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تعهد بهوسیله یا بهنتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای باالدستی نفتی
محمد نوروزی* ،دانشگاه امام صادق (ع)

انتقـال و توسـعهی فـنآوری بهعنـوان یکـی از مطلوبیتهـای قراردادهـای باالدسـتی نفتـی محسـوب
میشـود و تاکنـون اقدامـات متعـددی در ایـن راسـتا انجـام شـده کـه موفقیـت آن در مقـام عمـل
چشـمگیر نبـوده اسـت .بررسـی حقوقی شـروط قـراردادی ،میتواند محملی مناسـب برای اسـتفادهی
هرچـه بیشـتر و بهتـر از قـرارداد و جلوگیـری از زیانهـای احتمالـی فراهـم کنـد .بنابرایـن در نوشـتار
حاضـر تعهد بهوسـیله یـا نتیجه بودن شـرط انتقال فنآوری در قراردادهای باالدسـتی نفـت از دیدگاه
حقوقی بررسـی شـده اسـت.

بهعلت تأثیر انکارناپذیر فنآوری بر تولید نفت ،توسعهی فنآوری
جایگاهی بسیار مهم در صنعت نفت دارد .بنابراین همواره یکی از
دغدغههای کشورها اعم از تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان اصلی
نفت ،توسعهی فنآوری بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
انتقال فنآوری ،فرآیندی است که در آن با هدف تولید کاال و خدمات،
فنآوری از مبدأ به مقصد انتقال مييابد .بهگونهاي كه گيرندهی
فنآوري بتواند پس از اكتساب آن ،بهصورت مستقل از دهنده ،از
فنآوری استفاده کند .احاطهی کامل بر این فنآوری ،جذب نامیده
میشود .توسعهی فنآوری اوج موفقیت یک همکاری انتقال فنآوری
را میرساند که مجموعهی توانمندی ملی و سازمانی ،مهارتهای
مدیریتی و متخصصان پس از جذب دانش ،دانش جدیدی را توسعه
داده و بهعبارتی فنآوری جدیدی خلق میکند [.]1
مقولهی انتقال فنآوری بهعنوان یکی از بندهای قراردادی و در قالب
تعهد انتقالدهنده (یعنی کشور یا شرکت پیمانکار) به انتقالگیرنده
(کشور صاحب ذخایر نفتی یا کارفرما) تعریف میشود و بنابراین
در حقوق ،تعهدات قابلیت بررسی را دارند .تعهدات ،با رویکردها و
از مناظر گوناگون تجزیه و تحلیل میشوند .بسته به هدف تحلیل گر
نتایج قابلتوجهی در این دستهبندیها حاصل میشود .این نوشتار قصد
دارد قراردادهای انتقال فنآوری در بخش باالدستی صنعت نفت را از
دیدگاه تعهد بهوسیلهی یا تعهد بهنتیجه بودن آنها بررسی کند .دستاورد
این پژوهش میتواند زمینههای الزم برای تصمیمگیریهای آتی جهت
درج این شرط در قراردادهای باالدستی صنعت نفت و جبران زیانهای
احتمالی را فراهم آورد.
 -1تعهد انتقال فنآوری در قراردادهای باالدستی نفتی

با مطالعهی ساختار قراردادهای انتقال فنآوری میتوان آنها را به دو
دستهی کلی تقسیم کرد .دستهی نخست قراردادهایی هستند که بهطور
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اختصاصی جهت مبادلهی فنآوری منعقد میشوند و به اصطالح وجه
غالب آنها انتقال فنآوری است .دستهی دوم قراردادهایی هستند که
بهطور ضمنی ،همراه با انتقال فنآوری هستند .یعنی ترتیباتی که عموماً
ساختمحورند اما اجرا یا پیامد آنها با انتقال فنآوری مالزمه دارد.
هریک از این دستهها را میتوان به زیرشاخههای دیگری تقسیم کرد
که دستهبندی به قالبهای معاوضی و مشارکتی از این دست است .در
هر دو دسته از قراردادهای یاد شده ،اهداف مغابنهای و سودجویانهای
توسط طرفین دنبال میشود اما این تقسیمبندی بدان جهت است که
در گروه اول نوعی مبادلهی عین يا منفعت یا حتی تعهد (بهصورت دو
عوض مورد معامله) انجام میشود .اما در گروه دوم ،طرفین با همکاری
متقابل یکدیگر و با تعامل و دخالت مشترک در مراحل مختلف اجرایی
یک پروژه یا موضوع معین ،تمامی ابعاد حقوقی و اجرایی قرارداد را از
مرحلهی انعقاد تا اجرا و انقضای آن ،طراحی و هدایت میکنند [.]11
انتقال فنآوری یکی از مطلوبیتهای قراردادی است و معموالً
در قراردادهای نفتی بهعنوان پیوست قراردادی درج میشود .در
قراردادهای ایران چه قبل و چه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،به
مواردی از گزارههای مربوط به انتقال و توسعهی فنآوری اشاره
شده است .در قراردادهای بیع متقابل ،پیوست ( )Oو در قراردادهای
جدیدی نفتی ایران ( )IPCپیوستی با عنوان ( )Nبه موضوع انتقال
فنآوری پرداخته است .در این خصوص که آیا برای انتقال فنآوری،
قرارداد جداگانهای مورد نیاز است یا نه؟ میتوان اینگونه پاسخ داد که
کلیات مسائل مربوط به انتقال فنآوری در متن قرارداد درج میشود یا
بهصورت پیوست ارائه میگردد اما ممکن است در برخی از سطوح،
قرارداد دیگری که به ذکر جزئیات بیشتر میپردازد مورد نیاز باشد.
در مادهی 4-مصوبهی 16-مرداد  1395هیأت دولت ،دربارهی کلیات
قراردادهای جدید نفتی ایران که مربوط به انتقال و توسعه فنآوری
است آمده :بهمنظور انتقال و ارتقاء فنآوری ملی در حوزهی عملیات
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باالدستی نفت و اجرای طرحهای بزرگ و توانمندسازی شرکتهای
ایرانی برای اجرای پروژههای بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای
منطقهای و بینالمللی ،موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویبنامه
اعمال میگردد:
الف) در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/شرکتهای ایرانی اکتشاف
و تولید که طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابالغ میکند،
صالحیتشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده ،بهعنوان شریک
شرکت/شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در
فرآیند اجرای قرارداد ،امکان انتقال و توسعهی دانش فنی و مهارتهای
مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر میگردد .طرف دوم قرارداد
موظف به ارائهی برنامهی انتقال و توسعهی فنآوری بهعنوان بخشی
از برنامهی مالی عملیاتی ساالنه است .در هر قرارداد باید سیاستهای
اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند بهعنوان پیوست
فنآوری قرارداد آورده شود .تبصره :طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال
بندهای انتقال و توسعهی فنآوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده
با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد است.
ب) طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،
تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در
امر صادرات و اصالح مادهی ۱۰۴-قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب
 )۱۳۹۱و دستورالعملها و آییننامههای مربوط است.
پ) طرف دوم قرارداد متعهد میشود به استفادهی حداکثری از نیروی
انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارائهی برنامهی جامع آموزشی
جهت ارتقاء کیفی این نیروها و انجام سرمایهگذاریهای الزم در
قالب هزینههای مستقیم سرمایهای جهت انجام برنامههای آموزشی و
تحقیقاتی از جمله ارتقاء و بهروزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد
مراکز تحقیقاتی مشترک یا اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک مرتبط.
این برنامهها باید متناسب با عملیات (اکتشاف ،ارزیابی ،توسعهی اولیه،
توسعهی آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت) با توافق
شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمانبندی مشخص
و متناسب در هر قرارداد ارائه شود.
ت) در شرکت بهرهبرداری ،موضوع بند-الف مادهی ،۱۱-سمتهای
مدیریتی ،حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد
چرخشی است .در سازمان مدیریتی این شرکت ،سمتهای مدیریت
اجرایی بهتدریج به اتباع ایرانی واگذار میشود تا امکان انتقال دانش فنی
و مهارتهای مدیریتی به طرف ایرانی بهخوبی میسر گردد.
البته همانگونه که ذکر شد ،جزئیات مربوط به سازوکار انتقال و
توسعهی فنآوری در قالب پیوست ( ،)Nبه شرکتهای پیمانکار ارائه
میشود [.]2
 -2مفهوم تعهد بهوسیله و نتیجه در قرارداد

در تعهد بهوسیله ،شخص متعهد به انجام تمامی اقدامات الزم برای
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حصول نتیجه است اما اگر متعهد ،به تعهدش عمل کرد و نتیجه حاصل
نشد ،مسئولیتی ندارد .حال آنکه در تعهد بهنتیجه ،شخص تعهدی را
برعهده گرفته و التزام میدهد که نتیجه را حاصل کند .در واقع در تعهد
بهوسیله ،متعهد ،ضامن وجود نتیجه و غرض متعهدله نیست بلکه ملتزم
میشود که وسیلهی رسیدن بهنتیجه را فراهم کند .متعهد بهنتیجه باید
دقیقاً آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته انجام دهد و اگر نتیجهی
تعیین شده را در اختیار متعهدله قرار ندهد مسئول تلقی میگردد؛ چراکه
متعهد بهنتیجه ،مکلف به تدارک حق ذیحق است .در حالی که در
تعهد بهوسیله ،تالش به تدارک حق در حد توان است .در واقع تعهد
بهنتیجه ،تعهدی قطعی است و مقید به امکانات نیست .در تعهد بهنتیجه،
اثبات بیتقصیری کفایت نمیکند؛ بلکه در صورت عدم اجرای تعهد،
باید وجود قوهی قاهره را به اثبات برساند و کافی نیست که متعهد،
کوشش و تالش خود را به اثبات برساند .بلکه یا باید نتیجه را در اختیار
متعهدله قرار دهد یا دخالت یک عامل خارجی را در عدم تحقق نتیجه
اثبات کند.
گاهی تعهد ،تعهد به واقع کردن نتیجهی موضوع قرارداد است .اجرای
تعهد در این موارد ،محقق کردن آن نتیجه است و در صورت عدم
تحقق آن ،بههر علت ،تعهد همچنان اجرا نشده باقی میماند [ .]7بر
اساس این تقسیمبندی باید بررسی شود که چه چیزی توسط متعهد
وعده داده شده بود و متعهدله چه انتظار معقولی میتوانست از قرارداد
داشته باشد .گاهی متعهد تعهد میکند که نتیجهی مشخصی را برای
متعهدله فراهم سازد .مث ً
ال کاالیی را از جایی به جای دیگر حمل کند،
که به آن تعهد بهنتیجه گویند .اما گاهی تعهد میکند که فقط وسایل
مناسب برای دستیابی بهنتیجهی مورد نظر را بهکار ببرد؛ مانند تعهدی که
وکیل به موکل خود ،مبنی بر دفاع از وی میدهد اما قول نمیدهد که به
نفع وی حکم صادر شود؛ به این تعهد ،تعهد بهوسیله گویند [.]6
در تعریـف تعهـد بهوسـیله ،تعهـد دیگـری وجـود دارد کـه هـدف آن
وقـوع نتیجـهای خـاص نیسـت؛ بلکه تعهد به تلاش برای نیـل به مقصود
اسـت و تحقـق و عدمتحقـق مقصـود تفاوتـی نـدارد .این تعهـد نیز تعهد
بـه انجـام کار اسـت؛ البتـه کاری کـه نتیجـهی آن تضمین نمیشـود [.]7
ضمـن اینکـه برخـی تعهـد بهوسـیله را ،تعهـد بـه انجـام عملـی میداننـد
کـه در ارتبـاط امـور ممکـن اسـت وسـیلهی چیـزی دیگـری باشـد امـا
نسـبت بـه حصـول آن ،تعهـدی انجـام نمیشـود .در اینگونـه تعهـدات
هـرگاه متعهـد وظایـف خـود را در فراهـم کـردن وسـیله ،اعمـال دقـت
و بهکارگیـری اطالعـات علمـی خویـش انجـام دهـد ،تعهـد خـود را
ایفـا کـرده اسـت [ .]8آنچـه در تعهـد بهوسـیله مهم اسـت اعمـال مقدار
معینـی تالش توسـط متعهـد برای اجرای تعهد اسـت .مقـدار این تالش،
علیالقاعـده متناسـب بـا یـک فرد متعـارف اسـت و بیشـتر از آن نیازمند
قانـون یـا توافقی خاص اسـت .ایـن نوع تعهد بـا اعمال تلاش مورد نظر
توسـط مدیـون ،اجـرا شـده و تلقی میگـردد [.]7
تفکیـک تعهـدات بهنتیجـه و بهوسـیله ،بایـد قبـل از هـر چیـز بـر مبنـای
تحلیـل ارادهی طرفیـن قـرارداد انجـام شـود .زیـرا ایـن تحلیـل ،محتوای
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تعهـدات را تعیین میکند .مشـکل اینجاسـت که این اراده ،همیشـه ابراز
نمیشـود یـا بهروشـنی الزم ابـزار نمیگـردد .بهعلاوه اگـر تعهـدات،
ریشـه در قانـون یا رویهی قضایی داشـته باشـد ،جسـتجوی قصـد طرفین
قـرارداد کمکـی نمیکنـد .بنابرایـن در ایـن زمینـه دو معیـار کـم و بیش
عینی پیشـنهاد شـده اسـت :نخسـت؛ معیار مبتنی بر تحلیل موضوع تعهد
کـه بـر اسـاس ایـن معیـار ،تعهـد بهنتیجـه آنسـت کـه اجـرای آن قابلیت
بیـش یـا کـم بـودن را نـدارد و نمیتـوان تصـور کـرد کـه متعهـد ،تنهـا
ملـزم شـده باشـد آنچـه را در توان دارد انجـام دهد .دوم؛ معیـار مبتنی بر
بررسـی شـرایط اجـرای قـرارداد [ .]6ایـن دو معیـار یکدیگـر را تکمیـل
میکننـد امـا تـا حـد زیـادی بـا یکدیگـر تداخـل دارنـد و این امـکان را
فراهـم میکننـد کـه هـم ارادهی احتمالی طرف قرارداد شـناخته شـود و
هـم مالحظـات بر معیـار عینی قـرار گیرنـد [.]12
معیار نخست مبتنی بر احتمالی بودن اجرای تعهد است .فرض بر اینست
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که اگر اجرا احتمالی باشد ،متعهد نخواسته به یک نتیجه تعهد دهد بلکه
تنها متعهد شده که با بهکارگیری وسایل مناسب به آن دست یابد و
متعهدله نیز به نوبهی خود ،برخی احتماالت را پذیرفته است .اما اگر
نتیجهی مورد نظر متعهدله ،بدون دشواریهای ویژه قابلدستیابی باشد
فرض میگردد که همین نتیجه موضوع تعهد است و متعهدله هیچگونه
احتمالی را نپذیرفته است.
تمیـز دادن مفـاد تعهـد بهنتیجـه یـا وسـیله ،علاوه بـر اینکه بـر چگونگی
وفـای بـه عهد مؤثر اسـت از نظر اثباتـی و جابجایی مدعـی و مدعیعلیه
نیـز حائـز اهمیـت اسـت .در مـورد تعهـد بهنتیجـه ،اثبات بهدسـت آمدن
آن بـا مدیـون اسـت و تحقـق نیافتـن نتیجهی مطلـوب خود دلیلـی کافی
بـر عـدم وفـای بـه عهد اسـت .امـا در تعهـد بهوسـیله ،چون موضـوع آن
انجـام کاری مشـخص نیسـت و بـا التـزام بـه رعایـت احتیـاط و بـهکار
بـردن صالحیـت ،نتیجـه تضمیـن نشـده ،دلیلـی بـر عـدم وفـای بهعهـد

مبانی تمیز دادن تعهد بهوسیله و بهنتیجه []3

ردیف

مبنای تمیز

توضیح مبنا

نقد مبنا

1

تحلیل ارادهی طرفین

برای تمییز نوع تعهد ،باید ارادهی طرفین را کشف کرد که مستلزم
تحلیل روانی آنهاست

تشخیص اراده کار آسانی نیست و معموالً عدم ابراز
اراده بهسهولت انجام نمیشود

2

موضوع تعهد

اگر تعهد به پرداخت بود تعهد بهنتیجه است؛ در حالی که تعهد به
احتیاط و مراقبت ،تعهد بهوسیله است .ضمن اینکه اکثر تعهدات
قراردادی ،تعهد بهنتیجه بوده و عموم الزامات خارج از قرارداد ،از
نوع تعهد بهوسیله است

معیار کاملی نیست و ابهامات زیادی دارد که در
برخی موارد ،استفاده از آن را دشوار میکند

3

اگر نتیجهی مورد نظر متعهدله بدون دشواری قابلدسترسی باشد تعهد
احتمالی بودن نتیجهی
ناظر بهنتیجه است و در صورت تأثیر احتمال در حصول نتیجه ،تعهد
تعهد
بهوسیله است

تشخیص احتمالی بودن و دشواری یا آسانی دستیابی
بهنتیجه ،مبهم است

4

نقش کنشگر و مؤثر هرگاه بخشی از سکان حرکت و اجرای تعهد بر عهدهی متعهدله باشد،
متعهدله در اجرای تعهد عدم حصول نتیجه تماماً بر عهدهی متعهد نیست

در واقع بهعلت دخیل دانستن متعهدله در اجرای
تعهد ،بر احتمالی شدن تعهد بهنتیجه تأکید میشود

5

قابلیت متعهدله

در اجرای بعضی تعهدات ،توانایی و قدرت فراگیری متعهدله مؤثر
است؛ یعنی باید اجرای آنرا پذیرفته باشد که این امر موجب بهوسیله
شدن نوع تعهد میشود

این مبنا در مواردی نظیر آموزش کاربرد بیشتری
دارد و قابلیت تعمیم در همهی تعهدات را ندارد

6

نوع قرارداد

اگر متعهد به تعهدی ملزم گردد که در دستهی تعهدات ایمنی قرار
میگیرد تعهد وی از نوع بهوسیله است و برعکس تعهدات مربوط به
حمل و نقل اشیاء از نوع بهنتیجه است

این مبنا نیز در برخی از انواع تعهدات قابلاستفاده
است

7

این مبنا بر نقش رویهی قضایی در تعیین نوع تعهد تأکید دارد .مث ً
ال در
معیار مبتنی بر انصاف حقوق ایران ،تعهد فروشندهی ساختمان به تهیهی امتیاز برق با وجود
بهنتیجه بودن ،تعهد بهوسیله است

شاید این مبنا ،به سختی قابل بهکارگیری در فضای
بینالمللی است که رویههای قضایی متفاوتند

8

مقدار خطرات ناشی از اگر تعهد به امری گردد که خطرات زیادی برای متعهدله دارد ،متعهد
باید مراقبت بیشتری کند که از نوع نتیجه است
فعالیت

برای خردساالن است که تعهد بهنتیجه است؛ در
حالی که آموزش شنا برای بزرگساالن تعهد بهوسیله
است

9

اگر وظیفهی اثبات تعهد و عدم اجرا برعهدهی متعهدله باشد تعهد از
نوع بهوسیله است و اگر وظیفهی اثبات علت عدم اجرا و انتساب آن به
عاملی خارجی برعهدهی متعهد باشد تعهد از نوع بهنتیجه است

بحث تعیین بار اثبات از نتایج تفکیک تعهدات
است اما گاه بهعنوان یکی از مبانی تمییز نیز استفاده
میشود

بار اثبات

15

نیسـت و طلبـکار بایـد وجـود تقصیـر و بیمباالتـی را ثابـت کنـد .زیـرا
بنـای دو طـرف بـر اینسـت کـه احتمـال دارد کوشـش متعهـد بیثمـر
بمانـد و نتیجـهای بهدسـت نیایـد [ .]10بنابرایـن وقتـی قـرار شـد خطـای
قـرارداد ،همـان عـدم اجـرای تعهـد قـرارداد از سـوی مدیون باشـد الزم
اسـت ایـن دو تعهـد از یکدیگـر جـدا شـوند؛ بدیـن معنـی کـه خطـای
قـرارداد در مـورد تعهـد بهنتیجـه ،عدمتحقـق آن نتیجه اسـت و در مورد
تعهـد بهوسـیله ،انجـام نـدادن تلاش مـورد انتظار اسـت [.]7
جهـت تمیـز دادن تعهـدات و اینکـه چگونـه میتـوان تشـخیص داد کـه
تعهـد از نـوع بهوسـیله اسـت یـا بهنتیجه ،بایـد بهدنبـال معیار مناسـبی بود
کـه در جـدول 1-بـه برخی از این مبانی اشـاره شـده اسـت.
شـاید نتـوان هیچیـک از معیارهـای ذکـر شـده را بهتنهایـی بهعنـوان
مبنـای مناسـبی بـرای تشـخیص نـوع تعهـد (بهوسـیله یـا بهنتیجـه بـودن)
دانسـت امـا در مقـام بررسـی تکتـک تعهـدات میتـوان بـا اسـتفاده از
مبناهـای چندگانـه بـه نتایـج دقیقتـری دسـت یافـت.
 -3بحث و بررسی

سـئوالی کـه در ایـن نوشـتار بررسـی شـده را میتـوان در ایـن جملـه
خالصـه کـرد :تعهـد انتقـال فـنآوری در قراردادهای باالدسـتی نفتی از
نـوع تعهـد بهوسـیله اسـت یا نتیجـه؟ ثمـرهی عملی پاسـخ به این سـئوال
آنسـت کـه اگـر ایـن تعهـد از نـوع انتقـال بهنتیجـه باشـد بایـد گیرندهی
فـنآوری بـه توانمندیهـای الزم منـدرج در قـرارداد مبنـی بر اکتسـاب
فـنآوری از دهنـدهی فـنآوری دسـت یافتـه باشـد و اگر دهنـده ،موفق
بـه انتقـال نشـده باشـد بـه تعهـد خـود عمـل نکـرده و بایـد بـر اسـاس
قـرارداد فیمابیـن زیـان را جبـران کند .اما اگـر تعهد انتقال فـنآوری از
2
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سطوح و اجرای فنآوری و رویکردهای توسعهی هریک از آنها []14

نـوع تعهد بهوسـیله باشـد اگـر دهندهی فنآوری سـعی مناسـب را انجام
داده باشـد و بـر اسـاس عـرف عمـل کـرده باشـد ،حتـی اگـر گیرنـدهی
فـنآوری بـه موفقیـت کامـل دسـت نیافتـه باشـد ،بـه تعهـد خـود عمـل
کـرده و مشـمول هیچگونـه خسـارت یـا جبـران زیـان نخواهد بـود .مث ً
ال
اگـر یادگیـری یـک مهـارت نظیـر رانندگـی را یـک فـنآوری بدانیـم
اگـر قـرارداد بیـن هنرآمـوز و مربـی از نـوع تعهـد بهوسـیله باشـد ،مربی
بایـد بـر اسـاس عـرف ،آموزشهای الزم را بـه هنرآموز بدهـد و پس از
اتمـام دورهی آموزشـیً ،
مثلا سـه جلسـهی تئوری و ده جلسـهی عملی،
دسـتمزد خـود را دریافت مـیدارد؛ حتی اگر هنرآمـوز در آزمون نهایی
پذیرفتـه نشـود .اگـر همین امر بـه عنوان تعهـد بهنتیجه تلقی شـود ،مربی
در حالتـی بـه دسـتمزد خویش میرسـد کـه هنرآمـوز در آزمـون نهایی
رانندگـی پذیرفتـه شـود و گواهینامـهی خـود را دریافـت کند.
در مـورد اینکـه چـه فنآوریهایـی در صنعـت نفـت مـورد نیـاز اسـت،
رویکردهـای گوناگونـی وجود دارد .همین امر سـبب اختالف نظرهایی
در خصـوص شـیوهی مواجهـه یا اتخـاذ روش مناسـب انتقال نیز شـده و
برداشـتهای مختلفـی را نسـبت بـه میـزان موفقیـت یـک فرآینـد انتقال
فـنآوری بـه بـار آورده اسـت .برخـی از طبقهبندیهـای ارائـه شـده از
اجـزای مختلـف فنآوریهـا ،آنرا در چهـار جزء سـختافزار ،نرمافزار،
انسـانافزار و سـازمانافزار جـای میدهنـد و نسـبت بـه رویکردهایی که
تنهـا انتقـال فـنآوری را بـا انتقـال تجهیـزات برابـر میداننـد رویکـرد
متفاوتتـری نسـبت بـه انتقـال و توسـعهی فـنآوری دارنـد [ .]5برخـی
دیگـر فـنآوري را شـامل پنـج جزء سـختافزار ،نرمافـزار ،انسـانافزار،
اطالعاتافـزار و سـازمانافزار میداننـد.
تفکیـک اجـزای مختلـف فـنآوری از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه بـا

)*The mode focused on scientific and technology-based innovation (STI
)**The mode based on learning-by-doing, by-using, and by-interacting (DUI
نوع دانش

جزء فنآوری

تعریف/توضیح

مصداق/نمونه

سختافزار

تجسم خارجی هر فنآوری

ماشینآالت/تجهیزات

نرمافزار

دانش استفاده از سختافزار

دستورالعملهای استفاده از
سختافزار

مغزافزار

دانش دالیل استفاده از هر
فنآوری

علت تقدم و تأخر در یک فرآیند،
تأثیر یک ماده در محصول

چرایی

انسانافزار

فنآوری متجسم در انسان

مهارت تولید ،نوآوری و خالقیت
در انسان

کیستی

اطالعاتافزار

فنآوری متجسم در مدارک
و اسناد

سند ،نقشه ،طرح ،نظریه و ...

سازمانافزار

فنآوری متجسم در سازمان
و مدیریت

مجموعهی نظام سازماندهی ،مدیریتی،
شبکهسازی و ...

چیستی

چگونگی

روش یادگیری

يادگيري بر اساس
مطالعات بنيادين و پايهاي
و مبتني بر تحقيق و توسعه؛
از ايده تا محصول

یادگیری حین انجام کار،
تعامل و استفاده

رویکرد توسعه

*STI

**DUI
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توجـه بـه شـیوهی اکتسـاب متفـاوت هریـک از ایـن اجـزاء ،نـوع تعهـد
انتقالدهنـده و انتقالگیرنـده و طبیعتـاً نتایـج مختلفـی در تقسـیمبندی
تعهـد بهوسـیله و نتیجـه در هـر یـک از اجـزاء حاصـل میشـود.
برخی حقوقدانان بیان میکنند [:]1
الـف) بهدلیـل اقتضـای ذات قـرارداد انتقـال فـنآوری ،اصلیتریـن و
اساسـیترین تعهـد انتقالدهنـده در ایـن قـرارداد کـه سـایر تعهـدات
قـراردادی حـول محـور آن شـکل میگیـرد ،انتقـال فـنآوری بـه
انتقالگیرنـده اسـت؛ بهنحـوی کـه در نتیجـه اجـرای قـرارداد ،منتقلالیه
هماننـد ناقـل ،بـر فـنآوری موضـوع قـرارداد ،اسـتیال یافتـه باشـد.
ب) برخلاف قـرارداد ،مجـوز بهرهبـرداری از حـق اختـراع که هسـتهی
اصلـی توافـق طرفیـن بـر مجـوز بـرای بهرهبـرداری متمرکـز اسـت و
سـایر تعهـدات در صـورت ضـرورت بهتبـع ایـن مجـوز ،ایجـاد و اجـرا
میشـوند ،در قـرارداد انتقـال فـنآوری ،هسـتهی اصلـی توافـق طرفیـن
بـر انتقـال فـنآوری متمرکـز اسـت .در ایـن راسـتا هـر چیـزی کـه برای
تحقـق انتقـال الزم باشـد بهعنوان شـروط و تعهـدات تبعی ،از لـوازم این
قـرارداد تلقـی شـده و ناقـل بایـد بـر حسـب اقتضـای ذات این قـرارداد،
آنهـا را فراهـم کنـد .حتـی اگـر صـدور مجـوز بـرای بهرهبـرداری از
اختـراع ،دانـش چگونگـی یـا سـایر امـوال فکـری حسـب نیـاز از لـوازم
امـر تحقـق انتقـال فـنآوری بـه حسـاب آیند.
ج) ایـن قـرارداد ،اساسـاً بـا قـرارداد مجـوز بهرهبـرداری متفاوت اسـت.
حتـی اگـر قـرارداد مجـوز بهرهبـرداری از نـوع انحصـاری باشـد و حتی
اگـر در متـن آن شـرط توانمندسـازی (تحقـق انتقـال) گنجانـده شـده
باشـد .زیـرا اوالً انحصـاری بـودن قرارداد فقـط از جهت محـدود کردن
اسـتفادهی دیگـران از موضـوع معاملـه در قـرارداد مجـوز بهرهبـرداری
منظـور میگـردد وگرنـه از ایـن جهـت کـه ایـن قـرارداد ،تنهـا مجـوز
بهرهبـرداری اسـت بـا قـرارداد لیسـانس سـاده یـا غیرانحصـاری ،تفاوت
ماهـوی نـدارد .هرچنـد وجـود مجوز بـه یکی از انحـاء مذکـور از لوازم
اصلـی قـرارداد انتقـال فنآوری اسـت .ثانیاً شـرط توانمندسـازی (تحقق
انتقـال) بـا اقتضـای ذات قـرارداد مجـوز بهرهبـرداری کـه ِصـرف اجازه
اسـت سـازگار نیست.
د) در قـرارداد انتقـال فـنآوری ،برخلاف قـرارداد مجـوز بهرهبـرداری
کـه تعهـد مجـوز دهنـده از نوع تعهد بهوسـیله اسـت .تعهد انتقـال دهنده
تعهـد بهنتیجـه یعنـی انتقال فنآوری اسـت.
برخـی حقوقدانـان بـا تعهـد بهنتیجـه دانسـتن قـرارداد انتقـال فـنآوری
معتقدنـد ایـن قـرارداد با توجه بـه ویژگیهایـش (که بهنوعی قـراردادی
تعهد بهنتیجه اسـت) سـازوکار اجرایـی خاص خود را میطلبـد .بنابراین
اگـر دهنـدهی فـنآوری ،تعهـدی را بپذیـرد که امـکان بـرآورده کردن
آنـرا نداشـته باشـد ،اثرات حقوقـی متعاقب آن بـا پیچیدگیهایـی همراه
خواهـد بـود .از بررسـیهای انجـام شـده در مـورد آثـار قـرارداد انتقـال
فـنآوری مشـخص میشـود اگرچـه آثـار آن مثـل سـایر قراردادها سـه

دسـته آثـار (الـف) مسـتقیم و زادهی قـرارداد (ب) غیرمسـتقیم و فرعـی
قـرارداد (ج) آثـاری کـه در دو دسـتهی اول و دوم قـرار نمیگیرنـد و
ممکـن اسـت در نتیجـهی قـرارداد یـا بـر اثـر عـرف یـا قانون و بهشـکل
الزامـات و تعهـدات ایجـاد شـوند تقسـیم میگردنـد .امـا ذیـل ایـن
دسـتهبندی ،بـا اهمیتتریـن بخـش قـرارداد مزبـور و مهمتریـن اثـر آن
در تعهـدات طرفیـن بـروز و ظهـور مییابـد [ .]1در همیـن خصـوص
ایـن نتایـج هـم حاصـل میشـود کـه در آثـار قـرارداد انتقال فـنآوری:
اوالً اسـاس قـرارداد مبتنـی بـر تعهـدات انتقالدهنـده اسـت .ثانیـاً در بین
تعهـدات انتقالدهنـده ،اصلیتریـن تعهـدی کـه در ایـن قـرارداد محـور
تمامـی تعهـدات محسـوب میشـود تعهـد بـه انتقـال اسـت و بهتبـع
تضمینهـای عقـدی (وارانتـی) هـم از نقـش پایـهای در ایـن قـرارداد
برخوردارنـد .ضمـن اینکـه تعهدمحـوری مزبـور در چنیـن قـراردادی
وابسـته بـه جوهـر قـرارداد اسـت و اقتضـای ذات آن بهحسـاب میآیـد.
بنابرایـن چـون شـرط ضمنـی نیـز محسـوب میشـود نیـازی بـه تصریـح
بـر ایـن تعهـد در قـرارداد نیسـت .همیـن طـور اسـت موضـوع برخـی از
تضمینهـای عقـدی.
هرچنـد تحلیـل ذکـر شـده یکـی از قویتریـن و رایجتریـن رویکردهـا
نسـبت بـه تعهـد بهنتیجـه بـودن قراردادهـای انتقـال فـنآوری اسـت .اما
بایـد در تحلیلـی دقیقتـر از اجـزای فـنآوری ،تعهـد بهوسـیله یـا نتیجـه
بـودن آنـرا در هـر یـک از اجزا مـورد بحث و بررسـی قرار داد .بررسـی
ایـن امـر در سـطح باالدسـتی صنعـت نفـت کـه اقتضائـات خـاص خـود
را دارد راهگشـاتر خواهـد بـود؛ حتـی اگـر در مجـال چنیـن نوشـتاری
نمیگنجـد امـا میتـوان مبحـث فـنآوری در صنعـت نفـت را چیـزی
فراتـر از قراردادهـای رایـج انتقـال تجهیـزات و آموزشهـای اپراتـوری
دانست.
عمـوم تمرکـز مباحـث مربـوط بـه حقـوق انتقـال فـنآوری مربـوط
بـه انتقـال سـختافزار بـوده و شـئون متعهـد را در تحویـل تجهیـزات،
ادوات ،ماشـینآالت و  ...خالصـه کـرده اسـت .هرچنـد طـی سـالهای
اخیـر بخـش دیگـری کـه مربـوط بـه اسـناد ،مـدارک ،حقـوق مالکیـت
معنـوی و ...اسـت در ایـن حـوزه گسـترش یافته کـه میتوان با مسـامحه
آنـرا قابلتطبیـق بـا جـزء نرمافـزار دانسـت .بـا ایـن اوصـاف ،مطالعـات
حقوقـی مربـوط بـه انتقـال فـنآوری ،اجـزای دیگـر فـنآوری (یعنـی
مغزافـزار ،اطالعاتافـزار و سـازمانافزار) را درنظـر نمیگیرنـد و
تلقـی محدودتـری نسـبت بـه مفهـوم فـنآوری دارنـد؛ بـا ایـن بیـان کـه
اقتضـای ذات قـرارداد خـاص انتقـال فـنآوری ،اسـتیالی انتقالگیرنـده
بـر فـنآوری موضـوع قـرارداد اسـت [ .]9تعهـد اصلـی انتقالدهنـده را
فراهمسـازی زمینـهای بـرای این اسـتیال و تسـلط بـر فنآوری مـورد نظر
میداننـد امـا در مقام توضیح بیشـتر ،اجرای درسـت این تعهد را مسـتلزم
تأمیـن سـه مـورد اسـناد ،آمـوزش و کمکهـای فنـی تلقـی میکنند که
در واقـع در تطبیـق بـا اجـزای فـنآوری ،شـامل سـختافزار و نرمافـزار
میشـود و نسـبت بـه سـایر اجـزا سـکوت میکنـد.
با توضیحی که ذکر شد میتوان گفت تحلیلهای حقوقی موجود ،نظر
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دقیقی نسبت به تمامی اجزای فنآوری ندارد و از آنجا که سه جزء
مغزافزار ،انسانافزار و سازمانافزار با متغیرهای انسانی گره میخورند،
کمتر محل بحث حقوقدانان متخصص انتقال فنآوری و دانش فنی
بودهاند .در واقع با توجه به اینکه متعهدله (انتقال گیرندهی فنآوری)
در یادگیری و کسب توانمندی در سه جزء مذکور نقشی اساسی ایفا
میکند و در این انتقال قابلیتهای او نقش اصلی دارد میتوان در
تعهد بهنتیجه بودن این اجزا تردید کرد و آنها را تعهد بهوسیله دانست.
بهعبارت دیگر ،وابستگی میزان یادگیری و اکتساب توانمندی در
مغزافزار ،انسانافزار و سازمانافزار به ظرفیت جذب و لزوم توسعهی
درونزا در کشور یا شرکتی که خواهان اکتساب فنآوری است تعهد
بهنتیجه بودن این امر را برای انتقالدهنده ناممکن میسازد و حتی با
وجود تعهد انتقالدهنده به انتقال فنآوری مورد نظر ،ادراک طرفین
از این انتقال بهعنوان یک جعبهی سیاه تلقی میشود که دقتنظرهای
بیشتری را در این امر میطلبد.
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بنا به مالحظات و مناسبات مختلف حقوقی ،نتایج گوناگونی بر آن بار
میشود .یکی از نکات مطرح در خصوص تعهد انتقال فنآوری در
قراردادهای باالدستی نفت را میتوان تعهد بهوسیله یا تعهد بهنتیجه بودن
آن دانست .هرچند نتایج بسیاری از مطالعات و بررسیهای حقوقی،
قراردادهای انتقال فنآوری را با عنوان تعهد بهنتیجه طبقهبندی میکنند
اما دقت نظر بیشتر در اجزای مختلف فنآوری نشان میدهد که قرار
گرفتن این تعهد ذیل تعهدات بهنتیجه بهدلیل برداشتهای مختلف از
مفهوم فنآوری است و نمیتوان دربارهی تمامی اجزای فنآوری ،یک
تلقی داشت .نتیجهی این پژوهش نشان میدهد که اجزای سختافزار
(به معنی تجهیزات و  )...و بخشهایی از نرمافزار در فنآوری تعهد
بهنتیجه هستند و متعهد باید با بهنتیجه رساندن تعهد خود در این اجزاء،
آنرا ایفا کند .اما در خصوص اجزای مغزافزار ،انسانافزار و سازمانافزار
که در آنها متعهدله نیز نقشی فعال دارد ،بهعنوان کنشگری عامل حضور
مییابد و ظرفیت جذب فنآوری توسط این کنشگر در میزان موفقیت
عمل انتقال فنآوری بسیار حیاتی است ،تردیدی جدی در تعهد بهنتیجه
بودن به وجود میآید و میتوان آنرا در دستهی تعهدات بهوسیله
طبقهبندی کرد که در این صورت اگر متعهد ،تالش عرفی و متناسب را
جهت انتقال انجام داد و مستندات الزم را برای انجام چنین تالشی ارائه
کرد به تعهد خود عمل کرده است؛ حتی اگر موفقیت کاملی حاصل
نشده باشد.
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