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:چكيده
عات به با وجود قواعد قانوني مصرح ناظر بر حمايت از حق اختراع، در بسياري موارد ابدا

ازيدليل فقدان شرايط قانوني يا عدم تقاضا مي"حق اختراع" مبدع، در قالبي غير و قرار گيرد

» دانش فني«. حقوق مبدع بدون حمايت قانوني نماند كند مباني حقوق مالكيت فكري ايجاب مي

بر حق اختراع قرار نمي هاي قانوني مشمول حمايتابداعي كه به عنوان گيريد ممكن است

و نيز. اساس مباني حقوقي ديگري مورد حمايت واقع شود اين مباني ممكن است مباني قانوني
و آثار حمايت يكسان. مباني قراردادي باشد نظام حقوقي كشورها در خصوص مباني، شرايط

و در نظام حقوقي ايران و سازمان يافته نيز هر چندنيست اي راجع به حمايت احكام صريح

و نيز قراردادي جهت حمايت قابل استخراج است لكنو استپيش بيني نشده  مباني قانوني

و لذا اتخاذ تدابير حقوقي حمايتي اين مباني تا حدودي از منافع مشروع دارنده حمايت مي كند
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 مقدمه
و نقـش از مهم» دانش فني« و فكـري بنگاههـاي صـنعتي اسـت ترين سرمايه هاي معنوي

و فعاليتهاي فني اين بنگاه عمده دانش فني موجد موقعيت رقـابتي برتـر. ها دارد اي در توليدات

و موقعيت مشروع است براي دارنده آن است وحمايت حقوقي از  هر چند. آن حافظ اين منافع

و ماهوي دانش فني تمايز مهمي با  موضوع حق اختراع نـدارد لكـن از نظـر» ابداع«از نظر فني

و آثار حقوقي حمايـت از آن، داراي تمـايزات تأثيرگـذاري اسـت  بـرخالف حـق. مبنا، شرايط

 مـصاديق حقـوق مالكيـت فكـري اختراع ترديدهاي جدي جهت تلقي از دانش فني به عنـوان 

)Intellectual  Property Law(و و ناگزير حمايت از آنرا بايد در سـايه سـاير قواعـد وجود دارد

و نظامهـاي  مباني اعم از مباني قانوني يا قراردادي جستجو كرد كه حسب حقوق ملي كـشورها

در قـانون ثبـت در حقـوق ايـران، ذكـري از دانـش فنـي. المللـي متفـاوت اسـت حمايتي بين 

و نامهاي تجاري  و آئـين نامـه1386 مـصوب1)ع.ط.ا.ث(اختراعات، طرحهاي صنعتي، عالئم

و مفـصلي1387 اجرايي آن مصوب و مقررات نيز احكام صريح و در ساير قوانين  نشده است

و آثار آن پيش بيني نـشده اسـت ولـي ايـن امـر نـافي و شرايط به حمايت از دانش فني راجع

و حقـوقي جهـت حمايـت از منـافع تالش حقو  و استخراج مبـاني قـانوني قدانان جهت تمهيد

در. مشروع دارنده دانش فني نيست  ايـن مقالـه ضـمن بيـان موضـع برخـي نظامهـاي حقـوقي

و نيز كنوانسيونهاي مرتبط بين  و آثـار حمايـت از خصوص موضوع المللي سعي در يافتن مباني

به ذكر است در بسياري كـشورهاي دنيـا دانـش. دانش فني در حقوق ايران خواهد داشت  الزم

و در اين مقالـه نيـز  يكي از مصاديق اسرار تجاري مورد حمايت مقنن قرار گرفته فني به عنوان

و تحت شمول اسـرار تجـاري تحليـل خواهـد شـد  از سـوي ديگـر. بعضاً دانش فني در بستر

ن  به مباني قانوني و آثار آن محدود و در بسياري موارد اين حمايـت حمايت از دانش فني يست

و  و در قالب مباني قراردادي بويژه قرارداد واگذاري امتياز دانش فني تحقق مـي يابـد بر اساس

. كندبراي طرف تعهداتي را ايجاد مي

به حمايـت از دانـش فنـي، ايـن سـوال به عدم وجود قواعد حقوقي صريح راجع با توجه

ع  كه آيا براساس مباني و نيز حقـوق موميمطرح است به اموال به ويژه قواعد راجع تر حقوقي

و آثاري قابل حمايت است  و با چه شرايط همچنين در كنار. مالكيت فكري، دانش فني چگونه

مي  تواند براي حمايت از حقوق دانده دانش فني مباني قانوني قابل استخراج آيا مباني قراردادي

آ  و و اين حمايت چه حدود و آيـا ايـن احكـام بـراي حمايـت واقعـي از به كار آيد ثاري دارد

.دارنده در قبال دستبردهاي غير مشروع ديگران كافي است

مي)ع.ط.ا.ث( در اين مقاله از اين قانون از عالمت اختصاصي.1 .شود استفاده
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به عنوان يكي از رايج ترين قراردادهاي متضمن قراردادهاي واگذاري امتياز دانش فني

و قانوني متعددي است كه از حيث حمايت از دانش فني  دانش فني واجد شرايط قراردادي

 هستند با عنايت به اينكه ماهيت اين قرارداد به قراردادهاي واگذاري حق انتفاع در حقوقمهم

و قانوني از دانش فني در چارچوب اين و قابل تطبيق است حمايتهاي قراردادي ايران نزديك

.قرارداد در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت

به جذب دانش و حكم بند از سوي ديگر با توجه به تالش كشور 1ماده)د( فني جديد

كه دانش فني را بعنوان سرمايه خارجي تلقي قانون تشويق حمايت از سرمايه گذاري خارجي

و زمينهكرده و حقوقي حمايت از دانش فني، امكان جذب است لذا تمهيد شرايط هاي قانوني

.كند دانش فني جديد از طريق تضمين حمايت از دارنده را تسهيل مي

به تحليل موضوع خواهد پرداختمقا سه مبحث و قلمرو. له در » دانش فني«نخست مفهوم

و. بيان خواهد شد سپس مباني قانوني حمايت از دانش فني در نظامهاي حقوقي مختلف

و آثار قراردادي حمايت از آن  و سپس مباني حقوق ايران مورد تحليل قرار خواهد گرفت

.تفصيل خواهد شد

و قلمرو دانش فنيم: مبحث اول  فهوم
و قابل) Know-how(دانش فني سه ويژگي محرمانه، مهم آن اطالعات فني است كه واجد

مي. شناسايي باشد كه تواند شامل دانش تكنيكي الزم دانش فني داراي مصاديق وسيعي است

جهت استفاده از حق اختراع، تجارب فني، مهارت، طراحي مفصل، طرحها، محاسبات، 

دانش فني با حق اختراع از حيث حقوقي تفاوت دارد.ي فني، فناوري، امثال اينها باشدكمكها

كه صاحب ابداع با بدست آوردن گواهي حق اختراع حق)Patent(بر خالف حق اختراع 

مي انحصاري بهره و استفاده از ابداع را بدست و در قبال اين گواهي فرمول ابداع برداري آورد

ص 1383ا، حبيب(شود افشا مي دارنده دانش فني بدليل نگراني از افشاي فرمول يا بدليل عدم.)166،

و  تحقق شرايط جهت كسب حق اختراع يا بدليل هزينه كسب حق اختراع، بجاي ثبت ابداع

و فرمول خود اخذ گواهي اختراع ترجيح مي و مباني قراردادي ابداع دهد با تالشهاي شخصي

و از و تجاري كندرا محرمانه نگه داشته .Cornish,1998, p.264)( آن بهره برداري صنعتي

يكي از مهم هاي دارنده جهت عدم ثبت دانش فني آنست كه دارنده ترين انگيزه در واقع

شرط) Novelty( جديد بودن،برخالف حق اختراع.خواهد اطالعات ارزشمند وي افشا شود نمي

ال و فقط تا اين حد كه دانش مزبور مورد اطالع عموم حمايت از دانش فني نيست زم است

برخالف حق اختراع كه مدت حمايت از آن محدود است.)p.9 Kurt ,2004,(قرار نگرفته باشد

ضمن آنكه دانش فني براي. در دانش فني محدوديت زماني براي حمايت از آن وجود ندارد



 1390 زمستان،4شمارة،41 دوره،صلنامه حقوقف 222

و برخالف حق اختراع و اصيل باشند به فرد و حمايت الزم نيست منحصر و عالمت تجاري

و هنرمند اگر دو نفر بطور مستقل يك دانش فني را ابداع كرده باشند مثل حقوق مؤلف

حق مهم.),Rischp.13) 2007توانند همزمان با هم از آن استفاده كنند مي ترين تفاوت بين

و دانش فني را مي قحبرخالفدانش فني. توان در نحوه حمايت حقوقي از آن دانست اختراع

و مقررات بسياري كشورها تحت و در قوانين و حق انحصاري است اختراع فاقد گواهينامه

و يا رقابت غيرمنصفانه مورد  و مسئوليت مدني و براساس قوانين كيفري عنوان اسرار تجاري

به همين دليل براي حفظ خاصيت محرمانه دانش.Cornish,1998, p.9)( گيرند حمايت قرار مي

و قراردادهاي محرمانه تأكيد شده استفني بر الزام صرفنظر از اينكه در برخي.ات قراردادي

و ممكن است بصورت  موارد اطالعات فني فاقد شرايط الزم جهت كسب حق اختراع است

تواند براساس انتخاب دانش فني مورد حمايت قرار گيرد، در بسياري از مواقع يك ابداع مي

كه. يت را بدست آورددارنده، هركدام از قالبهاي حما  دارنده دانش فني امكان اخذ حق مواردي

 را دارد مالكهاي متنوعي جهت انتخاب يكي از اين دو قالب حقوقي حمايت اختراع براي آن

مي) حق اختراع يا دانش فني( از. تواند در نظر بگيرد را سهل يا سخت بودن اطالع دارنده

كه به نقض حقوق خود توسط اشخاص ثالث، هزينه  ثبت، نوع دانش فني، تعداد مستخدميني

و انتقال اين مستخدمين، قابليت استفاده هاي شخصي دانش فني دسترسي دارند، وضعيت نقل

و مكانهاي شخصي، هزينه هاي محرمانه از دانش فني توسط اشخاص ثالث در منازل

ز و سهم دارنده از آن بازار در مره اين مالكهاست نگهداشتن، قلمرو بازار محصول مربوطه

),2002, P. 16 Beckerman(.

و صنعت و اطالعات مورد نظر در تجارت همچنين ميزان مورد شناخت بودن فرمول

و تالش دارنده براي  و رقباي وي، مقدار سرمايه گذاري مربوطه، ارزش دانش فني براي دارنده

و توسعه صنعت مربوط به دانش فني نيز از ديگر معيارهاست .) ,p.4 Kurt, 2004(ايجاد

 مباني قانوني حقوق دانش فني: مبحث دوم
به طور صريح يا تحت عناوين ديگري دانش فني را مورد حمايت بسياري نظامهاي حقوقي

.دهند قرار مي

 در حقوق ساير كشورها-1
را. حمايت از دانش فني در اغلب كشورهاي دنيا وجود دارد بسياري قوانين دانش فني

و با پيش بيني قواعد حقوقي اسرار تجاري)Trade Secret(اديق اسرار تجاريبعنوان مص دانسته

از نظر تاريخي مقاومتهايي جهت تلقي.)Kurt, 2004, p.8(كنند آنها را بر دانش فني نيز اعمال مي
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.),No. 3 Correa ,1981(از اين اطالعات بعنوان مصداق حقوق مالكيت صنعتي وجود داشته است

ا شد19ز اسرار تجاري در قرن حمايت ال شروع هاي انگلستان از سال دادگاه. از نظام كامن

 دعوي جبران خسارت بر مبناي استفاده غير مجاز از 1937هاي امريكا از سالو دادگاه1817

دعوي نقض حقوق اسرار تجاري بر مبناي مسئوليت مدني استوار. اسرار تجاري را قبول كردند

ن نقض اعتماد، نقض رابطه محرمانه، استفاده نا بجا، رقابت غير منصفانه، دارا همچني. بوده است

و دسترسي نا مشروع به اموال ديگران ضوابط حقوقي آمريكا براي اسرار. شدن غيرعادالنه

شد1939سال) شرح قانون(Restatementتجاري در  . مقرر

ض حقوق آن، مسئوليت مدني اين سند متضمن اين بود كه اسرار تجاري مال نيست ولي نق

مي" رفتار رقابتي با سوء نيت"يبر مبنا سرقت اسرار تجاري.) Olin, 2008, p.7(شود را موجب

و هم رويه قضائي به اسرار. در كد فدرال نيز مورد حكم قرار گرفته است در واقع هم قانون

آم.) ,p.31  Field , 2008(اندتجاري پرداخته ريكا قانون متحد ويژه اسرار تحول نسبتاً اخير در

كه توسط بيش از   . (Riesman, 2009 , p. 12) ايالت پذيرفته شده است42تجاري است

و در سال1979قانون حمايت از اسرار تجاري ابتدا در سال  اصالحاتي 1985 تصويب شد

 در اين قانون اسرار تجاري بعنوان موضوع مستقل حقوق مالكيت فكري. در آن صورت گرفت

و حمايت قرار گرفت نه در نتيجه مباني قراردادي مورد شناسايي طبق اين قانون اسرار.و

و تجاري برتر  به دارنده آن مزاياي اقتصادي تجاري در صورتي مورد حمايت خواهند بود كه

و پنهان نگه داشته شده باشند به طريق معقولي اين اطالعات توسط دارنده مضبوط و  بدهد
)Kurt, 2004, p4(.

مي كه طبق اين قانون، استفاده غير مجاز از اسرار تجاري وقتي محقق : شود

يا-الف كه از غير قانوني بودن تحصيل آن اطالع داشته  اسرار تجاري فرد بوسيله شخصي

. داشته بدست آمده باشد بايستي اطالع مي

و ضمني دارنده آن صورت-ب . پذيرد افشاء اطالعات ديگران بدون اجازه صريح

 بنابراين در موارد ذيل استفاده از اسرارتجاري از مصاديق استفاده غيرمجاز نيست؛

 كشف اين اسرار بر اساس ابداع مستقل-الف

و بدست آوردن اطالعات بوسيله مهندسي معكوس-ب يعني)Reverse Engineering( كشف

و تجزيه  و فرمول دانمحصول و سعي در شناخت عناصر مهندسي معكوس.ش فنيفرمول آن

و درست باشد مثل خريد محصول در بازار دادگاه عالي آمريكا. بايد با وسايل منصفانه

و مهندسي  قانونگذاران ايالتي را از ممنوع نمودن استفاده از دانش فني ناشي از ابداع مستقل

حق.)Field, 2008, p34( معكوس منع كرده است وقي مهندسي معكوس در بسياري نظامهاي

و تعريف پيمان از NAFTAبعنوان وسيله مشروع بدست آوردن دانش فني پذيرفته شده است
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 p. 102 ,1994(مهندسي معكوس نيز برگرفته از رويه دادگاهاي ايالتي در اين خصوص است

Neff and Smallson, (.

و فرمول–ج و بدست اوردن اطالعات از طريق قرارداد امتياز، مشاهده محصول در كشف

و بدست .)Kurt, 2004, p.11(آن از طريق آثار چاپ شده وردنآ جريان نمايش

به تصويب رسيده است  Olin and( در ژاپن نيز اخيراً قانون حمايت از اسرار تجاري

Lemely,2008,p.7(.

 المللي در كنوانسيونهاي بين-2
  1/39Tripsه المللي حمايت از اطالعات محرمانه در مادمهمترين رژيم حقوق بين

مقرر) هاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت فكري سازمان تجارت جهانيموافقتنامه جنبه(

اين ماده اطالعات افشاء نشده را از مصاديق حقوق مالكيت فكري دانسته است. گرديده است

 است كه ضمانت اجراهاي الزم براي نقض حقوق اسرار تجاري مثل كردهو كشورها را ملزم 

و تأمين دليل را پيش بيني كننددستو اين ماده متضمن اعطاي.ر موقت، منع استفاده، خسارت

به دارنده نيست بلكه متضمن حمايت از آن در قبال رويه هاي تجاري غير حق انحصاري

كه. منصفانه است :طبق اين ماده اطالعات مزبور در صورتي قابل حمايت است

؛ محرمانه باشد-1

؛ه بودن داراي ارزش تجاري باشد به سبب محرمان-2

آن-3 بدست آوردن غيرمجاز اين. را بكاربرده باشد دارنده وسايل معقولي جهت حفاظت

اطالعات توسط اشخاص ثالث اعم از اينكه عمدي باشد يا در نتيجه بي احتياطي سنگين نقض 

به اينكه. شود حقوق دارنده تلقي مي  تجاري حقوقايه موافقت نامه جنبه( Tripsبا توجه

و نظامهاي حقوقي دنيا برداشتهاي متفاوتي) مالكيت فكري بي احتياطي سنگين ندارد تعريفي از

 .p. 278 ,2003(توان تفسيرآنرا به رويه نظام ملي كشورها موكول دانست از اين لفظ دارند، مي

Gervais(.

 در قوانين ايران-3
ح ثدر نظام حقوقي ايران، دانش فني بعنوان مصداق .ع.ط.ا.قوق مالكيت فكري در قانون

با اين حال در قوانين پراكنده تعبير دانش فني مورد استفاده. مورد پيش بيني قرار نگرفته است

كه در برخي موارد مراد مقنن از اين تعبير مفهوم عام شامل هرگونه ابداع  قرار گرفته است

به مفهوم خاص و در برخي موارد نيز منظور دانش فني يك. فوق استاست د ماده مثالً بند
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و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب  قانون19همچنين در ماده.13801قانون تشويق

 مقرر شده است كه از نظر اين موافقتنامه16/5/1386مصوب) اكوتا(توافقنامه تجاري اكو

حهاي حمايت از حقوق مالكيت معنوي بويژه شامل عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي، طر

و دانش فني افشاء نشده مي و اطالعات ضمناً در قوانين متعدد. باشد صنعتي حق اختراع

به همين شكل بعنوان مصداق موافقتنامه هاي سرمايه گذاري مشترك با ساير كشورها دانش فني

ت بند  و1 ماده1حقوق مالكيت معنوي تلقي شده است مثالً در جزء  قانون موافقتنامه تشويق

و دولت اريتره مصوب حمايت  متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران

و از قبيل حق اختراع، نمونه18/1/88 و صنعتي بعنوان سرمايه هاي بهره حقوق مالكيت معنوي

و حسن شهرت تجاري هاي صنعتي،طرح ها يا نمونه وري، و اسامي تجاري، دانش فني عالئم

به موارد معلوم. عنوان شده است است تلقي از دانش فني بعنوان حقوق مالكيت معنوي محدود

و نمي از توان اين احكام را بعنوان يك قاعده عمومي اعمال موافقتنامه شده است در جهت تلقي

64با اين حال در مواد. دانش فني بعنوان حقوق مالكيت در نظام حقوق ملي كشور قلمداد كرد

 اسرار تجاري در محيط مجازي مورد حمايت قرار گرفته1382كي قانون تجارت الكتروني65و

 اسرار تجاري الكترونيكي داده65طبق ماده.و نقض آن واجد وصف مجرمانه شده است

كه شامل اطالعات، فرمولها، نرم افزارها، اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي پيامي است

و امثال اينها است كه بطور مستقل دار و در دسترس عموم قرار صنعتي اي ارزش اقتصادي بوده

و حراست از آنها انجام شده است بنابراين در  و تالشهاي معقوالنه اي براي حفظ ندارد

كه مالحظه مي شود حمايت قانوني از دانش فني در محيط مجازي ترديد نيست همانگونه

و اقدام جهت حراست از آن از شر ايط حمايت عنوان شده داشتن ارزش اقتصادي، عدم افشاء

در در محيط غير مجازي نيز وجود قواعد عمومي. است و برخي احكام قانوني ترديد اموال

به چيزي گفته.كند خصوص حمايت از دانش فني را مرتفع مي در قواعد عمومي اموال مال

ب مي و از نظر اقتصادي ارزش مبادله داشته و ستد قرار بگيرد كه بتواند مورد داد ،امامي( اشدشود

و)19،ص 1376 و داراي نفع متعارف و انتقال و داراي عناصر امكان اختصاص، امكان نقل

و عناصر آن بر دانش فني بنا به تعريف ارائه.)37،ص 1380 جعفري لنگرودي( معقول باشد اين تعريف

ا و مسئوليتهاي ناشي و كليه حمايتهاي قانوني بر اموال آنشده نيز قابل اعمال است از(ز نقض

و حق منع ديگران در استفاده از آن براي)1339جمله ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب

جز. دانش فني هم محقق است ك ماده1از سوي ديگر طبق  قانون نحوه اجراي45 بند

و منع(1387 قانون اساسي مصوب44سياستهاي كلي اصل در فصل نهم، تسهيل رقابت

 
يك.1 و يا غير نقدي كه توسط سرمايه گذار خـارجي بـه كـشور وارد–سرمايه خارجي ...«: ماده  انواع سرمايه اعم از نقدي

و شاملمي ميشود و خدمات تخصصي-د... گردد موارد ذيل و عالئم تجاري .» حق اختراع، دانش فني، اسامي
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ب) انحصار و و فني كسب هره برداري غير مجاز از هرگونه اطالعات رقبا در زمينه تجاري مالي

و در ماده  و يا اشخاص ثالث منع شده است  همين قانون مرتكب مستوجب75به نفع خود

تا6حبس تعزيري از و جزاي نقدي تا چهارصد ميليون ريال جزاي نقدي دانسته2 ماه  سال

به اي  است45نكه دانش فني از مصاديق اطالعات مندرج در ماده شده است بنابراين با عنايت

.لذا حمايت قانوني از آن قابل ترديد نيست

 مباني قراردادي حقوق دانش فني-مبحث سوم
به ديگري ارائه در مواردي و در قالب قراردادي  كه دانش فني براساس رضايت دارنده

نمي و قراردادي اراده طرفين  اي در حمايت از دانش فني قش عمدهگردد، لوازم قانوني

كه برخالف حق اختراع قرارداد از مهم. يابندمي از به همين دليل است ترين مباني حمايت

. دانش فني تلقي شده است

مي عمده قراردادهايي كه گيرد در نتيجه آن دانش فني در اختيار طرف ديگر قرار

و خدمات)Technical Assistance( فني كمك قرارداهاي)License Agreement( امتياز دادهاي قرار

و) Engineering Service(مهندسي كه قرارداد نخست ارتباط بيشتري با دانش فني  است

يا) گيرنده(در اين گونه قراردادها طرف قرارداد. حمايت هاي آن دارد اجازه يا حق دسترسي

مياستفاده از دانش فني را براساس شرايط مع كه. آورد يني بدست و شروطي برخي تعهدات

مي دهند بررسي مي . گرددمباني قراردادي حمايت از دانش فني را تشكيل

 تعهد به محرمانه نگهداشتن دانش فني-1
و قلمرو تعهد-الف  اهميت

به استناد قواعد عمومي و» حفظ اسرار تجاري«،»لزوم رقابت منصفانه«دارنده دانش فني

ميساير مب به شرط محرمانه بودن آن را مطالبه كنداني مربوطه به. تواند حمايت از دانش فني

و تالش دارنده براي محرمانه نگهداشتن آن است . همين دليل مهمترين ابزار حمايت، اقدامات

هاي دانش فني در واگذاري قراردادي دانش فني از آنجا كه گيرنده بنا به قرارداد به فرمول

ميدسترسي پيد ازا كه كند براي دارنده بسيار اهميت دارد كه احكامي را در قرارداد مقرر كند

به  به همين جهت گيرنده را ملزم و كاركنان آن جلوگيري كند افشاء دانش فني توسط گيرنده

و اطالعات فني محرمانه ميمحرمانه نگهداشتن دانش فني كه در جريان مذاكرات اي كند

و اجراي قرا ميمقدماتي به آن دسترسي پيدا اثر اخذ اين تعهد از نظر دارنده قابل. كندرداد

و مستقر مي و تعهدات طرفين را در اين خصوص روشن و حقوق و توجه است و اجرا كند

و شروط به.)Purvis and Pierce, 2001, p. 431(كنداعمال آن تسهيل مي همين دليل تعهدات
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تعهد به محرمانه. رين شروط بويژه در قرارداد امتياز استت محرمانه ماندن دانش فني از مهم

به دانش فني نمي و تجارب به نگه داشتن غالباً محدود گردد ممكن است شامل ترقيات فني

,(برداري از دانش فني نيز بگردددست آمده در جريان بهره P. 262 2005٥Byrne,(.

البته تعريف اطالعات. استدر قوانين برخي كشورها اطالعات محرمانه تعريف شده

اهميت. محرمانه در قانون مانع از ارائه يك تعريف موردنظر طرفين در قرارداد منعقده نيست

و  به محرمانه نگهداشتن شامل مصاديق همان تعريف بوده كه تعهد تعريف در آن است

و در واقع اين تعريف مورد  تعهدات اطالعات ديگر تعهدي براي گيرنده ايجاد نخواهد كرد

و اطالعات. كندگيرنده را معين مي به ارائه تعريف موسع از دانش فني طبعاً دارنده تمايل

و گيرنده برعكس تمايل به قيد تعريف مضيق از اطالعات محرمانه در قرارداد دارد . محرمانه

و دانش فني را با ارائه ضوابطهمچنين عالوه بر ارائه تعريف مي  توان اين گونه اطالعات

و فرمولخاص معين كرد مثالً روي نقشه . درج كرد» محرمانه بودن«هاي ارائه شده مهر جات

به عنوان همچنين دارنده سعي مي به نحو مقتضي كند اطالعات ارائه شده شفاهي را نيز

و  به موجب يك اظهارنامه ارائه اين اطالعات را مورد ابالغ اطالعات محرمانه تسجيل كند مثالً

.ار دهدتأكيد قر

و تعهد به هرحال خارج از شمول مفهوم اطالعات محرمانه برخي از اطالعات ارائه شده

به موجب قانون تعيين مي شوند يا براساس قرارداد برخي از آنها مربوطه است اين موارد يا

ازعبارت :اند

ا اطالعاتي كه توسط خود گيرنده ابداع شده- كه قبل كه اطالعاتي ز اند بدين معني

به دانش فني موضوع قرارداد توسط خود گيرنده ابداع شده بودند از شمول تعهدات دسترسي

و وي مجاز به بهره برداري يا هرگونه استفاده از آن وي در خصوص محرمانه بودن خارج است

مي. است كه پس از انعقاد قرارداد ابداع توان كند نميالبته در خصوص اطالعات فني گيرنده

در قوانين اياالت متحده آمريكا گيرنده بعد از دريافت. همين حكم را جاري كردبه راحتي

به ابداعات دست يابد  و به تحقيق بپردازد دانش فني در قرارداد امتياز مجاز است خود شخصاً

و دانش فني ارائه شده امتيازدهنده  و تنها جائي از اين اقدام منع شده است كه از اطالعات

.p( كنداستفاده نابجا 7/7 Stim, 2002,(.

و ديگر خاصيت-  اطالعات فني كه بدون تقصير گيرنده وارد حوزه عمومي گرديده است

و مالكيت فرد بر اطالعات عمومي شده«محرمانه ندارد مبناي اين حكم قاعده » عدم تسلط

.است

نگ- هداشـتن اطالعات افشاء شده براي گيرنده توسط فـردي كـه هـيچ گونـه تعهـد محرمانـه

به دارنده نداشته است .p( اطالعات مزبور نسبت 480،Stands trom and Golds weig 2003, (.
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شايان ذكر است مبناي اين تعهد قرارداد طرفين است بنابراين اوالً مسئوليتهاي ناشي از

 نقض اين تعهد در چارچوب مسئوليت قراردادي قابل تحليل است ثانياً اين تعهد صرفاً در قبال

به) گيرنده(طرف قرارداد قابل استناد است نه پرسنل وي كه به مناسبت رابطه كاري با گيرنده

دانش فني دسترسي دارند با اين حال اين امر مانع از ادعاي دارنده عليه پرسنل گيرنده براساس 

.مباني قانوني نخواهد بود

 آثار تعهد به محرمانه نگهداشتن-ب

ميتعهد گيرنده به محرمانه نگه و الزامات حقوقي به داشتن حسب مفاد قرارداد تواند آثار

 شرح زير عليه وي داشته باشد؛

مي- و به ديگران ارائه گيرنده ملزم و دانش فني را نزد خود نگه داشته شود كه اطالعات

و مطمئن ضبط كند به شكل متناسب و آن را ؛ندهد

و غيرمرتبط در استف- و دسترسي به دانش فني منع استفاده افراد غيرخودي ؛اده

به روش غيرمشروع ترغيب- و دانش فني  گيرنده حق ندارد ديگران را به كسب اطالعات

؛كند

مي- و دانش فني محرمانه را صرفاً براي دسته گيرنده ي از پرسنل تواند دسترسي اطالعات

و موقعيت كاري خود براي استفادة كه دسترسي آنها حسب وظيفه گيرنده از آن ممكن نمايد

به آن نيازمند هستند و ؛ضروري است

در گيرنده ملزم است براساس شرايط قرارداد كليه سوابق، نوشته- ها، مواد چاپ شده

و دانش فني محرمانه است پس از پايان قرارداد مسترد كند  تصرف خود را كه حاوي اطالعات

؛يا محو كند

به محرمانه نگهداش- و گيرنده ملزم است تعهد و اطالعات را از پرسنل تن دانش فني

به دانش فني مزبور دسترسي دارند نيز اخذ كند ممكن است دارنده اصرار. متخصصين خود كه

هاي داشته باشد كه گيرنده اين تعهد كاركنان خود را تضمين كند همچنين دسترسي شركت

و اطالعات محرمانه نيز منع گر به دانش فني و وابسته گيرنده دد مگر آنكه اقدام آنها در فرعي

؛محرمانه نگهداشتن توسط خود گيرنده تضمين گردد

آن- كه طبق قوانين ملي كشورها گيرنده ملزم است براي ثبت قرارداد يا تأييد  در مواردي

در مراكز دولتي بخشي از اطالعات محرمانه قرارداد را در دسترس اين مراكز قرار گيرد، دارنده

كه از قبل دارنده را از اين گونه مقررات مطلع كندممكن است گيرنده  اين تعهد. را ملزم كند

كه در صورت اطالع از اين مقررات وي ممكن است از  از اين جهت براي دارنده اهميت دارد
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و يا ترتيبات خاص را با بيم فاش شدن اطالعات محرمانه از انعقاد قرارداد منصرف شود

به مراكز دولتي هماهنگ كندگيرنده براي چگونگي ارائه اط .)Stim , 2002, p. 7/4(العات

و آثار آن توسط گيرنده داراي عواقب جدي براي عدم رعايت تعهد به محرمانه نگهداشتن

و معموالً در قرارداد حق فسخ دارنده به همراه اخذ خسارات از گيرنده پيش بيني قرارداد است

و دارنده مي  قانون آيين دادرسي مدني 310ي فوري موضوع ماده از طريق دادرس-1تواند شده

در.دستور موقت قضائي جهت منع گيرنده از اقدامات خالف تعهد اخذ كند از سوي ديگر

به محرمانه نگه داشتن دانش  صورت عدم پيش بيني ضمانت اجراي اين تعهد در قرارداد، تعهد

له مي  قانون مدني237د براساس ماده توان فني از مصديق شرط فعل است لذا دارنده مشروط

و در صورت عدم امكان قرارداد را فسخ كند اجبار گيرنده به رعايت شرط را درخواست كند

به). قانون آيين دادرسي مدني515ماده(و خسارت وارده را مطالبه كند)239ماده( با توجه

و دانش فني براي دارنده، وي براساس  داهميت محرمانه ماندن اطالعات ر توصيه وكالي خود

مي«كند كه قرارداد قيد مي كه افشاء غيرمجاز منجر به آن چنان خسارات غيرقابل جبراني گردد

واضح است تأكيد دارنده.»جبران آن لزوماً با دادن معادل پولي نيز امكان پذير نخواهد بود

به استناد  و امكان اخذ خسارات بيشتر براي قيد اين عبارت، اطالع به گيرنده در اين خصوص

كه قابل. بيني بودن خسارت توسط گيرنده استقابل پيش به ويژه در نظام حقوقي ايران

.)251ص،1376كاتوزيان،(بيني بودن خسارت يكي از عناصر مطالبة خسارت است پيش

 مدت محرمانه ماندن-ج

به دوره خاصي و محدود برخي مواقع در قرارداد مدت تعهد محرمانه نگهداشتن را مقيد

ميكننمي به مدتد مثالً مقرر  سال از انعقاد قرارداد، محرمانه5گردد گيرنده بايد اطالعات را

يكي از شروط مناقشه برانگيز طرفين در مذاكرات مقدماتي است دارنده. نگهدارد مدت تعهد

به دوره خاصي نباشد در حالي كه تعهد محرمانه ماندن محدود بر اصرار دارد كه گيرنده تأكيد

ميمحدود شود در قراردادهاي عدم افشاء در آمريكا مدت بودن مدت تعهد خواهد داشت گفته

و در اروپا قراردادهاي عدم افشاء با مدت تعهد5متعارف تعهد   ساله هم وجود10 سال است

.).Stim, 2002,7/8( دارد

هم از سوي ديگر اين تعهد ممكن است حسب شرايط قرارداد حتي پس از انقضاء قرارداد

به استناد پايان رابطه قراردادي مدعي انتفاء تعهد شود و گيرنده نتواند ولي قوانين. پا برجا باشد

كشورها روية متفاوتي در خصوص اعتبار اين شرط دارند در اتحاديه اروپا چنين شرطي قانوني 

خ ودو معتبر است با اين حال برخي كشورها در حال توسعه اين شرط را برخالف مصالح ملي

و آن را غيرقانوني تلقي مي .p(كنند دانسته 481 Stands trom and Gold weig , 2003, (.
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و نيز اصل آزادي به حقوق قانوني ناشي از تصاحب دانش فني در حقوق ايران با توجه

به محرمانه نگه داشتن پس از قرارداد نيز) قانون مدني10ماده(قراردادها  شرط متضمن تعهد

م و شرط صحيح است لكن درخصوص عدم پيش بيني مدت تعهد در با منع واجه نيست

مي شود ولي اين قرارداد معلوم است كه با پايان مدت قرارداد، مباني قراردادي تعهد نيز منتفي

و در  به عدم افشاء نخواهد بود و التزام امر مانع از اجراي مباني قانوني حمايت از دانش فني

ك ماده1 اجراي موضوع جزء صورت نقض تكليف ضمانت  قانون نحوه اجراي45 بند

و مسئوليت مدني قابل اعمال خواهد بود44سياستهاي كلي اصل .و قواعد جبران خسارت

به براين اساس در فرض بطالن قرارداد نيز با توجه به بي اثري قرارداد باطل، گيرنده ملزم

و عدم استفاده از آن، پرداخت  وحدت مالك ماده(اجرت المثل ايام تصرف استرداد دانش فني

و ماده 366 .و نيز الزام قانوني به افشاء نكردن دانش فني است) قانون مدني337 قانون مدني

 هاي گيرنده در استفاده از دانش فني محدوديت-2
و فروش كه وي در استفاده، توليد و اختيار گيرنده متضمن آن است محدودة قرارداد

چه مواردي حقوق دارنده را نقض محصول ناشي از  و در دانش فني تا چه حدي مجاز است

 هاي مختلف وجود دارد؛ها از جنبهاين محدوده. استكرده

از) الف و صادرات محصول ناشي گيرنده در كدام مناطق جغرافيائي حق توليد، فروش

 شرط قراردادي مربوطه در)Territorial Restrain() محدودة سرزميني(قرارداد دانش فني را دارد 

ميقيد مي اين. شودشود كه اختيار يا امتياز موضوع قرارداد براي اعمال در چه مناطقي واگذار

و يا صادرات باشدمحدوديت مي اثر اين. تواند شامل محدوديت جغرافيائي در توليد، فروش

كه گيرنده نمي و مناطقيشرط آن است و تواند حق واگذار شده را در كشورها  غير از كشورها

. مناطق تعيين شده مورد استفاده قرار دهد

)محدوده موضوعي(گيرنده در كدام زمينه فني حق استفاده از دانش فني را دارد)ب

)(Field of Use License شود كه اختيار اعطاء شده در قرارداد راجع در اين شرط مشخص مي

و زمينه كاربرد  و مطلق است يا اينكه حق مزبور به دانش فني از لحاظ موضوع يك حق عام

و معين از قبيل شاخه به موارد اعمال مشخص و هاي خاصي از صنعت محدود غيرمطلق بوده

و آيا امتياز دانش فني شامل تمام فرايندهاي بهره و كاربري از قبيل حق توليد، است برداري

ماستفاده يا فروش مي به برخي از فرايندهاي .زبور استشود يا محدود

هم)ج به شخص ديگري به موجب قراردادي كه امتياز واگذار شده را آيا گيرنده حق دارد

را. واگذار كند كه گيرنده اساساً حق انعقاد قرارداد فرعي در اين زمينه ممكن است قيد گردد

به كسب موافقت دارنده خواهد بود .ندارد يا حق وي در اين خصوص منوط
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حق)د و توسعه راجع به دانش فني موضوع امتياز را داردآيا گيرنده در برخي. تحقيق

كه مستقالً روي دانش فني واگذار شده قراردادها امتياز دانش فني امتيازگيرنده متعهد مي شود

و توسعه انجام ندهد .تحقيق

 محدوديت گيرنده در واگذاري اختيار استفاده از دانش فني-3
ميدر نتيجه قرارداد واگذاري و نمي فقط خود گيرنده تواند تواند از دانش فني استفاده كند

به ساير اشخاص واگذار كند مگر آنكه چنين اجازه اي صراحتاً در قرارداد اجازه استفاده آن را

و دانش فني توسط گيرنده موافقت كنند در. مقرر شده باشد يا دارنده بعداً با واگذاري امتياز

 بر عدم قابليت واگذاري امتياز حقوقي موضوع قرارداد استصورت سكوت قرارداد اصل

)P.73 1975, Melville,(.در،با وجود اين  غالباً دارنده براي اطمينان از اين امر به درج اين منع

و اصرار دارد در قوانين كشورهاي مختلف نيز اصل بر عدم اختيارگيرنده در اين. قرارداد تأكيد

ش رايط مخالف، در حقوق آلمان، در قراردادهاي امتياز از نوع خصوص است مگر با تحقق

انحصاري، امتيازگيرنده حق واگذاري امتياز حقوق موضوع قرارداد را دارد مگر آنكه در قرارداد 

رويه قضائي فرانسه براساس اصل اهميت . (Brenan,2001,p.305)خالف آن قيد شده باشد

كه با وجود (Intuisus Personae)شخصيت طرف  قياس قرارداد امتياز با عقد اجاره معتقد است

امتيازگيرنده حق واگذاري فرعي امتياز خود به شخص ديگر بدون اخذ رضايت دارنده را ندارد 

به امتيازگيرنده فرعي باشد به همراه واگذاري بخشي از تجارت مربوطه خود  مگر آنكه
)P.305 ،2001 Brenan,(.

د ر فرض سكوت قرارداد امتياز از نوع غير انحصاري، گيرنده اختيار واگذاري در آمريكا

و حسب رويه دادگاه هاي اين هيچ گونه حقي در خصوص دانش فني موضوع قرارداد را ندارد

كشور در صورت عدم تصريح به حق امتيازگيرنده امكان واگذاري امتياز فرعي يا هيچ گونه 

در حقوق كشور چين نيز.),P.305،,2001 Brenan(ندارد حق ديگري در خصوص امتياز وجود 

دهنده شده است واگذاري امتياز فرعي توسط امتياز گيرنده موكول به اخذ موافقت امتياز
(Stands Trom and Golds weig, 2003, p.48 ).

توان با وحدت مالك از قواعد مربوط به قرارداد واگذاري حق در نظام حقوقي ايران مي

به حق انتفاعا نتفاع به مسأله امكان واگذاري امتياز فرعي پاسخ داد؛ در مواد قانون مدني راجع

به غير پيش برخي. بيني نشده استحكمي راجع به اختيار منتفع در واگذاري حق انتفاع

به«حقوقدانان معتقدند  كه در عقد عدم حق انتقال و در صورتي حق انتفاع از حقوق مالي است

ميغير قي ميد نشده باشد منتفع به ديگري انتقال دهد زيرا هر مالكي تواند هر گونه تواند آن را

و حق انتفاع ملك منتفع مي كه قيد مباشرت تصرفي در ملك خود بنمايد باشد اما در صورتي

به شرط آنكه خود از آن در حق انتفاع شده باشد، منتفع مي تواند آن را به غير انتقال دهد
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ص 1376امامي،(ندك استفاده به غير از منتفع سلب«دكتر كاتوزيان نيز معتقدند.)18، اگر حق انتقال

كه مقصود مالك انتفاع شخص او است منتفع مي و احوال برنيايد تواند نشده باشد يا از اوضاع

به ديگري واگذار كند ص)1376(كاتوزيان،(»امتيازي را كه به دست آورده است ،بلدر مقا.)218،

له است او نمي تواند آن را دكتر جعفري لنگرودي معتقدند كه حق انتفاع قائم به شخص مباح

ص)1380(جعفري لنگرودي،(به ديگري واگذار كند فارغ از اين اختالف قدر متيقن آن است در.)183،

به شخص است امكان واگذاري آن توسط منتفع  مواردي كه حق انتفاع حسب اراده طرفين قائم

به اينكه در قرارداد امتياز دانش فني امتياز قائم به شخص است، زيرا و با توجه وجود ندارد

و تصور داشتن توانايي و مالي حسب اراده طرفين در قرارداد، طرفين با فرض هاي فني، صنعتي

مي مشخصي توسط طرف ديگر قرارداد مي توان معتقد بود امكان واگذاري امتياز بندند، لذا

. دانش فني توسط امتيازگيرنده بدون اجازه امتيازدهنده ممكن نيستفرعي

 دسترسي افراد ديگر به دانش فني جهت استفاده محدوديت-4
مسأله ديگر در خصوص استفاده از دانش فني، تعيين افرادي است كه حق دسترسي به

و يا مثالً آيا با واگذاري امتياز دانش. دانش فني موضوع قرارداد را دارند فني به يك شركت

ميمشاركت شركت توانند از دانش فني واگذار هاي فرعي امتيازگيرنده يا شركاء مشاركت هم

و در خصوص ارائه امتياز دانش فني به مشاركت، مشاركت  شده به شركت اصلي استفاده كنند؟

ادغام يا سهام حق استفاده را دارد يا شركاء؟ آيا چنانچه شركت امتيازگيرنده با شركت ديگري 

چه كسي حق دسترسي يا  اين شركت توسط شركت ديگري خريداري شد، در اين فرض

آنداستفاده از دانش فني را خواهد داشت؟ چنين مواردي باي و حكم  بين طرفين مذاكره شود

از. در قرارداد روشن شود به اصل استقالل شخصيت حقوقي شركت با اين حال با توجه

231و196مواد(و اصل نسبي بودن قرارداد) قانون تجارت128و583مواد(سهامداران 

به) قانون مدني انعقاد قرارداد امتياز دانش فني اشخاص با يك شركت حق استفاده را

و يا شركتهاي فرعي نمي چنانچه امتيازگيرنده مايل باشد امتياز استفاده از دانش. دهد سهامداران

و عالمت تجاري را براي  و وابسته خود فراهم كند الزم اي از شركتدستهفني هاي اقماري

به نحوي اين شرط قيد  مي.دشواست در قرارداد و يا ضمنياين شرط . تواند صريح باشد

و يا تغيير وضعيت مي كه شركت تجزيه، منحل  يابد طبق اصل قائم مقاميهمچنين در مواردي

 يا شركت با وضعيت جديد را قائم مقام) قانون تجارت418ماده(توان مدير تصفيه مي

به دانش فني برخوردار نمود مگر و تعهدات قراردادي راجع و از حقوق امتيازگيرنده دانست

و انحالل(آنكه تحقق چنين وقايعي  بر مبناي حكم قانون با قرارداد مالزمه با انفساخ) تجزيه

ر مالكيت سهام شركت امتيازگيرنده لكن در خصوص تغيي. قرارداد امتياز دانش فني داشته باشد
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وضعيت متفاوت است در اين خصوص امتيازدهنده نگران تصاحب سهام شركت امتيازگيرنده

و دسترسي وي به دانش فني است به سبب اصل استقالل. توسط شركت رقيب خود هرچند

،و اصل نسبي بودن قراردادها1) قانون تجارت583مادة(شخصيت حقوقي شركت از شركاء 

به استفاده از دانش فني ندارد با اين حال تغيير مالكيت سهام مالزمه با اختيار سهامداران جديد

 ,Philips(كند در قرارداد شرط فسخ قرارداد را قيد كند در اين موارد نيز امتيازدهنده سعي مي

2003, p537(.اين اثر يا از طريق پيش بيني خيار تخلف شرط)ون مدني قان245تا234مواد (

ميو يا شرط فاسخ كه به طور قهري موجب انفساخ عقد مي و بديهي است گردد حاصل شود

.به محض انحالل عقد امتياز گيرنده حق استفاده از دانش فني را نخواهد داشت

و توسعه دانش فني-5  تعهد گيرنده به عدم تحقيق
كه امتياز و توسعه ممكن است در قرارداد امتياز دانش فني قيد شود گيرنده حق تحقيق

مي. دانش فني موضوع قرارداد را ندارد و توسعه تواند با دو نوع فعاليت مرتبط منع تحقيق

. باشد

و ترقي دادن دانش فني موضوع امتياز تحقيق،-1 . تغيير

و مشابه-2 و توسعه دانش فني رقيب از. تحقيق كه هر دو نوع به ذكر آن است نكته الزم

از معدود استثنائات اياالت متحده آمريكا. اندها در اكثر كشورها دنيا منع شدهتاين محدودي

و هدف اين تعهد  كه تعهد ناظر بر منع تحقيق جهت تغيير دانش فني باشد و مواردي است

و شهرت يك محصول يا حفاظت از امتياز دهنده در قبال مسئوليت باشد قانوني  حفظ اعتبار

. شناخته شده است

ض به ممنوعيت زمينه فني استفاده باشد نيز ممكن در من در مواردي كه اين تعهد مربوط

با.)August,1997, p.485(است موجه تلقي گردد در مقررات اتحاديه اروپا چنانچه امتيازگيرنده

به توليد، استفاده يا توزيع كاالي مشابه مبادرت كند امتياز دهنده و توسعه مستقل  تحقيق

به امتيازگيرنده خودداري كندتوانديم و يا از ارائه ترقيات . جنبه انحصاري امتياز را پس بگيرد

در ژاپن محدوديت بر تحقيق مستقل توسط امتيازگيرنده خالف اعمال تجاري منصفانه تلقي

و منع گرديده در حقوق ايران در فرض سكوت قرارداد.)Stands trom,2003,p.482(است شده

به موارد مشخص رسدبه نظر مي به اينكه دسترسي امتياز گيرنده به دانش فني محدود با توجه

و توسعه توسط گيرنده بدون اجازه دارنده خارج  شده در قرارداد است از قبيل توليد لذا تحقيق

و گيرنده بدون اذن يا اجازه دارنده حقي در اين خصوص ندارد در. از حدود قرارداد بوده

ميمواردي نيز كه در قر و توسعه دانش فني منع به ارداد امتياز گيرنده از تحقيق شود با توجه

 
.كلية شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند: قانون تجارت583مادة.1
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1387 قانون اساسي مصوب44اينكه احكام فصل نهم قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل

و منع انحصار حكم صريحي مبني بر ممنوعيت اين شرط پيش بيني به تسهيل رقابت راجع

و چنين شرطي در مواد كردهن  قانون از موارد ايجاد اخالل در رقابت تلقي نشده45و44 است

به جزء به منع قانوني آن فاقد مستند قانوني است با اين حال با توجه ط ماده2است اعتقاد  بند

تحميل شرايط قراردادي غير" قانون كه سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط از طريق 45

مم"منصفانه و نوع دانشته است چنانچه از نظر مرجع قانوني را موجب اخالل در رقابت

و توسعه در دانش فني از مصاديق تحميل) شوراي رقابت(رسيدگي كننده  شرط عدم تحقيق

و سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط باشد ممكن است  شروط قراردادي غير منصفانه

و منع  .دكرچنين شرطي را غير قانوني

و-6 پس بهره تعهد به توقف استفاده  – Post(ازانقضاء قرارداد برداري از دانش فني
Expiry Restraint on Use (

و كاركنان متخصص وي با استفاده از دانش فني موضوع در طول مدت قرارداد، گيرنده

به مرور صاحب مهارت و و اطالعات فني آن آشنا شده به فنون هاي قابل قرارداد نسبت

ميگردنتوجهي در اين خصوص مي چه بسا  تواند پس از پايان قرارداد براساسد كه

به توليد محصول موردنظر اقدام نمايدمهارت در چنين فرضي آيا. هاي آموخته شده نسبت

به توليد اقدام تواند پس از پايان قرارداد بر مبناي آموخته امتيازگيرنده مي هاي مكتسبه نسبت

و آيا امتيازدهنده حق دارد  و يا پس از پايان» استفاده گيرنده از دانش فني«كند را منع نمايد

در نظام حقوقي.) United Nation,1979 ,p.17-18(قرارداد پرداخت حق االمتياز را مطالبه كند

به عنوان يك قاعده كلي دانش فني واگذار شده براي تمام مدت توسط  بيشتر كشورهاي دنيا

م در.)Byrne , 2001 , p. 258(گر آنكه شرط خالف آن شده باشدامتيازگيرنده قابل استفاده است

و1959 مارس20اي خواهان در تاريخ پرونده و اطالعات محرمانه توليد  امتياز دانش فني

فروش دستگاه خنك كننده را همراه با عالمت تجاري در قبال پرداخت مبلغ حق االمتياز

ر شده بود؛ قرارداد چنين مقر30كند در ماده واگذار مي

را) امتيازدهنده(شركت شيكاگو« و پرسنل وي اين قرارداد برمبناي اعتماد به امتيازگيرنده

ميامضاء مي و امتيازگيرنده موافقت و دانش فني كند كه در طول مدت قرارداد اطالعات كند

و شركت شيكاگو ملزم مي نه شود اطالعات محرماتوليد خنك كننده را محرمانه نگهداري كند

به شخص ديگري غير از اين امتيازگيرنده در قلمرو قرارداد واگذار  و دانش فني مزبور را

.»نكند

حق20با پايان مدت  ساله قرارداد، امتيازگيرنده با استناد به پايان قرارداد از ادامه پرداخت

و امتيازدهنده با طرح دعوي ضمن مطالبه حق مالكانه صدور دس تور مالكانه خودداري نمود
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دادگاه رسيدگي كننده حكم. موقت منع امتيازگيرنده از استفاده از دانش فني را درخواست كرد

كه امتيازدهنده نمي توانسته امتيازگيرنده را بعد از پايان قرارداد از استفاده از دانش فني كه داد

كه ماده. در طي دوره قراردادي به دست آورده منع كند كه مقرر قرارد11همچنين حكم داد اد

به توقف استفاده از دانش فني  به هر دليل امتيازگيرنده ملزم كرده بود در صورت لغو قرارداد

و غيرقابل استناد است ال . توليد است، به دليل محدوديت ناموجه تجارت خالف قواعد كامن

از پايان در اين نظام حقوقي اگر چه تعهد صريح امتيازگيرنده به عدم استفاده از دانش فني پس

ميقرارداد بي به نظر و غيرقانوني رسد با اين حال تعهد گيرنده به پرداخت حق مالكانه در اثر

تعهد.),p.258 Branan, 2001(قبال استفاده از دانش فني پس از پايان قرارداد غيرقانوني نيست 

و مقررات كشورهاي مختلف از جمله اياالت متحده و اتحاديه عدم استفاده در رويه قضائي

و حكم قرار گرفته است . اروپا نيز مورد بررسي

 اتحاديه اروپائي تعهد امتيازگيرنده به عدم استفاده از دانش2004/772در مقررات شماره

كه امتيازگيرنده در طول قرارداد حاصل و اطالعات محرمانه  پس از پايان قرارداد كردهفني

و ماده سازمان ملل متحد در جزوة راهنماي خود درج. اشدب نمي81)1(خالف آزادي رقابت

شرط توقف استفاده را بيشتر در يك قرارداد پيمانكاري فرعي مناسب دانسته كه موضوع آن 

و پيش صرفاً اجازه برخي شركت و تحويل هاي جهت استفاده از دانش فني در توليد محصول

كه كم به امتيازدهنده است يعني در قراردادهائي و بيشتر به فروش آن تر ماهيت امتياز داشته

و ارائه سرويس مهندسي شبيه است در. قرارداد خدمات مهندسي در اين موارد نيز بايستي

. (United Nation, 1979, p.17)قرارداد به هدف محدود قرارداد تصريح شود

و عدم وجود حكم قانوني مبني  بر در نظام حقوقي ايران با توجه به اصل آزادي قراردادي

منع، شرط عدم استفاده از دانش فني با انقضاء قرارداد معتبر است با اين حال اين تعهد تا جايي

كه دانش فني افشاء نشده باشد به. مجري است در فرض سكوت طرفين در قرارداد راجع

 موضوع، حمايت قانوني از دانش فني مبني بر منع استفاده ديگران مجري است ولي در موردي

و جديديكه امتي به يافته مستقل و ابتكارات مشروع بر دانش فني، از گيرنده براساس اقدامات

و اين  به اينكه اين يافته براساس اقدام مشروع امتياز گيرنده بدست آمده دست يابد با توجه

از) قانون مدني504روح ماده(كند نتايج حقوقي را براي وي ايجاد مي لذا منع وي از استفاده

.فته ها پس از پايان قرارداد ممكن نيستاين يا

 نتيجه
به عنوان حقوق مالكيت فكري در قانون ثبت اختراعات، طرحهاي هر چند دانش فني

و نامهاي تجاري مصوب   مورد ذكر مقنن قرار نگرفته است ولي اين امر 1386صنعتي، عالئم
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و احكام قانوني حمايت از مانع از حمايت از آن براساس قواعد حقوق اموال در قانون مدني

و جزء65و64آن در مواد  قانون اصالح45ماده)ك(بند)1( قانون تجارت الكترونيكي

و اجراي سياستهاي كلي اصل  در فصل تسهيل رقابت44موادي از قانون برنامه چهارم

و در با اين حال اين احكام قانوني در موارديكه دانش فني براساس. باشدنمي  رضايت دارنده

 تواند مبناي جامعي براي حفظ حقوقگيرد نميچارچوب قرارداد در اختيار طرف ديگر قرار مي

و ارادي قرارداد نقش قابل توجهي در حمايت از و لوازم قانوني و مباني قراردادي دارنده باشد

حدانش فني ايفاء مي و دارنده بايد حداكثر پيش بيني هاي الزم جهت فظ محرمانه بودن كنند

برخي از تعهدات طرف. دانش فني كه از عناصر حمايت قانوني از آن است را بعمل آورد

و نيز قرارداد مربوطه است  قرارداد درخصوص حمايت از دانش فني از لوازم قانوني حمايت

و تعهد به و تجاري استفاده از دانش فني  مثل تعهد طرف قرارداد به محدوديت جغرافيائي فني

و محرمانه نگهداشتن دانش فني به ساير افراد با اين حال نقش پيش. عدم واگذاري آن

هاي طرفين در قرارداد جهت حمايت از دانش فني نيز از حيث اجرايي نمودن الزامات بيني

و نيز ايجاد تعهدات ويژه قراردادي جهت حمايت از دانش فني موجد مباني  قانوني مربوط

. اصيل است

د به حمايت از دانش فني، به سببب،يگراز سوي رغم امكان استخراج احكام قانوني راجع

و تعريف شده حمايت از دانش  و فقدان وجود يك نظام مشخص عدم صراحت كافي احكام

و ضمانت. فني، وضع احكام جديد الزم است اين احكام قانوني بايد ناظر بر شرايط، نحوه

و كيفري حمايت جهت پشت و تلقي از آن به عنوان اجراي مدني يباني از حقوق مشروع دارنده

به اينكه موافقتنامه جنبه. يكي از مصاديق حقوق مالكيت فكري باشد هاي با اين حال با توجه

تجاري حقوق مالكيت فكري سازمان تجارت جهاني دانش فني را بعنوان اطالعات افشاء نشده 

 مناسب است جهت تطابق با اين موافقتنامه مورد حمايت قرار داده است در حقوق ايران نيز

به. دانش فني بعنوان مصداق اطالعات افشاء نشده مشمول قواعد حمايتي قرار گيرد با توجه

متضمنكه44 قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل45ماده)ك( بند1وجود حكم جزء 

و ايجاد نظام مشخص استحكم حمايت از دانش فني و تعريف شده مطلوب، قاعده گذاري

و در صورت تحقق اين نقش، دخالت بيشتر قانونگذار توسط رويه قضايي اهميت ويژه اي دارد

از سوي ديگر هر چند حمايتهاي حقوقي از دانش فني در چارچوب. ضرورتي نخواهد داشت

د ستيابي مباني قراردادي با توجه به اصل آزادي قراردادها براساس ارادة دارنده دانش فني قابل

و فقدان رويه قضايي قوي  به دانش فني است لكن با توجه به فقدان نظام قانوني منسجم راجع

به واسطه عدم انسجام قانوني قابل اطمينان نيست .تكيه بر مباني قراردادي در بسياري موارد
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