد عهدي ميباشد ليكن اين نوع قرارداد 

  نبايد با قراردادهاي انتقال مالكيثت اشتباه گرفته شود.

  فني چنين تعريف شده است : در قواعد رقابتي راجع به توافق هاي مربوط به انتقال تكنولوژي جامعه اروپا دانش

  .تيجه تجربه و آزمايش به دست آمده استت علمي فاقد ورقه اختراع كه در ندانش فني به معناي اطالعا

كسب و ادغام و تعمير –تحقيق و توسعه –از جمله نمونه هاي قرارداد انتقال تكنولوژي قراداد سرمايه گذاري مشترك 

  و نگهداري است .

و در اغلب موارد تركيبي  گيرد تكنولوژي كه ذكر شد كم تر به صورت مستقل مورد استفاده قرار مي قرار دادهاي انتقال

  گيرد. از چند روش به عنوان يك قرارداد انتقال تكنولوژي مورد استفاده قرار مي

  دادليسانس و دانش فني در سري و محرمانه بودن دانش فني است.ردر تفاوت ميان قرا

دانش فني معموال از صالحيت قانون گذاري دولتي خاص حاصل نمي شود بلكه از قراردادهاي حقوق قرادادهاي 

  مختلفي كه حقوق دانان و بازرگانان مختلف طي ادوار مختلف منعد نموده اند ناشي ميشود.
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اشكال دانش فني به شكل ملموس و غير ملموس است كه اسناد و عكس ها از اشكال ملموس است كه به شكل 

  س آنها داده گويند.ملمو

  شروط قراردادي قرادادهاي انتقال دانش فني 

  گيرد عموما در قراردادهاي انتقال دانش فني عناوين زير مورد توافق طرفين قرار مي

  تعريف كاال ها يا خدمات-1

  دانش فني مورد توافق-2

انحصاري براي انتقال گيرنده در محل اقامت تعيين محدوده جغرافيايي: رويه عادي در بسياري از مواقع معموالً حق -3

  او برقرار مي شود.

  زمان توليد تجاري يا صنعتي -4

  ضمانت نامه(موارد تخلف و تضمين خسارت): زمانت نامه معموالً از طرف انتقال دهنده به انتقال گيرنده است-5

  مسئوليت در قبال كاال و تضمين خسارت -6

  بهسازي و اختراعات -7

  اطالع  بازرسي و-8

  نحوه پرداخت قيمت: به شكل قراردادي است. -9

  نوع ارز قابل پرداخت و ماليات-10

  محرمانه نگهداشتن و رازداري كه بيشترين اهميت را در هر نوع از قراردادهاي انتقال تكنولوژي دارد-11

  مدت قرار داد كه ضابطه خاصي ندارد -12

  فسخ و خاتمه قرارداد -13

  موالً قاعده محل وقوع عقد بر قرارداد حاكم است. اصل آزادي اراده نيز مهم استقانون حاكم: مع -14

  شرط داوري: طرفين در انتقال نحوه حل و فصل مشكل خود آزادند و مي توانند داوري را انتخاب نمايند. -15

  فورس ماژور-16

  اصالح قرارداد -17

ردن انتقال به ثالث نيست، بلكه حرف از شركت هاي فرعي واگذاري يا انتقال حقوق قراردادي: مقصود از واگذار ك-18

  و وابسته يكي از طرفين قرارداد است

  مقدمه قرارداد دانش فني

در قراردادهاي انتقال دانش فني اهميت بااليي دارد. در مقدمه تسريح به انحصاري بودن و محرمانه بودن مي تواند 

  مورد تاكيد قرار گيرد.

  نتيجه مباحث
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بخواهيم به زبان ساده قرارداد انتقال دانش فني را بررسي نماييم بايد گفت انتقال دهنده مسئول انتقال و آموزش و اگر 

مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيكي شامل  انتقال گيرنده اصلي ترين تعهدش حفظ محرمانه بودن اين دانش است.

انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينكه انتقال تكنولوژي از لحاظ حقوقي 

مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي الزم برخوردار شود, بايد در قالب يكي از اعمال حقوقي صورت بگيرد كه 

قرارداد يكي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در 

زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص 

متناسب   يوشناخت و بررس يانتقال تكنولوژ يقرارداها يحقوق يلو تحل ررسيب يقتحق ينمي كند. در واقع اهداف مهم ا

دارند  يانتقال تكونولوژ يتكه قابل ييقراردادها يسهومقا يرندهانتقال گ يانتقال و خواسته ها يچيدهنبودن قراردادها با امر پ

تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از  عباشد.با توجه به رشد سري يم يبه منظور كشف و شناخت انتقال اثر بخش تكنولوژ

لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين 

بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال 

محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب  يرنده،انتقال گ يكشورها يدغدغه اصل ي،فناور

 يچيدهدغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پ ينبروز ا ياز علل اصل يكي يبه عمل آمده، از منظر حقوق يها يبررس

 يقراردادها يكه نحوه اجرا ينست،ا يدهحاصل گرد يقتحق ينا تايجاست. آنچه از ن يرندهانتقال گ يانتقال و خواسته ها

با هدف  يقربط وث يلبه دل ينهمچن يكندفراهم م يانتقال تكنولوژ يندفرا يدراثر بخش ينقش عمده ا  يانتقال تكنولوژ

احتماال  ينكهآخر ا دردهنده است. تعهدات انتقال ينتراز مهم يكي» تعهد به تحقق انتقال« ي،قرارداد انتقال فناور ياصل

  دارد.  ينمع يخاص و متفاوت از قراردادها يتياست كه ماه يسانس، قرارداد ل يقرارداد انتقال تكنولوژ ينتر يمبنائ
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