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Abstract
Due to policies and laws changes and territorial legal protections expansion, researchers
have encountered obstacles to collaborate with other researchers in other countries
including regarding stakeholders’ satisfactions and the vague legal status. In the research,
an attempt was made to analyze the required measures for removal of international
scientific collaborations obstacles. The most important solution in this area so far were
combining advanced technical tools such as smart contracts with the principles of property
to reduce transaction costs which can be a good guidance practices to cooperation as much
as possible between law, traditional solutions and technology to reduce transaction cost.
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 .1استاد ،دانشکدة حقوق ،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/09/16 :ـ تاریخ پذیرش)1400/12/23 :

چکیده
در نتیجة تغییر سیاستها و قوانین و گسترش حمایتهای قانونی از مالکیت فکری ،مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در
کشورهای دیگر ،از جمله کسب رضایت ذینفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی ،روبهرو شـننن .در ایـن تققیـ طـر رفـ موانـ
همکاریهای علمی بینالمللی ناشی از قواعن حقو مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصـ شـن کـه را حـ هـای متوـوعی در ایـن
خصوص پیشوهاد شن که مهمترین آنها تلفی ابزارهای پیشرفتة فوّی ،مانون قراردادهای هوشمون با مبانی مالکیت سوتی ،بود است که
میتوانن راهومای خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقو و را ح های سوتی و فواوری برای کاهش موان همکاری به حساب آین.

کلیدواژگان
ابناعات ،بازارهای بینالمللی ،قراردادهای هوشمون ،مالکیت ،هزیوة مبادالتی ،همکاریهای علمی.

 رایانامة نویسندة مسئولashiravi@ut.ac.ir :
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مقدمه
مذاکرات ،انعقاد قرارداد ،مجوز بهرهبرداری (لیسانس) ،و نشست با وکال باعث سردرد بررای متکرررا
عالقهمند به گوشۀ آزمایشگاه میشود .دانشمندا این امور را ستب دور شد از فعالیرتهرای عممری
خود میدانند .از سوی دیگر حقوق مالریت فرری و تغییر سیاستها در حوزة ابداعات و اخکراعرات
باعث شده هزینۀ خمق ابداعات و نوآوریها افزایش یابد .در چنین فضایی پژوهشرگرا و مؤسسرات
تحقیقاتی حکی در صورت تمایل به همراری ،به دالیمی مانند سرزمینی بود قوانین مالریت فررری و
عدم آشنایی آ ها با قوانین مالریت و حقوق و تعهدات ناشی از آ در کشرورهرای دیگرر ،برا موانر
فراوانی روبهرو هسکند که مان همراری مؤثر بین متکررا میشرود بره گونرهای کره نگرانری برخری
مؤسسات و نهادها را دربارة خصوصیسازی بیش از حد عمم به دنتال داشکه است.
امروزه حمایت از مالریت و قوانین آ انگیزهای برای رشد نوآوری و توزی نکایج پژوهشی بره
حساب میآید و بسیاری از کشورها حاضر نیسکند از مناف عظیم آ چشم بپوشند .مالریت فررری
به عنوا منت درآمد کشورها به طرق مخکمف از تشویق سیاستگذارا تا قوانین بینالمممی و ممری
مورد حمایت قرار میگیرد و در این هیاهوها عیوب آ مخفی میماند.
ایجاد مالریت برای حوزهای مانند ابداعات متکررا را با چالشهرای دردی روبرهرو مریکنرد.
ابکراری که حاصل تالشهای چندین ساله است با عدم رضایت سایر مالرا در بازار هرد

قابرل

بهرهبرداری نخواهد بود و کسب این رضایت یا رضایتها زما و هزینرۀ فراوانری از متکررر تمرف
خواهد کرد .متکرر زمانی که وارد بازارهرای برینالمممری و مجرازی مریشرود حقروق و تعهردات
کشورهای دیگر را بهخوبی نمیشناسد و برا وضرعیت مرتهم حقروقی روبرهرو مریشرود .بنرابراین
مسئمهای که مطرح میشود این است که چگونه ایرن مشررالت کره متکررر را از همرراری عممری
بینالمممی بازمیدارد قابل رف است.
مقاالت نوشکهشده در خصوص مالریت ،همگام با سیاستها و قوانین ،با اسکدالل سعی کردنرد
مالریت فرری را باعث رشد همراری عممی قممداد کنند .ولی برخری مقراالت دسرکه و گریخکره
موان آ را خاطر نشا کردهاند ،از دممه ریسکا باکا 1در  2006برا مقالرۀ «مروانعی بررای نروآوری،
1. acaBRu tRiR
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هزینههای معامالتی مالریت فرری در همراریهای عممری» بره انکقراد شردید از مالریرت فررری
پرداخت و آ را مان نوآوری تمقی کرد .ولی مسئمهای که اکنو مطررح مریشرود ایرن اسرت کره
مالریت ،امروز ،یک وضعیت حقوقی مسمم برای ابداعات است و تا زمانی که تغییررات دردی در
سیاستها و قوانین ایجاد نشده است باید برای رف مان بود آ در دهت همرراریهرای عممری
بینالمممی چارهای اندیشید .پرسش اصمی پژوهش عتارت اسرت از اینرره موانر قواعرد مالریرت
فرری بر سر راه همراریهای عممی بینالمممی چگونه برطر

میشود؟ عالوه بر پرسرش اصرمی،

سؤاالت فرعی دیگری هم مطرح میشود مثل اینره عوامل افزایش موان و آثار آ بر همراریهرا
در حوزة ابداعات بینالمممی چیست و نحوة کاهش موان یادشده چگونه است و با چه ابزارهرایی
صورت میگیرد؟ کشورها چگونه موان مالریت فرری را در حوزة همراریهای عممی بینالمممری
کاهش دادهاند و کشور ما از آ ها چه میآموزد؟
تحقیق از آ دهت دارای اهمیت است که شناسایی راهحلهای موان قواعد مالریت فرری در
همراریهای عممی باعث میشود که قانو گذارا و سیاستگذارا در تدوین قوانین و مقررات به
آ ها توده کنند و متکررا نیز از آ ها بهرهمند شوند و سرهمی در رفر مشررالت عممری کشرور
داشکه باشند .هد

این است که با شناسایی راهحرلهرای رفر موانر قواعرد مالریرت فررری در

همراریهای عممی بینالمممی بهکرین شیوهها و ابزارها دهت همراری عممی بینالمممی به دامعرۀ
عممی کشور ارائه شود.
برای بیا موضوع ،این پژوهش مکشرل از سه قسرمت اسرت .در قسرمت اول همرراریهرای
عممی بینالمممی و در قسمت دوم موان همراریهای عممی بینالمممی ناشی از مالریرت فررری و
متانی آ بررسی میشود و در قسرمت سروم مصرادیق عممری کراهش موانر مالریرت فررری در
همراریهای عممی بینالمممی مورد مطالعه قرار میگیرد.
همکاریهای علمی بینالمللی
در فرهنگ لغت همراری به معنای کار کرد اشخاص با یکدیگر برای رسید به اهدا

مشرکر

است .بنابراین میتوا گفت همراری عممی کار کرد پژوهشگرا با یکدیگر بررای دسرکیابی بره
ثمرههای عممی ددید و اهدا

مشکر است (.)Katz, Martin, 1997: 12
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در همراری عممی پژوهشگرا ایدهها ،تجارب ،فرضیههای مورد آزمرایش ،ابرزارهرای ددیرد
مورد نیاز را با یکدیگر به اشکرا میگذارند و در عوض اینرره مردتهرا زمرا و هزینرۀ دوبراره
صر

کنند بهراحکی از نکایج پژوهشهای دیگرا بهرهمند میشوند و عمم را رشد میدهند.
عمم روز به روز به سمکی میرود که نیاز دارد پژوهشگرا مکعدد ،مؤسسات ،و رشکههای مخکمف

با یکدیگر مشارکت کنند .چنین مشارکتهایی باعث میشوند مسائل پژوهشی پیچیده برا اسرکفاده از
یرپارچگی مهارتها و دانش مشارکتکنندگا حل شود (.)Hall, crowston, vogel, 2014: 1
در دهررههررای اخیررر ،کررارگزارا دولکرری و سررازما هررای خصوصرری نیررز عالقررۀ شرردیدی برره
سرمایهگذاری در همراریهای عممی پیدا کردهاند .در واق این حقیقت امروز پذیرفکه شرده اسرت
که همراری و مشارکت عممی ضرورتی انرارناپذیر برای مسیر رشرد اسرت .روشهرای پژوهشری
پیچیدهتر شدهانرد و همرراری میرا دانشرمندا آمروزشدیرده در رشرکههرای مخکمرف ضررورتی
انرارناپذیر است .نوآوریها و پیشرفتهایی که در یک آزمایشگاه امرا تحقق آ ها نیست امروزه
به لطف مشارکتها و گروههای تحقیقاتی ظهور پیدا میکنند.
روشهای پژوهشی ددید تخصصمحور باعرث وابسرکگی دانشرمندا بره یرکدیگرر ،مالریرت،
تعهدات ،و مسئولیتهای مشکر میا دانشمندا میشود .این وابسکگیها مناسب هر فرردی نیسرت.
ولی مودی که ودود دارد هر دانشمندی را با این پرسش روبهرو میکنرد کره بررای براقی مانرد در
دنیای نوآورانۀ امروز گوشۀ آزمایشگاه خود را انکخاب کند یا به همراریهای عممی رو آورد.
همراریهای عممی بر اساس رشکهها ،اندازهها ،سازما ها ،پیچیردگیهرا ،و قممررو دغرافیرایی
تقسیم میشوند ( )Bennett Gadlin, Fineley2010: 9که در این تحقیق به بعد بینالمممی آ پرداخکه
شده است یعنی زمانی که الاقل دو متکرر از دو کشور مخکمرف بررای ظهرور نروآوری خاصری برا
یکدیگر همراری میکنند .مشارکتهای عممری برینالممممری مردت مدیردی اسرت کره از سروی
دولتها منت صرفهدویی هزینه و دیگر مناف تمقی میشود (.)Katz 1997: 2
موانع همکاری علمی بینالمللی
برای بیا هزینۀ معامالت ابکدا عوامل ایجاد آ بیا میشود و سپس آثار و نحوة کراهش آ مرورد
پژوهش قرار میگیرد.
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عوامل ایجاد موانع

بازار ابداعات همانند بازارهای دیگر دارای هزینههایی مانند هزینرۀ ارتتاطرات و کسرب اطالعرات،
دستودوی شریک مناسب ،مذاکره برای قرارداد ،کژاندیشی ،1کژگزینی ،2سواری رایگا  ،3ادرای
قرارداد ،و موارد دیگر است ( .)Spulber 2011: 9در این قسرمت مهرمتررین عوامرل ایجراد موانر
همراریهای عممی بینالمممی در خصوص ابداعات مورد بررسی قرار میگیرد کره شرامل ماهیرت
بینالمممی و مجازی ،و سرزمینی بود قواعد حاکم بر مالریت فرری است.
ابداعات ،بازارهای 
الف) ماهیت ابداعات

ابداعات فرری دارای خاصیت غیرقابل مسکثنیسرازی 4هسرکند و امررا مصرر
بنابراین برخال

مشرکر  5دارنرد.

اموال مادی نیاز به اقدامات حفاظکی فیزیری و مجازی مکعدد دهت دمروگیری از

دسکترد دارند .این خصوصیت ستب میشود پژوهشگرا ابداع خود را مخفی کنند .ایرن در حرالی
است که اغمب متکررا نمیتوانند بهتنهایی ابداعی را به مرحمۀ نوآوری برسانند و برای بقا در بازار
بینالمممی باید بکوانند بهکرین فناوریهای روز دنیا را مورد اسکفاده قرار دهند .در حقیقت ،ابداعات
دارای خصوصیکی هسکند که اغمب برای تجاریسازی نیاز بره همرراری و همراهنگی برا ابرداعات
دیگر دارند در این زمینه متکرر باید کیفیت و اوصا

ابداع خود را بررای همکرای خرود در کشرور

دیگر تتیین کند و در این مسیر باید خطر دسکترد مکقاضیانی را در نظر بگیرد کره تقاضرای بررسری
ماهیت ابداع را قتل از پرداخت هر گونه عِوَضی دارند (.)Heald 2012: 452
قوانین و مقررات اخکراع و مالریت فرری در کنوانسیو های بینالمممی ،مانند کنوانسیو پراریس،
 .1در کژاندیشی به دلیل عدم تقار اطالعات پس از انعقاد قرارداد ممرن است سرو اسرکفادهایی از سروی طرر

قررارداد

صورت گیرد.
 .2در کژگزینی ،به دلیل عدم تقار اطالعات ،شخص در شناسایی شریک تجاری قتل از انعقاد قرارداد اشکتاه میکند.
 .3فرد مطموبیکی اعم از کاال ،منت  ،یا خدمکی را کسب میکند بدو اینره هزینهای از سوی خود پرداخرت کنرد و در واقر
کسب مناف با تحمیل هزینه به دیگرا تحصیل میشود .مثالً ،کارمندا شرکت که کار مشرکرکی انجرام مریدهنرد اگرر
نظارتی بر آ ها نشود میتوانند با عدم فعالیت و زحمت از دسکرنج دیگر کارمندا بهرهمنرد شروند یرا شررکت رقیرب
بهراحکی بدو ثتت اخکراع از سوی شرکت دیگر میتواند از نکایج پژوهش و فعالیتهای او بهرهمند شود.
4. Non-excludable
5. Jointly consumable
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برای حمایت از مالریت صنعکی و موافقتنامۀ دنتههای مررتت برا تجرارت حقروق مالریرت فررری
(تریپس) به گونهای تنظیم شدهاند که با ودود اصولی مانند رفکار ممی فرصت حفاظت از ابرداعات و
ابکرارات در کشورهای دیگر عضو این کنوانسیو ها و موافقتنامهها برای متکررا به شررل مالریرت
فراهم است .ولی زمانی کره ابرداعات دهرت حفاظرت بره ثترت برسرند ،دردا از هزینرههرای ثترت،
پژوهشگرا برای کسب ابزارهای پژوهشی بهویژه در اخکراعات وابسکه ،کره قرتالً در حروزة عمرومی
قرار داشکند ،به مذاکره و کسب رضایت مالرا و مخکرعا کشورهرای دیگرر نیراز دارنرد .در چنرین
حالکی ،وضعیت به گونهای پیش میرود که هزینۀ همراریها بیشکر از درآمدها مریشرود و در نکیجره
پژوهشگرا از نوآوری دلسرد میشوند و دامعه از ابکرارات بیبهره میماند (.)Ristau Baca 2006: 8
بنابراین با ودود اینره مالریت و حق اخکراع همراری میا دو متکرر برینالمممری را برا از برین
برد نگرانی در خصوص سرقت اطالعات خود افزایش میدهد ،از سوی دیگر با ایجراد انحصرار،
هزینۀ مذاکره ،و کسب رضایت مالرا دیگر مان همراری میا متکررا میشود.
ب) بازارهای بینالمللی و مجازی

اسکفاده از بازارهای بینالمممی فرصت بسیار مناستی برای متکررا اسرت ترا در پهنرهای وسری بره
انکخاب فناوریهای مرمل بپردازند و نوآوری بهکری را صورت دهند .برازارهرای یادشرده هماننرد
بازارهای دیگر چالشهایی را برای متکررا در پی دارند .ولی ،با توده به ذات و ماهیت خراص و
سرزمینی بود قوانین مالریت فرری ،پیچیدگیهای ویژهای در این بازار حاکم است.
ماهیت ،قممرو ،سطح حمایت ،و ضمانت ادرای مالریت فررری از کشروری بره کشرور دیگرر
مکفاوت است و فقدا قواعد حقوق بینالممل حاکم بر دنتههای معامالت فرامرزی مالریت فررری
ستب روبهرو شد متکررا با قوانین و مقررات غیرشفا  ،وضعیت مرتهم ،و انعقراد قرراردادهرای
ناقص میشود ( .)Baldia 2013: 18مثالً ،مخکرع برای انکقال ابداع خود بره چرین بایرد از مشراورا
حقوقی بهرهمند شود و هزینۀ وکال در تنظیم ،مذاکره ،و انعقاد معاممره را بپرردازد و بعرد از انعقراد
معاممه بر مجوزگیرندة چینی نظارت کند تا به نحو مطموب تعهدات خود را ادرایی کنرد و ممررن
است با هزینۀ اقامۀ دعوا و مشرالت قانونی و اداری در چین روبهرو شود ( .)Baldia 2013: 16این
عوامل باعث مأیوس شد از همراری بینالمممی

میشود.
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موضوع دیگر بحث بازارهای مجازی است .میتوا از فناوری ارتتاطات و تجارت برخ برای
همراریها اسکفاده کرد .فناوری ستب کاهش سرمایههای فیزیری و هزینۀ ارتتاطرات و همراهنگی
میشود ( .)Benkler 2002: 71ولی بازار یادشده به دلیل بیمرزی و بیقانو بود  ،بهویژه در سطح
بینالمممی ،دارای موانعی مانند تعیین هویت و اهمیرت طررفین ،نرامعموم و نرامعین برود موضروع
معاممه ،خطر کرالهبررداری ،عردم شرفافیت حقروق و تعهردات طررفین ،و عردم اعمرال ضرمانت
ادراهاست ( )khan 2018: 1-40که متکررا را با خطر روبهرو میکند.
ج) سرزمینی بودن قواعد حاکم بر مالکیت فکری

قوانین مالریت فرری و مقررات مربوط داخمی در خصوص همراریهای بینالمممی اگرر مناسرب
وض نشده باشند موانعی ددی برای همراریهای عممی هسکند .قوانین و مقررات باید مالریت را
در روند همراری پژوهشهای فرری بینالمممی شفا

کنند تا در موارد ابهرام قرراردادی مردیریت

پژوهشها با ارادة مالک ممرن شود .مثالً ،عدم تعیین مالک و نحوة بهرهبرداری در همرراریهرای
عممی بینالمممی ستب عدم همراری یا اسکفادة نامطموب از ابداعات میشود

(.)Guarda 2013: 5

آثار افزایش موانع همکاری

افزایش موان همراری نکایجی مانند بهصرفه نتود خمرق ابرداع و تجراریسرازی ،عردم مردیریت
صحیح قراردادها ،عدم ایجاد بازارهای مناسب ،و عدم تعادل بین بازارهای مسکقیم و غیرمسرکقیم را
به دنتال دارد.
الف) مقرونبهصرفه نبودن خلق و بهرهبرداری از ابداعات

خمق ابداع بدو مالریت هزینۀ حفظ و بهرهمندی آ را در کشورهای دیگر دشوار خواهد ساخت
به گونرهای کره هریم مؤسسرهای رغترت بره آ نخواهرد داشرت ( .(Heald 2012: 452-459مرثالً،
مجوزدهندة فرانسوی حاضر نیست به دلیل نگرانی از نشت داراییهای فرری اقدام به همراری در
کشور چین کند و مکقاضی چینی هم چو بهراحکی توا تقمید و سرمب مالریرت دارد تمرایمی بره
مشارکت پرثمر نخواهد داشت (.)Spulber 2011: 19-54

از سوی دیگر مطالعات اریک کمپبل 1نشا میدهد پژوهشگرا به دلیل موان براالی همرراری
1. Eric Campbell
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از در اخکیار قرار داد ابداعات و حکری داده هرای پژوهشری خرود در صرورت مالریرت بره دیگررا
خودداری میکنند و اگر پژوهشگرا دیگر نکوانند از همراریهرای عممری بهررهمنرد شروند یرا آ را

پرهزینه تصور کنند از خمق ابداع بهویژه ابداع وابسکه دلسرد میشوند (.)Ristau Baca 2006: 8
ب) عدم مدیریت صحیح قراردادها

گاهی مکقاضی ابداع برای ادکناب از موان همراری و خطرات ناشی از نقض و ضمانت ادراهرای
قانونی مالریت فرری معاممهای غیرضروری با متکررا کشور بازار هد

منعقد میکنرد و مکحمرل

هزینههای دیگری مانند هزینۀ فرصت میشود ( )Oxley 1998: 1و گاهی اشخاص پس از روبرهرو
شد با موان همراری پیشینی ،مانند هزینههای کسب اطالعرات و مرذاکره ،از ورود بره معرامالت
خودداری میکنند یا بدو فرر به این موان معاممهای منعقد میکنند و مکحمل هزینرههرای پسرینی
مانند هزینۀ دادرسی میشوند (.)Baldia 2013: 4
ج) عدم ایجاد بازارهای مناسب

عدم حمایت قانونی از حقوق مالریت اشخاص بهویژه در فضای بینالمممری و مجرازی برا تودره بره
خصوصیات خاص فناوری ،عدم احراز هویت ،عردم اطمینرا و شرفافیت حقروقی سرتب مریشرود
اطالعات و ابکرارات به اشکرا گذاشکه نشود .هر چه ابزار اعکمادسازی و شفافیت کراهش پیردا کنرد
اسکقتال اشخاص به بازارهای کاهشدهندة موان همراریهای عممی کمکر میشود (.)khan 2018: 22
عالو بر آ  ،زمانی که موان برو سپاری براالتر از درو سرازمانی باشرد ،اشرخاص اقردام بره
تأسیس شرکت و کسبوکار شخصی میکنند .بنابراین ،با ودود موانر همرراری ،انکقرال فنراوری
بینالمممی ،تخصصی شد و تقسیم کار در تولید ابداع ،و گسکرش شراکتهای باکیفیت برای خمق
نوآوری به نحو شایسکه صورت نمیگیرد و نیز شرکتهای غیرضروری داخمی ایجاد میشرود کره
برای شرکتهای نوآور و شرکتهای مودود همواره کارا نیسکند (.)Spulber 2011: 19-54

نحوة کاهش موانع همکاری

با در

این مسئمه که موان همراری نکایج نامطموبی در پی دارد نحوة کاهش آ و راهحلها و

ابزارهای ارائهشده مورد بررسی قرار میگیرد .بدو اصالح قوانین و مقررات بینالمممی بنیادین
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مشرالت هزینۀ معامالتی ناشی از مالریت فرری حل نمیشود .با ودود این ،باید اقدامات
همراریهای عممی را کاهش دهد.

فوری دیگری با ابزارهای مودود انجام شود تا موان در
الف) ابزارهای حقوقی

شفافیت در ثتت اخکراعات و تسهیل آ ستب کاهش موان میشود .اسکفاده از حق مالریرت ناشری
میشود .همچنین تعیین
از یک نظام ثتت ماهوی قوی ستب اعکماد و اطمینا بیشکر مکقاضیا ابداع 
شفا

و روشن حقوق و تعهدات طرفین از طریق ادعانامه و توصیف ککتی گواهینامرههرای ثترت

اخکراع معکتر میتواند بسیاری از هزینههای مذاکره را کاهش دهد .همچنین حقوق مالریرت فررری
میتواند هنگامی که قراردادها ناقص هسکند و همرۀ احکمراالت را در نظرر نمریگیرنرد ،برا تعیرین
شخص مدیر ،ستب رف بحرا ها و سردرگمیها و ادرای مؤثرتر قراردادها شود (.)Burk 2014: 6
طرفدارا حق مالریت بر آ اند که حق اخکراع قدرت ارسال عالئم راهنمرا در خصروص قردرت
انسانی و نوآوری شرکتها را دارد .بنابراین هزینۀ کشف همرار مناسب بینالمممی را کاهش میدهرد.
مخکرع حکی میتواند با پرداخت هزینۀ بیشکر به ادارات ثتت کشورهای دارای بهکررین و مجهرزتررین
روشها برای دستودوی احراز شرای ثتت اخکراع و برا رد شرد از چرالشهرای اعکرراض حرق
اخکراع در مرحمۀ قتل از ثتت ،برا کسرب اخکرراع طالیری ،اطالعرات ارزشرمند و موضروع همرراری
مطمئنتری عرضه کند ( )Heald 2012: 455-458و توده همرارا را به اخکرراع خرود دمرب کنرد و
قراردادهای همراری را از خطر نقض و اقامۀ دعواهای کیفری و حقوقی محفوظ نگره دارد .بنرابراین
این نظر که حق ثتت اخکراع تنها مان برای همراری فراهم میکند نمیتواند قان کننده باشرد .اخکرراع
همانند سند رسمی اعکتار بیشکری نستت به اسناد عادی در همراریهای عممی دارد.

قانو گذار خود باید سعی کند ابهامات حقوقی را رف کند و نمونههای مناسرب حقروقی را
پیشنهاد دهد .مثالً ،میتواند از نمونههای سرمایهگذاری مشکر

با شروط ترمیمی بررای تتیرین

مالریت و همراریهای مناسب در حوزة ابداعات برینالمممری در قروانین ارشرادی و ترمیمری
اسکفاده کند ( )Parker 2007: 730یا در فضای مجازی قانو گذار میتواند به وسیمۀ همراری برا
سایر کشورها و با ارائۀ فروض قانونی حقوق و تعهدات افرراد ذینفر را مشرخص کنرد و برا
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ایجاد اسکثنائات و محدودیتهای مسئولیت ،ماننرد بیمرۀ ادتراری ،محری قابرل اتررا و ایمرن
حقوقی را به ودود بیاورد (.)khan 2018: 1-40
عالوه بر دولتها خود اشخاص نیز میتوانند سهم برهسرزایی در شرفافیت حقروقی داشرکه
باشند .عدهای توصیه میکنند که برای کاهش هزینههای همراریهای عممی و شفافیت حقوقی
از قواعد سازما های غیردولکی بینالمممی اسرکفاده شرود .ایرن اصرول راهنمرای غیرالرزامآور و
قوانین نمونه از سوی فعاال تجاری و حقوقی غیردولکی پیشنهاد میشوند و ستب ارائرۀ نقشرۀ
راه و هزینۀ پایین دسکرسی به قواعد مناسب در موارد مرتهم در خصروص حقروق و تعهردات
ناشی از مالریت هسکند .این اصول میتوانند با ارائۀ راهحل در موارد مخکمف مودب دموگیری
از انعقاد قراردادهای غیرقابل ادرا و غیرقابل پیش بینری شروند و نیرز مران تفسریر نرامطمروب
دادگاهها و عدم هماهنگی بین قوانین کشورهای مخکمف و حرذ
قواعد یادشده برخال

اطالعرات نرامکواز شروند.

قواعد بینالمممی سخت ،مانند قواعد سازما تجارت دهانی که هرد

دسکیابی به هماهنگی بین کشورهرا را دنترال مریکننرد ،برا ایجراد اطمینرا حقروقی و قابمیرت
پیشبینیپذیری هزینۀ معامالتی را کاهش میدهند ( .)Baldia 2013: 36-42با اینرره ایرن قواعرد
کمک بسیار شایانی بره شرفافیت وضرعیت حقروقی مالریرت و همرراری ابرداعات مریکننرد،
تفسیرهای مکفاوت در کشورهای مخکمف میتواند موان همراری را در این حوزه افزایش دهد.
همچنین برای سادهسازی انعقاد قراردادها و تعیرین حقروق و تعهردات طررفین اسرکفاده از
میتواند باعث کاهش هزینۀ معامالتی شود .نهرادهرای دولکری امریررا سرعی
قراردادهای نمونه 
کردند که قراردادهای نمونهای را به مؤسسات پیشرنهاد دهنرد ترا هزینرۀ مرذاکرات و موانر را
کاهش دهند .هرچند در ابکدا مؤسسات از این شیوة قراردادی اسکقتال میکردند ،در نهایت هرر
مؤسسرهای دهررت کسررب درآمرد قرررارداد خرراص خرود را تنطرریم مرریکررد برره گونررهای کرره
تنظیمکنندگا این قراردادها یرسا سازی قراردادها را در همۀ شرای و برای همۀ طرر هرای
قرارداد بهویژه در رواب بینالمممی مناسب ندانسکند .در عمل نیز مرذاکرات بررای تعردیل ایرن
قراردادهای نمونه منجر به دردسرهای اداری و موان مضاعفی شد (.)Ristau Baca 2006: 10-11
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ب) استفاده از کارگزاران انسانی و ماشینی

آژانسها و اسکفاده از فناوریهای ددید از ابزارهای دیگری است که بررای

اسکفاده از کارگزارا و
کاهش هزینۀ موان پیشنهاد میشود.

میتوانند با تمرکز و دم آوری عرضه و تقاضای بینالمممی زما برای کشف قیمت
کارگزارا 
تعادلی و همرار مناسب را کاهش دهند و نیز شناخت بیشکر آ ها از پژوهشرگرا سرایر کشرورهرا
ستب حذ

عدم اطمینا و عدم تقار اطالعراتی مریشرود ( .)Patti et al. 2012: 10ضرمن اینرره

حقوقدانا یا افراد حرفهای شاغل در این شرکتها توا بهکری برای بررسی دوانرب مخکمرف بره
صورت دقیق و کامل دارند (.(Niioka 2006: 8
آژانسها اقدامات الزم برای ثتت ،دفراع ،و حررا ابرداع را انجرام

بسیاری از این کارگزارا و
میدهند و تسهیالت الزم را فراهم میکنند و نیز از انواع روشها برای بهرهبرداری اسکفاده میکنند
( .)Baldia 2012: 9ضمن اینره واسطهگرا از قراردادهای نمونه و صررفهدرویی مقیاسری اسرکفاده
میکنند که چنین صرفهای میتواند از هزینههای ثابت فراینرد ارتتراطی و اطالعراتی حاصرل شرود
( .)Sulber 2011: 29شرکتهایی مانند آمازو و ای.بی 1نمونۀ خوبی در این خصوص هسکند.
عالوه بر موارد فوق ،برخی کارگزارا همانند بورس نقش تأمین نقدینگی را بر عهرده دارنرد و
طر

معاممۀ خریدارا و فروشندگا در زما عدم رونق بازار قرار مریگیرنرد ترا پژوهشرگرا در

وضعیت بدو طر

معاممه قرار نگیرند و از طریق شفافیت و قابمیت تتدیل به پول فضای فعالی را

فراهم میکنند .با همۀ مزایای گفکهشده موان ناشی از هزینههای کارگزارا سایر کشرورهرا گراهی
منجر به مأیوس شد پژوهشگرا برای همراری عممی میشود.
اسکفاده از قراردادهای هوشمند ابزار دیگری برای کاهش موان است .با توده به ظرفیرتهرای
خاص فضای مجازی تقریتاً نزدیک به دو دهه است که نسلهای مخکمرف قرراردادهرای هوشرمند
خمق شده است .ابکدا این تفرر پا گرفت که با اسکفاده از قراردادهای هوشمند دانشمندا بکوانند برا
چند تیک ساده در فضای مجازی ابداعات خود را در اخکیار دیگرا قرار دهند.
اندیشۀ یادشده از سازما های غیرانکفاعی در کشرورهرای پیشررفکه شرروع شرد .سرازما هرای
1. eBay
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نامبرده ،ضمن شناخت مزایا و معایب قراردادهای نمونۀ سنکی ،مجوزهای بهرهبرداری برخر قابرل
گزینش با شروط مکنوع تنظیم کردند که مکقاضیا میتوانسکند با تودره بره نیرازهرای خرود بردو
مذاکره گزینۀ مناسب را انکخاب کنند .این چارچوب آزاد با مجموعهای از شروط مخکمف آثار منفی
نمونههای سنکی و موان ناشی از آ ها را برای هماهنگی با شرای و مقکضیات هر قررارداد از برین
برد و نیز زما و هزینۀ مذاکره را به نحو مطموب کاهش داد (.)Ristau Baca 2006: 10-11
پیشرفت در قراردادهای هوشمند در مرحمۀ بعدی به اسکفاده از فضای بورس انجامیرد و نسرل
سوم آ  ،یعنی اسکفاده از زنجیرة بموکی ،1با اسکفاده از ابزارهای برنامهنویسی و مدیریت ماشینی بره
دای انسانی ،ستب پیشررفت عمردهای در مردیریت و شرفافیت وضرعیت حقروقی و اعکمراد برین
اشخاص ناشناس شد (.)Karastoyanova 2018
قراردادهای یادشده با ایجاد وضعیت شرطی و ادرای خودکار ساده و ارزا به این صورت کره
اگر چنین شود چنا اتفاق خواهد افکاد نیاز به اقامۀ دعوا ،دادگاه ،داور ،و تفسیر قراردادها را از بین
بردهاند .شاهدا بسیاری نیز در زنجیرة بموکی ضامن رعایت مفاد قرارداد هسکند .بنرابراین ،مسرئمۀ
فرصتطمتی و کژاندیشی حل میشود و حقوق و تعهدات طرفین هم کرامالً مشرخص و شرفافیت
الزم ایجاد میشود (.)Bottoni et al. 2020
روش زنجیرة بموکی از پایگاه دادة اوراکل 2اسکفاده میکند .این پایگاه مجموعهای از اطالعات است
که به عنوا واحد عمل و فضاهای مخکمف اعم از فیزیری و مجازی را به هم مررتت مریکنرد .از ایرن
پایگاه میتوا برای اسکعالم از ادارة ثتت اخکراعات برای تأیید اعکتار اخکراع و مالرا آ ها اسکفاده کرد.
پژوهشگرا حوزة حقوق مالریت فرری حکی به ادارات مالریت فرری پیشنهاد مریدهنرد کره از
زنجیرة بموکی برای ثتت و نظارت بر چرخۀ حیات ابداعات اسرکفاده کننرد .ثترت در زنجیررة بمروکی
مدر ارزشمندی ،چه در مرحمۀ ثتت و چه در مرحمۀ دادرسری ،فرراهم مریکنرد و برا هزینرۀ پرایین
سرعت ثتت ابداعات را باال میبرد .زنجیرة بموکی میتواند انعقاد و ضمانت ادرای قراردادهای مجوز
بهرهبرداری و پرداختهای بهموق عوضها را از طریق قراردادهای هوشمند فراهم کند .این زنجیرره
همۀ چرخۀ مالریت فرری را نشا میدهد .بنابراین بررسیهای مقدماتی در خصوص دستودروی
1. block chain
2. Oracle Database
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پیشینۀ ابداع و هزینههای آ را برای مکقاضیا  ،قتل از معاممه ،بسیار کاهش مریدهرد .زنجیررة بمروکی
حکی در مورد توزی ابداعات فرری ثتتنشده نقش مهمی در اثتات مالریت و حل اخکالفرات دارد و
در تعیین دعل ،سرقت ،و واردات موازی میتواند کمک شایانی باشد (.)Mckenzie 2018
هرچند قرارداد هوشمند مراحل رشد خود را طی میکند و هزینۀ معرامالتی و خطررات خرود،
مانند امرا دعل هویت و سرقت اطالعاتی ،را دارد ،دنیا از این روش برای حذ

موان در حوزة

میتواند تجربرۀ ارزشرمند و الگروی مناسرتی بررای
میبرد که 
بینالمممی سود 
همراریهای عممی 
اسکفاده از این فرصت برای همراری متکررا ایرانی با متکررا خاردی تمقی شود.
تجربة کشورها در کاهش هزینة معامالتی و بررسی وضعیت ایران
کشورهای مخکمف ،چه کشورهای توسعهیافکه چه کشورهای در حرال توسرعه ،اصرالحاتی دهرت
کاهش موان انجام دادهاند .ابکدا این اصالحات در کشورهای امریرا و چین و هند به عنوا نمونره
کشورهای پیشرفکه و در حال توسعه مورد بررسی قررار مریگیررد و سرپس نحروة کراهش هزینرۀ
معامالتی در ایرا پیشنهاد میشود.

تجربة کشورها در کاهش موانع
کشورهای مخکمف با شیوة بررسی مراهوی اخکرراع ،شرفافیت در وضرعیت حقروقی ،و اسرکفاده از
واسطهگرا ماشینی سعی در کاهش هزینۀ معامالتی در حوزة همراری ابداعات بینالمممی داشکهاند
که در این قسمت بررسی میشود.
الف) بررسی ماهوی اختراع

با تصویب قانو اخکراع  1۸36امریرا تقاضرانامههرای اخکرراع بره وسریمۀ ارزیرابهرای حرفرهای
آموزشدیده مورد بررسی قرار گرفت و در نکیجۀ آ حق اخکرراع ایمرنترری حاصرل شرد کره برا
چالشهای کمکری در دادگاهها روبهرو میشد و قابمیت مجوزدهی و فروش آسا تری داشت .ایرن
تغییر و تخصصی شد امور منجر به افزایش تعداد وکال ،نمایندگا  ،و مکخصصانی شد که در عمل
مخکرعا را با مکقاضیا ابداع آشنا و برای آ ها طر

معاممه و شریک پیدا میکردند که خود نقش

بهسزایی در کاهش هزینۀ معامالتی داشکه است با توده به کنوانسیو هایی مانند پراریس و تررییپس
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فرصت کسب اخکراعات قوی برای همۀ متکررا دنیا در امریرا ودود دارد که با توده به اعکتار براالی
این گواهینامهها قراردادهای مکعدد انکقال فناوری با موضوع معاممۀ اخکراعات ثتتشرده در ادارة ثترت
اخکراع و عالمت تجاری امریرا منعقد میشود (.)Patti 2012: 10
ب) رفع ابهامات قوانین و مقررات مربوط به قلمرو ،حدود مالکیت و همکاری

کنگرة امریرا برای غمته بر عقبماندگی از ژاپن ( ،)Donald G, 2004: 3یرپارچه کررد رویرههرا و
دسکورالعملها دهت تمایل سرمایهگذارا خطرپذیر به انعقراد معاممره در حروزة فنراوری ،کراهش
دیوا ساالری و کاغذبازی با به رسمیت شناخکن حق مالریت دانشگاهها نستت به اخکراعاتی که برا
بوددۀ دولکی تأمین اعکتار شدهاند قانو آیین ثتت اخکراع دانشگاهها و شرکتهای کوچک یا هما
قانو بایدال را تصویب کرد که اصالح قانو ثتت اخکراعات و عالئم تجراری اسرت .ایرن قرانو
برخال

سیاستهای قتمی امریرا ،که در برابر اخکراعات مخکمف بهویرژه در خصروص مالریرت و

مجوز بهرهبرداری آ ها رویههای مکفاوتی در پیش گرفکه بودند ،یک قاعدة خطی روشرن را وضر
کرد که اشخاص خار از دولت اخکراعات ناشی از اعکتارات دولت فدرال را تممک کنند

( Connor

 )2013: 1-4که بسیاری بر آ اند که این قانو در ایجاد همراریهای بینالمممی موفق بوده است.
قانو یادشده بهرغم انکقاداتی که به آ وارد است قراردادهای انکقال فناوری را تسهیل کرده است.
دانشگاهها با مالریت تعیینشده بهکر و راحتتر با متکررا و مؤسسرات خراردی مرذاکره مریکننرد و

هزینهها ،خطرات ،تسهیالت ،و تخصصها را با دیگرا بره اشرکرا مریگذارنرد و حکری مکقاضریا
خاردی نیز با توده به مالریت دانشگاهها تمایل بیشکری به خطر و مشارکت نشا میدهند (

Schacht

 .)2012: 3موفقیت و معروفیت این قانو چنا بوده است که کشورهای مخکمف ماننرد چرین و هنرد
قوانینی همانند بایدال تصویب کردهاند که به همین نام هم در این کشورها معرو

است و سعی برر

روشنسازی مالریت و مسیر تجاریسازی و همراری ابداعات با اعکتار دولکی کردند.
چین در مقررات مخکمف اعم از قانو ثتت اخکراعات تا رقابت سعی دارد ستب افزایش اطمینرا
حقوقی و تسهیل مشارکتهای عممی بینالمممی شود ( .)Zhang et al. 2017: 5تجربۀ هنرد نیرز نشرا
میدهد این کشور عدم شفافیت و پیچیردگی مقرررات کسرب مالریرت و امکیراز را مران کرارایی در
مشارکتهای پژوهشی بینالمممی میداند و سعی در حذ

آ ها دارد (.)Sreedharan 2012: 6
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کشورها همچنین دهت کاهش موان همراری و روشن کرد قممرو حقوق مالرانرۀ متکرررا
از انواع ابزارهای مودود اسکفاده میکنند .مثالً ،چین عالوه بر اینره سیسکم اطالعرات حرق ثترت
اخکراع را ،چه در مرکز چه در شهرسکا ها ،به ودود آورده که اطالعرات حرق اخکرراع در آ بره
طرز مناستی قابل مشاهده است ،گزارشی از بررسی حق اخکراع پیشبینی کرده است کره مودرب
اعکماد مجوزگیرندگا بالقوه دربارة کیفیت و قممرو حقوق میشود و نیز به دارنردة حرق اخکرراع
این اخکیار را داده است که قصد خود متنی بر انعقاد مجوز بهرهبرداری با عِروَض مشرخص را بره
ادارة مالریت فرری اعالم کند .این سازوکارها عدم تواز اطالعات میا متکررا بینالمممری را از
بین میبرد و احکمال افزایش معاممه و همراری را فراهم میکند

(.)Zhang et al. 2017: 5

ج) استفاده از واسطهگران ماشینی

کشورها برای کاهش موان همراری از عموم رایانه و فنی بیش از پیش اسکفاده میکنند .کشورهرای
پیشرفکه از دممه امریرا در این راه پیشگام بودهاند و حکی کشرورهرای در حرال توسرعهای ماننرد
کشورهای عربی از سال  2016اقدام به اسکفاده از واسطهگرا و قرراردادهرای هوشرمند کرردهانرد
(.)AlSubaei 2019
پژوهشگرا سعی دارند از قابمیتهایی مانند بازار ا ا تی 1اسرکفاده کننرد کره بسریار در سرال
 2021موفق عمل کرده است .این فضا برخال

نت فمیرس 2بر متنای این تفرر بنا نهاده شده است

که همانند اموال فیزیری محکوای صفر و یک (دیجیکال) میتواند محدود باشد و بنابراین مریتوانرد
تممک شود و مورد تتادل قرار گیرد (.)Kireyev 2021
قراردادهای هوشمند میتوانند برا در شرروط حقروقی در یرک فضرای فنری سراده حقروق و
تعهدات روشنی برای طرفین تنظیم کنند ،نیاز به اسکمداد از وکال و کارشناسا و مقامات قرانونی و
قضایی را کاهش دهند ،و با چند تیک ساده همراری بیالمممی مؤثر و قابل پیگیری را میا متکررا
کشورهای مخکمف تسهیل کنند.

1. non-fungible tokens
2. Netflix
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وضعیت کاهش هزینة معامالتی در حقوق ایران
خألهای مهمی که در حقوق ایرا ودود دارد و حل آ ها میتواند منجر به کاهش موان همرراری
بینالمممی شود عتارتاند از :نظام بررسی ماهوی کارآمد ،شفافیت در فرایندهای حقروقی ،اسرکفادة
بهینه از فناوری که در ادامه به آ ها میپردازیم.
الف) نظام بررسی ماهوی کارآمد

ثتت ابداع با رعایت همۀ شرای مکعرار

دهرانی روش مرؤثری بررای کراهش بسریاری از موانر

همراری عممی است .اخکراعاتی که به نحو مطموب مورد ممیزی قرار گرفکه باشند میتوانند باعرث
شفافیت در معامالت بینالمممی شروند و بره کراهش هزینرۀ معرامالتی بینجامنرد .ایررا هنروز برا
معیارهایی مانند نحوة بررسی ماهوی قوی ادارة ثتت اخکراع امریرا فاصمه دارد و متکررا خراردی
چندا به اخکراعات ایرانی به عنوا موضوع معاممۀ معکتر و بدو هزینۀ معاممره و غیرقابرل نقرض
نمینگرند که این موضوع تمایل به همراری با متکررا ایرانی دهت نوآوری را کراهش مریدهرد.
دولت ایرا میتواند با کاهش زما فرایند حق ثتت اخکراع ،ضمن رعایرت همرۀ شررای مراهوی،
توانایی متکررا و فعاال تجاری را برای همراری و آورد محصول به بازار بینالمممی تحت ترأثیر
قرار دهد ( .)Hosseini et al. 2012: 5از اقدامات مثترت ایررا در ایرن زمینره پیوسرکن بره معاهردة
سیتی) است که رویهای یرپارچه برای تسمیم تقاضانامه و دستودرو و
پی 
همراری ثتت اخکراع ( 
بررسی حق اخکراع به ودود آورده است .سازوکار این شیوه به نحوی است کره خردمات خاصری
دهت تسهیل تجاریسازی در آ پیشبینی شده است .مثالً بخشی برای معرفی ابداع و نیز کشرف
شرکای تجاری در وبگاه سازما دهانی مالریت فرری تعتیه شده است که میتواند زمینۀ مناستی
برای آشنایی و همراری متکررا ایرانی با متکررا خاردی فراهم کند که خرود سرهم عمردهای در
کاهش موان همراری عممی خواهد داشت.
ب) رفع ابهامات قوانین و مقررات مربوط به قلمرو ،حدود مالکیت ،و همکاری

ایرا به عنوا کشوری با اقکصاد دولکی که بیشکرین بخش پژوهش آ نیز در این حروزه قررار دارد
هنوز نکوانسکه است سازوکار روشنی در خصوص مالریت و بهرهبرداری از این اخکراعات تصویب
آییننامههایی که در این خصوص وض شده است غیرشفا
کند و قوانین و 

و غیرقابل پریشبینری
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برای اشخاص ذینف است .بهکر است قانو بالدال ایرانی همانند چرین و هنرد و سرایر کشرورها
برای همراری ابداعات با تسهیالت دولکی و با توده به شرای کشور تصرویب شرود ترا متکرررا
ایرانی و طر

خاردی آ ها هنگام انعقاد قرارداد نگرانیای در خصروص ادعرای مالریرت دولرت

نداشکه باشند.
قانو حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیرا و تجراریسرازی نروآوریهرا و اخکراعرات
مصوب  13۸۹به عنوا تخصصیترین قانو تجاریسازی ایرا در رابطه با شرکتهای دانشبنیرا
با ودود نرات مثتت در خصوص تجاریسازیر مانند تسهیالت ثترت اخکرراع ،حمایرت از انکقرال
فناوری ،حمایت از ورود شرکتها به بورس ،بهرهگیری از وکال و کارگزارا معکتر ،اسکفاده از بیمه
برای کاهش خطرر نیاز دارد در قانو به واگرذاری مطمرق اخکراعرات و مالریرت فررری ناشری از
تسهیالت دولکی و موارد محدود مجوز بهرهبرداری از سوی دولت ،همانند قانو بایدال امریررا و
قوانین سایر کشورها ،دهت شفافیت هر چه بیشکر مسیر همراریهای بینالمممی اشاره میشد.
ج) استفاده از واسطهگران ماشینی

ایرا باید برای از بین برد عدم تواز اطالعات بین عرضهکنندگا و مکقاضیا ابداعات بینالمممی
ددیتری با اسکفاده از ابزارهای فنی ددید انجرام دهرد .مرثالً ،قیمرتهرا را در دسرکرس

اقدامات
مکقاضیا خاردی قرار دهد و به آ ها این امرا را بدهد که بهسهولت از محکوای دقیق اخکراعرات
مطم شوند و به این وسیمه ابهامات رف شود و تمایل به همراری بدو هزینۀ فراوا ایجاد شود.
ایرا از بازارهای نسل ددید متکنی بر فناوری ،مثل ا ا تی (اموال قیمی) اسکفاده نمیکند کره
میتواند سهم عمدهای در کاهش موان همراری میا متکررا ایرانی و خاردی داشکه باشد .دنیرای
عمم در حال تحول است و ایرا هم باید برای همراری بیشکر عممی بره ایرن نروع فنراوریهرا رو
آورد .بنابراین ،الزم است زیرساختهای فنی و حقوقی آ را فراهم سازد و مقررات حاکم بر آ ها
را بهخوبی روشن کند تا وضعیت حقوقی این بازارها مشخص شود.
نتیجه
دها عمم به سمکی رفکه که حمایت از مالریت فرری یری از ویژگیهای ددانشدنی آ شده اسرت.
ماهیت ابداعات به گونهای است که بدو انحصار ثمرهای برای مؤسسات نخواهد داشت .ولی زمرانی
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که مالریت برای این ابداعات به رسمیت شناخکه میشود مشرالت دیگرری مطررح مریشرود ماننرد
اینره دانشمندا گریزا از مذاکره و نشست با وکال را مجتور به صر

زمرا و هزینره بررای کسرب

رضایت سایر مالرا و انعقاد قرارداد برای بهرهبرداری از ابداعات و نوآوری میکند.
در بازارهای بینالمممی و بازارهای مجازی فرامرزی موان به دلیل سرزمینی بود قواعد حقوق
مالریت فرری ،شفا

نتود حقروق و تعهردات ،و خطررات ناشری از ایرن فضراهرا مؤسسرات و

پژوهشگرا را با چالش بیشکری روبهرو میکند به گونهای که این چالشها باعث میشروند خمرق
ابداع بهصرفه نتاشد و قراردادها به نحو صحیح مدیریت نشوند و بازارهای مطموب خمق نشوند.
این پژوهش نشا میدهد کسب مالریت و حق ثتت اخکراع نزد ادارات ثترت اخکرراع برا نظرام
بررسی ماهوی قوی با ارائۀ موضوع معاممۀ قابل اطمینا ابزاری مناسرب دهرت کراهش موانر در
همراریهای عممی است .ولی بدو شک انحصار ناشی از مالریت همراریهای عممری را تحرت

تأثیر قرار میدهد بهویژه اینره مذاکره و انعقاد قرارداد و نامشخص بود حقوق و تعهدات طرفین
برای بهرهبرداری از ابداعات متکرر خاردی مسیر دشواری را پیش روی پژوهشرگرا و مؤسسرات
آ ها قرار میدهد.
راهحلهای مکعددی برای رف موان همراری عممی بینالمممی مطرح میشرود .مرثالً ،بررای رفر
ابهامات قانونی قواعد سازما های غیردولکی بینالمممی پیشنهاد شد و قراردادهای نمونه بررای صرر
زما و هزینۀ کمکر دهت مذاکره و تعیین حقوق و تعهدات تنظریم شرد و بررای شرفافیت حقروقی و
آژانسهای مکخصص مسیر مطموب برای همراری نشرا داده

تواز اطالعاتی اسکفاده از کارگزارا و
شد .ولی هر یک از این ابزارها مشرالت خاص خود را داشکند و در چند سال اخیر مکفررا اسرکفاده
از رایانه و عموم فنی را برای حل این معضالت به کار گرفکند .تجربۀ کشورهای دیگر نشا مریدهرد
آ ها از مفاهیم و متناهای سنکی مالریت مانند کمیابی در چارچوبهای ددید فنی ،ماننرد برازارهرای
قیمی (ا ا تی) اسکفاده میکنند تا هم از مزایای مالریت سنکی بهرهمند شوند هم موانعی مانند هزینرۀ
معامالتی را کاهش دهند که میتواند تجربۀ ارزشمندی برای ایرا باشد.
کشورهای دیگر با توده به آثار مثتت مالریرت معکترر و کراهش موانر همرراریهرای عممری
بینالمممی از این طریق سعی در اسکفاده از قواعد سنکی مالریت همراه با ابرزارهرای کراهش موانر
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یادشده کردهاند .بنابراین میتوا در کشور با راهحرلهرای ارائرهشرده ماننرد بهررهمنردی از قواعرد
سازما های غیردولکی بینالمممی ،قراردادهای نمونه با شرای مکنروع قابرل گرزینش ،واسرطهگررا
مکخصص ،و سایر ابزارهای سنکی به صرورت ماشرینی و در فضراهرایی ماننرد زنجیررة بمروکی بره
دانشمندا و متکررا ایرانی در دهت همراری کمهزینۀ بینالمممی در فضایی شفا

و مورد اعکماد

کمک کرد به گونهای که آ ها بکوانند تنها با چند کمیک بره ابرداعات مرورد نیراز خرود در محری
بینالمممی دست یابند یا آ را عرضه کنند .بنابراین الزم است قانو گذارا و سیاستگذارا کشور
تحوالت روز فنی در خصوص کاهش موانر همرراریهرای عممری برینالمممری ناشری از قواعرد
مالریتهای فرری بینالمممی را پیگیری کنند و نقاط ضعف و قوت آ ها را بشناسرند و قروانین و
مقررات مقکضی را تصویب کنند و با فرهنگسازی متکررا و دانشمندا را با این ابزارهای ددیرد
آشنا سازند تا در مسیر همراریهای عممی با موان کمکری روبهرو شوند.
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