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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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معامالت  ةینهزبر  یفکر یتقواعد حقوق مالک یرتأث ةمطالع

 یالمللینب یعلم هاییکارهم
 2سمین عباسی، 1عبدالحسین شیروی

 ایران ، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم،حقوق ةاستاد، دانشکد. 1

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ة، دانشکدیدانشجوی دکتر. 2

 (23/12/1400 تاریخ پذیرش: ـ 16/09/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده

مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در ، فکری  مالکیتاز  های قانونی قوانین و گسترش حمایت و ها تغییر سیاستنتیجة در 
رفـ  موانـ    طـر   در ایـن تققیـ    . رو شـننن  هروب ،نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی از جمله کسب رضایت ذی ،کشورهای دیگر

هـای متوـوعی در ایـن     حـ   کـه را  این نتیجه حاصـ  شـن    ومطرح فکری مالکیت  قواعن حقو  ناشی ازالمللی  های علمی بین همکاری
است که   بود  ،سوتی های هوشمون با مبانی مالکیت مانون قرارداد ،یفوّ ةپیشرفتهای  تلفی  ابزار ها ین آن تر مهمکه خصوص پیشوهاد شن  

 به حساب آین. کاهش موان  همکاریی و فواوری برای تهای سو ح  را و  ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقو  راهوماتوانن  می

 گانکلیدواژ

 .های علمی همکاری ،مالکیت، هزیوة مبادالتی های هوشمون، قرارداد المللی، های بین بازارابناعات، 
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 مقدمه

درد بررای متکرررا     سر باعثو نشست با وکال  ،)لیسانس(ی بردار مذاکرات، انعقاد قرارداد، مجوز بهره

هرای عممری    فعالیرت  شد  از  را ستب دورامور ا  این  . دانشمندشود میآزمایشگاه  گوشۀ مند به عالقه

ة ابداعات و اخکراعرات  در حوز ها فرری و تغییر سیاست  تیحقوق مالری دیگر  . از سودانند خود می

سسرات  و مؤ پژوهشرگرا   . در چنین فضایییابدافزایش  ها  ات و نوآوریخمق ابداع باعث شده هزینۀ

فررری و    تیزمینی بود  قوانین مالر به دالیمی مانند سر ،صورت تمایل به همراریحکی در تحقیقاتی 

 موانر  هرای دیگرر، برا     ات ناشی از آ  در کشرور  قوانین مالریت و حقوق و تعهدبا ها  آشنایی آ   عدم

ای کره نگرانری برخری     گونره  بره  شرود   ا  می و هسکند که مان  همراری مؤثر بین متکررر هفراوانی روب

 .است سازی بیش از حد عمم به دنتال داشکه خصوصی ها را دربارة سات و نهادسمؤ

وهشی بره  و توزی  نکایج پژ آوری ای برای رشد نو قوانین آ  انگیزه ت ویحمایت از مالر امروزه

مالریت فررری  وشند. ها حاضر نیسکند از مناف  عظیم آ  چشم بپ کشور و بسیاری از آید حساب می

المممی و ممری   انین بینگذارا  تا قو ها به طرق مخکمف از تشویق سیاست به عنوا  منت  درآمد کشور

 ماند. ها عیوب آ  مخفی می گیرد و در این هیاهو قرار می مورد حمایت

کنرد.   رو مری  هی روبر هرای درد    ا  را با چالش متکررای مانند ابداعات  برای حوزهایجاد مالریت 

قابرل  در بازار هرد   های چندین ساله است با عدم رضایت سایر مالرا   ابکراری که حاصل تالش

فراوانری از متکررر تمرف    هزینرۀ  ها زما  و  برداری نخواهد بود و کسب این رضایت یا رضایت بهره

شرود حقروق و تعهردات     المممری و مجرازی مری    نهرای بری   متکرر زمانی که وارد بازار خواهد کرد.

بنرابراین   .شرود  رو مری  هو برا وضرعیت مرتهم حقروقی روبر      شناسد خوبی نمی های دیگر را به کشور

شود این است که چگونه ایرن مشررالت کره متکررر را از همرراری عممری        ای که مطرح می مسئمه

 دارد قابل رف  است. المممی بازمی بین

اسکدالل سعی کردنرد  با  ،ها و قوانین سیاست با گام هم ،صوص مالریتشده در خ وشکهمقاالت ن

ولی برخری مقراالت دسرکه و گریخکره      .اعث رشد همراری عممی قممداد کنندرا بفرری  مالریت

مروانعی بررای نروآوری،    » ۀمقالر  برا  2006در  1از دممه ریسکا باکا ،اند موان  آ  را خاطر نشا  کرده

                                                                                                                                                       
1. acaBRu tRiR 
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بره انکقراد شردید از مالریرت فررری       «های عممری  ت فرری در همراریهای معامالتی مالری هزینه

کره   شرود ایرن اسرت     ای که اکنو  مطررح مری   مهمسئولی کرد. آ  را مان  نوآوری تمقی  پرداخت و

ی در تا زمانی که تغییررات درد    برای ابداعات است و مسمم یک وضعیت حقوقی ،امروز ،مالریت

هرای عممری    در دهت همرراری  آ مان  بود  رف   برایاید ها و قوانین ایجاد نشده است ب سیاست

  هش عتارت اسرت از اینرره موانر  قواعرد مالریرت     پژوپرسش اصمی ای اندیشید.  چاره المممی بین

عالوه بر پرسرش اصرمی،    شود؟ طر  می المممی چگونه بر بین عممی های فرری بر سر راه همراری

هرا   آ  بر همراری آثار و ش موان عوامل افزایره مثل این  شود فرعی دیگری هم مطرح میسؤاالت 

هرایی   چگونه است و با چه ابزاریادشده موان   کاهش نحوةچیست و المممی  بینابداعات  ةحوزدر 

 المممری  عممی بین های مالریت فرری را در حوزة همراری موان ها چگونه  ؟ کشورگیرد صورت می

 ؟آموزد  ها چه می و کشور ما از آ  ندا ه کاهش داد

های موان  قواعد مالریت فرری در  حل تحقیق از آ  دهت دارای اهمیت است که شناسایی راه

ذارا  در تدوین قوانین و مقررات به گ گذارا  و سیاست شود که قانو  های عممی باعث می همراری

ور مند شوند و سرهمی در رفر  مشررالت عممری کشر      ها بهره و متکررا  نیز از آ  کنندها توده  آ 

هرای رفر  موانر  قواعرد مالریرت فررری در        حرل  . هد  این است که با شناسایی راهداشکه باشند

دامعرۀ  المممی به  ها دهت همراری عممی بین ها و ابزار المممی بهکرین شیوه های عممی بین همراری

 عممی کشور ارائه شود.

هرای   مرراری هل وقسرمت اسرت. در قسرمت ا    سهاین پژوهش مکشرل از برای بیا  موضوع، 

و ناشی از مالریرت فررری   المممی  های عممی بین همراریموان  در قسمت دوم  المممی و عممی بین

در مالریرت فررری    موانر  مصرادیق عممری کراهش     سروم و در قسرمت  شود   بررسی می متانی آ 

 گیرد. المممی مورد مطالعه قرار می های عممی بین همراری

 المللی های علمی بین همکاری

به اهدا  مشرکر    دیگر برای رسید  کرد  اشخاص با یک نگ لغت همراری به معنای کاردر فره

یابی بره  دیگر بررای دسرک   با یک کرد  پژوهشگرا   توا  گفت همراری عممی کار بنابراین می .است

 .(Katz, Martin, 1997: 12) عممی ددید و اهدا  مشکر  است های هثمر
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هرای ددیرد    های مورد آزمرایش، ابرزار   ، تجارب، فرضیهها در همراری عممی پژوهشگرا  ایده

براره   دوهزینرۀ  هرا زمرا  و    د و در عوض اینرره مردت  گذارن دیگر به اشکرا  می مورد نیاز را با یک

 .دهند شوند و عمم را رشد می مند می بهره دیگرا  های راحکی از نکایج پژوهش به صر  کنند

های مخکمف  و رشکهمؤسسات، پژوهشگرا  مکعدد،  اردرود که نیاز د سمکی میبه عمم روز به روز 

برا اسرکفاده از   مسائل پژوهشی پیچیده شوند  هایی باعث می دیگر مشارکت کنند. چنین مشارکت با یک

 .(Hall, crowston, vogel, 2014: 1)شود حل کنندگا   مشارکتها و دانش  یرپارچگی مهارت

شرردیدی برره عالقررۀ نیررز هررای خصوصرری  هررای اخیررر، کررارگزارا  دولکرری و سررازما  در دهرره

اسرت    ذیرفکه شرده پدر واق  این حقیقت امروز  اند. کردهیدا های عممی پ گذاری در همراری مایهسر

هرای پژوهشری    روش. ضرورتی انرارناپذیر برای مسیر رشرد اسرت   که همراری و مشارکت عممی

هرای مخکمرف ضررورتی     دیرده در رشرکه   انرد و همرراری میرا  دانشرمندا  آمروزش      تر شده پیچیده

ست امروزه نی ها در یک آزمایشگاه امرا  تحقق آ  هایی که یشرفتها و پ نوآوریناپذیر است.  انرار

 کنند.  یدا میپهای تحقیقاتی ظهور  ها و گروه به لطف مشارکت

، دیگرر، مالریرت   ا  بره یرک   انشرمند محور باعرث وابسرکگی د   های پژوهشی ددید تخصص روش

 .ها مناسب هر فرردی نیسرت   . این وابسکگیشود ا  می های مشکر  میا  دانشمند ولیتئو مس ،ات دتعه

بررای براقی مانرد  در     کره  کنرد  رو می هی را با این پرسش روب ولی مودی که ودود دارد هر دانشمند

 های عممی رو آورد. آزمایشگاه خود را انکخاب کند یا به همراریگوشۀ امروز آورانۀ  دنیای نو

و قممررو دغرافیرایی    ،هرا  ، پیچیردگی ها ها، سازما  ها، اندازه می بر اساس رشکههای عم همراری

المممی آ  پرداخکه  که در این تحقیق به بعد بین (Bennett Gadlin, Fineley2010: 9) شوند تقسیم می

آوری خاصری برا    یعنی زمانی که الاقل دو متکرر از دو کشور مخکمرف بررای ظهرور نرو      شده است

ممممری مردت مدیردی اسرت کره از سروی       ال های عممری برین   . مشارکتکنند اری میدیگر همر یک

 (.Katz 1997: 2) شود دویی هزینه و دیگر مناف  تمقی می ها منت  صرفه دولت

 المللی علمی بین  موانع همکاری

و نحوة کراهش آ  مرورد   آثار شود و سپس  برای بیا  هزینۀ معامالت ابکدا عوامل ایجاد آ  بیا  می

 گیرد. هش قرار میپژو
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 موانععوامل ایجاد 

هایی مانند هزینرۀ ارتتاطرات و کسرب اطالعرات،      های دیگر دارای هزینه بازار ابداعات همانند بازار

، ادرای 3، سواری رایگا 2، کژگزینی1ی شریک مناسب، مذاکره برای قرارداد، کژاندیشی دوو دست

موانر    وامرل ایجراد  تررین ع  ماین قسرمت مهر   در(. Spulber 2011: 9) و موارد دیگر است ،قرارداد

گیرد کره شرامل ماهیرت     در خصوص ابداعات مورد بررسی قرار می المممی های عممی بین همراری

 است.بود  قواعد حاکم بر مالریت فرری   و سرزمینی ،و مجازیالمممی بینهای  ابداعات، بازار

 الف( ماهیت ابداعات

دارنرد.   5هسرکند و امررا  مصرر  مشرکر      4سرازی  مسکثنی قابل ت غیریابداعات فرری دارای خاص

ی نیاز به اقدامات حفاظکی فیزیری و مجازی مکعدد دهت دمروگیری از  دخال  اموال ما بنابراین بر

حرالی   . ایرن در کنندپژوهشگرا  ابداع خود را مخفی شود  میدسکترد دارند. این خصوصیت ستب 

د و برای بقا در بازار نآوری برسان ی ابداعی را به مرحمۀ نوتنهای توانند به ا  نمی است که اغمب متکرر

دهند. در حقیقت، ابداعات   های روز دنیا را مورد اسکفاده قرار المممی باید بکوانند بهکرین فناوری بین

سازی نیاز بره همرراری و همراهنگی برا ابرداعات       دارای خصوصیکی هسکند که اغمب برای تجاری

ی خرود در کشرور    متکرر باید کیفیت و اوصا  ابداع خود را بررای همکرا  ه زمیندیگر دارند در این 

دیگر تتیین کند و در این مسیر باید خطر دسکترد مکقاضیانی را در نظر بگیرد کره تقاضرای بررسری    

 (.Heald 2012: 452) گونه عِوَضی دارند  ت ابداع را قتل از پرداخت هریماه

 ،مانند کنوانسیو  پراریس  ،المممی های بین ی در کنوانسیو ات اخکراع و مالریت فرررقوانین و مقر

                                                                                                                                                       
اسرکفادهایی از سروی طرر  قررارداد      ارداد ممرن است سرو  در کژاندیشی به دلیل عدم تقار  اطالعات پس از انعقاد قر .1

 .صورت گیرد

 کند. شخص در شناسایی شریک تجاری قتل از انعقاد قرارداد اشکتاه می ،به دلیل عدم تقار  اطالعات ،در کژگزینی .2

داخرت کنرد و در واقر     ای از سوی خود پر کند بدو  اینره هزینه یا خدمکی را کسب می ،فرد مطموبیکی اعم از کاال، منت  .3

دهنرد اگرر    ، کارمندا  شرکت که کار مشرکرکی انجرام مری   . مثالًشود کسب مناف  با تحمیل هزینه به دیگرا  تحصیل می

منرد شروند یرا شررکت رقیرب        توانند با عدم فعالیت و زحمت از دسکرنج دیگر کارمندا  بهره ها نشود می نظارتی بر آ 

 مند شود. های او بهره و فعالیت تواند از نکایج پژوهش  شرکت دیگر می راحکی بدو  ثتت اخکراع از سوی به

4. Non-excludable 

5. Jointly consumable 
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های مررتت  برا تجرارت حقروق مالریرت فررری        نامۀ دنته تصنعکی و موافق  برای حمایت از مالریت

ی فرصت حفاظت از ابرداعات و  ماند که با ودود اصولی مانند رفکار م شدهتنظیم ای  )تریپس( به گونه

ت یر ها برای متکررا  به شررل مالر  نامه ها و موافقت و این کنوانسیو های دیگر عض ات در کشور ابکرار

هرای ثترت،    دردا از هزینره   ،کره ابرداعات دهرت حفاظرت بره ثترت برسرند         ولی زمانی .فراهم است

کره قرتالً در حروزة عمرومی      ،وابسکه  ویژه در اخکراعات های پژوهشی به ا  برای کسب ابزار پژوهشگر

هرای دیگرر نیراز دارنرد. در چنرین       کسب رضایت مالرا  و مخکرعا  کشوربه مذاکره و  ،قرار داشکند

شرود و در نکیجره    ها مری  ها بیشکر از درآمد همراری ۀرود که هزین ای پیش می ت به گونهیحالکی، وضع

 (.Ristau Baca 2006: 8) ماند بهره می ات بی دامعه از ابکرار شوند و میآوری دلسرد  پژوهشگرا  از نو

 برا از برین   را المممری  اخکراع همراری میا  دو متکرر برین   و حقت یمالر ا ودود اینرهبنابراین ب

از سوی دیگر با ایجراد انحصرار،    ،دده افزایش میالعات خود طدر خصوص سرقت ا  نگرانی برد  

 .شود ا  می و کسب رضایت مالرا  دیگر مان  همراری میا  متکرر ،هزینۀ مذاکره

 و مجازیالمللی  ب( بازارهای بین

ای وسری  بره    ا  اسرت ترا در پهنره    المممی فرصت بسیار مناستی برای متکرر های بین اسکفاده از بازار

هماننرد  یادشرده  هرای   آوری بهکری را صورت دهند. برازار  های مرم ل بپردازند و نو انکخاب فناوری

ات و ماهیت خراص و  با توده به ذ ،ولی .هایی را برای متکررا  در پی دارند چالشهای دیگر  بازار

 حاکم است.  ای در این بازار یژههای و فرری، پیچیدگی سرزمینی بود  قوانین مالریت 

و ضمانت ادرای مالریت فررری از کشروری بره کشرور دیگرر       ،ت، قممرو، سطح حمایتیماه

فررری    تیمرزی مالر های معامالت فرا الممل حاکم بر دنته قواعد حقوق بین  فقدا مکفاوت است و 

هرای   و انعقراد قررارداد   ،شفا ، وضعیت مرتهم  رات غیرربا قوانین و مق متکررا  رو شد  هروبستب 

ا   ، مخکرع برای انکقال ابداع خود بره چرین بایرد از مشراور    مثالً. (Baldia 2013: 18) دشو  ناقص می

بعرد از انعقراد    و انعقاد معاممره را بپرردازد و   ،، مذاکرهتنظیموکال در هزینۀ و مند شود  بهرهحقوقی 

ات خود را ادرایی کنرد و ممررن    چینی نظارت کند تا به نحو مطموب تعهدگیرندة  معاممه بر مجوز

این  (.Baldia 2013: 16)رو شود  همشرالت قانونی و اداری در چین روب ا ودعو اقامۀ است با هزینۀ 

 .شود المممی می عوامل باعث مأیوس شد  از همراری بین
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توا  از فناوری ارتتاطات و تجارت برخ  برای  های مجازی است. می بازار موضوع دیگر بحث

هزینۀ ارتتاطرات و همراهنگی   و  های فیزیری ها اسکفاده کرد. فناوری ستب کاهش سرمایه همراری

ویژه در سطح  به ،قانو  بود  مرزی و بی به دلیل بییادشده ولی بازار  (.Benkler 2002: 71) شود می

ت طررفین، نرامعموم و نرامعین برود  موضروع      یر مانند تعیین هویت و اهم موانعیارای د ،المممی بین

و عردم اعمرال ضرمانت     ،بررداری، عردم شرفافیت حقروق و تعهردات طررفین       معاممه، خطر کراله 

 کند. رو می ها  را با خطر روب که متکرر (khan 2018: 1-40) ست ها ادرا

 ج( سرزمینی بودن قواعد حاکم بر مالکیت فکری

المممی اگرر مناسرب    های بین فرری و مقررات مربوط داخمی در خصوص همراری  تیقوانین مالر

رات باید مالریت را رهای عممی هسکند. قوانین و مق وض  نشده باشند موانعی دد ی برای همراری

تا در موارد ابهرام قرراردادی مردیریت    کنند المممی شفا   های فرری بین در روند همراری پژوهش

هرای   برداری در همرراری  ، عدم تعیین مالک و نحوة بهره. مثالًها با ارادة مالک ممرن شود  شپژوه

 .(Guarda 2013: 5) شود نامطموب از ابداعات میاسکفادة المممی ستب عدم همراری یا  عممی بین

 موانع همکاریافزایش  آثار

سرازی، عردم مردیریت     جراری صرفه نتود  خمرق ابرداع و ت   نکایجی مانند به افزایش موان  همراری

های مسکقیم و غیرمسرکقیم را   و عدم تعادل بین بازار ،های مناسب ها، عدم ایجاد بازار صحیح قرارداد

 به دنتال دارد.

 برداری از ابداعات صرفه نبودن خلق و بهره به الف( مقرون

  ساخت خواهد های دیگر دشوار  مندی آ  را در کشور حفظ و بهرههزینۀ ت یخمق ابداع بدو  مالر

، . مرثالً Heald 2012: 452-459)) داشرت   ای رغترت بره آ  نخواهرد    سره سای کره هریم مؤ   گونره   به

های فرری اقدام به همراری در  فرانسوی حاضر نیست به دلیل نگرانی از نشت داراییدهندة  مجوز

یمی بره  ت دارد تمرا یر راحکی توا  تقمید و سرمب مالر  کشور چین کند و مکقاضی چینی هم چو  به

 (.Spulber 2011: 19-54) داشت  ثمر نخواهد مشارکت پر

 ی همرراری  براال  موان دهد پژوهشگرا  به دلیل  نشا  می 1بل از سوی دیگر مطالعات اریک کمپ

                                                                                                                                                       
1. Eric Campbell 
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هرای پژوهشری خرود در صرورت مالریرت بره دیگررا          ی دادهکر از در اخکیار قرار داد  ابداعات و ح

منرد شروند یرا آ  را     هرای عممری بهرره    گر نکوانند از همراریو اگر پژوهشگرا  دی کنند میخودداری 

 .(Ristau Baca 2006: 8شوند ) ویژه ابداع وابسکه دلسرد می کنند از خمق ابداع به روهزینه تص پر

 ها ب( عدم مدیریت صحیح قرارداد

هرای   و خطرات ناشی از نقض و ضمانت ادرا اع برای ادکناب از موان  همراریگاهی مکقاضی ابد

کنرد و مکحمرل    ا  کشور بازار هد  منعقد می ضروری با متکرر ای غیر ت فرری معاممهیقانونی مالر

رو  روبره از و گاهی اشخاص پس ( Oxley 1998: 1) شود های دیگری مانند هزینۀ فرصت می هزینه

از ورود بره معرامالت    ،العرات و مرذاکره  طهای کسب ا مانند هزینه ،پیشینی با موان  همراریشد  

هرای پسرینی    کنند و مکحمل هزینره  منعقد میای  فرر به این موان  معاممهکنند یا بدو   ودداری میخ

 .(Baldia 2013: 4شوند ) دادرسی می ۀمانند هزین

 های مناسب ج( عدم ایجاد بازار

المممری و مجرازی برا تودره بره       ویژه در فضای بین ت اشخاص بهیعدم حمایت قانونی از حقوق مالر

شرود   ت حقروقی سرتب مری   ص فناوری، عدم احراز هویت، عردم اطمینرا  و شرفافی   ات خاخصوصی

ت کراهش پیردا کنرد    یسازی و شفاف ات به اشکرا  گذاشکه نشود. هر چه ابزار اعکماد اطالعات و ابکرار

 (.khan 2018: 22) شود های عممی کمکر می همراری موان دهندة  های کاهش اسکقتال اشخاص به بازار

سرازمانی باشرد، اشرخاص اقردام بره       سپاری براالتر از درو   برو موان  که   زمانیعالو  بر آ ، 

، انکقرال فنراوری   با ودود موانر  همرراری   ،بنابراین .کنند میشخصی  وکار و کسب تأسیس شرکت

های باکیفیت برای خمق  گسکرش شراکت و ،کار در تولید ابداع  شد  و تقسیم المممی، تخصصی  بین

کره  شرود   ضروری داخمی ایجاد می های غیر و نیز شرکتگیرد  نمیایسکه صورت آوری به نحو ش نو

 .(Spulber 2011: 19-54) های مودود همواره کارا نیسکند آور و شرکت های نو ی شرکتبرا

 موانع همکارینحوة کاهش 

 ها و حل مطموبی در پی دارد نحوة کاهش آ  و راه نکایج نا که موان  همراریمسئمه در  این  با

المممی بنیادین  رات بینرگیرد. بدو  اصالح قوانین و مق شده مورد بررسی قرار می های ارائه ابزار



 305  یالملل ینب یعلم های یکارمعامالت هم ةینهزبر  یفکر یتقواعد حقوق مالک یرتأث ةمطالع

با ودود این، باید اقدامات . شود ت فرری حل نمییمشرالت هزینۀ معامالتی ناشی از مالر

 عممی را کاهش دهد.های همراریدر موان  های مودود انجام شود تا  فوری دیگری با ابزار

 های حقوقی ( ابزارالف

د. اسکفاده از حق مالریرت ناشری   شو می موان شفافیت در ثتت اخکراعات و تسهیل آ  ستب کاهش 

. همچنین تعیین شودمیاز یک نظام ثتت ماهوی قوی ستب اعکماد و اطمینا  بیشکر مکقاضیا  ابداع 

هرای ثترت    نامره  یتوصیف ککتی گواهادعانامه و ات طرفین از طریق  دهشفا  و روشن حقوق و تع

ت فررری  یر های مذاکره را کاهش دهد. همچنین حقوق مالر تواند بسیاری از هزینه اخکراع معکتر می

برا تعیرین    ،گیرنرد  احکمراالت را در نظرر نمری   همرۀ  ها ناقص هسکند و  تواند هنگامی که قرارداد می

 (.Burk 2014: 6) شودها  قراردادمؤثرتر ها و ادرای  ها و سردرگمی شخص مدیر، ستب رف  بحرا 

حق اخکراع قدرت ارسال عالئم راهنمرا در خصروص قردرت    اند که  بر آ ت یطرفدارا  حق مالر

. دهرد  المممی را کاهش می ها را دارد. بنابراین هزینۀ کشف همرار مناسب بین آوری شرکت انسانی و نو

تررین   زهر ی بهکررین و مج های دارا تواند با پرداخت هزینۀ بیشکر به ادارات ثتت کشور مخکرع حکی می

 قهرای اعکرراض حر    ی احراز شرای  ثتت اخکراع و برا رد شرد  از چرالش    دوو ها برای دست روش

العرات ارزشرمند و موضروع همرراری     طاخکراع در مرحمۀ قتل از ثتت، برا کسرب اخکرراع طالیری، ا    

کنرد و   و توده همرارا  را به اخکرراع خرود دمرب    (Heald 2012: 455-458) تری عرضه کند مطمئن

های کیفری و حقوقی محفوظ نگره دارد. بنرابراین    های همراری را از خطر نقض و اقامۀ دعوا قرارداد

اخکرراع  . کننده باشرد  تواند قان  کند نمی فراهم می برای همراریثتت اخکراع تنها مان   قاین نظر که ح

 .ی داردهای عمم همانند سند رسمی اعکتار بیشکری نستت به اسناد عادی در همراری

های مناسرب حقروقی را    نمونه کند وگذار خود باید سعی کند ابهامات حقوقی را رف   قانو 

گذاری مشکر  با شروط ترمیمی بررای تتیرین    های سرمایه تواند از نمونه ، می. مثالًپیشنهاد دهد

در قروانین ارشرادی و ترمیمری     المممری  ابداعات برین حوزة های مناسب در  ت و همرارییمالر

همراری برا  وسیمۀ تواند به  گذار می یا در فضای مجازی قانو  (Parker 2007: 730)کفاده کند اس

نفر  را مشرخص کنرد و برا      فروض قانونی حقوق و تعهدات افرراد ذی ارائۀ ها و با  سایر کشور
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ماننرد بیمرۀ ادتراری، محری  قابرل اتررا و ایمرن         ،های مسئولیت تیایجاد اسکثنائات و محدود

 (.khan 2018: 1-40) ودود بیاورد حقوقی را به

سرزایی در شرفافیت حقروقی داشرکه      توانند سهم بره  ها خود اشخاص نیز می عالوه بر دولت

ت حقوقی یهای عممی و شفاف های همراری کنند که برای کاهش هزینه ای توصیه می باشند. عده

آور و  نمرای غیرالرزام  . ایرن اصرول راه  شرود المممی اسرکفاده   دولکی بین های غیر از قواعد سازما 

شوند و ستب ارائرۀ نقشرۀ    دولکی پیشنهاد می قوانین نمونه از سوی فعاال  تجاری و حقوقی غیر

دات هر پایین دسکرسی به قواعد مناسب در موارد مرتهم در خصروص حقروق و تع    ۀراه و هزین

گیری  دمو حل در موارد مخکمف مودب راه ۀتوانند با ارائ ناشی از مالریت هسکند. این اصول می

مطمروب   و نیرز مران  تفسریر نرا    شروند  بینری    قابل پیش ادرا و غیر  قابل های غیر از انعقاد قرارداد

. شروند العرات نرامکواز    طهای مخکمف و حرذ  ا  ها و عدم هماهنگی بین قوانین کشور دادگاه

  مانند قواعد سازما  تجارت دهانی که هرد  ،المممی سخت برخال  قواعد بینیادشده قواعد 

کننرد، برا ایجراد اطمینرا  حقروقی و قابمیرت        هرا را دنترال مری    دسکیابی به هماهنگی بین کشور

با اینرره ایرن قواعرد     (.Baldia 2013: 36-42) دهند پذیری هزینۀ معامالتی را کاهش می بینی پیش

 ،کننرد  کمک بسیار شایانی بره شرفافیت وضرعیت حقروقی مالریرت و همرراری ابرداعات مری        

 را در این حوزه افزایش دهد. همراری موان تواند  می های مخکمف وت در کشورهای مکفا تفسیر

دات طررفین اسرکفاده از   هر سازی انعقاد قراردادها و تعیرین حقروق و تع   همچنین برای ساده

سرعی  امریررا  هرای دولکری    باعث کاهش هزینۀ معامالتی شود. نهراد تواند میهای نمونه  قرارداد

را و موانر   ای را به مؤسسات پیشرنهاد دهنرد ترا هزینرۀ مرذاکرات       ههای نمون کردند که قرارداد

در نهایت هرر   ،کردند قراردادی اسکقتال میشیوة هرچند در ابکدا مؤسسات از این . کاهش دهند

ای کرره  گونرره  برره  کررد  آمرد قرررارداد خرراص خرود را تنطرریم مرری   ای دهررت کسررب در مؤسسره 

هرای   ها را در همۀ شرای  و برای همۀ طرر   قراردادسازی   ها یرسا  کنندگا  این قرارداد تنظیم

مناسب ندانسکند. در عمل نیز مرذاکرات بررای تعردیل ایرن     المممی  بینویژه در رواب   قرارداد به

 (.Ristau Baca 2006: 10-11) مضاعفی شد موان های اداری و  های نمونه منجر به دردسر دادرقرا
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 نیانسانی و ماشی ب( استفاده از کارگزاران

است که بررای   های ددید از ابزارهای دیگری و اسکفاده از فناوریها آژانسگزارا  و  اسکفاده از کار

 شود. پیشنهاد می کاهش هزینۀ موان 

المممی زما  برای کشف قیمت  آوری عرضه و تقاضای بین با تمرکز و دم توانند میکارگزارا  

هرا   ا  سرایر کشرور   ها از پژوهشرگر  ت بیشکر آ تعادلی و همرار مناسب را کاهش دهند و نیز شناخ

ضرمن اینرره   (. Patti et al. 2012: 10شرود )  العراتی مری  طتقار  ا  اطمینا  و عدم  ستب حذ  عدم

ها توا  بهکری برای بررسی دوانرب مخکمرف بره     ای شاغل در این شرکت حقوقدانا  یا افراد حرفه

 .Niioka 2006: 8)صورت دقیق و کامل دارند )

و حررا  ابرداع را انجرام     ،اقدامات الزم برای ثتت، دفراع ها آژانسی از این کارگزارا  و بسیار

 کنند برداری اسکفاده می ها برای بهره کنند و نیز از انواع روش دهند و تسهیالت الزم را فراهم می می

(Baldia 2012: 9.) سرکفاده  درویی مقیاسری ا   های نمونه و صررفه  گرا  از قرارداد ضمن اینره واسطه

شرود  العراتی حاصرل   طهای ثابت فراینرد ارتتراطی و ا   تواند از هزینه ای می کنند که چنین صرفه می

(Sulber 2011: 29.) 1بی.ایهایی مانند آمازو  و  شرکت
 خوبی در این خصوص هسکند. ۀنمون 

و  عهرده دارنرد    عالوه بر موارد فوق، برخی کارگزارا  همانند بورس نقش تأمین نقدینگی را بر

گیرنرد ترا پژوهشرگرا  در     فروشندگا  در زما  عدم رونق بازار قرار مری  خریدارا  ومعاممۀ طر  

ت و قابمیت تتدیل به پول فضای فعالی را یت بدو  طر  معاممه قرار نگیرند و از طریق شفافیوضع

هرا گراهی    کارگزارا  سایر کشرور های  هزینهناشی از  موان شده  مزایای گفکههمۀ کنند. با  فراهم می

 شود. منجر به مأیوس شد  پژوهشگرا  برای همراری عممی می

هرای   ه به ظرفیرت داست. با تو ر دیگری برای کاهش موان اسکفاده از قراردادهای هوشمند ابزا

هرای هوشرمند    های مخکمرف قررارداد   نسلکه خاص فضای مجازی تقریتاً نزدیک به دو دهه است 

ا  بکوانند برا   های هوشمند دانشمند گرفت که با اسکفاده از قرارداداست. ابکدا این تفرر پا   خمق شده

 ا  قرار دهند. چند تیک ساده در فضای مجازی ابداعات خود را در اخکیار دیگر

هرای   هرای پیشررفکه شرروع شرد. سرازما       های غیرانکفاعی در کشرور  از سازما یادشده اندیشۀ 

                                                                                                                                                       
1. eBay 
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 خر  قابرل   برداری بر های بهره ی، مجوزکای نمونۀ سنه ضمن شناخت مزایا و معایب قراردادبرده،  نام

هرای خرود بردو      توانسکند با تودره بره نیراز    کردند که مکقاضیا  میتنظیم گزینش با شروط مکنوع  

منفی  آثار ای از شروط مخکمف چوب آزاد با مجموعه مذاکره گزینۀ مناسب را انکخاب کنند. این چار

ات هر قررارداد از برین   یها را برای هماهنگی با شرای  و مقکض ناشی از آ  موان های سنکی و  نمونه

 (.Ristau Baca 2006: 10-11) برد و نیز زما  و هزینۀ مذاکره را به نحو مطموب کاهش داد

های هوشمند در مرحمۀ بعدی به اسکفاده از فضای بورس انجامیرد و نسرل    پیشرفت در قرارداد

نویسی و مدیریت ماشینی بره   های برنامه با اسکفاده از ابزار ،1بموکیزنجیرة یعنی اسکفاده از  ،م آ وس

و اعکمراد برین    شرفافیت وضرعیت حقروقی   و  ای در مردیریت   ستب پیشررفت عمرده   ،دای انسانی

 (.Karastoyanova 2018) شناس شد نا اشخاص

با ایجاد وضعیت شرطی و ادرای خودکار ساده و ارزا  به این صورت کره  یادشده های  قرارداد

ها را از بین  و تفسیر قرارداد ،افکاد نیاز به اقامۀ دعوا، دادگاه، داور  فاق خواهدتگر چنین شود چنا  اا

بنرابراین، مسرئمۀ    .بموکی ضامن رعایت مفاد قرارداد هسکندزنجیرة ا  بسیاری نیز در  اند. شاهد برده

مشرخص و شرفافیت   ات طرفین هم کرامالً   دهحقوق و تع شود و اندیشی حل می طمتی و کژ فرصت

 (.Bottoni et al. 2020شود ) الزم ایجاد می

ای از اطالعات است  کند. این پایگاه مجموعه اسکفاده می 2اوراکلدادة روش زنجیرة بموکی از پایگاه 

کنرد. از ایرن    های مخکمف اعم از فیزیری و مجازی را به هم مررتت  مری   که به عنوا  واحد عمل و فضا

 ها اسکفاده کرد.  آثتت اخکراعات برای تأیید اعکتار اخکراع و مالرا  ادارة اسکعالم از توا  برای  پایگاه می

دهنرد کره از    مالریت فرری پیشنهاد مری   فرری حکی به ادارات  حقوق مالریت ةپژوهشگرا  حوز

بمروکی   ةحیات ابداعات اسرکفاده کننرد. ثترت در زنجیرر     ۀبموکی برای ثتت و نظارت بر چرخ زنجیرة 

کنرد و برا هزینرۀ پرایین      فرراهم مری   ،چه در مرحمۀ ثتت و چه در مرحمۀ دادرسری  ،ارزشمندیمدر  

های مجوز  تواند انعقاد و ضمانت ادرای قرارداد بموکی میزنجیرة برد.  سرعت ثتت ابداعات را باال می

زنجیرره  های هوشمند فراهم کند. این  ها را از طریق قرارداد موق  عوض های به برداری و پرداخت بهره

دروی  و ماتی در خصوص دستدهای مق بنابراین بررسی .دهد فرری را نشا  می  مالریت ۀچرخهمۀ 
                                                                                                                                                       
1. block chain 
2. Oracle Database 
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بمروکی    دهرد. زنجیررة   بسیار کاهش مری  ،های آ  را برای مکقاضیا ، قتل از معاممه ابداع و هزینهپیشینۀ 

کالفرات دارد و  اخ لنشده نقش مهمی در اثتات مالریت و ح فرری ثتت  حکی در مورد توزی  ابداعات

 (.Mckenzie 2018) تواند کمک شایانی باشد موازی می  و واردات ،در تعیین دعل، سرقت

 ،کند و هزینۀ معرامالتی و خطررات خرود    هرچند قرارداد هوشمند مراحل رشد خود را طی می

در حوزة  این روش برای حذ  موان  دنیا از ،را دارد ،ت و سرقت اطالعاتییمانند امرا  دعل هو

تجربرۀ ارزشرمند و الگروی مناسرتی بررای      تواند میکه برد میسود المممی بینهای عممی  همراری

 .شودی قا  خاردی تم ا  ایرانی با متکرر اسکفاده از این فرصت برای همراری متکرر

 تجربة کشورها در کاهش هزینة معامالتی و بررسی وضعیت ایران

اصرالحاتی دهرت    ،توسرعه   در حرال  کشورهای چه یافکه های توسعه چه کشور ،های مخکمف کشور

چین و هند به عنوا  نمونره  امریرا و های  اند. ابکدا این اصالحات در کشور انجام داده موان کاهش 

گیررد و سرپس نحروة کراهش هزینرۀ       توسعه مورد بررسی قررار مری   حال های پیشرفکه و در کشور

 .شود معامالتی در ایرا  پیشنهاد می

 در کاهش موانعکشورها  ةبتجر

و اسرکفاده از   ،وضرعیت حقروقی  بررسی مراهوی اخکرراع، شرفافیت در    شیوة های مخکمف با  کشور

اند  المممی داشکه سعی در کاهش هزینۀ معامالتی در حوزة همراری ابداعات بین گرا  ماشینی واسطه

 شود. که در این قسمت بررسی می

 الف( بررسی ماهوی اختراع

ای  هرای حرفره   ارزیراب وسریمۀ  هرای اخکرراع بره     تقاضرانامه امریرا  1۸36 با تصویب قانو  اخکراع

کره برا   شرد  ترری حاصرل    دیده مورد بررسی قرار گرفت و در نکیجۀ آ  حق اخکرراع ایمرن   آموزش

تری داشت. ایرن   دهی و فروش آسا  ت مجوزیشد و قابم رو می هها روب های کمکری در دادگاه چالش

نی شد که در عمل او مکخصص ،ه افزایش تعداد وکال، نمایندگا تغییر و تخصصی شد  امور منجر ب

کردند که خود نقش  ها طر  معاممه و شریک پیدا می مخکرعا  را با مکقاضیا  ابداع آشنا و برای آ 

هایی مانند پراریس و تررییپس    ه به کنوانسیو دبا توسزایی در کاهش هزینۀ معامالتی داشکه است   به
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ودود دارد که با توده به اعکتار براالی  امریرا ا  دنیا در  متکررهمۀ ی برای فرصت کسب اخکراعات قو

ثترت  ادارة شرده در   اخکراعات ثتتمعاممۀ فناوری با موضوع   های مکعدد انکقال ها قرارداد نامه این گواهی

 (.Patti 2012: 10) شود منعقد میامریرا اخکراع و عالمت تجاری 

 همکاری مالکیت وقلمرو، حدود  مربوط به اتب( رفع ابهامات قوانین و مقرر

هرا و   کررد  رویره    یرپارچه ،(Donald G, 2004: 3)ماندگی از ژاپن  برای غمته بر عقبامریرا کنگرة 

پذیر به انعقراد معاممره در حروزة فنراوری، کراهش       ا  خطر گذار ها دهت تمایل سرمایه دسکورالعمل

ها نستت به اخکراعاتی که برا   مالریت دانشگاه قخکن حبازی با به رسمیت شنا ساالری و کاغذ دیوا 

های کوچک یا هما   ها و شرکت  اند قانو  آیین ثتت اخکراع دانشگاه بوددۀ دولکی تأمین اعکتار شده

دال را تصویب کرد که اصالح قانو  ثتت اخکراعات و عالئم تجراری اسرت. ایرن قرانو       قانو  بای

ویرژه در خصروص مالریرت و     در برابر اخکراعات مخکمف به کهامریرا، های قتمی  برخال  سیاست

یک قاعدة خطی روشرن را وضر     ،بودند  پیش گرفکه  های مکفاوتی در ها رویه برداری آ  مجوز بهره

 Connor) کرد که اشخاص خار  از دولت اخکراعات ناشی از اعکتارات دولت فدرال را تممک کنند

 المممی موفق بوده است. های بین ین قانو  در ایجاد همراریااند که  بر آ ( که بسیاری 1-4 :2013

های انکقال فناوری را تسهیل کرده است.  رغم انکقاداتی که به آ  وارد است قرارداد یادشده بهقانو  

کننرد و   ا  و مؤسسرات خراردی مرذاکره مری     تر با متکرر شده بهکر و راحت ت تعیینیبا مالرها دانشگاه

گذارنرد و حکری مکقاضریا      ها را با دیگرا  بره اشرکرا  مری    صصو تخ ،تسهیالتات،  ها، خطر هزینه

 Schacht) دهند ها تمایل بیشکری به خطر و مشارکت نشا  می خاردی نیز با توده به مالریت دانشگاه

های مخکمف ماننرد چرین و هنرد     است که کشور  موفقیت و معروفیت این قانو  چنا  بوده (.3 :2012

ها معرو  است و سعی برر   اند که به همین نام هم در این کشور دال تصویب کرده د بایقوانینی همانن

 .کردندابداعات با اعکتار دولکی  و همراری سازی ت و مسیر تجارییسازی مالر روشن

چین در مقررات مخکمف اعم از قانو  ثتت اخکراعات تا رقابت سعی دارد ستب افزایش اطمینرا   

هنرد نیرز نشرا      ۀتجرب(. Zhang et al. 2017: 5) دشو المممی های عممی بین حقوقی و تسهیل مشارکت

رات کسرب مالریرت و امکیراز را مران  کرارایی در      ردهد این کشور عدم شفافیت و پیچیردگی مقر   می

 (.Sreedharan 2012: 6) ها دارد داند و سعی در حذ  آ  المممی می های پژوهشی بین مشارکت



 311  یالملل ینب یعلم های یکارمعامالت هم ةینهزبر  یفکر یتقواعد حقوق مالک یرتأث ةمطالع

متکرررا   مالرانرۀ  قممرو حقوق کرد  و روشن موان  همراری ها همچنین دهت کاهش  کشور

، چین عالوه بر اینره سیسکم اطالعرات حرق ثترت    . مثالًکنند مودود اسکفاده می از انواع ابزارهای

که اطالعرات حرق اخکرراع در آ  بره       به ودود آورده ،ها چه در مرکز چه در شهرسکا  را، اخکراع

است کره مودرب     بینی کرده رشی از بررسی حق اخکراع پیشطرز مناستی قابل مشاهده است، گزا

شود و نیز به دارنردة حرق اخکرراع     کیفیت و قممرو حقوق می ةگا  بالقوه دربار گیرند اعکماد مجوز

ص را بره  خبرداری با عِروَض مشر   بهره  قصد خود متنی بر انعقاد مجوزکه است   این اخکیار را داده

المممری را از   تواز  اطالعات میا  متکررا  بین  ها عدم وکار این ساز. فرری اعالم کند  مالریت ةادار

 .(Zhang et al. 2017: 5)کند  برد و احکمال افزایش معاممه و همراری را فراهم می بین می

 گران ماشینی واسطهج( استفاده از 

هرای   ند. کشورکن اسکفاده میپیش ی بیش از ناز عموم رایانه و ف همراری ها برای کاهش موان  کشور

ای ماننرد   هرای در حرال توسرعه    اند و حکی کشرور  گام بوده در این راه پیشامریرا پیشرفکه از دممه 

 انرد  هرای هوشرمند کررده    و قررارداد  گرا  اقدام به اسکفاده از واسطه 2016های عربی از سال  کشور

(AlSubaei 2019.) 

اسرکفاده کننرد کره بسریار در سرال       1تی  ا هایی مانند بازار ا  قابمیت پژوهشگرا  سعی دارند از

2است. این فضا برخال  نت فمیرس  موفق عمل کرده 2021
بر متنای این تفرر بنا نهاده شده است  

توانرد   تواند محدود باشد و بنابراین مری  ی صفر و یک )دیجیکال( می که همانند اموال فیزیری محکوا

 (.Kireyev 2021) تممک شود و مورد تتادل قرار گیرد

ی فنری سراده حقروق و     توانند برا در  شرروط حقروقی در یرک فضرا      های هوشمند می دادرقرا

مقامات قرانونی و  و  کارشناسا و  نیاز به اسکمداد از وکالتنظیم کنند، تعهدات روشنی برای طرفین 

ا   و قابل پیگیری را میا  متکررمؤثر المممی   و با چند تیک ساده همراری بی ،قضایی را کاهش دهند

 .کنندهای مخکمف تسهیل  کشور

                                                                                                                                                       
1. non-fungible tokens 

2. Netflix 
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 وضعیت کاهش هزینة معامالتی در حقوق ایران

موان  همرراری  تواند منجر به کاهش  ها می ی که در حقوق ایرا  ودود دارد و حل آ مهای مه خأل

اسرکفادة   ،حقروقی فرایندهای نظام بررسی ماهوی کارآمد، شفافیت در  :ند ازا عتارتشود المممی  بین

 پردازیم. می ها در ادامه به آ    کهناوریبهینه از ف

 الف( نظام بررسی ماهوی کارآمد

 موانر  شرای  مکعرار  دهرانی روش مرؤثری بررای کراهش بسریاری از       همۀ ثتت ابداع با رعایت 

توانند باعرث   زی قرار گرفکه باشند مییاست. اخکراعاتی که به نحو مطموب مورد مم همراری عممی

. ایررا  هنروز برا    بینجامنرد د و بره کراهش هزینرۀ معرامالتی     ونلمممی شر ا شفافیت در معامالت بین

ا  خراردی   فاصمه دارد و متکررامریرا ثتت اخکراع ادارة هایی مانند نحوة بررسی ماهوی قوی  معیار

بدو  هزینۀ معاممره و غیرقابرل نقرض    و  معکترمعاممۀ چندا  به اخکراعات ایرانی به عنوا  موضوع 

دهرد.   ا  ایرانی دهت نوآوری را کراهش مری   وضوع تمایل به همراری با متکررنگرند که این م نمی

شررای  مراهوی،   همرۀ  ضمن رعایرت   ،ثتت اخکراع قتواند با کاهش زما  فرایند ح دولت ایرا  می

ترأثیر  المممی تحت  اال  تجاری را برای همراری و آورد  محصول به بازار بینعتوانایی متکررا  و ف

از اقدامات مثترت ایررا  در ایرن زمینره پیوسرکن بره معاهردة         (.Hosseini et al. 2012: 5) قرار دهد

درو و  و دستو  ای یرپارچه برای تسمیم تقاضانامه ( است که رویهتیسیپیهمراری ثتت اخکراع )

است. سازوکار این شیوه به نحوی است کره خردمات خاصری      بررسی حق اخکراع به ودود آورده

بخشی برای معرفی ابداع و نیز کشرف   . مثالًاست  بینی شده در آ  پیشسازی  دهت تسهیل تجاری

تواند زمینۀ مناستی  است که می  گاه سازما  دهانی مالریت فرری تعتیه شده شرکای تجاری در وب

ای در  که خرود سرهم عمرده   ا  خاردی فراهم کند  ا  ایرانی با متکرر برای آشنایی و همراری متکرر

 داشت.  خواهد ممیموان  همراری عکاهش 

 و همکاری ،رفع ابهامات قوانین و مقررات مربوط به قلمرو، حدود مالکیتب( 

ایرا  به عنوا  کشوری با اقکصاد دولکی که بیشکرین بخش پژوهش آ  نیز در این حروزه قررار دارد   

 برداری از این اخکراعات تصویب است سازوکار روشنی در خصوص مالریت و بهره  هنوز نکوانسکه

بینری   پریش   قابل شفا  و غیر هایی که در این خصوص وض  شده است غیر نامهآیینکند و قوانین و 
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هنرد و سرایر کشرورها    و  دال ایرانی همانند چرین  نف  است. بهکر است قانو  بال برای اشخاص ذی

ا   برای همراری ابداعات با تسهیالت دولکی و با توده به شرای  کشور تصرویب شرود ترا متکررر    

ت دولرت  یر ای در خصروص ادعرای مالر   ها هنگام انعقاد قرارداد نگرانی یرانی و طر  خاردی آ ا

 نداشکه باشند.

هرا و اخکراعرات    سرازی نروآوری   بنیرا  و تجراری   سات دانشسها و مؤ قانو  حمایت از شرکت

 بنیرا   های دانش سازی ایرا  در رابطه با شرکت ترین قانو  تجاری صیصبه عنوا  تخ 13۸۹مصوب 

مانند تسهیالت ثترت اخکرراع، حمایرت از انکقرال      ر سازی با ودود نرات مثتت در خصوص تجاری

گیری از وکال و کارگزارا  معکتر، اسکفاده از بیمه  ها به بورس، بهره فناوری، حمایت از ورود شرکت

ت فررری ناشری از   یر قانو  به واگرذاری مطمرق اخکراعرات و مالر    نیاز دارد در ر برای کاهش خطر

و امریررا  دال  همانند قانو  بای ،برداری از سوی دولت بهره  تسهیالت دولکی و موارد محدود مجوز

 شد. میالمممی اشاره  های بین دهت شفافیت هر چه بیشکر مسیر همراری ،ها قوانین سایر کشور

 گران ماشینی ج( استفاده از واسطه

المممی  کنندگا  و مکقاضیا  ابداعات بین رضهالعات بین عطایرا  باید برای از بین برد  عدم تواز  ا

هرا را در دسرکرس    ، قیمرت . مرثالً انجرام دهرد  با اسکفاده از ابزارهای فنی ددید تری ددیاقدامات 

سهولت از محکوای دقیق اخکراعرات   ها این امرا  را بدهد که به مکقاضیا  خاردی قرار دهد و به آ 

 فراوا  ایجاد شود. ۀو تمایل به همراری بدو  هزیند شومطم  شوند و به این وسیمه ابهامات رف  

کند کره   اسکفاده نمی )اموال قیمی( تی ا  اوری، مثل ا نهای نسل ددید متکنی بر ف ایرا  از بازار

ا  ایرانی و خاردی داشکه باشد. دنیرای   میا  متکرر ای در کاهش موان  همراری م عمدهتواند سه می

هرا رو   هم باید برای همراری بیشکر عممی بره ایرن نروع فنراوری    عمم در حال تحول است و ایرا  

ها  مقررات حاکم بر آ  و ی فنی و حقوقی آ  را فراهم سازدها الزم است زیرساخت . بنابراین،آورد

 شود.ها مشخص  تا وضعیت حقوقی این بازارکند خوبی روشن  را به

 نتیجه

اسرت.    نشدنی آ  شده های ددا ی از ویژگیت فرری یریدها  عمم به سمکی رفکه که حمایت از مالر

 ولی زمرانی  .نخواهد داشتمؤسسات ای برای  ای است که بدو  انحصار ثمره به گونه ماهیت ابداعات
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ماننرد    شرود  شود مشرالت دیگرری مطررح مری    ت شناخکه مییکه مالریت برای این ابداعات به رسم 

را مجتور به صر  زمرا  و هزینره بررای کسرب      ا  گریزا  از مذاکره و نشست با وکال اینره دانشمند

 .کند آوری می برداری از ابداعات و نو رضایت سایر مالرا  و انعقاد قرارداد برای بهره

حقوق قواعد به دلیل سرزمینی بود   موان های مجازی فرامرزی  المممی و بازار های بین در بازار

هرا مؤسسرات و    ناشری از ایرن فضرا    ات و خطرر  ،ات عهرد تو  مالریت فرری، شفا  نتود  حقروق 

شروند خمرق    می ها باعث چالش ای که این به گونه  کند رو می ها  را با چالش بیشکری روب پژوهشگر

 های مطموب خمق نشوند. ها به نحو صحیح مدیریت نشوند و بازار قراردادو  صرفه نتاشد ابداع به

ادارات ثترت اخکرراع برا نظرام      ت و حق ثتت اخکراع نزدیدهد کسب مالر این پژوهش نشا  می

در  اسرب دهرت کراهش موانر     قابل اطمینا  ابزاری منمعاممۀ بررسی ماهوی قوی با ارائۀ موضوع 

های عممری را تحرت    ت همرارییولی بدو  شک انحصار ناشی از مالر .عممی استهای همراری

  حقوق و تعهدات طرفین و نامشخص بودویژه اینره مذاکره و انعقاد قرارداد  دهد  به تأثیر قرار می

روی پژوهشرگرا  و مؤسسرات     برداری از ابداعات متکرر خاردی مسیر دشواری را پیش برای بهره

 دهد. ها قرار می آ 

، بررای رفر    . مرثالً شرود  مطرح می المممی دی برای رف  موان  همراری عممی بیندهای مکع حل راه

بررای صرر     های نمونه قرارداد لمممی پیشنهاد شد وا دولکی بین های غیر ابهامات قانونی قواعد سازما 

و بررای شرفافیت حقروقی و    شرد  زما  و هزینۀ کمکر دهت مذاکره و تعیین حقوق و تعهدات تنظریم  

 مکخصص مسیر مطموب برای همراری نشرا  داده های آژانستواز  اطالعاتی اسکفاده از کارگزارا  و 

خود را داشکند و در چند سال اخیر مکفررا  اسرکفاده   ها مشرالت خاص ولی هر یک از این ابزار .شد 

دهرد   های دیگر نشا  مری  از رایانه و عموم فنی را برای حل این معضالت به کار گرفکند. تجربۀ کشور

هرای   ماننرد برازار   ،ینهای ددید ف های سنکی مالریت مانند کمیابی در چارچوب ها از مفاهیم و متنا آ 

مانند هزینرۀ   مند شوند هم موانعی سنکی بهره کنند تا هم از مزایای مالریت ی( اسکفاده متیا ا قیمی )

 تواند تجربۀ ارزشمندی برای ایرا  باشد. معامالتی را کاهش دهند که می

هرای عممری    ریرت معکترر و کراهش موانر  همرراری     مثتت مال آثارهای دیگر با توده به  کشور

هرای کراهش موانر      با ابرزار ی مالریت همراه کواعد سناز این طریق سعی در اسکفاده از ق المممی بین
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منردی از قواعرد    شرده ماننرد بهرره    هرای ارائره   حرل  توا  در کشور با راه بنابراین می .اند کردهیادشده 

گررا    های نمونه با شرای  مکنروع قابرل گرزینش، واسرطه     المممی، قرارداد دولکی بین های غیر سازما 

بمروکی بره    ةهرایی ماننرد زنجیرر    به صرورت ماشرینی و در فضرا   های سنکی  و سایر ابزار ،صصمکخ

المممی در فضایی شفا  و مورد اعکماد  هزینۀ بین ا  ایرانی در دهت همراری کم دانشمندا  و متکرر

ها بکوانند تنها با چند کمیک بره ابرداعات مرورد نیراز خرود در محری         ای که آ  به گونه  کمک کرد

گذارا  کشور  گذارا  و سیاست بنابراین الزم است قانو  .ا عرضه کنندالمممی دست یابند یا آ  ر بین

 قواعرد  از المممری ناشری   هرای عممری برین    ز فنی در خصوص کاهش موانر  همرراری  تحوالت رو

قروانین و  بشناسرند و  ها را  ضعف و قوت آ نقاط و کنند المممی را پیگیری  های فرری بین مالریت

های ددیرد   سازی متکررا  و دانشمندا  را با این ابزار ا فرهنگو بکنند مقررات مقکضی را تصویب 

 رو شوند. هبا موان  کمکری روبهای عممی  آشنا سازند تا در مسیر همراری
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