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(تاریخ دریافت49/2/5 :؛ تاریخ پذیرش)49/6/25 :

چكيده
جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی ،همة عرصههای دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است .حرکت به سممت قراردادهمای
خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد تما حمدی شماخة حقموق بمی الملم
خصوصی را به حاشیه رانده است .اما حقیقت ای است که بدون درنظرگرفت خطوط اصلی ای شاخه از دانش حقوق نمیتوان به تموافقی
راهگشا دست یافت که همة اختالفها را پوشش دهد .بهاضافه یک قرارداد هرگز نمیتواند همة جنبههای اختالف را پیشبینی کنمد و در
برخی موارد نظامهای حقوقی با وضع قوانی آمره در موضوع ،جلوی توافق را سد میکنند .تعیی قانون حماکم در امموا و مالییمتهمای
معنوی بهواسطة برخی ویژگیهای ذاتی و برخی کنوانسیونهای مربوط ،دشواریهایی را ایجاد میکند .ایم پمژوهش درصمدد اسمت بمه
عام ارتباط با درنظرگرفت ویژگیهای اموا و مالییت معنوی ،در حوزة قراردادهای مربوط به ای اموا  ،نگاهی موشیافانه داشته باشد.

کليدواژگان
اموا و مالییت معنوی ،عام حمایت ،عام ارتباط ،عام ثبت ،قراردادهای اموا معنوی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهpendashtehpoor@ut.ac.ir :
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مقدمه
بیمناسبت نیست که عصر حاضر را عصر مالکیتهای معنوی بدانیم .جهتگیری اقتصادی دنیا بهه
سمت تحول نظام مالکیت فیزیکی به مالکیت معنوی شاید بیشتر به این دلیل باشد که امهرز ه ایهن
حقوق ناشی ا اموالی است که ار ش یافته ز قواعد اساسی در جابهجهاییههای مهالی متمایهل بهه
نقلزانتقاالت اموال معنوی است .حقوق که علمی ابزاری است نیز به دنبال این تمایل حرکت کرده
ز خود را با آهنگ آن هماهنگ کرده است ز قواعد اساسی خود را بهکار گرفته است تا به نظمدهی
بیشتر این رزابط کمک کند .هر چند در ادامه در مینۀ ماهیت اموال معنوی بیشهتر سه ن خهواهیم
گفت ز زیژگیهای این اموال را بر خواهیم شمرد ،بهطور مقدمه باید گفت هر چند به لحاظ ار ش
اقتصادی که شاید اصلیترین مؤلفۀ مال ) (Propertyباشد ،تفهازتی چشهم یر بهین امهوال مهادی ز
معنوی نیست (کاتو یان ،4831 ،ص ،)95اما این خصیصه که این اموال منتسب به منشأ ز متکی به
تولید ا تمامیت انسانی است ،مهمترین تفازت این اموال ز اموال مادی است.
ا این نظر برخی تفازتها در سیستم قراردادی ناظر به این اموال ز حمایتهای قهانونگهااران
ا این اموال رخ میدهد.
در زاقع ،اموال معنوی برخالف اموال مادی که ار شِ فارغ ا منشأ تولید دارند ،لززمها بایهد در
ارتباط با یک منشأ تولید قرار گیرند تا در قالهب مهال درآینهد ز ار ش مهالی داشهته باشهد (

Carlo

 .)Venturini, 1985, p.20این مسئله بهزیژه در جایی که برخی ا اموال معنوی همانطور کهه گفتهه
خواهد شد ،در تش صیافتن به ثبت نیز منوط هستند ،کار را دشهوارتر مهیکنهد .در ههر صهورت،
پایرفتن زصف ،مالیت برای این دسته ا پدیدهها خودبهخود مسئلۀ نقلزانتقال را نیهز مرهر مهی
کند .غالب انتقاالت مالی ز اقتصادی بر اساس قرارداد است ز قراردادها ا این حیث حجمی باال ا
مدیریت انتقال اموال را به خود اختصاص میدهند .البته مشکل قراردادهای مربوط به اموال معنوی
به ماهیت این اموال ،بهزیژه با این فرض که هر مال معنوی یک بعد مالی  -یعنی قابلیهت تقهویم -
ز یک بعد ش صی  -یعنی ارتباط ش ص با اثر -دارد ،برمیگردد .در این صورت قرارداد حهداکرر
توان خود را برای ن اهداشتن حداکرر حقوق طرفین بهکار خواهد گرفت ز البته این تنا ع منافع بهه
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اختالفهایی نیز منجر خواهد شد .همانطور که گفته شد ،تفهازت یهادی در زصهف مالیهت بهین
اموال معنوی ز اموال دی ر نیست ز به همین مقتضا ،این اموال نیز در دز سرح داخلی ز بینالمللی
نقلزانتقال میشود

)(Troller, 1994, p.17

ز ایهن بعهد ا معهامالت محهل حضهور قواعهد حقهوق

بینالملل خصوصی در قراردادهای مربوط به اموال فکری است (.)Fantiman, 1999, p.132
این مقاله درصدد است با بررسی ماهیت ز قواعد اموال معنوی ز قراردادهای راجهع بهه آن ،بهه
این سؤال اصلی پاسخ دهد که امهوال معنهوی در دسهتۀ ارتبهاطی امهوال ز قراردادهها چهه عوامهل
ارتباطی جهت حل تعارض در فرض تعارض قوانین دارد؟ ز در ادامۀ آن به این سؤالها نیز پاسخ
خواهد

داد:

 اساسا درج قانون حاکم در حل تعارض در اینگونه اموال چه تأثیری خواهد داشت؟ در صورت عدم درج قانون حاکم زضعیت عامل ارتباط چیست؟ آیا دریافتن عامل ارتباط اموال معنوی را باید به دز گرزه با شرط ثبهت ز بهدزن آن تقسهیمکرد؟
فرضیۀ اساسی این مقاله داشتن ماهیت دززجهی اموال معنوی است که به آن هم جنبهۀ مهالی ز
هم تش ص فردی میدهد .در عداد منابع اساسی این مقاله باید ابتدا به کنوانسیونههای حهاکم بهر
اموال معنوی اشاره ز قواعد آن را بررسی کرد .سپس ،به سراغ دکترین دربارة جایابی عامل ارتبهاط
در این اموال رفت .بر این اساس ،در دز ب ش «تعریف عامل ارتباط با رزیکهرد امهوال معنهوی» ز
«عامل ارتباط در قراردادهای راجع به اموال معنوی» مسائل مهاهوی بررسهی مهیشهود ز در ب هش
سوم نتیجه ز راهحلها بیان میشود.
تعریف عامل ارتباط با رویكرد اموال فكری
در نوشتههای حقوق بینالملل خصوصی ز تعارض قهوانین ،تعریهفههای گونهاگونی ا عامهل یها
1. Connecting factors
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عوامل ارتباط بیان شده است .برخی در تعریف عوامل ارتباط نوشتهاند« :ربطههای میهان اتفاقهات،
اموال ،معامالت ،اش اص ز کشورها یعنی چهه عهواملی آن اتفاقهات ز امهوال ز  ...را بهه کشهوری
ارتباط میدهد» (سلجوقی ،4858 ،ص .)39برخی عوامل ارتباط را چنین تعریف کردهانهد« :ارتبهاط
میان طبقهبندیهای حقوقی با قهانون قابهلاجهرا» ) .(Carlo Venturini, 1985, p.14نویسهندة دی هر
عامل ارتباط را به برخی زقایع برجسته که ارتباطات ذاتی میان زضعیت زاقعی تعیهینشهده توسهط
دادگاه ز یک سیستم حقوقی خاص را ایجاد میکند ،تعریف کرده است (.)Lagard, 1991, p.141
هر یک ا تعریفهای یادشده قسمتی ا معنای عامل ارتباط را بیان کردهاند .هرچند زظیفۀ این
پژزهش تحقیق در معنای عامل ارتباط نیست ،جهت بهدستآزردن دیهد صهحیح ا عامهل ارتبهاط
دربارة اموال معنوی باید درک نسبتا هم را ز یکسانی ا مفهوم عامل ارتبهاط داشهت .اساسها همهۀ
اختالفها نسبت به مفاد یا اجرای یک قرارداد یا نقض یک حق خارج ا قرارداد در یهک «قلمهرز
قضایی» 4رخ میدهد .ازلین مرجع برای حلزفصل اختالفها دادگاههای ملهی اسهت کهه بههطهور
پیشفرض به دعازیای که در آن قلمرز رخ میدهند رسیدگی میکنند .لیکن افراد ممکن اسهت در
توافقهای خود حل اختالف را به دازری ارجاع دهند .در همۀ این موارد ،باید معلوم شود کهه چهه
قانونی بر رزابط طرفین اختالف حاکم است تا مرابق با آن حکم مسئله است راج میشود ،اختالف
حلزفصل شود .برای دستیابی به قانون ماهوی که بر اخهتالف طهرفین حهاکم اسهت ،ابتهدا بایهد
ماهیت اختالف معلوم شود .این ماهیت بهطور مستقیم منشهأ تعیهین عامهل ارتبهاط در رابرهۀ بهین
طرفین است .عامل ارتباط میتواند اقامت اه ،محل انعقاد قرارداد ،محل نقض حقوق یا محل اجرای
قرارداد باشد.
دادگاه یا دازری پس ا تعیین ز جایابی عامل ارتباط میتواند قانون ماهوی را معلهوم ز مسهائل
دی ری ا جمله احاله را سامان دهد .در اختالفات قراردادی ،تعیین قانون حاکم بر قهرارداد نیهز در
تعیین ز جایابی عامل ارتباط دخیل میشود .در قراردادها طرفین ممکن است قبل ا برز اخهتالف
1. Jurisdiction
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ز بهعنوان شرط ضمن قرارداد یا بعد ا برز آن ز بهعنوان شرط الحاقی قانون خاصی را بر قرارداد
خود حاکم کنند .در این صورت برای تعیین عامل ارتباط نیا است به قصد طرفین نیز توجه شود.
بررسی مفهوم عامل ارتباط

بهطور کلی اموال فکری ،در دستۀ اموال گنجانده میشوند .بنابراین ،در بهادی امهر بهرای بررسهی ز
جایابی عامل ارتباط در مسائل مربوط به اموال معنوی باید آنها را با مش صات کلی دستۀ اموال ز
بهطور خاص در دستۀ اموال منقول جای داد .در دستۀ منقول نیز اموال به عینی ز دینی تقسهیم مهی
شوند ) .(Carlo Venturini, 1985, p.10طبق این تقسیمبندی اموال معنهوی در دسهتۀ امهوال منقهول
دینی جای میگیرند ز در این فرض برای تعیین عامل ارتباط باید به این دستۀ ارتباطی توجه کرد.
لیکن نباید ا نظر دزر کرد که اموال معنوی دارای دز جنبهۀ شهاخصانهد :جنبهۀ مهالی ز جنبهۀ
ش صی .بر این اساس ،نمیتوان بههراحتهی امهوال معنهوی را در دسهتۀ ارتبهاطی امهوال قهرار داد.
بنابراین ،باید به دنبال عامل ارتباطی خاصی بود .اموال معنهوی سهه زجهه متمهایز دارد کهه باعهث
برجست ی در مرالعه ز دقت در اعمال قواعد حل تعارض میشود ).(Van Eechoud, 2005, p.291
ازل ،اموال معنوی ز حمایت ا آنها خصیصۀ نظم عمومی را دارند؛ یعنی بهنوعی بهین حقهوق
خصوصی ز عمومی در رفتزآمد هستند .جدای ا نظرهای مرر شده در مینۀ منشأ اموال معنوی
که به عم برخی متفکران عصر نو ایی (کاپلستون ،4831 ،4ص )11ا تمامیت انسانی صاحب اثهر
ناشی میشود ،ب شی عمده ا اموال معنهوی اساسها پهس ا ثبهت ا اعتبهار ز حمایهت برخهوردار
میشود ز تا قبل آن در عداد اموال قابل حمایت مرر نمیشود .در نتیجه ،دزلتهها ایهن امهوال را
معتبر ،ز متعاقبا ا آنها حمایت میکنند .بهاضافه اینکه اموال معنوی تأثیری مهم در نظهم عمهومی
اقتصادی داشته است ،یرا حقوقی که ناشی ا فرایندهای تجاری ز صنعتی بوده است اساسا منشهأ
تولید ثرزت یا تو یع آن است ز در صورت نقض یا نابسامانی آنها ،نظم عمومی اقتصهادی بهرهم

1. Fredericke Copleston
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میخورد ،که نشاندهندة جنبۀ عمومی داشتن اموال معنهوی اسهت ،هرچنهد آ ادی بههکهارگیری ز
انتقال این اموال جنبۀ خصوصی آنها را گوشزد میکند.
دزم ،حمایت ا اموال معنوی در یک کشور معموال دنبالۀ سلسلهای ا حمایتهای بهینالمللهی
ا این اموال است .اساسا بسیاری ا دستورالعملها ز کنوانسیونها چه الزامآزر شده باشد ،یا هنهو
جزء قواعد حقوق نرم باشند ،باعث شکلگیری یک حرکت بینالمللی در مینۀ امهوال معنهویانهد،
خصوصا مانی که نظم اقتصادی بینالمللی اقتضا میکند حمایتی یکسان ا این اموال انجام گرفتهه
تا جلوی تبعیض در دسترسی ز بهکارگیری همۀ فعاالن اقتصادی گرفته شود.
سوم ،حمایت ا اموال معنوی چارچوب سر مینی دارد .دربارة چهارچوب سهر مینی یها عامهل
سر مینی ارتباط اموال معنوی در ادامه بیشتر س ن خواهیم گفت .لیکن در ایهن مقهام شهایان ذکهر
است قرارگرفتن آنها در دستۀ اموال باعث میشود اصل ازلی ز چارچوب اصلی در تعیهین قهانون
صالحیتدار عامل ارتباط سر مینی باشد .هرچند عامهل سهر مینی در اینجها مفههومی زسهیعتهر ا
مفهوم عامل ارتباط سر مینی در سایر دستهها ز عوامل دارد ).(Fentiman, 2005, p.137
در نهایت ،باید تأکید کرد که اکرر نویسندگان ) (Kono, 2012, p.8; Troller, 1994, p.19دربهارة
اموال معنوی ،میان اموال معنوی با قید ثبت ز بدزن این قید تمایز گااشتهاند ز در دستۀ ازل عوامل
ارتباطی را مضیقتر ا قسم دزم مرر کردهاند.
دستهبندی عوامل ارتباطی

هن امیکه س ن ا عوامل ارتباطی قابلطر مرر میشود همانطور که بیهان شهد بایهد بههطهور
مستقیم به زیژگیهای اموال معنوی توجه کرد .در زاقع ،عوامل ارتبهاط دربهارة امهوال معنهوی نیهز
مانند اموال معنوی باید ا دز جنبۀ مستقل تبعیت کنند .بر این اسهاس ز بها درنظرگهرفتن مقهدمات
ال م برای مال محسوبشدن این قسم ا پدیدههای حقوقی عوامل قابلطر به شهر
میشود.

یهر مرهر
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ازل «عامل سر مینی» 4یا صحیحتر «عامل مکانی» است که اصل ازلی ز قاعدة بنیادین در تعیهین
قانون حاکم است .عامل سر مین را «حق قضازت داخل در قلمرز» تعبیر کهردهانهد ز آن را مبنهای
تعیین قانون حاکم دانستهاند ) .(Lagard, 1992, p.65عامل مکانی میتواند بهرای تعیهین ز شهناخت
محتوای قانون حاکم (نظریۀ ازل) یا برای انت اب قانون حاکم (نظریۀ دزم) مورد توجه قرار گیهرد.
در هر دز نظریه باید گفت عامل سر مین فارغ ا نقش ثبت در خلق اموال معنوی ،مهمترین عامهل
سنتی در شناخت قانون حاکم است ز اساسا محاکم در اختالفهای مربوط بهه حقهوق بهینالملهل
خصوصی بیشتر به بهکارگیری این عامل متمایلند؛ اما عامل سر مینی خود مفهومی گسهترده دارد ز
به عنوانهای م تلف موجب حکومت نظامهای قانونی متفازتی میشود .تفازت دز نظریه در تهأثیر
عامل سر مین در تش یص محتوای قانون حهاکم یها خهود قهانون حهاکم اسهت .در صهورت ازل،
رسیدگی بر اساس قانون حاکم محل اقامۀ دعوا ز گاهی محل نقض خواهد بود ،امها بها توجهه بهه
نظریۀ دزم ،با بحث احاله مواجه میشویم ز ا قانون محل انعقاد یا محل انجامدادن تعهدات سه ن
گفته میشود .بر همۀ اینها باید قانون محل ثبت را نیز افززد که بیشتر دربهارة امهوال مشهرزط بهه
ثبت مرر میشود .بر این اساس ،باید گفت مناسبترین تلقهی ا عامهل مکهانی یها سهر مینی در
تعیین قانون حاکم عبارت ا «زابست ی یک عامل یا ارتباط یک عامل با عنصر ثابهت مکهان» اسهت
که در ادامه بیشتر توضیح داده میشود.
دزم «عامل ثبت» است که در کنوانسیون پاریس ز همچنهین موافقهتنامهۀ جنبههههای تجهاری
مالکیت فکری ) (TRIPSبه عنوان شرط ال م برای حمایت قانونگهااران ا برخهی امهوال معنهوی
مقرر شده است .این عامل بهصراحت اشاره میکند که ثبت به عنوان شرط ال م در مال تلقیشهدن،
خود عامل ارتباطی مؤثر برای تش یص قانون حاکم است .در زاقع ،ثبت اثر موجب میشود تها آن
اثر هم در مرحلۀ ایجاد ز هم در مرحلۀ حمایت ا قانون محل ثبت پیرزی کند 2.لهیکن در بررسهی
1. Territoriality

 .2طبق کنوانسیون پاریس  ،45همچنین ،موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری مالکیت معنوی این اموال را میتوان به  .4طهر

8

حقوق خصوصی ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2314

عامل ارتباطی ثبت باید نکات یر را در نظر گرفت :ازال ،عامل ثبت خود در یک اصهرال عهام ا
یرشاخههای عامل ارتباطی مکان است .لاا قواعد زیژهای را در تش یص ،بیشتر ا آنچه در عامهل
مکانی گفته شد ،ایجاد نمیکند جز آنکه استفادة محکمه ا آن مهیتوانهد در مهواردی بهه حمایهت
بیشتر ا اثر مربوط شود .ثانیا ،جنبههای فراگیر اموال معنوی موجب شده است گرایش زیهژهای در
نظام یکسانسا ی حقوق ناشی ا ثبت ایجاد شود .اساسا کنوانسیون پهاریس ز موافقهتنامهۀ جنبهه
های تجاری مالکیت معنوی خود عمال بهطور قوانین نمونهای درآمده است که حتی کشورهایی که
به این اسناد نپیوستهاند نیز قوانین داخلی خود را مبتنی بر آن تنظیم کردهاند .ا این جمله مهیتهوان
به قانون ثبت اختراعات ز طر های صنعتی ز عالئم تجاری ایران مصهوب  4831اشهاره کهرد کهه
محتوای مشابهی با مقررات بینالمللی دارد.
سوم« ،عامل انتشار» است .برخالف عامل ثبت که نوعی ارتباط در تشه ص امهوال معنهوی بها
قدرت حاکمه ز دزلت دارد ،عامل انتشار عمدتا م صوص اموال معنوی است که بهدزن قیهد ثبهت
ایجاد ز حمایت میشود که ا آن جمله میتوان به حق مؤلف اشاره کرد .مهادة  2کنوانسهیون بهرن
دربارة حقوق مؤلف در کنار عوامل سر مینی حمایت ،معیار حمایت را بهصراحت بهسوی اثر برده
است ز آن را به ملیت پدیدآزرنده ،محل انتشار اثر ،محل سکونت پدیدآزرنهده ز آثهار منتشرشهده
مرتبط میکند .همچنین ،در مادة  9کنوانسیون عبارت «خاست اه» به کار گرفته شده است کهه عامهل
ارتباط اصلی حمایتشده در این کنوانسیون است ز در توضیح این ماده عبارت «خاسهت اه اثهر» را
بهکار گرفته است که بهصراحت متضمن بهکارگرفتن قانون حهاکم بها مهدنظرگرفتن عامهل ارتبهاط
انتشار است.
4

چهارم« ،عامل حمایت» است که مانند عامل ارتباط مکانی باید عاملی فراگیر تلقی کرد .اساسها

صنعتی .2 ،عالئم تجاری .8 ،اختراعات ز اکتشافات تقسیم کرد .لیکن مبحث جدیدیتری همچون مهدارهای الکترزنیکهی
ز مادة مؤثرة دارزیی نیز به این لیست اضافه شده است.
1. Lex protection
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دربارة اموال معنوی تقسیمبندی اصلی در عوامل را باید به همهین دز قسهم یعنهی عامهل مکهانی ز
عامل موضوعی یا حمایتی تقسیم کهرد .عامهل حمهایتی همهانطهور کهه برخهی آن را «اسهتفاده ا
مرلوبترین حمایت» (CLIP, 2011, act 3:201) 4میدانند ا چارچوبهای مدرن حمایت ا اموال
معنوی ز مبتنی بر چهرة عام ز حمایت بینالمللی ا این نوع اموال است .در زاقع ،این عامل مبتنهی
بر دز توجیه مربت ز منفی است .جنبۀ مربت یعنی عامل ارتباطی حمایت توجیه میکند کدام قهانون
بیشترین منافع را در برابر نقض مالکیت فکری تأمین میکند .این امر که «پرسهودترین حمایهت» ا
یک اثر مبنا ز توجیهکنندة قانون حاکم است ،خهود مبتنهی بهر فلسهفهای جدیهد در تحلیهل قاعهدة
حقوقی است

(Eechoud, 2005, p.295

 .)Vanن رش فایدهگرایانهه بهه قاعهدة حقهوقی یها تحلیهل

2

اقتصادی حقوق ا خالل این عامل راه خود را به حقوق بینالملل خصوصهی بها کهرده اسهت ز
سیستم حقوقی را با این سؤال مواجه میکند که اگر قانونی نسبت به اثر مهؤثرترین ز سهودمندترین
حمایت را داشته باشد ،آن قانون شایستۀ حکومت به قرارداد یا اختالف غیر قراردادی است.
توجیه دزم مبتنی بر سؤالی منفی است که بر خالف اینکهه در بیشهتر مهوارد حمایهت ا امهوال
معنوی چهرهای مکانی دارد ،چه قانون دی ری میتواند بهعنوان قانون حاکم زجهود داشهته باشهد؟
( .)Van Eechoud, 2005, p.295ایهن عامهل در مقهررات رم ز همچنهین مؤسسهۀ ارزپهایی مهاکس
پالنک 8مرر شده است که در محل خود به آن اشاره خواهد شد .در اینجا فقط به بیان این نکتهه
بسنده میشود که اعمال این عامل ارتباطی بیشتر در ت لفات خارج ا قهرارداد عینیهت مهییابهد ز
غالبا مربوط به جایی است که قانون حاکم مقرراتی رضایتب ش ندارد یها نقهض در چنهد کشهور
م تلف زاقع شده است (.)Van Eechoud, 2005, p.295

1. Article 3:201: Initial Ownership
(1) Initial Ownership Inluding in Particular Authorship of a Copyrighted Work and Entitlement to
Intellectual Property Rights Arising out of Registration is Governed by the Law of the Law of the
state for Which Protection is Sought.
2. Economic Analysis of Law.
)3. European Max Planek Group on Conflict of Laws in IP (CLIP
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عواملی که اشاره شد مهمترین عواملیاند که میتوان به عنوان عامل ارتباطی در دسهتۀ امهوال ز
دستۀ قراردادها ا آنها یاد کرد .البته عوامل دی ری مانند اعتبار ز نظم عمومی خصوصها در دسهتۀ
قراردادها زجود دارد که به آنها اشاره میشود .آنچه مهم است نقش ن رش به عوامل ارتبهاطی در
تش یص قانون حاکم است .ا آنجا که انت اب یک عامل ارتباط بهطور مستقیم به انت هاب قهانون
حاکم منجر میشود ،ن رش به عامل ارتباط تأثیری بسزا در انت اب عامل مناسب خواهد داشت.
هر چند دادگاههای داخلی در هر کشور متمایل به انت اب عامل ارتباط مکانی در تعیهین قهانون
حاکم اند ،دیدگاه جدید رزیهها را به سوی انت اب عامل مناسب هدایت میکند .البته ایهن نکتهه را
نیز باید افززد که اهمیت حمایت زیژه ا اموال معنوی به نوعی زحدت بینالمللی در مینهۀ زضهع
قواعد دربارة این اموال منجر شده است .چهرة عمومی این اموال ا یکسو ز تا گی رزابط آنها ا
سوی دی ر ،مجامع حقوقی بینالمللی را بر آن داشته است تا پیش ا برز اختالفات حقوقی نوعی
هم رایی بین نظامهای قضایی م تلف ایجاد کند که این هم رایی گاهی ا طریق تنظیم کنوانسیون
ها ز گاهی ا طریق قواعد نرم حقوقی برای هدایت قانونگهااران در قهانونگهااری دربهارة امهوال
معنوی بوده است.
در تش یص عامل ارتباط در اموال معنوی باید دز موضهوع بررسهی شهود .ازل اینکهه جای هاه
عامل ارتباط در انعقاد قراردادهای مربوط به اموال معنوی کدام است ز دی ری ،نقش نظم عمهومی
در این تش یص است که در ذیل با تفصیلی بیشتر بررسی میشود.
عامل ارتباط در مرحلة انعقاد و اجرای قرارداد

دز عنصر اساسی در انعقاد قرارداد دخالت دارند .ازل ،عنصر شکلی اسهت کهه مشهتمل بهر شهکل
قرارداد ،نحوة ابرا قصد ز تبادل ارادهها است .دزم ،عنصر ماهوی است که مربوط به خود موضوع
قرارداد ز زیژگیهای آن است .دربارة عامل ارتباط ز تعیهین قهانون ،بایهد شهکل ز ماهیهت انعقهاد
قرارداد را بررسی کنیم تا معین شود انت اب کدام دستۀ ارتباط مناسبتر خواهد بود.

00 
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 اسهت4راهحل سنتی در انت اب قانون حاکم بهر شهکل انعقهاد قهرارداد قهانون محهل تنظهیم سهند
 در این راهحل اسناد ا. قانون مدنی آن را برگزیده است516 همانطور که قانونگاار ایران در مادة
 سر مینی یعنهی محهل تنظهیم سهند، عامل ارتباط، بر این اساس.حیث اعتبار تابع محل تنظیم است
 اما ن رشهای جدید در حقوق بینالملل خصوصی این رزش سهنتی را رهها کهرده اسهت ز.است
 آ ادی طهرفین قهرارداد در انت هاب قهانون4531  کنوانسهیون رم، همچنین،بسیاری ا قانونگااران
 طرفین همانطور که میتوانند،(؛ بنابراینLagard, 1991, p.67) حاکم بر شکل قرارداد را پایرفتهاند
. قانون حاکم بر انعقاد قرارداد را نیز انت اب خواهند کرد،قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را برگزیند
 زجود ز صحت قرارداد یا یکهی ا شهرزط مقهررة آن تهابع، کنوانسیون رم3 طبق بند ازل مادة
، کنوانسهیون5  در توضهیح مهادة2.قانونی است که بهموجب کنوانسیون رم اعمالشدنی خواهد بود
 قانون محل تنظیم سهند ز: کنوانسیون فقط دز قانون را در نظر میگیرد5 نویسندگان معتقدند «مادة
قانون حاکم بر ماهیت قرارداد؛ اما هیچگونه تقدم ز تأخری بین این دز قانون قائل نبوده ز قاعده را
1. locus Regictum
2. Article 9: Formal validity
1. A contract concluded between persons who are in the same country is formally valid if it
satisfies the formal requirements of the law which governs it under this Convention or of the
law of the country where it is concluded.
2. A contract concluded between persons who are in different countries is formally valid if it
satisfies the formal requirements of the law which governs it under this Convention or of the
law of one of those countries.
3. Where a contract is concluded by an agent, the country in which the agent acts is the relevant
country for the purposes of paragraphs 1 and 2.
4. An act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated contract is formally
valid if it satisfies the formal requirements of the law which under this Convention governs or
would govern the contract or of the law of the country where the act was done.
5. The provisions of the preceding paragraphs shall not apply to a contract to which Article 5
applies, concluded in the circumstances described in paragraph 2 of Article 5. The formal
validity of such a contract is governed by the law of the country in which the consumer has
his habitual residence.
6. Notwithstanding paragraphs 1 to 4 of this Article, a contract the subject matter of which is a
right in immovable property or a right to use immovable property shall be subject to the
mandatory requirements of form of the law of the country where the property is situated if by
that law those requirements are imposed irrespective of the country where the contract is
concluded and irrespective of the law governing the contract.
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کامال انت ابی میداند» ( .)Lagard, 1991, p.67بر این اساس ،در مقابل دیهدگاه جهزمگهرای قهوانین
سنتی در انت اب قانون محل تنظیم رزیۀ جدید متمایل به احترام به آ ادی قراردادی حتهی در امهور
شکلی است (الماسی ،4858 ،ص .)881شایان ذکر است قانونگااران کشورهای ارزپهایی بهه طهور
گسترده ا این قاعده حمایت کردهاند (سلجوقی ،4858 ،ص.)129
در قوانین سهنتی ،همچنهین ،در کنوانسهیون رم ،بههزیهژه در جهایی کهه عنصهر بهینالمللهی در
شکلگیری قرارداد زجود دارد ،قانون محل اجرای قرارداد قانونی است که بهر موضهوع قهرارداد ا
حیث قواعد اساسی مانند مالیت ز مشرزعیت حکومت دارد ) .(Lgarde, 1991, p.89توضهیح اینکهه
فرض تعیین قانون محل اجرا در صورت نبود توافق است ز توافهق در ایهن مینهه کهامال معتبهر ز
ال م االجراست .البته برخی نویسندگان در صورت عدم انت اب قانون حاکم متمایل به قانون محهل
انعقاد شدهاند ز ا آن حمایت میکنند ز چنین مقرر میکنند« :تمهیدات حقهوق موضهوعه در ایهن
خصوص مستقال باید بر اساس کشور حمایتکننده با درنظرگرفتن قاعدهی سر مینی انت اب شود»
) .(Troller, 1994, p.15به نظر این گرزه قاعدة حمایتی که دارای ارتباط بها قاعهدة مکهانی یکهی ا
طرفین باشد محمل انت اب قانون حاکم است.
همچنین ،ا جمله موارد مهم در تش یص عامل ارتباط ز اعمهال قهانون حهاکم نظهم عمهومی ز
قواعد آمره است .همانطور که اشاره شد ،موضوع این مقاله با دز مفهوم «اموال معنوی» ز «حقهوق
بینالملل خصوصی» مرتبط است که هر دز با نظم عمومی ارتباط بسهیار قهوی دارنهد .ا یهکسهو
حقوق بینالملل خصوصی تحت حاکمیت الزامات نظم عمومی فرازانهی اسهت ز ا سهوی دی هر،
اموال معنوی رابرهای نزدیک بها نظهم عمهومی اقتصهادی 4دارد .بههاضهافه اینکهه جنبهۀ «ش صهی
مالکیتهای معنوی» به زاسرۀ نظریههای یرساختی دربارة نتایج فکر انسهان ز حمایهت خهاص ا
تولیدات ذهنی ز فکری انسانها بهنوعی ا حمایتهای قوانین آمره ،چه در سهرح ملهی ز چهه در
سرح بینالمللی برخوردارند .بر این اساس برخی کشورها نسبت به قیمت یا شرزط ضمانتی برخی
1. Economic Policy
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قراردادهای مربوط به اموال معنوی قواعد آمره مقرر کرده اسهت ز توافهق ز آ ادی اراده را در ایهن
مینهها محدزد میکنند .این مسئله در بند ازل مادة  6کنوانسیون رم  4531به این شر بیهان شهده
است« :به موجب کنوانسیون حاضر ،در حین اجرای قانون کشوری معین ،مقنن است به قانون آمرة
کشوری دی ر ترتیب اثر داده شود که مورد مررزحه به آن کشور عامل ارتباط نزدیهکتهری داشهته
باشد  4.»...در ادامۀ این ماده بیان شده است« :به منظور اخا تصمیم در مورد ترتیب اثر دادن به ایهن
مقررات ،طبیعت ،موضوع ز نیز نتایج اجرا یا عدم اجرای آنها مورد توجه قرار خواهند گرفت».
هر چند نظریههای جدید حقوقی که نمونهای ا آن در متن تهیههشهده توسهط مؤسسهۀ مهاکس
بالنک با عنوان ( )CLIPمنتشر شده است ،نظم عمومی در انعقاد را ا مدار بحهث خهارج ز بیشهتر
بحث خود را بر نظم عمومی دادگاه رسیدگیکننده متمرکز کرده است .همانطور که در مادة 8:512
میخوانیم «ابزارهای پیشبینیشده بهزسیلۀ این قواعد برای هر کشور مقنن اسهت ا سهوی دادگهاه
غیرموجه تلقی شوند اگر این ابزارها بهزاسرۀ م الفت بها نظهم عمهومی قابلیهت اجهرای بهرای آن
دادگاه را نداشته باشد».
در ادامه ،در مادة  1:114در دز مورد قاضی را ا شناسایی ز اجرای قانون حاکم منع میکند:
 .4اگر شناسایی ز اجرا بهصراحت م الف نظم عمومی باشد.

1. Article 7: Mandatory rules
1. When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to the
mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection,
if and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the
law applicable to the contract. In considering whether to give effect to these mandatory rules,
regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or
non-application.
2. Nothing in this Convention shall restrict the application of the rules of the law of the forum in a
situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the
contract.
2. Article 3:902: Public policy of the forum
The application of a provision of the law of any State specified by these Principles may berefused
only if such application is manifestly incompatible with the public policy ordre public of the
forum.
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 .2اگر شناسایی ز اجرا با یکی ا قواعد اساسی آیین دادرسی دادگاه محل اقامۀ دعوا متنهاقض
باشد.
به نظر میرسد اساسا ن رش قانونگااران ز حقوقدانان جدید به مسئلۀ تعهارض صهالحیت در
خصوص اموال معنوی ،گاار ا حکومت قوانین ملی به سمت زحدت حقوقی بینالمللی است .بهر
این اساس ،سا مانهای بینالمللی ز مؤسسات حقوقی ا طریق کنوانسیونههایی ماننهد کنوانسهیون
رم ،کنوانسیون پاریس ز برن ز اخیرا کنوانسیون تریپس ز قوانین نمونهای ماننهد مقهررات مؤسسهۀ
مرالعاتی ماکس بالنک بر رزی مالکیت معنوی ) (CLIPز همچنین ،قوانین نمونهۀ سها مان جههانی
مالکیت معنوی )WIPO( 4سعی در رسیدن به تلقی مشترک ا قواعد حاکم بر اموال معنوی ا لحاظ
شکلی ز محتوایی دارند ز تا حدزدی این تالشها نتیجه داده اسهت .بهر ایهن اسهاس ،ارادة جدیهد
قانونگااران در بحث انعقاد ،حتی در بحث نظم عمومیکاستن ا قواعهد ثابهت مکهانی ز آمهره ،ز
افزایش حجم توافقات ،مبتنی بر اصل آ ادی قراردادها در انت اب قانون حاکم است.
جایابی عامل ارتباط در قراردادهای اموال فكری
به نظر میرسد در بادی امر تفازت یادی میان قراردادهای مربوط به امهوال فکهری ز قراردادههای
دی ر در مینۀ تش یص عامل ارتباط زجود نداشته باشد .به هر حال ،در تلقی سنتی ا این امر باید
ابتدا توصیفی دقیق ا موضوع انجام گیرد ز بعد ا تش یص دستۀ ارتباطی به دنبهال عامهل ارتبهاط
ب ردیم.
برخی نویسندگان گفتهاند صرف اشتمال قرارداد بر یک تعهد نسبت به امهوال معنهوی قهرارداد
عامل ارتباط دارد

)1994, p.14

 .(Troller,برخی دی ر قرارداد را صهرفا دربهارة انتقهال ب هشههای

قابلانتقال ا اموال معنوی در نظر گرفتهاند (.)CLIP.Art.3: 301; Kono, 2012, p.9
به هر حال ،موضوع این مقاله بررسی قراردادهای مربوط به اموال معنهوی نیسهت .لهاا بهه ههر
1. Available at://www.wipo.int
2. Transferability
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تقدیر که قرارداد عنوان «قرارداد اموال فکری» به خود گرفت ز مسهئله مربهوط بهه چنهد سیسهتم
حقوقی شد ،باید ا جایابی عامل ارتباط س ن گفت .دربارة عامل ارتباط در دستۀ قراردادها باید بها
درنظرگرفتن تغییر ن رشها نسبت به مفهوم آ ادی قراردادها تحول قهانون حهاکم ز عامهل ارتبهاط
مناسب برای استقرار قانون حاکم بررسی شود.
نگرشهای مختلف به تعيين عامل ارتباط

این فرض که قرارداد همواره شامل یک شرط برای تعیین قانون حاکم باشد ،همیشهه محقهق نمهی
شود ) .(Kono, 2012, p.10بلکه در شرایری قرارداد شامل چنین شرطی بهطهور صهریح یها ضهمنی
نیست .در اینجا نوبت به تعیین عامل ارتباط برای تش یص قانون حاکم میرسد.
در تعیین عامل ارتباط قانونگااران ز نویسندگان م تلف رزشهای متفازتی را پیش گرفتهانهد،
اما همچنان مهمترین عامل ارتباط در این بحث عامل ارتباطی سر مینی است ز بهطهور گسهتردهای
همۀ پیشنهادها دربارة قانون حاکم به سمت عامل ارتباطی سر مینی ز مکانی رفته اسهت .برخهی ا
این نوشتهها

)HUGE

 (ALI,به سمت انت اب قانون حاکم بر انتقالدهنده رفته است ،برخی متمایل

به عامل سکونتگاه انتقالگیرندة شده اند .برخی به سهمت قهانون محهل حمایهت رفتهه اسهت .در
نهایت ،برخی به عوامل چندگانه متمایل شدهاند (.)CLIP
کنوانسیون رم  4531در این مینه زضعی زیژه دارد .مادة  1کنوانسیون قاعدهای کلی زضع مهی
کند که متشکل ا  8عنصر است .4 :در صورت فقدان انت اب قرارداد تابع قانون کشوری است کهه
با آن کشور نزدیکترین پیوندها را دارد؛  .2فرض این است که این کشهورها همهان کشهور محهل
سکونت معمولی طرفین است که اجرای تعهد شاخص قرارداد بر عهدة ازست به شرطی که تعههد
مزبور قابلتش یص باشد؛  .8اگر ا مجموع ازضاعزاحوال معلوم شود قهرارداد بها کشهور دی هری
نزدیکترین پیوندها را دارد ،امارة یادشده نادیده گرفته میشود.
بر این اساس کنوانسهیون رم نهوعی امهاره بهرای تعیهین تعههد شهاخص انت هاب کهرده اسهت
1. Intangible Contract
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 در حالی که در مقررات تنظیمشده توسط مؤسسهۀ مهاکس پالنهک زضهع.(Lagarde,

1991, p.39)

طور دی ری است ز ترجیح داده است با درنظرگرفتن ماهیت اموال معنوی عواملی چندگانۀ ارتباط
 امارة سکونتگاه را در شهرایط خهاص ز در4531 را به رسمیت بشناسد ز بر خالف مقررات رم
.نبودن عوامل ارتباطی دی ر در نظر میگیرد
 تمایل یادی به تقسیمبندی قواعد عمهده در،در برخی نوشتههای اخیر در مینۀ عوامل ارتباط
 ایهن نظرگهاه در توجیهه.)Van Eechoud, 2005, p.292( تش یص عامل ارتباط به چشم میخهورد
نظریۀ خود به چندگان ی عوامل ارتباط در قواعد حاکم بهر تعهارض قهوانین اشهاره مهیکنهد ز در
: عوامل ارتباط را در چهار دستۀ عمده دستهبندی میکند،نتیجه
1. Article 3:502: Applicable law in the absence of choice
1. In the absence of a contractual choice of law in accordance with Article 3:501, the contract
shall be governed by the law of the State with which the contract is most closely connected.
2. In contracts having as their main object the creation of protectable subject matter or the transfer
or licence of intellectual property rights, the court shall take into consideration in determining
the State with the closest connection: 16
(a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has her/his
habitual residence at the time of conclusion of the contract:
– the transfer or licence concerns intellectual property rights granted for the State of the
transferee’s or licensee’s habitual residence or place of business;
– the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right;
– the royalties or other form of money consideration is expressed as a percentage of the
sales price;
– the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights;
(b) as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor has
her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract:
– the transfer or licence concerns intellectual property rights granted for the State of the
transferor’s or licensor’s habitual residence or place of business;
– the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as
money consideration;
– the licence is for a single use;
– the creator of the protectable subject matter has the duty to create that matter.
3. If no clear decision can be made under paragraph 2 and the transfer or licence concerns
intellectual property rights for only one State, it shall be presumed that the contract is most
closely connected with that State. If the transfer or licence concerns intellectual property
rights for multiple States, it shall be presumed that the State with which the contract is most
closely connected shall be the State in which the creator, transferor or licensor has her/his
habitual residence at the time of conclusion of the contract.
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ازل :دستۀ عوامل ارتباطی که نزدیکترین ارتباط مکانی با قرارداد را دارند؛
دزم :دستۀ عوامل ارتباطی ناشی ا استقالل طرفین در انت اب؛
سوم :دستۀ عوامل ارتباطی م تص به موضوع قرارداد؛
چهارم :دستۀ عوامل ارتباطی مناسب با موضوع قرارداد.
دستۀ ازل ا عوامل به نظر همان قاعدة اشارهشده در مادة  1کنوانسهیون رم اسهت کهه ا عامهل
ارتباط قانون کشوری قرارداد که نزدیکترین پیوند با آن کشور را دارد ،یاد میکند.
دستۀ دزم ا عوامل مبتنی بر ن رش جدید حاکمیت اراده بوده ز امکان ایجاد عامل ارتباط را به
انت اب طرفین مجا دانسته است .حتی به سمت اصلدانستن این انت اب رفته است .همانطور که
ابتدای مادة  8کنوانسیون رم ز بند  4ا مادة  8:914مقررات مؤسسۀ ماکس پالنک ا آن یاد میکند.
دستۀ سوم ا عوامل ارتباط همان اصرالحی است که در برخهی اسهناد ) (ALIا آن بهه عنهوان
عامل ارتباط موضوعی یاد کردهاند ز ا عبارت «نزدیکتهرین پیونهد در موضهوع قهرارداد بها یهک
قانون» یاد کردهاند .نکتۀ حائز اهمیت در این ب ش تمایز این دسته با دستۀ ازل اسهت بههطهور کهه
دستۀ ازل بهصراحت ا عامل پیوند جغرافیایی ز این دسهته ا پیونهد موضهوعی قهرارداد حکایهت
میکند .لاا در دستۀ ازل اساسا کنوانسیون رم امارة سکونتگاه را تأسیس کرده است .زلهی در ایهن
بند کامال موضوع قرارداد تأثیر مستقیم در انت اب قانون حاکم خواهد گااشت.
دستۀ چهارم دستۀ ارتباطی مناسهب ز بهه نفهع موضهوع اسهت کهه بیشهتر در دز عنهوان مههم،
قابل توجه ز دارای کاربرد است :ازل ،در اختالف اعتبهار ز قهانونیبهودن قهرارداد ،کهه ایهن دسهتۀ
ارتباطی به سمت حفظ قرارداد ز مشرزعیت هدایت میکنهد؛ ز دزم ،درجهایی کهه برخهی عوامهل
موجب برتری یک طرف در قرارداد میشود .به نظر میرسهد در مهادة  5کنوانسهیون  4531ز مهادة
یک کنوانسیون هاگ به این عامل ارتباطی اشاره شده است.
تحول نگرش به اصل حاکميت اراده

در سیر تحول حاکمیت اراده در انت اب سرنوشت قرارداد ا حیث قانون حاکم بایهد بهه سهه دزرة
م تلف اشاره کرد:
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ازل ،دزرة ن رش مضیق :در این ن رش قوانین داخلی کشورها بهصراحت قراردادههای داخلهی
را تابع قانون ملی ز قراردادهای خارجی را تابع قانون محل انعقهاد مهیدانسهتند .در ایهن ن هرش
اساسا محملی برای اصل حاکمیت اراده در انت اب قانون حاکم زجود نداشت.
دزم ،دزرة تمایل نسبی به حاکمیت اراده :در این دزره قانونگااران داخلی هرچنهد نسهبت بهه
اتباع خود ز قراردادهای تنظیمی در داخل مر ها ،همهان ن هرش ازل را حفهظ کردنهد در صهورت
خارجیبودن طرفین برای آنان حاکمیت اراده را شناسایی کردند .مادة  513قهانون مهدنی ایهران در
این مینه میگوید« :تعهدات ناشی ا عقود تابع قانون محل زقوع عقد است م ر آنکه طرفین اتباع
خارجی بوده ز آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دی ری قرار داده باشند».
این ن رش در کنوانسیون بیع بینالملل هم تا حدزدی مد نظر قرار گرفته است ،بر ایهن اسهاس
در قسمت الف مادة  41معیار « مان انعقاد» بهکار گرفته شده است ،لهیکن در سهایر مهوارد قیمهت
اراده را به رسمیت شناخته است .همچنین ،مقررات یکسانسا ی حقوق خصوصهی رم کهه اصهول
حاکم بر معامالت با رگانی حاکمیت اراده را کامال معتبر شناخته است (نوری ،4834 ،ص.)419
سوم ،دزرة حاکمیت ارادة مرلق :این دزره ،دزرة اخیر گفتمان حاکمیت اراده است که به اطالق
حاکمیت اراده اشاره میکند ز محدزدیتی در این مینه شناسایی نمیکند .در این مینه میتهوان بهه
مقررات رم ز رم  IIبه عنوان کنوانسیون بینالمللی ،همچنین ،به مواردی ا قبیهل مقهررات مؤسسهۀ
ماکس پالنک ( )CLIPمؤسسۀ حقوقی آمریکا

)(ALI

ز مقررات م تلف دی ری اشاره کرد.

بر این اساس ،به نظر میرسد اصل حاکمیت اراده بنیهادیتهرین اصهل در تعیهین قهانون حهاکم
محسوب میشود ز در صورت استناد قرارداد به این اصل نوبت به جایهابی عامهل ز دسهتۀ ارتبهاط
نمیرسد .البته این ن رش نیز در سالهای اخیر به سمت رادیکالی حرکت کرده است ز همانطهور
که مرر شد حتی در مینۀ انعقاد ،ارادة طرفین را حاکم میکند در حالی که برخی عوامل مؤثر در
1. Lex Loci
2. http://www.cl-ip.eu/
3. http://www.ali.org/

عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فكری

09 

صحت انعقاد ا مقررات امری است ز به شکلگیری انتقادهایی در مینۀ حاکمیهت ارادة مرلهق در
میان نویسندگان حقوق منجر شده است (الماسی ،4858 ،ص881؛ ارفعنیا ،4858 ،ص.)68
در بند ازل مادة  8کنوانسیون بینالمللی رم در سال  4531بهصراحت ا این اصل یاد مهیشهود:
«قرارداد مشمول قانون منت ب طرفین است».
بررسی تقسيمبندیها

هرچند تقسیمبندیهای عوامل ارتباط هر یک در محل خود مناسب ز کارآمدند ،بههطهوری جهامع
دستهبندی نشدهاند .منظور ا دستهبندی جامع ،دستهبندی است که بتوان با توجه به تفازت ماهیهت
در اموال معنوی بهعنوان قواعدی عام ارائه ز در هر مورد که محل تردید زاقع شد اعمال شود.
در تقسیمبندی کنوانسیون رم ن رش اصلی ،ارائۀ راهحل برای قراردادهها جههت تعیهین قهانون
حاکم است ز بهطور خاص اموال معنوی مورد توجه زاقع نشده است .همچنین ،به نظر میرسد در
کنوانسیونهای پاریس ز برن راهحلها با توجه به موضوع جزئی توافهقهها کهه در ازلهی مالکیهت
صنعتی ز در دزمی حق تألیف ز حقوق ناشی ا اعمال هنهری ز ادبهی اسهت ،بیهان شهده اسهت ز
نمیتواند جامعیت داشته باشد .همین ایراد در عدم توجه پیشنهادها مؤسسات مرالعاتی زجهود دارد
ا جمله مؤسسۀ ماکس پالنک ز مؤسسۀ حقوقی آمریکا ن هرش ز چهارچوبههای اخیهر ز شهاید
کامال بهرز را در نظر ن رفتهاند ،به نظر میرسد در این مینه قبل ا ارائۀ راهحل در تعیهین قهانون
حاکم ابتدا به تقسیمبندی اموال معنوی مبادرت شود .سهپس ،در اثهر تقسهیمبنهدی ،عامهل ارتبهاط
مناسب شناسایی ز بر اساس آن قانون حاکم انت اب شود .ا آنجا که در این مقاله ابتهدا راجهع بهه
حاکمیت اراده ز نقش مهم آن در تعیین عامل ارتباط س ن گفتیم ،ابتدا ،قراردادههای شهامل شهرط
تعیین قانون حاکم ،سپس ،قراردادهای فاقد شرط تعیین قانون حاکم را بررسی خواهیم کرد.
فرضی که قرارداد شرط تعيين قانون حاکم را داشته باشد

الف) قاعدة بنیادین در قراردادها

همانطور که اشاره شد دیدگاههای مهدرن در حقهوق بهینالملهل خصوصهی ز حقهوق بهینالملهل
قراردادها متمایل به پررنگکردن اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست .بر این اساس ،ایشان اصهل
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حاکمیت اراده را نهفقط در انعقاد ،بلکه در شرزط ز حتی در انت اب سرنوشت حاکم بهر قهرارداد،
مؤثر ز قابل احترام میدانند .هر چند نظامهای حقوقی سنتی ا جمله ایران چندان به همراهشدن بها
این قواعد حداقل دربارة اتباع متمایل نیستند ز به کاسهتن ا اعتبهار قهانون داخلهی بهه نفهع توافهق
طرفین میل ندارند ،اما سیر تحوالت حقوقی خصوصا در جنبۀ بینالمللی ز بهزیژه در کنوانسیونهها
ز توافقهای چندجانبه به سمت پررنگشدن این شرایط است .این مسئله همانطورکه اشاره شد در
کنوانسیون رم  ،4531همچنین ،مرالعات ارزپایی ز آمریکهایی مؤسسهۀ مهاکس پالنهک ز مؤسسهۀ
حقوق آمریکایی بهصراحت بیان شده است

)2012, p.8

 ،(Kono,همانطور که اشهاره خواههد شهد

نباید این اصل را تغییرناپایر ز مرلق دانست.
ب) فرض بطالن قرارداد یا مخالفت با نظم عمومی

اعتبار مفاد قرارداد ناشی ا اعتبار اصل قرارداد است .لاا اگر قرارداد اصلی باطل شهود ،بایهد همهۀ
مفاد آن ا درجۀ اعتبار ساقط شود .این مسئله مورد اختالف است که با برالن قهرارداد آیها برخهی
شرزط حکومتی قرارداد مانند شرط حل اختالف یا تعیین قانون حاکم نیز ا بین خواههد رفهت یها
خیر؟ برخی نویسندگان (سلجوقی ،4858 ،ص )211به این سؤال اینگونه جواب دادهاند که برخی
شرزط قرارداد هرچند ضمن قرارداد بیان شده است ،اما این درج به معنای تابعقرارداد بودن نیست،
بلکه به معنای درجشدن در یک بدنه ) (corp.است ز گرنه ،خود ار ش ز اعتبار مستقل دارد.
بر این اساس در فرض برالن قرارداد رضای طرفین بهر آن شهرزط بهاقی مانهده ز در صهورت
مراجعه به هر محکمهای باید آن توافق را محترم بشمارند .در مقابل ،عدهای در فرض برالن ،مورد
را مانند رزابط خارج ا قرارداد تلقی میکنند ز به دنبال عوامل ارتباطی مناسب با رزابهط خهارج ا
قراردادند (.)Troller, 1994, p.14
در این فرض به نظر میرسد با توجه به تأیید صریح بسیاری ا ن رشهای مدرن در حکومهت
آ ادی قراردادی ز حاکمیت اراده در تعیین اعتبار قرارداد ز امور مرتبط بها تشهکیل قراردادهها بایهد
ارادة افراد را به تعیین قانون حاکم ارادهای فراتر ا اعتبار قهرارداد در صهورت برهالن آن نیهز ایهن
انت اب را محترم شمرد.
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دربارة م الفت قرارداد با نظم عمومی ز اخالق حسنه تنها موردی که میتوان در فهرض بحهث
قرارداد ز شرط ،تعیین قانون حاکم را نامعتبر دانست ،م الفت قهرارداد بها نظهم عمهومی ز اخهالق
حسنه دربارة قانون حاکم بر اجرا است .در زاقع ،اگر اجرای مفهاد قهرارداد ا منظهر قواعهد قهانون
توافقشده توسط طرفین با نظم عمومی ز اخالق حسنه مقر دادگاه صالح مهورد انت هاب یها مهورد
اشارة قانون ،تعارض داشت ،باید این شرط را غیرمعتبر تلقی کنیم ،یرا به نظر میرسد ایهن شهرط
به عدم امکان اجرا در فرض نقض منجر میشود .یرا دادگاه نمیتواند قهانون م هالف بها اخهالق
حسنه را اجرا کند.
ج) شرط داوری

اساسا دازری ز رابرۀ آن با تعارض قوانین خود بحری مستقل است (شیرزی ،4852 ،ص ،)216امها
دستکم ،تعارض قوانین ز دازری در چهار عرصه برز میکنند.
 قانون حاکم بر توانایی طرفین در مراجعه به دازری؛ قانون حاکم بر توافق یا شرط دازری؛ قانون حاکم بر مرجع دازری؛ قانون ماهوی حاکم بر قرارداد اصلی.فارغ ا اینکه در هر یک ا این چهار ب ش میتوان به دنبال عامل ارتباط جههت یهافتن قهانون
حاکم گشت ،باید گفت مراجعه به قهانون محهل دازری مفیهدترین راهحهل در ایهن مینهه اسهت
).(Hallket, 2008, p.18
دربارة قانون محل دازری باید گفت به نظر میرسد با ن اهی به قصد طرفین مهیتهوان بهه ایهن
نتیجه رسید دربارة درج شرط دازری ز عدم تعیین قانون ماهوی خاص برای حکومت بهه قهرارداد
باید قصد طرفین را در قالب «شرط ضمنی تعیین قانون حاکم» دانست ز ا ایهن قاعهده بهه عنهوان
عاملی ارتباطی مناسب برای قراردادهایی با شرط دازر یاد کرد .این مسئله بهصراحت در یک اظهار
1. lex Arbitrate
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نظر قاضی آمریکایی در دعوای  ScherkV.Albertoبیان شده اسهت« :برخهی ازضهاعزاحهوال ،درج
شرط دازری در قرارداد میتواند به عنوان شرط ضمنی انت اب قانون قابل اجرا برای آن قرارداد در
نظر گرفته شود» (.)Hallket, 2008, p.15
نکتۀ پایانی در این مینه ن رش دازری به قوانین است که در دیهدگاه «توجهه بهه همهۀ قواعهد
جهت انت اب بهترین قاعده» به عنوان رزش اخیر دازری پایرفتهشهده اشهاره کهرد کهه در دازری
آرامکو ز ت زاکو ( .)Hallket, 2008, p.15به عنوان دیدگاه دازران انت اب شده است.
در حالی که در قواعد آنستیرال در صورت فقدان انت اب دازران به سمت قواعد حهل تعهارض
سوق داده است ).(UNCITRAL Art.33:1
در هر صورت به نظر میرسد ارادة طرفین در انت اب دازران خصوصا با توجه به اینکه ماهیت
قرارداد در بحث اموال فکری ماهیتی کامال ت صصی است ،یا جایی که طرفین یک سها مان دازری
را برای حلزفصل اختالفات برگزیدهاند ز شرطی مبنی بر تعیین قهانون حهاکم در قهرارداد زجهود
ندارد .بهکارگیری عامل ارتباطی دازری جهت تعیین قانون حاکم نزدیکترین عامل به ارادة طهرفین
خواهد بود.
فرضی که قرارداد شرط تعيين قانون حاکم را نداشته باشد

همواره این طور نیست که طرفین در قرارداد خود قانون حاکم را تعیین کنند ز گاهی این شهرط در
قرارداد زجود ندارد .در اینجا باید دادرسان زضعیت مورد خاص را بررسی کننهد .پهیش ا ایهن در
این مقاله مبانی م تلفی برای تقسیم بعدی بیان شد ،اما در این شماره بها توجهه بهه ماهیهت امهوال
معنوی ابتدا تقسیمبندی نسبت به موضوع قراردادهای این اموال انجام گرفته ،سپس ،محهل اجهرای
دز عامل با توجه به موضوع به دست خواهد آمد :بر این اساس امهوال معنهوی را ا حیهث نیها ز
عدم نیا به ثبت ابتدا تقسیمبندی کرده ،سپس ،عامل ارتباطی ز مالکههای مهؤثر در ایهن عمهل را
جایابی خواهیم کرد .در این میان ا قواعد بیانشهده در کنوانسهیونههای م تلهف ا جلسهۀ بهرن،
1. Delocalization
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 مرالعات مرتبط ا جمله دسهتازردهای مؤسسهۀ مهاکس، همچنین، هاگ ز لیسبون، مادرید،پاریس
.پالنک ز مؤسسۀ حقوق آمریکا بهره خواهیم برد
الف) اموال معنوی بینیاز به ثبت

این دسته ا اموال معنوی بهطور سنتی شامل حهق کپهیرایهت ز انتشهار ز در مفههوم مهدرن خهود
 نهرمافزارههای،  مدارهای الکترزنیکی، دستازردهای صرف ذهنی ا جمله چ ون یها – دانستهها
 عامهل، سهپس، در ابتدا عامهل مکهانی، بر این اساس.کامپیوتری ز اسرار کاری یا تجاری میشود
.موضوعی را مرر میکنیم
عامل مکانی

.4 : «معیهار حمایهت:مادة سوم ا کنوانسیون برن به صراحت دربارة این عامل ارتباط اشاره میکنهد
. » محل سکونت پدیدآزرنده.2 ملیت پدیدآزرنده؛ محل انتشار
1. Know-How
2. Electronic circle
3. Computer Software
4. Commercial Secrets
5. Article 3; [Criteria of Eligibility for Protection: 1. Nationality of author; place of publication of
work; 2. Residence of author; 3. "Published" works; 4. "Simultaneously published" works]
1. The protection of this Convention shall apply to:
(a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, whether
published or not;
(b) authors who are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first
published in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in
a country of the Union.
2. Authors who are not nationals of one of the countries of the Union but who have their habitual
residence in one of them shall, for the purposes of this Convention, be assimilated to nationals
of that country.
3. The expression "published works" means works published with the consent of their authors,
whatever may be the means of manufacture of the copies, provided that the availability of
such copies has been such as to satisfy the reasonable requirements of the public, having
regard to the nature of the work. The performance of a dramatic, dramatico-musical,
cinematographic or musical work, the public recitation of a literary work, the communication
by wire or the broadcasting of literary or artistic works, the exhibition of a work of art and the
construction of a work of architecture shall not constitute publication.
4. A work shall be considered as having been published simultaneously in several countries if it
has been published in two or more countries within thirty days of its first publication.
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در این ماده سه عامل ارتباطی مکانی مرر شده است :تابعیت؛ محل انتشار اثر؛ اقامتگاه.
به نظر میرسد بهکارگیری عنوان تابعیت در تلقی تهاری ی – فلسهفی حمایهت ا آثهار معنهوی
ریشه دارد .در زاقع ،همانطور که گفته شد برخی متفکران بزرگ غربی در توجیه حقوق معنوی ا
ارتباط بالزاسرۀ این اثر با تولیدکننده س ن گفتهاند ،گهویی اثهر قسهمتی ا زجهود تولیدکننهدة آن
است .بر این اساس ،مانند دستۀ ارتباطی اموال ش صی ،کنوانسیون به عنوان ازلین عامل ارتباطی ا
تابعیت نام برده است در دز سرح دی ر یعنی انتشار اثر ز اقامت اه به سمت عامل ارتبهاط فرعهی ز
تکمیلی رفته است ز به نظر میرسد باید حسب کارکرد قاعدة انت اب عامل ارتباطی که در ب هش
عامل انت اب موضوعی به آن اشاره خواهد شد .در جهت انت اب قانون مناسب قرارداد بین عوامل
فرعی ز اصلی انت اب کرد.
همچنین ،کنوانسیون در مهادة  9ا عامهل دی هری بها عنهوان خاسهت اه یهاد مهیکنهد« :حقهوق
تضمینشده 4 :ز  .2خارج ا کشور خاست اه  .8در کشور خاست اه» .سپس ،کشورهای خاست اه را
اینطور بیان میکند:
کشورهای یر خاست اه محسوب میشوند:
الف) برای آثاری که ن ستین بار در یکی ا کشورهای عضو اتحادیه منتشر میشود.
کشور اخیر با زجود این اگر آثار در چندین کشور عضهو کهه مهدت حمایهت متفهازت دارنهد،
بهطور هم مان منتشر شوند ،کشوری که مدت حمایت کمتری قائل است.
ب) درصورتیکه اثر هم مان در یک کشور عضو ز یک کشور غیرعضهو منتشهر شهود ،کشهور
عضو خاست اه است.
ج) دربارة آثار منتشرنشده ز آثاری که برای ن ستینبار در یک کشور غیرعضو منتشر مهیشهود
بدزن انتشار هم مان در یک کشور عضو ،اگر پدیدآزرنده تبعۀ کشهور عضهو باشهد کشهور
عضو ز متبوع پدیدآزرنده خاست اه است».
به نظر میرسد در جمعبندی عوامل ارتباطی در کنوانسیون برن باید سه زضعیت م تلف را در
نظر گرفت:
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 پدیدآزرنده تابع کشور عضو باشد که همان قانون کشور متبوع پدیدآزرنده قانون حاکم زتابعیت عامل ارتباط است.
 پدیدآزرنده تابع کشور غیرعضو ،اما خاست اه اثر دز کشور عضو باشد کهه قهانون کشهورعضو قانون حاکم ز عامل ارتباط خاست اه است.
 خاست اه اثر خارج ا کشور عضو زلی پدیدآزرنده تبعۀ کشور عضو ،که در این صهورتقانون کشور عضو حاکم ز عامل ارتباط تابعیت خواهد بود.
در مقررات مؤسسۀ حقوقی آمریکا نیز در مادة ( )848-844به ایهن قاعهده توجهه شهده اسهت.
همچنین ،بر همین اساس حقوق آمریکا ز فرانسه ا این قاعده تبعیت میکند (.)Kono, 2012, p.11
عامل موضوعی

در توضیح عامل موضوعی ارتباط بیشتر ا تمرکز بر مکان ز عوامل ارتباطی مکانی ،بهه موضهوع ز
ماهیت مورد حمایت تمرکز خواهد شد .این دیدگاه که دیدگاه اخیر دانشمندان حقهوق بهینالملهل
خصوصی اسهت ز در مقهررات مؤسسهۀ مهاکس پالنهک نیهز مرهر شهده اسهت  ،مهورد توجهه
قانونگااران آلمان ،اتریش ،بلژیک ،ژاپن ز کره جنوبی نیز قرار گرفته است ).(Kono, 2012, p.11
در زاقع ،عامل موضوعی ارتباط نوعی عامل کمکی برای انت اب عامل ارتبهاطی مکهانی اسهت
) .(Van Eechoud, 2005, p.298در این صورت ابتدا باید  -بسته به ماهیت اثر مهورد حمایهت  -ا
قاعدة حمایتی بهره برد ،سپس ،ا عامل مکانی که بیشترین حمایت ایجاد میکند ،بهره

برد.

ب) اموال معنوی با شرط ثبت

این دسته اموال معنوی اموالیاند که عالزه بر تولید ا سوی یک عامل انسانی نیها بهه شناسهایی ز
ثبت تحت یک سیستم حقوقی دارند .در زاقع ،رزند توسعۀ مالکیت فکهری مهدتهها دزلهتهها ز
توافقهای بینالمللی به سمت ایجاد قواعدی خاص برای ثبت رفته ز بهجز آثار ادبی ز هنهری کهه

1. Lex origin & Lex Protectioni
)2. Clip Art 3:201(1)(2
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اساسا ز به لحاظ ماهیت قابل ثبتشدنی نبودند ،در بقیۀ موارد دست به برشماری مصهادیق ز الهزام
ثبت ده ز قواعد آن را ا طریق توافقهای بینالمللی مانند پاریس ،مادرید ز زایپو اعهالم کردنهد ز
همۀ سعی خود را مبنی بر ایجاد طر زاحد حقوقی برای شناسایی ز حمایت ا این امهوال بههکهار
گرفتند .حاصل این تالشها حجم باالیی ا قوانین داخلی مشابه میان کشورهای جهان بوده است.
هر چند در برخی موارد خاص این ن رش رادیکال متعادل شده است ،مانند قواعهد کنوانسهیون
لیسبون در نامهای مبدأ که بر خالف قواعد ثبت عالئم تجاری شهرت مبدأ را کهافی در حمایهت ز
باطلکردن عالئم تجاری ثبتشده دانستهاند ،همچنان در بسیاری ا اموال معنوی شرط ثبت ال مهۀ
شناسایی ز حمایت است.
در این ب ش نیز ابتدا عوامل مکانی ارتباط ،سپس ،عامل موضوعی را بررسی خواهیم کرد.
عامل مکانی

کنوانسیون پاریس مانند کنوانسیون برن عامل سر مینی را به عنوان مهمترین عامل مکانی در تعیهین
عامل ارتباط برای برخورداری ا قانون حاکم بر کنوانسهیون مهیدانهد () .)Art 2(1لهیکن بهرخالف
کنوانسیون برن ،این کنوانسیون عامل ارتباطی سکونتگاه مؤثر در مقام ندانسته ز در بنهد  2مهادة 2
این این کنوانسیون اعالم

میکند:

«معهاا در کشوری که درخواست حمایت میشهود بهین تهابعین کشهورهای عضهو اسهتفاده ا
حقوق مالکیت منوط به توقف یا اقامت در آن کشور نیست».
لیکن در مادة  2برای اتباع غیر کشورهای عضو ا عامل اصلی تابعیت عدزل ز به سهمت تهابع
فرعی اقامت متمایل شده است.
«با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نیستند زلی در یکی ا کشهورهای عضهو اتحادیهه اقامهت
دارند ،یا در آنجا دارای مؤسسات صنعتی یا تجاری زاقعی ز معتبر هستند ،بهمانند کشورهای عضهو
اتحادیه رفتار میشود».
 .4ا جمله قانون ثبت اختراعات ز جز آن مصوب سال  4831ایران.
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همانطور که مالحظه میشود ،در این ماده ا عامل ارتباطی اقامت اه ش صی به سمت اقامت هاه
تجاری نیز متمایل شده ز با قید زاقعیبودن اقامت مؤسسۀ صنعتی ز تجاری عامل ارتبهاطی جدیهد
در این مینه پایه نهاده است (صفایی ،4831 ،ص.)63
اما مقررات این کنوانسیون کمک یادی در تعیین عامل ارتباط نمیکند .یرا در بند  8ا مادة 2
به برخی ا مقررات کشورهای عضو استقالل داده ،ز ا شمول کنوانسیون خارج کرده است.
به هر حال ،دز عامل محل انعقاد ز محل اجرای قرارداد همچنهان دز عامهل مههم در تشه یص
عامل ارتباطاند ) .(Fantiman, 2005, p.132قاعدة قانون محهل انعقهاد ا سهوی کشهورهایی ماننهد
بلژیک استقبال شده ز کشورهایی مانند چین ز اتریش ا عامهل تلفیقهی در ارتبهاط بههره بهردهانهد
).(Kono, 2012, p.12
عامل موضوعی

در این ب ش بسته به موضوع قرارداد دز عامل «ثبت» ز «حمایت بیشتر ا اثر» مرر شده اسهت.
بر این اساس ،ازلین عامل موضوعی ارتباط در تش یص قانون حاکم عامل ثبت است .همچنین ،در
کنار این عامل ا عامل موضوعی حمایت نیز میتوان یاد کرد ،اما باید به این مسهئله توجهه داشهت
که با توجه به مزایای زیژهای که برای ثبت ز عامل ارتباطی ثبت میتوان برشمرد« ،عامهل ارتبهاطی
حمایت بیشتر» خود را به سمت عامل ثبت سوق میدهد .در زاقع ،با توجه به همسانی قواعد ثبتهی
در اموال معنوی نیا مند به ثبت 8که مستقیما به عدم احاله ز مشکالت ناشی ا آن منجر میشهود ز
نوعی حمایت مشترک ز بدزن تبعیض در سرح کشورهای عمدهای ا جهان ایجاد میکنهد ،قاعهدة
ثبتی ا لحاظ حمایت نیز بهترین عامل ارتباطی برای تش یص قانون حاکم است.

1. Lex Loci Contractus
2. Lex regia
3. Registered IP
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جمعبندی
با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد دربارة جایابی عامل ارتباط ز با توجه به سؤالهای مقدمهه
باید گفت:
 در تعیین عامل ارتباط در قرارداد اصل ازلهی ز سها نده طبهق مرالعهات ز نظرههای جدیهدحقوقدانان حقوق بینالملل خصوصی اصل حاکمیت ارادة طرفین در انعقاد ز انت اب قانون
حاکم است.
 به نظر میرسد جهت نیل به صحیحترین ن رش جهت جایابی عامل ارتبهاط دربهارة امهوالمعنوی باید میان قراردادهای دارای شرط تعیین قانون حاکم ز قراردادهای فاقد ایهن شهرط
تفازت گاارد .همچنهین ،در قسهمت دزم عامهل ارتبهاط ثبهت را بهه عنهوان عامهل ارتبهاط
تمایزدهنده میان اموال معنوی مشرزط به ثبت ز بینیا ا ثبت در نظر گرفت.
 به نظر میرسد مهمترین عامل ارتباطی قابل طر همچنهان در امهوال معنهوی ماننهد امهوالدی ر ،عامل مکانی است ،لیکن عامل مکانی خود بسته بهه ماهیهت امهوال معنهوی متفهازت
است .در این مینه نیز تمییز میان اموال مشرزط به ثبت ز بینیا ا ثبت برای تعیهین دقیهق
قانون حاکم بسیار مهم خواهد بود.
 با بررسی کنوانسیونها ز مقررات م تلف دربارة حل تعارض میتوان مالکهای یر را بههعنوان عوامل ارتباط در قراردادهای اموال معنوی در نظر گرفت.
 عامل تابعیت دربارة اموال معنوی بدزن نیا به ثبت؛
 عامل ثبت دربارة اموال معنوی نیا مند به ثبت؛
 عامل اجرای قرارداد یا انعقاد آن در خصوص قراردادهای خارج ا شمول کنوانسیونها؛
 عامل دازری در قراردادهای مشتمل بر شرط دازری؛
 عامل حمایت به عنوان عامل فرعی انت اب.
 به نظر میرسد ن رش اخیر در میان نویسندگان ز قانونگااران در ایهن مینهه بههکهارگیریعامل ارتباطی «حمایت کافی» یا «بیشترین حمایت» برای تش یص عامهل ارتبهاطی مکهانی

عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فكری

29 

است .این امر مزیت تحلیل اقتصادی قاعدة انت هاب قهانون حهاکم ز حفهظ نظهم عمهومی
اقتصادی ز انرباق قاعده با فایده را خواهد داشت.
 در هر صورت حرکت نهادهای بینالمللی حقوقی به سمت اتحهاد قواعهد در مینهۀ امهوالمعنوی نشاندهندة موفقیت نظریهپردا ان زحدت حقوقی بوده است .این زحدت ههر چنهد
در شاخههای دی ر حقوق چندان بهه نتیجهه نرسهیده اسهت ،لهیکن دربهارة امهوال معنهوی
رز بهرز گسترش یافته است ز ایهن گسهترش باعهث کهاهش رجهوع بهه قواعهد حقهوق
بینالملل خصوصی ز کاهش حجم اختالفها در مرازدات بینالمللی خواهد شد.

2314  بهار و تابستان،2  شمارة،21  دورة،حقوق خصوصی
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