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 چكيده

حرکت به سممت قراردادهمای   . های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه جهانی
الملم    شماخة حقموق بمی     یتما حمد   خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد

توان به تموافقی  اما حقیقت ای  است که بدون درنظرگرفت  خطوط اصلی ای  شاخه از دانش حقوق نمی. خصوصی را به حاشیه رانده است
ی کنمد و در  بین های اختالف را پیش تواند همة جنبهاضافه یک قرارداد هرگز نمی به. ها را پوشش دهد راهگشا دست یافت که همة اختالف

 همای در امموا  و مالییمت  تعیی  قانون حماکم  . کنندهای حقوقی با وضع قوانی  آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می برخی موارد نظام

ایم  پمژوهش درصمدد اسمت بمه      . کندایجاد میرا هایی  ، دشواریمربوطهای  های ذاتی و برخی کنوانسیون واسطة برخی ویژگی معنوی به
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 مقدمه

اقتصادی دنیا بهه   گیری جهت. معنوی بدانیم یها تیمالکنیست که عصر حاضر را عصر  مناسبت یب

ایهن   هسمت تحول نظام مالکیت فیزیکی به مالکیت معنوی شاید بیشتر به این دلیل باشد که امهرز  

مهالی متمایهل بهه     یهها  ییجها  هجاباست که ار ش یافته ز قواعد اساسی در  یحقوق ناشی ا  اموال

ابزاری است نیز به دنبال این تمایل حرکت کرده  یعلمکه حقوق . زانتقاالت اموال معنوی است نقل

دهی  تا به نظم است کار گرفته هز قواعد اساسی خود را ب کرده استز خود را با آهنگ آن هماهنگ 

ماهیت اموال معنوی بیشهتر سه ن خهواهیم      مینۀچند در ادامه در  هر. بیشتر این رزابط کمک کند

چند به لحاظ ار ش  باید گفت هر طور مقدمه ، بهشمرد میبر خواهاین اموال را  یها یژگیزگفت ز 

ر بهین امهوال مهادی ز    یچشهم   یتفهازت ، باشد (Property)مال  ۀمؤلف نیتر یاصلاقتصادی که شاید 

ز متکی به  منشأاما این خصیصه که این اموال منتسب به  ،(95، ص4831 کاتو یان،) ستینمعنوی 

 .فازت این اموال ز اموال مادی استت نیتر مهم ،تولید ا  تمامیت انسانی است

 گهااران  قهانون  یها تیحمادر سیستم قراردادی ناظر به این اموال ز  ها تفازتبرخی   نظرا  این 

 .دهدمیا  این اموال رخ 

، لززمها  بایهد در   دارندتولید  منشأکه ار شِ فارغ ا   یاموال ماد رخالفباموال معنوی  ،زاقع در

 Carlo)ز ار ش مهالی داشهته باشهد     ینهد تا در قالهب مهال درآ   یرندگ قرار تولید منشأارتباط با یک 

Venturini, 1985, p.20).  گفتهه   طور کهه  همانکه برخی ا  اموال معنوی  ییجا در زیژه به مسئلهاین

 ،صهورت  ههر  در .کنهد  مهی کار را دشهوارتر   ،یافتن به ثبت نیز منوط هستند در تش ص ،خواهد شد

مهی را نیهز مرهر     زانتقال نقل ۀمسئل خود خودبه ها دهیپدرای این دسته ا  مالیت ب ،پایرفتن زصف

باال ا   یز قراردادها ا  این حیث حجم استقرارداد  بر اساسغالب انتقاالت مالی ز اقتصادی . کند

البته مشکل قراردادهای مربوط به اموال معنوی . دهندمیمدیریت انتقال اموال را به خود اختصاص 

 -م یت تقهو یه قابل عنیی -با این فرض که هر مال معنوی یک بعد مالی زیژه  بهاین اموال، به ماهیت 

در این صورت قرارداد حهداکرر   .گرددمیبر، دارد -عنی ارتباط ش ص با اثری -ز یک بعد ش صی 

ز البته این تنا ع منافع بهه   گرفتخواهد کار  بهحداکرر حقوق طرفین  داشتن ن اهتوان خود را برای 
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در زصهف مالیهت بهین      یهادی  تفهازت  ،که گفته شد طور همان .نیز منجر خواهد شد هایی ختالفا

 یالملل نیباین اموال نیز در دز سرح داخلی ز  ،مقتضانیست ز به همین دی ر اموال معنوی ز اموال 

ز ایهن بعهد ا  معهامالت محهل حضهور قواعهد حقهوق         (Troller, 1994, p.17) شود می زانتقال نقل

 .(Fantiman, 1999, p.132)خصوصی در قراردادهای مربوط به اموال فکری است  الملل نیب

بهه   ،این مقاله درصدد است با بررسی ماهیت ز قواعد اموال معنوی ز قراردادهای راجهع بهه آن  

ارتبهاطی امهوال ز قراردادهها چهه عوامهل       ۀاصلی پاسخ دهد که امهوال معنهوی در دسهت    سؤالاین 

پاسخ نیز  ها لآن به این سؤا ۀ؟ ز در ادامداردعارض در فرض تعارض قوانین جهت حل ت  ارتباطی

 :خواهد داد

 اموال چه تأثیری خواهد داشت؟ گونه نیاتعارض در  در حلاساسا  درج قانون حاکم  -

 در صورت عدم درج قانون حاکم زضعیت عامل ارتباط چیست؟ -

رزه با شرط ثبهت ز بهدزن آن تقسهیم    عامل ارتباط اموال معنوی را باید به دز گ افتنیدرآیا  -

 کرد؟

مهالی ز  ۀ جنبه  هم  آناساسی این مقاله داشتن ماهیت دززجهی اموال معنوی است که به  ۀفرضی

حهاکم بهر    یهها  ونیکنوانسبه  ابتدادر عداد منابع اساسی این مقاله باید  .دهدمیهم تش ص فردی 

جایابی عامل ارتبهاط  بارة سراغ دکترین دربه  ،سپس .کرد اموال معنوی اشاره ز قواعد آن را بررسی

ز « تعریف عامل ارتباط با رزیکهرد امهوال معنهوی   »در دز ب ش  ،بر این اساس .این اموال رفت در

ز در ب هش   شهود   بررسهی مهی   مسائل مهاهوی « راجع به اموال معنوی یدر قراردادهاعامل ارتباط »

 .شود ها بیان می حل راه ز  جهینتسوم 

 باط با رویكرد اموال فكریتعریف عامل ارت

عامهل یها   گونهاگونی ا    ههای  ، تعریهف تعارض قهوانین ز  خصوصی الملل نیبحقوق های نوشتهدر 

                                                           
1. Connecting factors  
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ههای میهان اتفاقهات،    ربط» :اندنوشتهبرخی در تعریف عوامل ارتباط . است شدهبیان عوامل ارتباط 

را بهه کشهوری   ... ل ز چهه عهواملی آن اتفاقهات ز امهوا     یاموال، معامالت، اش اص ز کشورها یعن

ارتبهاط  »: دانه  کردهبرخی عوامل ارتباط را چنین تعریف . (39ص ،4858 سلجوقی،)« دهدمیارتباط 

 دی هر  ةنویسهند . (Carlo Venturini, 1985, p.14) «اجهرا  قابهل های حقوقی با قهانون  بندیطبقهمیان 

توسهط   شهده  نیهی تعیت زاقعی برخی زقایع برجسته که ارتباطات ذاتی میان زضعبه  عامل ارتباط را

 (.Lagard, 1991, p.141)، تعریف کرده است کندمیایجاد دادگاه ز یک سیستم حقوقی خاص را 

این  ۀهرچند زظیف .اندکردهقسمتی ا  معنای عامل ارتباط را بیان  یادشده های یک ا  تعریف هر

حیح ا  عامهل ارتبهاط   آزردن دیهد صه   دست بهجهت  ،پژزهش تحقیق در معنای عامل ارتباط نیست

همهۀ  اساسها    .اموال معنوی باید درک نسبتا  هم را ز یکسانی ا  مفهوم عامل ارتبهاط داشهت   دربارة

قلمهرز  »ک یه نسبت به مفاد یا اجرای یک قرارداد یا نقض یک حق خارج ا  قرارداد در  ها اختالف

 طهور  ملهی اسهت کهه بهه     هایدادگاه ها اختالف زفصل حلازلین مرجع برای . دهدرخ می 4«قضایی

لیکن افراد ممکن اسهت در  . کننددهند رسیدگی میکه در آن قلمرز رخ می یا یبه دعاز فرض شیپ

کهه چهه    ، باید معلوم شوداین موارد ۀدر هم. خود حل اختالف را به دازری ارجاع دهند های توافق

، اختالف شود می است راج مسئلهحکم آن  با تا مرابق قانونی بر رزابط طرفین اختالف حاکم است

ابتهدا بایهد    ،به قانون ماهوی که بر اخهتالف طهرفین حهاکم اسهت     یابی دستبرای . دشوزفصل  حل

بهین   ۀتعیهین عامهل ارتبهاط در رابره     منشهأ طور مستقیم  بهاین ماهیت . دشوماهیت اختالف معلوم 

نقض حقوق یا محل اجرای ، محل انعقاد قرارداد، محل تواند اقامت اهامل ارتباط میع. طرفین است

 .قرارداد باشد

تواند قانون ماهوی را معلهوم ز مسهائل   میعامل ارتباط جایابی پس ا  تعیین ز  یدازر ایدادگاه 

نیهز در  تعیین قانون حاکم بر قهرارداد  اختالفات قراردادی، در . دی ری ا  جمله احاله را سامان دهد

قبل ا  برز  اخهتالف  ممکن است طرفین ر قراردادها د. شودتعیین ز جایابی عامل ارتباط دخیل می

                                                           
1. Jurisdiction 
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شرط الحاقی قانون خاصی را بر قرارداد  عنوان بهز آن شرط ضمن قرارداد یا بعد ا  برز   عنوان بهز 

 .قصد طرفین نیز توجه شود در این صورت برای تعیین عامل ارتباط نیا  است به .کنندخود حاکم 

 مفهوم عامل ارتباطبررسی 

امهر بهرای بررسهی ز     یبهاد  در ،بنابراین. شوندمیاموال گنجانده  ۀدستدر  ،فکریاموال  یلک طور به

اموال ز ۀ دسترا با مش صات کلی  ها آناموال معنوی باید مسائل مربوط به در  ارتباطجایابی عامل 

مهی تقسهیم   اموال به عینی ز دینی منقول نیز ۀدر دست .دادجای اموال منقول ۀ دستخاص در  طور به

امهوال منقهول    ۀدسهت اموال معنهوی در   یبند میتقسطبق این  .(Carlo Venturini, 1985, p.10) شوند

 .کردارتباطی توجه  ۀدستگیرند ز در این فرض برای تعیین عامل ارتباط باید به این میدینی جای 

 ۀجنبه  مهالی ز  ۀجنبه : انهد شهاخص  ۀجنبه دز که اموال معنوی دارای  کرددزر  نظر ا لیکن نباید 

 .قهرار داد ارتبهاطی امهوال    ۀرا در دسهت امهوال معنهوی    یراحته  بهه توان نمی ،بر این اساس. ش صی

کهه باعهث   دارد زجهه متمهایز    سهه اموال معنهوی  . بودارتباطی خاصی  املعباید به دنبال  ،بنابراین

 .(Van Eechoud, 2005, p.291)د شوتعارض میبرجست ی در مرالعه ز دقت در اعمال قواعد حل 

ن حقهوق  یبه  ینوع بهیعنی ؛ را دارند نظم عمومی ۀخصیص ها آن ا ازل، اموال معنوی ز حمایت 

اموال معنوی  منشأ  مینۀدر  شده مرر  هایجدای ا  نظر. آمد هستندز رفت در عمومیخصوصی ز 

حب اثهر  ا  تمامیت انسانی صا (11ص، 4831، 4کاپلستون)عصر نو ایی ن ابرخی متفکر  عم بهکه 

ا  اموال معنهوی اساسها  پهس ا  ثبهت ا  اعتبهار ز حمایهت برخهوردار         عمده یب ش، شود ناشی می

هها ایهن امهوال را    دزلت ،جهینت در .شود نمیز تا قبل آن در عداد اموال قابل حمایت مرر   شود می

در نظهم عمهومی   هم م یاموال معنوی تأثیر اینکه اضافه به .کنندمیحمایت  ها آنز متعاقبا  ا   ،معتبر

 منشهأ اساسا   است حقوقی که ناشی ا  فرایندهای تجاری ز صنعتی بوده  یرا ،استداشته  اقتصادی

اقتصهادی بهرهم    عمومینظم  ها، آندر صورت نقض یا نابسامانی ز  استتولید ثرزت یا تو یع آن 

                                                           
1. Fredericke Copleston 
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ز  کهارگیری  بهه ادی ، هرچنهد آ  اسهت معنهوی  اموال  داشتنعمومی  ۀجنب دهندة نشان، که خوردمی

 .کندها را گوشزد می آنخصوصی  ۀجنبانتقال این اموال 

المللهی  های بهین تیحماای ا  سلسله ۀدنبالحمایت ا  اموال معنوی در یک کشور معموال   ،دزم

یا هنهو   ، شده باشد آزر الزامها چه کنوانسیونها ز دستورالعملاری ا  یاساسا  بس. ا  این اموال است

 ،انهد  معنهوی امهوال    مینۀالمللی در بینیک حرکت  گیری شکلنرم باشند، باعث حقوق عد جزء قوا

گرفتهه   انجامیکسان ا  این اموال  یحمایت کند می المللی اقتضابینخصوصا   مانی که نظم اقتصادی 

 .فعاالن اقتصادی گرفته شود ۀهم کارگیری بهتا جلوی تبعیض در دسترسی ز 

چهارچوب سهر مینی یها عامهل      دربارة. عنوی چارچوب سر مینی داردحمایت ا  اموال م ،سوم

 شهایان ذکهر  لیکن در ایهن مقهام    .اموال معنوی در ادامه بیشتر س ن خواهیم گفت ارتباطسر مینی 

شود اصل ازلی ز چارچوب اصلی در تعیهین قهانون   میاموال باعث  ۀدستدر ها  آناست قرارگرفتن 

 تهر ا  زسهیع هرچند عامهل سهر مینی در اینجها مفههومی     . باشددار عامل ارتباط سر مینی صالحیت

 .(Fentiman, 2005, p.137)ز عوامل دارد  ها دستهمفهوم عامل ارتباط سر مینی در سایر 

بهارة  در (Kono, 2012, p.8; Troller, 1994, p.19)باید تأکید کرد که اکرر نویسندگان  ،نهایت در

ازل عوامل  ۀدستز در  اندگااشتهید ثبت ز بدزن این قید تمایز اموال معنوی، میان اموال معنوی با ق

 .اند کردها  قسم دزم مرر   تر قیمضارتباطی را 

 بندی عوامل ارتباطی دسته

طهور   بهه بایهد   طور که بیهان شهد    همانشود میمرر   طر  قابلکه س ن ا  عوامل ارتباطی هن امی

امهوال معنهوی نیهز     بهارة عوامل ارتبهاط در  ،زاقع رد. توجه کردهای اموال معنوی زیژگیبه  مستقیم

بر این اسهاس ز بها درنظرگهرفتن مقهدمات     . دکننمستقل تبعیت  ۀجنباموال معنوی باید ا  دز  مانند

به شهر   یهر مرهر      طر  قابلحقوقی عوامل  یها دهیپداین قسم ا   شدن محسوبال م برای مال 

  .شودمی
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بنیادین در تعیهین   ةقاعداصل ازلی ز است که  «مل مکانیعا» تر حییا صح 4«عامل سر مینی»ازل 

مبنهای  را ز آن  انهد  کهرده ر یتعب« حق قضازت داخل در قلمرز»عامل سر مین را . قانون حاکم است

بهرای تعیهین ز شهناخت     تواندمی عامل مکانی .(Lagard, 1992, p.65) اند دانستهتعیین قانون حاکم 

 .توجه قرار گیهرد  مورد( دزم ۀنظری) برای انت اب قانون حاکما ی( ازل ۀنظری)قانون حاکم  ایمحتو

عامهل   نیتر مهماموال معنوی، در خلق ثبت نقش باید گفت عامل سر مین فارغ ا   نظریهدر هر دز 

الملهل   بهین مربوط بهه حقهوق   های  ز اساسا  محاکم در اختالف استسنتی در شناخت قانون حاکم 

ز رد دااما عامل سر مینی خود مفهومی گسهترده  ؛ متمایلندعامل  این کارگیری بهخصوصی بیشتر به 

تفازت دز نظریه در تهأثیر   .شودمیقانونی متفازتی  یها نظامموجب حکومت  م تلف های  ه عنوانب

 ازل،صهورت  در . ی قانون حهاکم یها خهود قهانون حهاکم اسهت      اعامل سر مین در تش یص محتو

امها بها توجهه بهه      ،دعوا ز گاهی محل نقض خواهد بود ۀاقامقانون حاکم محل  بر اساسرسیدگی 

تعهدات سه ن   دادن ا محل انجامیشویم ز ا  قانون محل انعقاد میبا بحث احاله مواجه ، دزم ۀنظری

امهوال مشهرزط بهه    بهارة  باید قانون محل ثبت را نیز افززد که بیشتر در ها نیا ۀهمبر  .شودمیگفته 

ترین تلقهی ا  عامهل مکهانی یها سهر مینی در      مناسبباید گفت  ،بر این اساس. شود میثبت مرر  

اسهت  « زابست ی یک عامل یا ارتباط یک عامل با عنصر ثابهت مکهان  »تعیین قانون حاکم عبارت ا  

 .شودادامه بیشتر توضیح داده میکه در 

ههای تجهاری   جنبهه  ۀنامه  موافقهت پاریس ز همچنهین   است که در کنوانسیون« ثبت عامل»دزم 

ا  برخهی امهوال معنهوی     گهااران  قانونشرط ال م برای حمایت  عنوان به (TRIPS)لکیت فکری ما

شهدن،   شرط ال م در مال تلقی عنوان بهکه ثبت کند  میاشاره  صراحت بهاین عامل . استشده  مقرر

شود تها آن  میثبت اثر موجب  ،زاقع در. برای تش یص قانون حاکم است مؤثرخود عامل ارتباطی 

لهیکن در بررسهی    2.حمایت ا  قانون محل ثبت پیرزی کند ۀمرحلایجاد ز هم در  ۀمرحلم در اثر ه

                                                           
1. Territoriality 

 طهر   .4 به توانمی را اموال این معنوی مالکیت تجاری یها جنبه به راجع نامه موافقت ،همچنین ،45 پاریس کنوانسیون طبق .2
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عامل ثبت خود در یک اصهرال  عهام ا     ازال ، :در نظر گرفتعامل ارتباطی ثبت باید نکات  یر را 

در عامهل   آنچه ا ای را در تش یص، بیشتر زیژهلاا قواعد  .عامل ارتباطی مکان است یها رشاخهی 

توانهد در مهواردی بهه حمایهت     مهی محکمه ا  آن  ةاستفادکند جز آنکه نمیایجاد  ،کانی گفته شدم

ای در زیهژه گرایش  شده استهای فراگیر اموال معنوی موجب ، جنبها یثان .بیشتر ا  اثر مربوط شود

نبهه ج ۀنامه  موافقهت پهاریس ز   کنوانسیوناساسا  . حقوق ناشی ا  ثبت ایجاد شود یسا  کسانینظام 

که حتی کشورهایی که  است ای درآمدهنمونهقوانین  طور عمال  بهتجاری مالکیت معنوی خود  یها

تهوان  مهی ا  این جمله . اندکردهاند نیز قوانین داخلی خود را مبتنی بر آن تنظیم اسناد نپیوستهبه این 

کهه  اشهاره کهرد    4831تجاری ایران مصهوب   عالئمهای صنعتی ز طر قانون ثبت اختراعات ز به 

 .دارد یالملل نیببا مقررات  یمشابهمحتوای 

 بها برخالف عامل ثبت که نوعی ارتباط در تشه ص امهوال معنهوی    . است« عامل انتشار»سوم، 

بهدزن قیهد ثبهت    است که م صوص اموال معنوی انتشار عمدتا  عامل  دارد،حاکمه ز دزلت  قدرت

بهرن   کنوانسهیون  2 ةمهاد . اشاره کرد مؤلف حق به توانکه ا  آن جمله می شود می تیحما ایجاد ز

 اثر برده یسو بهصراحت  بهحمایت را  معیاردر کنار عوامل سر مینی حمایت،  مؤلفحقوق بارة در

 منتشرشهده آثهار  ز  دآزرنهده یپدمحل سکونت  ،محل انتشار اثر ،ملیت پدیدآزرندهآن را به ز  است

کهه عامهل   است  کار گرفته شده به« خاست اه»عبارت ن کنوانسیو 9 ةدر ماد ،همچنین. کندمرتبط می

را « خاسهت اه اثهر  »ز در توضیح این ماده عبارت  است کنوانسیوندر این  شده تیحماارتباط اصلی 

قانون حهاکم بها مهدنظرگرفتن عامهل ارتبهاط       گرفتنکار همتضمن ب صراحت کار گرفته است که به به

 .انتشار است

اساسها   . عامل ارتباط مکانی باید عاملی فراگیر تلقی کرد مانند است که 4«عامل حمایت»چهارم، 

                                                                                                                                                    
 

 الکترزنیکهی  مهدارهای  همچون یتر یدیجد مبحث لیکن .دکر تقسیم اکتشافات ز اختراعات .8 تجاری، عالئم .2 صنعتی،

 .است شده اضافه لیست این به نیز دارزیی ةمؤثر ةماد ز

1. Lex protection 
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ز عامهل مکهانی    یعنهی اصلی در عوامل را باید به همهین دز قسهم    یبند میتقساموال معنوی  بارةدر

اسهتفاده ا   » آن رابرخهی   طهور کهه   همهان عامهل حمهایتی   . عامل موضوعی یا حمایتی تقسیم کهرد 

های مدرن حمایت ا  اموال چارچوبدانند ا  می (CLIP, 2011, act 3:201) 4«حمایت نیتر مرلوب

مبتنهی  این عامل  ،زاقع در. اموال است نوعالمللی ا  این بینعام ز حمایت  ةچهرمعنوی ز مبتنی بر 

کدام قهانون   کندتوجیه میعامل ارتباطی حمایت  عنییمربت  ۀجنب. ز منفی استدز توجیه مربت  بر

ا  « حمایهت  نیپرسهودتر »که امر این  .کندمیابر نقض مالکیت فکری تأمین بیشترین منافع را در بر

 ةقاعهد جدیهد در تحلیهل    ای خهود مبتنهی بهر فلسهفه     قانون حاکم است، ةکنند هیمبنا ز توجیک اثر 

حقهوقی یها تحلیهل     ةقاعهد  بهه گرایانهه   ن رش فایده. (Van Eechoud, 2005, p.295) حقوقی است

ز اسهت   کهرده  بها  خصوصهی   الملل نیبعامل راه خود را به حقوق  ا  خالل این 2اقتصادی حقوق

ز سهودمندترین   نیمهؤثرتر  قانونی نسبت به اثراگر کند که میمواجه  سؤالسیستم حقوقی را با این 

 .است یقرارداد ریغحکومت به قرارداد یا اختالف  ۀشایستآن قانون  ه باشد،داشتحمایت را 

اینکهه در بیشهتر مهوارد حمایهت ا  امهوال       بر خالفاست که منفی  یتوجیه دزم مبتنی بر سؤال

عنوان قانون حاکم زجهود داشهته باشهد؟     تواند بهای مکانی دارد، چه قانون دی ری میمعنوی چهره

(Van Eechoud, 2005, p.295 .)    ارزپهایی مهاکس    ۀسسه ؤایهن عامهل در مقهررات رم ز همچنهین م

این نکتهه  بیان به  فقطدر اینجا  .اشاره خواهد شدکه در محل خود به آن  شده استمرر   8پالنک

ابهد ز  یشود که اعمال این عامل ارتباطی بیشتر در ت لفات خارج ا  قهرارداد عینیهت مهی   بسنده می

ب ش ندارد یها نقهض در چنهد کشهور      رضایت یاست که قانون حاکم مقررات ییجا غالبا  مربوط به

 (.Van Eechoud, 2005, p.295)شده است  م تلف زاقع

                                                           
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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امهوال ز   ۀعنوان عامل ارتباطی در دسهت  توان بهکه میاند  عواملی نیتر عواملی که اشاره شد مهم

 ۀخصوصها  در دسهت  اعتبار ز نظم عمومی  مانندالبته عوامل دی ری . کردها یاد  قراردادها ا  آن ۀدست

به عوامل ارتبهاطی در   آنچه مهم است نقش ن رش. شودها اشاره می قراردادها زجود دارد که به آن

به انت هاب قهانون    طور مستقیم بهکه انت اب یک عامل ارتباط  آنجا ا . تش یص قانون حاکم است

  .بسزا در انت اب عامل مناسب خواهد داشت ی، ن رش به عامل ارتباط تأثیرشود منجر میحاکم 

انی در تعیهین قهانون   های داخلی در هر کشور متمایل به انت اب عامل ارتباط مکدادگاهچند  هر

البته ایهن نکتهه را   . کندمیانت اب عامل مناسب هدایت  یسو بهها را رزیهدیدگاه جدید  اند،  حاکم

زضهع   ۀنه ی م در یالملل نیبزحدت  ینوعه بنیز باید افززد که اهمیت حمایت زیژه ا  اموال معنوی 

ا   ها آنز تا گی رزابط  سو کیا  این اموال عمومی  ةچهر. شده استمنجر این اموال بارة قواعد در

نوعی یش ا  برز  اختالفات حقوقی پتا  است المللی را بر آن داشتهبینمجامع حقوقی  ،سوی دی ر

کنوانسیون تنظیمقضایی م تلف ایجاد کند که این هم رایی گاهی ا  طریق  یها بین نظامهم رایی 

امهوال   دربهارة گهااری  قهانون گهااران در  قانونها ز گاهی ا  طریق قواعد نرم حقوقی برای هدایت 

 .معنوی بوده است

ازل اینکهه جای هاه   . بررسهی شهود  موضهوع  اموال معنوی باید دز عامل ارتباط در تش یص در 

نقش نظم عمهومی   ،عامل ارتباط در انعقاد قراردادهای مربوط به اموال معنوی کدام است ز دی ری

 .شودتر بررسی میبیش یدر این تش یص است که در ذیل با تفصیل

 عامل ارتباط در مرحلة انعقاد و اجرای قرارداد

 شهکل اسهت کهه مشهتمل بهر     عنصر شکلی  ،ازل .دز عنصر اساسی در انعقاد قرارداد دخالت دارند

 مربوط به خود موضوعکه است عنصر ماهوی  ،دزم .است هاتبادل ارادهابرا  قصد ز  ةنحو، قرارداد

ت انعقهاد  یه بایهد شهکل ز ماه   ،عامل ارتباط ز تعیهین قهانون   بارةدر .آن استهای ز زیژگیقرارداد 

 .خواهد بود تر مناسب ارتباط ۀدستکدام انت اب معین شود قرارداد را بررسی کنیم تا 
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اسهت   4شهکل انعقهاد قهرارداد قهانون محهل تنظهیم سهند        بهر سنتی در انت اب قانون حاکم  حل راه

اسناد ا   حل راهدر این  .قانون مدنی آن را برگزیده است 516 ةگاار ایران در مادقانونکه  طور نهما

سر مینی یعنهی محهل تنظهیم سهند      ،عامل ارتباط ،بر این اساس. حیث اعتبار تابع محل تنظیم است

ز  رهها کهرده اسهت   را سهنتی  خصوصی این رزش  الملل نیبهای جدید در حقوق ن رشاما  .است

آ ادی طهرفین قهرارداد در انت هاب قهانون      4531رم  یونکنوانسه  ،همچنین، گااراننقانواری ا  یبس

توانند میکه  طور همانطرفین  ،؛ بنابراین(Lagard, 1991, p.67)اند را پایرفتهقرارداد بر شکل حاکم 

 .دکرقانون حاکم بر انعقاد قرارداد را نیز انت اب خواهند  ،قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را برگزیند

آن تهابع   ةمقهرر شهرزط  زجود ز صحت قرارداد یا یکهی ا    ،رم کنوانسیون 3 ةمادازل  بندطبق 

 کنوانسهیون،  5 ةمهاد در توضهیح   2.خواهد بود شدنی اعمال کنوانسیون رم  موجب بهقانونی است که 

قانون محل تنظیم سهند ز  : گیردمیفقط دز قانون را در نظر  کنوانسیون 5 دةما»نویسندگان معتقدند 

تقدم ز تأخری بین این دز قانون قائل نبوده ز قاعده را  گونه چیهیت قرارداد؛ اما قانون حاکم بر ماه
                                                           

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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قهوانین   یگهرا  جهزم در مقابل دیهدگاه   ،بر این اساس .(Lagard, 1991, p.67) «داندمیکامال  انت ابی 

حتهی در امهور    یجدید متمایل به احترام به آ ادی قرارداد ۀظیم رزیتن سنتی در انت اب قانون محل

 طهور   گااران کشورهای ارزپهایی بهه  قانوناست  شایان ذکر. (881ص ،4858 الماسی،)است  یشکل

 .(129ص ،4858 سلجوقی،) دان کردها  این قاعده حمایت  هگسترد

المللهی در  بهین کهه عنصهر    ییجها  در ژهیه ز بهه ، کنوانسهیون رم در ، همچنهین،  قوانین سهنتی در 

بهر موضهوع قهرارداد ا     که  استقانونی اجرای قرارداد قرارداد زجود دارد، قانون محل  گیری شکل

توضهیح اینکهه    .(Lgarde, 1991, p.89)حکومت دارد  مشرزعیتز  مالیت مانندحیث قواعد اساسی 

نهه کهامال  معتبهر ز    یفرض تعیین قانون محل اجرا در صورت نبود توافق است ز توافهق در ایهن  م  

متمایل به قانون محهل  قانون حاکم عدم انت اب رت صوبرخی نویسندگان در البته . االجراست ال م

تمهیدات حقهوق موضهوعه در ایهن    » :دکننز چنین مقرر می کنندمیحمایت  اند ز ا  آنانعقاد شده

« سر مینی انت اب شود یقاعدهبا درنظرگرفتن  کننده تیحماکشور  بر اساسخصوص مستقال  باید 

(Troller, 1994, p.15). مکهانی یکهی ا     ةقاعهد  بها حمایتی که دارای ارتباط  ةقاعده این گرز نظر  به

 .اشد محمل انت اب قانون حاکم استطرفین ب

موارد مهم در تش یص عامل ارتباط ز اعمهال قهانون حهاکم نظهم عمهومی ز       ها جملهمچنین، 

 حقهوق »ز « اموال معنوی»که اشاره شد، موضوع این مقاله با دز مفهوم  طور همان. قواعد آمره است

 سهو  کیه ا  . ارتباط بسهیار قهوی دارنهد    نظم عمومی مرتبط است که هر دز با« خصوصی الملل نیب

 ،اسهت ز ا  سهوی دی هر   خصوصی تحت حاکمیت الزامات نظم عمومی فرازانهی   الملل نیحقوق ب

ش صهی  » ۀاضهافه اینکهه جنبه    بهه . دارد 4یاقتصهاد  ینظهم عمهوم   نزدیک بها  ای اموال معنوی رابره

نتایج فکر انسهان ز حمایهت خهاص ا      بارة یرساختی در های هنظری ۀزاسر به« نویمع یها تیمالک

چه در سهرح ملهی ز چهه در     ،های قوانین آمرها  حمایت ینوع ها به تولیدات ذهنی ز فکری انسان

مت یا شرزط ضمانتی برخی یبر این اساس برخی کشورها نسبت به ق. برخوردارند یالملل نیسرح ب

                                                           
1. Economic Policy 



 03                                                                فكری اموال قراردادهای بر حاکم قانون شناسایی در ارتباط عامل                   

 

اراده را در ایهن   یز توافهق ز آ اد  کرده اسهت ط به اموال معنوی قواعد آمره مقرر های مربوقرارداد

 به این شر  بیهان شهده   4531کنوانسیون رم  6 ةبند ازل ماد این مسئله در. کنندمحدزد می ها نهی م

 ةموجب کنوانسیون حاضر، در حین اجرای قانون کشوری معین، مقنن است به قانون آمر به»: است

داشهته   یتهر  کیه  ر ترتیب اثر داده شود که مورد مررزحه به آن کشور عامل ارتباط نزدکشوری دی

ب اثر دادن به ایهن  یمنظور اخا تصمیم در مورد ترت به»: است بیان شدهاین ماده  ۀدر ادام 4.«...باشد 

 .«توجه قرار خواهند گرفت ها مورد مقررات، طبیعت، موضوع ز نیز نتایج اجرا یا عدم اجرای آن

مهاکس   ۀسسه ؤتوسهط م  شهده  هیه تها  آن در متن  یا نمونهجدید حقوقی که  های هچند نظری هر

در انعقاد را ا  مدار بحهث خهارج ز بیشهتر     عمومینظم است،  شده منتشر( CLIP)عنوان  بابالنک 

 8:512 ةدر ماد طور که همان .است کردهمتمرکز  کننده یدگیرس دادگاه یعمومبحث خود را بر نظم 

این قواعد برای هر کشور مقنن اسهت ا  سهوی دادگهاه     ۀلیزس به شده ینیب شیپابزارهای »انیم خومی

اجهرای بهرای آن    تیه قابل یعمهوم  نظهم  بها م الفت  ۀزاسر بهغیرموجه تلقی شوند اگر این ابزارها 

  .«دادگاه را نداشته باشد

 :کندمینون حاکم منع در دز مورد قاضی را ا  شناسایی ز اجرای قا 1:114 ةماددر  ،در ادامه

 .باشد عمومیم الف نظم  صراحت بهاگر شناسایی ز اجرا  .4

                                                           
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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دعوا متنهاقض   ۀاقاماگر شناسایی ز اجرا با یکی ا  قواعد اساسی آیین دادرسی دادگاه محل  .2

 .باشد

تعهارض صهالحیت در    ۀمسئلز حقوقدانان جدید به  گااران قانونرسد اساسا  ن رش میبه نظر 

بهر   .است یالملل نیب، گاار ا  حکومت قوانین ملی به سمت زحدت حقوقی خصوص اموال معنوی

 ونیکنوانسه  ماننهد  ییهها  ونیکنوانسحقوقی ا  طریق  مؤسساتز  المللی بین یها سا مان ،این اساس

 ۀسسه ؤمقهررات م  ماننهد  یا نمونهتریپس ز قوانین  کنوانسیونز برن ز اخیرا   سیپار ونیکنوانس، رم

سها مان جههانی    ۀقوانین نمونه  ،ز همچنین (CLIP)ک بر رزی مالکیت معنوی مرالعاتی ماکس بالن

 لحاظ ا به تلقی مشترک ا  قواعد حاکم بر اموال معنوی  دنیرس درسعی  (WIPO) 4مالکیت معنوی

جدیهد   ةاراد ،بهر ایهن اسهاس   . نتیجه داده اسهت  ها تالشز تا حدزدی این  دارند شکلی ز محتوایی

ز ، هرا  قواعهد ثابهت مکهانی ز آمه    کاستن عمومیحتی در بحث نظم ، عقاددر بحث ان گااران قانون

 .مبتنی بر اصل آ ادی قراردادها در انت اب قانون حاکم است ،افزایش حجم توافقات

 فكری اموال قراردادهای در ارتباط عاملجایابی 

ی ز قراردادهها میان قراردادهای مربوط به امهوال فکهری     یادیرسد در بادی امر تفازت میبه نظر 

در تلقی سنتی ا  این امر باید  ه هر حال،ب. تش یص عامل ارتباط زجود نداشته باشد ۀنی م در دی ر

ارتباطی به دنبهال عامهل ارتبهاط    ۀ گیرد ز بعد ا  تش یص دست انجامدقیق ا  موضوع  یابتدا توصیف

 .ب ردیم

به امهوال معنهوی قهرارداد     صرف اشتمال قرارداد بر یک تعهد نسبت اند گفتهبرخی نویسندگان 

 یهها  ب هش انتقهال   بهارة قرارداد را صهرفا  در  برخی دی ر .(Troller, 1994, p.14)دارد عامل ارتباط 

 .(CLIP.Art.3: 301; Kono, 2012, p.9)اند  در نظر گرفتها  اموال معنوی   انتقال قابل

 ههر   بهه لهاا  . وی نیسهت مربوط به اموال معنه  یقراردادهاموضوع این مقاله بررسی  به هر حال،

                                                           
1. Available at://www.wipo.int 

2. Transferability 
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مربهوط بهه چنهد سیسهتم      مسهئله به خود گرفت ز   «فکریقرارداد اموال » که قرارداد عنوان ریتقد

باید بها   قراردادها ۀعامل ارتباط در دست بارةدر .جایابی عامل ارتباط س ن گفت ا حقوقی شد، باید 

انون حهاکم ز عامهل ارتبهاط    تحول قه  قراردادهانسبت به مفهوم آ ادی  ها ن رشدرنظرگرفتن تغییر 

 .بررسی شودمناسب برای استقرار قانون حاکم 

 ارتباط عامل تعيين به مختلف های نگرش

مهی شهه محقهق ن  یهم ،اره شامل یک شرط برای تعیین قانون حاکم باشدواین فرض که قرارداد هم

ضهمنی   یها صهریح   طهور  بهبلکه در شرایری قرارداد شامل چنین شرطی  .(Kono, 2012, p.10) شود

 .رسدمیدر اینجا نوبت به تعیین عامل ارتباط برای تش یص قانون حاکم . نیست

 ،انهد  گرفته  شیپمتفازتی را  یها رزش م تلفز نویسندگان  گااران قانوندر تعیین عامل ارتباط 

 یا گسهترده  طهور  بهعامل ارتباط در این بحث عامل ارتباطی سر مینی است ز  نیتر مهماما همچنان 

برخهی ا   . قانون حاکم به سمت عامل ارتباطی سر مینی ز مکانی رفته اسهت  دربارة ها شنهادیپ ۀهم

برخی متمایل  است، رفته دهنده انتقالحاکم بر به سمت انت اب قانون  (ALI, HUGE) ها نوشتهاین 

در  .اسهت  برخی به سهمت قهانون محهل حمایهت رفتهه     . اند شده ةگیرند گاه انتقال به عامل سکونت

 (. CLIP) اند شدهبرخی به عوامل چندگانه متمایل  ایت،نه

مهی کلی زضع  یا قاعدهکنوانسیون  1 ةماد .دارد هژیز ین  مینه زضعیدر ا 4531 رم ونینوانسک

در صورت فقدان انت اب قرارداد تابع قانون کشوری است کهه   .4: عنصر است 8کند که متشکل ا  

فرض این است که این کشهورها همهان کشهور محهل      .2 ؛پیوندها را دارد نیتر کینزدبا آن کشور 

ازست به شرطی که تعههد   ةبر عهدسکونت معمولی طرفین است که اجرای تعهد شاخص قرارداد 

معلوم شود قهرارداد بها کشهور دی هری      زاحوال ازضاعا  مجموع  اگر .8 ؛باشد صیتش  قابلمزبور 

 .شودمیگرفته نادیده  یادشده ةپیوندها را دارد، امار نیتر کینزد

نهوعی امهاره بهرای تعیهین تعههد شهاخص انت هاب کهرده اسهت           رم ونیکنوانسه بر این اساس 
                                                           

1. Intangible Contract 
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(Lagarde, 1991, p.39). مهاکس پالنهک زضهع     ۀسسه ؤتوسط م شده میتنظکه در مقررات  یدر حال

ارتباط  ۀبا درنظرگرفتن ماهیت اموال معنوی عواملی چندگان است دی ری است ز ترجیح داده طور

را در شهرایط خهاص ز در    گاه سکونت ةامار 4531خالف مقررات رم  بر ز  ه رسمیت بشناسدرا ب

 .گیردمیدر نظر  دی ر نبودن عوامل ارتباطی

در  هقواعد عمهد  یبند میتقستمایل  یادی به  ،عوامل ارتباط ۀنی م دراخیر  یها نوشتهدر برخی 

در توجیهه   نظرگهاه ایهن   (.Van Eechoud, 2005, p.292)خهورد  میتش یص عامل ارتباط به چشم 

در کنهد ز  مهی خود به چندگان ی عوامل ارتباط در قواعد حاکم بهر تعهارض قهوانین اشهاره      ۀنظری

 :کند ی میبند دستهعمده  ۀدر چهار دست را عوامل ارتباط 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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 ؛ارتباط مکانی با قرارداد را دارند نیتر کیعوامل ارتباطی که نزد ۀدست: ازل

 ؛وامل ارتباطی ناشی ا  استقالل طرفین در انت ابع ۀدست: دزم

 ؛قرارداد موضوعص به تعوامل ارتباطی م  ۀدست: سوم

 .عوامل ارتباطی مناسب با موضوع قرارداد ۀدست :چهارم

اسهت کهه ا  عامهل     رم ونیکنوانسه  1 ةدر ماد شده اشاره ةبه نظر همان قاعد ا  عواملازل  ۀدست

 .کندمیپیوند با آن کشور را دارد، یاد  نیتر کینزد ارتباط قانون کشوری قرارداد که

ز امکان ایجاد عامل ارتباط را به  دزم ا  عوامل مبتنی بر ن رش جدید حاکمیت اراده بوده ۀدست

 طور که همان. دانستن این انت اب رفته است حتی به سمت اصل .است دانستهانت اب طرفین مجا  

 .کند میماکس پالنک ا  آن یاد  ۀسسؤمقررات م 8:914 ةا  ماد 4ز بند  رم ونیکنوانس 8 ةابتدای ماد

 عنهوان  بهه ا  آن  (ALI)سوم ا  عوامل ارتباط همان اصرالحی است که در برخهی اسهناد    ۀدست

پیونهد در موضهوع قهرارداد بها یهک       نیتهر  کینزد»ز ا  عبارت  اند کرده ادیعامل ارتباط موضوعی 

 کهه  طهور   ازل اسهت بهه   ۀت در این ب ش تمایز این دسته با دستاهمی حائز ۀنکت. اند کرده ادی« قانون

د حکایهت  این دسهته ا  پیونهد موضهوعی قهراردا    ا  عامل پیوند جغرافیایی ز  صراحت بهازل  ۀدست

زلهی در ایهن    .است هرا تأسیس کرد گاه سکونت ةرم امار ونیازل اساسا  کنوانس ۀلاا در دست .کند می

 .یر مستقیم در انت اب قانون حاکم خواهد گااشتبند کامال  موضوع قرارداد تأث

ارتباطی مناسهب ز بهه نفهع موضهوع اسهت کهه بیشهتر در دز عنهوان مههم،           ۀچهارم دست ۀدست

 ۀکهه ایهن دسهت    ،بهودن قهرارداد   اعتبهار ز قهانونی   در اختالف، ازل :استتوجه ز دارای کاربرد  قابل

کهه برخهی عوامهل     ییدرجها ، ز دزم ؛کنهد میارتباطی به سمت حفظ قرارداد ز مشرزعیت هدایت 

 ةز مهاد  4531 ونیکنوانسه  5 ةرسهد در مهاد  میبه نظر . شود میدر قرارداد  طرف کیموجب برتری 

 .شده استبه این عامل ارتباطی اشاره  هاگ ونیکنوانسیک 

 اراده حاکميت اصل به نگرش تحول

 ةون حاکم بایهد بهه سهه دزر   در سیر تحول حاکمیت اراده در انت اب سرنوشت قرارداد ا  حیث قان

 :م تلف اشاره کرد
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قراردادههای داخلهی    صراحت بهدر این ن رش قوانین داخلی کشورها  :ن رش مضیق ةدزر ،ازل

در ایهن ن هرش   . دانسهتند مهی   را تابع قانون ملی ز قراردادهای خارجی را تابع قانون محل انعقهاد 

 .ن حاکم زجود نداشتاساسا  محملی برای اصل حاکمیت اراده در انت اب قانو

داخلی هرچنهد نسهبت بهه     گااران قانوندر این دزره : تمایل نسبی به حاکمیت اراده ةدزر ،دزم

در داخل مر ها، همهان ن هرش ازل را حفهظ کردنهد در صهورت       میتنظی یقراردادهااتباع خود ز 

مهدنی ایهران در   قهانون   513 ةماد. بودن طرفین برای آنان حاکمیت اراده را شناسایی کردند خارجی

تعهدات ناشی ا  عقود تابع قانون محل زقوع عقد است م ر آنکه طرفین اتباع » :گویدمیاین  مینه 

 «.خارجی بوده ز آن را صریحا  یا ضمنا  تابع قانون دی ری قرار داده باشند

بر ایهن اسهاس   مد نظر قرار گرفته است،  هم تا حدزدی الملل نیببیع  ونیدر کنوانساین ن رش 

لهیکن در سهایر مهوارد قیمهت      کار گرفته شده است، به«  مان انعقاد»معیار  41 ةقسمت الف ماددر 

کهه اصهول    حقوق خصوصهی رم  یسا  کسانیمقررات ، همچنین .است اراده را به رسمیت شناخته

 .(419ص ،4834نوری، )حاکم بر معامالت با رگانی حاکمیت اراده را کامال  معتبر شناخته است 

اخیر گفتمان حاکمیت اراده است که به اطالق  ةدزر ،این دزره: مرلق ةحاکمیت اراد ةردز ،سوم

تهوان بهه   می  مینهدر این . کندز محدزدیتی در این  مینه شناسایی نمیکند  میحاکمیت اراده اشاره 

 ۀسسه ؤبه مواردی ا  قبیهل مقهررات م   ،همچنین ،یالملل نیب ونیعنوان کنوانس به IIمقررات رم ز رم 

(ALI) حقوقی آمریکا ۀسسؤم  (CLIP) ماکس پالنک
 .ز مقررات م تلف دی ری اشاره کرد  

اصهل در تعیهین قهانون حهاکم      نیتهر  یادیه بنرسد اصل حاکمیت اراده میبه نظر  ،بر این اساس

ارتبهاط   ۀابی عامهل ز دسهت  یه ز در صورت استناد قرارداد به این اصل نوبت به جا شود میمحسوب 

طهور   است ز هماناخیر به سمت رادیکالی حرکت کرده  یها سالاین ن رش نیز در البته . رسدمین

در  مؤثردر حالی که برخی عوامل  کند میطرفین را حاکم  ةانعقاد، اراد ۀنی م درحتی که مرر  شد 

                                                           
1. Lex Loci 

2. http://www.cl-ip.eu/ 

3. http://www.ali.org/ 
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مرلهق در  ة حاکمیهت اراد  ۀنی م در هاییانتقاد گیری شکلز به  استصحت انعقاد ا  مقررات امری 

 .(68ص ،4858نیا، ارفع؛ 881ص ،4858الماسی، ) شده است منجر ان حقوقمیان نویسندگ

 :شهود  مهی ا  این اصل یاد  صراحت به 4531 سال رم در المللی بینکنوانسیون  8 ةازل ماد بند در

 .«اد مشمول قانون منت ب طرفین استقرارد»

  ها بندی بررسی تقسيم

جهامع   یطهور  بهه  ند،ل خود مناسب ز کارآمددر مح یک هر عوامل ارتباط های یبند میتقسهرچند 

است که بتوان با توجه به تفازت ماهیهت   یبند دستهجامع،  یبند دستهمنظور ا  . اند نشده یبند دسته

 .دشوقواعدی عام ارائه ز در هر مورد که محل تردید زاقع شد اعمال  عنوان بهدر اموال معنوی 

تعیهین قهانون    جههت  حل برای قراردادهها  راه ۀارائ اصلی، رم ن رش ونیکنوانس یبند میتقسدر 

رسد در میبه نظر  ،همچنین .زاقع نشده است توجه موردخاص اموال معنوی  طور بهز  استحاکم 

ت یه کهه در ازلهی مالک   هها  قبا توجه به موضوع جزئی توافه  ها حل راهپاریس ز برن  یها ونیکنوانس

ز  اسهت، بیهان شهده اسهت    نهری ز ادبهی   تألیف ز حقوق ناشی ا  اعمال ه حق یدزمصنعتی ز در 

مرالعاتی زجهود دارد   مؤسسات ها شنهادیپهمین ایراد در عدم توجه . تواند جامعیت داشته باشد مین

اخیهر ز شهاید    یهها  چهارچوب حقوقی آمریکا ن هرش ز   ۀسسؤماکس پالنک ز م ۀسسؤا  جمله م

در تعیهین قهانون    حل راه ۀنه قبل ا  ارائرسد در این  میمی، به نظر اند ن رفتهرا در نظر  رز  بهکامال  

عامهل ارتبهاط    ی،بنهد  میتقسه در اثهر   ،سهپس  .اموال معنوی مبادرت شود یبند میتقسحاکم ابتدا به 

در این مقاله ابتهدا راجهع بهه     که آنجا ا . شودانت اب  آن قانون حاکم بر اساسمناسب شناسایی ز 

ل شهرط  شهام  یقراردادهها  ابتدا، ،ط س ن گفتیمین عامل ارتباحاکمیت اراده ز نقش مهم آن در تعی

 .فاقد شرط تعیین قانون حاکم را بررسی خواهیم کرد یقراردادها ، سپس،تعیین قانون حاکم

 را داشته باشد حاکم قانون تعيين شرط قرارداد که فرضی

 بنیادین در قراردادها ةقاعد (الف

 الملهل  بهین خصوصهی ز حقهوق    ملهل ال بهین مهدرن در حقهوق    یها دگاهیدکه اشاره شد  طور  همان

ایشان اصهل   ،بر این اساس. کردن اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست قراردادها متمایل به پررنگ
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بلکه در شرزط ز حتی در انت اب سرنوشت حاکم بهر قهرارداد،    ،در انعقاد فقط نهحاکمیت اراده را 

شدن بها   ا  جمله ایران چندان به همراه حقوقی سنتی یها نظامچند  هر. دانندمی احترام قابلز  مؤثر

ز به کاسهتن ا  اعتبهار قهانون داخلهی بهه نفهع توافهق         یستندنمتمایل اتباع  بارةاین قواعد حداقل در

 هها  ونیکنوانسدر  زیژه هبز  المللی بین ۀاما سیر تحوالت حقوقی خصوصا  در جنب ،ندارندمیل طرفین 

که اشاره شد در طور  همان مسئلهاین . ین شرایط استشدن ا چندجانبه به سمت پررنگ های ز توافق

 ۀسسه ؤمهاکس پالنهک ز م   ۀسسه ؤمرالعات ارزپایی ز آمریکهایی م  ،همچنین، 4531 رم ونیکنوانس

شهاره خواههد شهد    طور که ا همان ،(Kono, 2012, p.8)است  شده انیب صراحت بهحقوق آمریکایی 

 .نباید این اصل را تغییرناپایر ز مرلق دانست

 رض بطالن قرارداد یا مخالفت با نظم عمومیف (ب

 ۀبایهد همه  ، لاا اگر قرارداد اصلی باطل شهود . اعتبار مفاد قرارداد ناشی ا  اعتبار اصل قرارداد است

مورد اختالف است که با برالن قهرارداد آیها برخهی     مسئلهاین . اعتبار ساقط شود ۀمفاد آن ا  درج

الف یا تعیین قانون حاکم نیز ا  بین خواههد رفهت یها    شرط حل اخت مانندشرزط حکومتی قرارداد 

که برخی  اند دادهجواب  گونه نیا سؤالبه این ( 211ص ،4858 سلجوقی،)خیر؟ برخی نویسندگان 

 ،بودن نیست قرارداد تابعی اما این درج به معنا بیان شده است،شرزط قرارداد هرچند ضمن قرارداد 

 .خود ار ش ز اعتبار مستقل دارد گرنه، ز است (.corp)یک بدنه  شدن در درج یبلکه به معنا

ز در صهورت   مانهده ی بهاق بر این اساس در فرض برالن قرارداد رضای طرفین بهر آن شهرزط   

در فرض برالن، مورد  یا عده ،در مقابل .باید آن توافق را محترم بشمارند یا محکمهمراجعه به هر 

ز به دنبال عوامل ارتباطی مناسب با رزابهط خهارج ا     ندکن میرا مانند رزابط خارج ا  قرارداد تلقی 

 .(Troller, 1994, p.14) ندقرارداد

مدرن در حکومهت   یها ن رشصریح بسیاری ا   دأییترسد با توجه به میدر این فرض به نظر 

آ ادی قراردادی ز حاکمیت اراده در تعیین اعتبار قرارداد ز امور مرتبط بها تشهکیل قراردادهها بایهد     

فراتر ا  اعتبار قهرارداد در صهورت برهالن آن نیهز ایهن       یا ارادهافراد را به تعیین قانون حاکم  ةرادا

 .انت اب را محترم شمرد
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توان در فهرض بحهث   میکه  یاخالق حسنه تنها مورد ز یعمومم الفت قرارداد با نظم  بارةدر

اخهالق   ز یعمهوم داد بها نظهم   قرارداد ز شرط، تعیین قانون حاکم را نامعتبر دانست، م الفت قهرار 

اگر اجرای مفهاد قهرارداد ا  منظهر قواعهد قهانون       ،زاقع در. است بر اجرا قانون حاکم بارةحسنه در

یها مهورد    مهورد انت هاب   دادگاه صالحعمومی ز اخالق حسنه مقر شده توسط طرفین با نظم  توافق

رسد ایهن شهرط   میبه نظر  یرا  ،تلقی کنیم معتبرریغتعارض داشت، باید این شرط را  اشارة قانون،

تواند قهانون م هالف بها اخهالق     می یرا دادگاه ن .شودمیمنجر به عدم امکان اجرا در فرض نقض 

 .اجرا کندحسنه را 

 شرط داوری (ج

، امها  (216ص ،4852 شیرزی،)است آن با تعارض قوانین خود بحری مستقل  ۀاساسا  دازری ز رابر

 .کنندمی رز بعرصه  چهاردر  تعارض قوانین ز دازری ،کم دست

 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 -

توان به دنبال عامل ارتباط جههت یهافتن قهانون    میب ش  چهارا  این  یک فارغ ا  اینکه در هر

در ایهن  مینهه اسهت     حهل  راهمفیهدترین    باید گفت مراجعه به قهانون محهل دازری   ،کم گشتحا

(Hallket, 2008, p.18). 

تهوان بهه ایهن    مهی طرفین  قصد بهرسد با ن اهی میقانون محل دازری باید گفت به نظر  بارةدر

قهرارداد   درج شرط دازری ز عدم تعیین قانون ماهوی خاص برای حکومت بهه  بارةنتیجه رسید در

 عنهوان  بهه دانست ز ا  ایهن قاعهده   « شرط ضمنی تعیین قانون حاکم»باید قصد طرفین را در قالب 

 در یک اظهار صراحت به مسئلهاین . کرد ادیارتباطی مناسب برای قراردادهایی با شرط دازر  یعامل

                                                           

1. lex Arbitrate 
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، درج لزاحهوا  ازضهاع برخهی  » :اسهت  شده انیب ScherkV.Albertoنظر قاضی آمریکایی در دعوای 

اجرا برای آن قرارداد در  قابلشرط ضمنی انت اب قانون  عنوان بهتواند میشرط دازری در قرارداد 

 .(Hallket, 2008, p.15)« گرفته شود نظر

قواعهد   ۀتوجهه بهه همه   » پایانی در این  مینه ن رش دازری به قوانین است که در دیهدگاه  ۀنکت

اشهاره کهرد کهه در دازری     شهده  رفتهیپااخیر دازری رزش  عنوان به  «جهت انت اب بهترین قاعده

  .است شده  انت ابدیدگاه دازران  عنوان به .(Hallket, 2008, p.15)آرامکو ز ت زاکو 

در حالی که در قواعد آنستیرال در صورت فقدان انت اب دازران به سمت قواعد حهل تعهارض   

 .(UNCITRAL Art.33:1)سوق داده است 

که ماهیت با توجه به اینطرفین در انت اب دازران خصوصا   ةرسد ارادمیبه نظر  صورت هر در

یا جایی که طرفین یک سها مان دازری   ،قرارداد در بحث اموال فکری ماهیتی کامال  ت صصی است

ز شرطی مبنی بر تعیین قهانون حهاکم در قهرارداد زجهود      اند دهیبرگزاختالفات  زفصل حلرا برای 

طهرفین   ةعامل به اراد نیتر کینزدل ارتباطی دازری جهت تعیین قانون حاکم عام کارگیری به. ندارد

 .خواهد بود

 را نداشته باشد حاکم قانون تعيين شرط قرارداد که فرضی

ند ز گاهی این شهرط در  ننیست که طرفین در قرارداد خود قانون حاکم را تعیین ک طور  نیاهمواره 

پهیش ا  ایهن در   . را بررسی کننهد رسان زضعیت مورد خاص در اینجا باید داد. قرارداد زجود ندارد

اما در این شماره بها توجهه بهه ماهیهت امهوال       ،شد بیانمبانی م تلفی برای تقسیم بعدی  این مقاله

جهرای  محهل ا  ،سپس گرفته،ن اموال انجام نسبت به موضوع قراردادهای ای یبند میتقسمعنوی ابتدا 

بر این اساس امهوال معنهوی را ا  حیهث نیها  ز     : واهد آمدخ به دستبا توجه به موضوع  دز عامل

را در ایهن عمهل    مهؤثر  یهها  مالکعامل ارتباطی ز  ،سپس ،کرده یبند میتقسعدم نیا  به ثبت ابتدا 

بهرن،   ۀم تلهف ا  جلسه   یهها  ونیکنوانسه در  شهده  بیاندر این میان ا  قواعد . کردجایابی خواهیم 

                                                           
1. Delocalization 
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مهاکس   ۀسسه ؤمرالعات مرتبط ا  جمله دسهتازردهای م  ،ینهمچن ،سبونیز لپاریس، مادرید، هاگ 

 .حقوق آمریکا بهره خواهیم برد ۀسسؤپالنک ز م

 نیاز به ثبت یاموال معنوی ب (الف

ز انتشهار ز در مفههوم مهدرن خهود      تیه را یکپه سنتی شامل حهق   طور بهاین دسته ا  اموال معنوی 

 یافزارهها  نهرم ،  مدارهای الکترزنیکی ، ها دانسته – ها یچ ون دستازردهای صرف ذهنی ا  جمله 

عامهل   ،سهپس  ،در ابتدا عامهل مکهانی   ،بر این اساس. شودمی  اسرار کاری یا تجاری ز  کامپیوتری

 .کنیممیموضوعی را مرر  

 عامل مکانی

. 4: معیهار حمایهت  » :کنهد اشاره میارتباط  این عامل دربارةصراحت  به برن ونیکنوانسسوم ا   ةماد

 . «محل سکونت پدیدآزرنده .2رنده؛ محل انتشار ملیت پدیدآز
                                                           

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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 .گاه اقامت؛ محل انتشار اثر ؛تابعیت :است شده مرر در این ماده سه عامل ارتباطی مکانی  

فلسهفی حمایهت ا  آثهار معنهوی      –عنوان تابعیت در تلقی تهاری ی   کارگیری بهرسد میبه نظر 

ن بزرگ غربی در توجیه حقوق معنوی ا  افکرکه گفته شد برخی مت طور همان ،زاقع در. ریشه دارد

آن  ة، گهویی اثهر قسهمتی ا  زجهود تولیدکننهد     اند گفتهاین اثر با تولیدکننده س ن  ۀبالزاسرارتباط 

ازلین عامل ارتباطی ا   عنوان به ونیکنوانسارتباطی اموال ش صی،  ۀدست مانند ،بر این اساس .است

نی انتشار اثر ز اقامت اه به سمت عامل ارتبهاط فرعهی ز   است در دز سرح دی ر یع برده نامتابعیت 

انت اب عامل ارتباطی که در ب هش   ةرسد باید حسب کارکرد قاعدمیز به نظر  است تکمیلی رفته

جهت انت اب قانون مناسب قرارداد بین عوامل  در .شدعامل انت اب موضوعی به آن اشاره خواهد 

 .ز اصلی انت اب کرد یفرع

حقهوق  »: کنهد مهی  ادیه خاسهت اه  عنهوان   بها ا  عامهل دی هری    9 ةمهاد  در ونینسکنوا ،همچنین

کشورهای خاست اه را  ،سپس. «در کشور خاست اه. 8خارج ا  کشور خاست اه  .2ز  4: شده نیتضم

 :کندمیبیان  طور  نیا

 : شوندمیکشورهای  یر خاست اه محسوب 

 .شودمیضو اتحادیه منتشر ا  کشورهای ع یکی دربرای آثاری که ن ستین بار  (الف

 ،ددارنه اگر آثار در چندین کشور عضهو کهه مهدت حمایهت متفهازت       نیا زجود باکشور اخیر 

 .کشوری که مدت حمایت کمتری قائل است ،منتشر شوند  مان هم طور به

کشهور   ،غیرعضهو منتشهر شهود    در یک کشور عضو ز یک کشور  مان هماثر  که یدرصورت (ب

 .عضو خاست اه است

شهود   مهی بار در یک کشور غیرعضو منتشر  ز آثاری که برای ن ستین منتشرنشدهآثار  دربارة (ج

کشهور عضهو باشهد کشهور      ۀ، اگر پدیدآزرنده تبعکشور عضودر یک   مان همبدزن انتشار 

 .«خاست اه است هوع پدیدآزرندبعضو ز مت

ه زضعیت م تلف را در باید س برن ونیکنوانسعوامل ارتباطی در  یبند جمعرسد در میبه نظر 

 :نظر گرفت
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پدیدآزرنده تابع کشور عضو باشد که همان قانون کشور متبوع پدیدآزرنده قانون حاکم ز  -

 .تابعیت عامل ارتباط است

اما خاست اه اثر دز کشور عضو باشد کهه قهانون کشهور     ،عضوریغپدیدآزرنده تابع کشور  -

 .عضو قانون حاکم ز عامل ارتباط خاست اه است

که در این صهورت   ،کشور عضو ۀاه اثر خارج ا  کشور عضو زلی پدیدآزرنده تبعخاست  -

 .قانون کشور عضو حاکم ز عامل ارتباط تابعیت خواهد بود

. اسهت  هشهد  توجهه ایهن قاعهده   به  (848-844) ةحقوقی آمریکا نیز در ماد ۀسسؤدر مقررات م

 .(Kono, 2012, p.11) کندمیعیت بر همین اساس حقوق آمریکا ز فرانسه ا  این قاعده تب ،همچنین

 عامل موضوعی

بهه موضهوع ز    ،در توضیح عامل موضوعی ارتباط بیشتر ا  تمرکز بر مکان ز عوامل ارتباطی مکانی

 الملهل  بهین این دیدگاه که دیدگاه اخیر دانشمندان حقهوق  . تمرکز خواهد شد تیحما موردماهیت 

 توجهه  مهورد ،  ده اسهت شه رهر   مهاکس پالنهک نیهز م    ۀدر مقهررات مؤسسه   ز خصوصی اسهت 

 .(Kono, 2012, p.11)است  گرفته قرارجنوبی نیز  هژاپن ز کر ،آلمان، اتریش، بلژیک گااران قانون

 انت اب عامل ارتبهاطی مکهانی اسهت    یعامل موضوعی ارتباط نوعی عامل کمکی براع، زاق در

(Van Eechoud, 2005, p.298). ا   - تیه حما مهورد یت اثر بسته به ماه - این صورت ابتدا باید در

 .بهره برد ،کندمیایجاد   ا  عامل مکانی که بیشترین حمایت ،سپس ،حمایتی بهره برد ةقاعد

 اموال معنوی با شرط ثبت (ب

که عالزه بر تولید ا  سوی یک عامل انسانی نیها  بهه شناسهایی ز    اند  این دسته اموال معنوی اموالی

ز  هها  دزلهت  هها  مهدت مالکیت فکهری   ۀرزند توسع ،زاقع در. ثبت تحت یک سیستم حقوقی دارند

آثار ادبی ز هنهری کهه    جز بهخاص برای ثبت رفته ز  یبه سمت ایجاد قواعد المللی بین های توافق

                                                           
1. Lex origin & Lex Protectioni 

2. Clip Art 3:201(1)(2) 
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برشماری مصهادیق ز الهزام   موارد دست به  ۀدر بقی ،نبودند شدنی اساسا  ز به لحاظ ماهیت قابل ثبت

ز  کردنهد  زایپو اعهالم  ز دیپاریس، مادر مانندالمللی  بین های قز قواعد آن را ا  طریق تواف ثبت  ده

کهار   هامهوال به   سعی خود را مبنی بر ایجاد طر  زاحد حقوقی برای شناسایی ز حمایت ا  این همۀ

  .حجم باالیی ا  قوانین داخلی مشابه میان کشورهای جهان بوده است ها تالشحاصل این  .گرفتند

 کنوانسهیون مانند قواعهد   است، این ن رش رادیکال متعادل شدهچند در برخی موارد خاص  هر

را کهافی در حمایهت ز    مبدأخالف قواعد ثبت عالئم تجاری شهرت  که بر مبدأ یها نامدر  سبونیل

 ۀهمچنان در بسیاری ا  اموال معنوی شرط ثبت ال مه  اند، دانسته شده ثبتکردن عالئم تجاری  باطل

 .شناسایی ز حمایت است

 .عامل موضوعی را بررسی خواهیم کرد ،سپس، ب ش نیز ابتدا عوامل مکانی ارتباطدر این 

 عامل مکانی

عامل مکانی در تعیهین   نیتر عنوان مهم بهرا  سر مینیکنوانسیون برن عامل  مانندکنوانسیون پاریس 

ف لهیکن بهرخال  (. Art 2(1))دانهد  عامل ارتباط برای برخورداری ا  قانون حاکم بر کنوانسهیون مهی  

 2 ةمهاد  2بنهد   اه مؤثر در مقام ندانسته ز درگ  عامل ارتباطی سکونت ونیاین کنوانس ،برن ونیکنوانس

 :کند این کنوانسیون اعالم میاین 

شهود بهین تهابعین کشهورهای عضهو اسهتفاده ا        میدر کشوری که درخواست حمایت  هاا مع»

 .«حقوق مالکیت منوط به توقف یا اقامت در آن کشور نیست

برای اتباع غیر کشورهای عضو ا  عامل اصلی تابعیت عدزل ز به سهمت تهابع    2 ةکن در مادلی

 .فرعی اقامت متمایل شده است

ا  کشهورهای عضهو اتحادیهه اقامهت      یکی دربا اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نیستند زلی »

کشورهای عضهو   مانند هب ،صنعتی یا تجاری زاقعی ز معتبر هستند مؤسساتیا در آنجا دارای  ،دارند

 .«شودمیاتحادیه رفتار 

                                                           

 .نایرا 4831مصوب سال  جز آن ا  جمله قانون ثبت اختراعات ز. 4
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در این ماده ا  عامل ارتباطی اقامت اه ش صی به سمت اقامت هاه   ،شودمیکه مالحظه  طور همان

صنعتی ز تجاری عامل ارتبهاطی جدیهد    ۀسسؤبودن اقامت م تجاری نیز متمایل شده ز با قید زاقعی

  .(63ص، 4831صفایی، ) در این  مینه پایه نهاده است

 2 ةا  ماد 8 بند در  یرا. کندمیدر تعیین عامل ارتباط ن  یادی کمک ونیکنوانساما مقررات این 

 .کرده است خارج ونیکنوانسز ا  شمول  ،به برخی ا  مقررات کشورهای عضو استقالل داده

ص یدز عامل محل انعقاد ز محل اجرای قرارداد همچنهان دز عامهل مههم در تشه      ،حال هربه 

 ماننهد ا  سهوی کشهورهایی     قانون محهل انعقهاد   ةقاعد .(Fantiman, 2005, p.132)اند   ارتباط عامل

 انهد  بهرده چین ز اتریش ا  عامهل تلفیقهی در ارتبهاط بههره      ندنماز کشورهایی  شدهبلژیک استقبال 

(Kono, 2012, p.12). 

 عامل موضوعی

. اسهت  شده مرر  «ایت بیشتر ا  اثرحم» ز  «ثبت»در این ب ش بسته به موضوع قرارداد دز عامل 

در  ،همچنین. ازلین عامل موضوعی ارتباط در تش یص قانون حاکم عامل ثبت است ،بر این اساس

داشهت  باید به این مسهئله توجهه   اما  ،کرد ادیتوان میکنار این عامل ا  عامل موضوعی حمایت نیز 

عامهل ارتبهاطی   » ،توان برشمرد  طی ثبت میکه برای ثبت ز عامل ارتبا یا ژهیکه با توجه به مزایای ز

با توجه به همسانی قواعد ثبتهی   ،زاقع در. دهدخود را به سمت عامل ثبت سوق می« بیشترحمایت 

شهود ز  می ا  آن منجر که مستقیما  به عدم احاله ز مشکالت ناشی 8در اموال معنوی نیا مند به ثبت

 ةقاعهد  ،کنهد میا  جهان ایجاد  یا عمدهای نوعی حمایت مشترک ز بدزن تبعیض در سرح کشوره

 .حمایت نیز بهترین عامل ارتباطی برای تش یص قانون حاکم است لحاظ ا ثبتی 

                                                           
1. Lex Loci Contractus 

2. Lex regia 

3. Registered IP 
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 بندی جمع

مقدمهه   های لجایابی عامل ارتباط ز با توجه به سؤا بارةرسد درمیشد به نظر  بیانبا توجه به آنچه 

 :باید گفت

جدیهد   ههای ازلهی ز سها نده طبهق مرالعهات ز نظر    در تعیین عامل ارتباط در قرارداد اصل  -

طرفین در انعقاد ز انت اب قانون  ةخصوصی اصل حاکمیت اراد الملل نیبحقوق  حقوقدانان

 .حاکم است

امهوال  بهارة  ن رش جهت جایابی عامل ارتبهاط در  نیتر حیصحرسد جهت نیل به میبه نظر  -

فاقد ایهن شهرط    یقراردادهاکم ز دارای شرط تعیین قانون حا یقراردادهامعنوی باید میان 

عامهل ارتبهاط    عنهوان  بهه در قسهمت دزم عامهل ارتبهاط ثبهت را      ،همچنهین . تفازت گاارد

 .ا  ثبت در نظر گرفت ا ین یبتمایزدهنده میان اموال معنوی مشرزط به ثبت ز 

 همچنهان در امهوال معنهوی ماننهد امهوال      طر  قابلعامل ارتباطی  نیتر مهمرسد میبه نظر  -

لیکن عامل مکانی خود بسته بهه ماهیهت امهوال معنهوی متفهازت       ،عامل مکانی است ،دی ر

ا  ثبت برای تعیهین دقیهق    ا ین یبیز میان اموال مشرزط به ثبت ز یدر این  مینه نیز تم. است

 .قانون حاکم بسیار مهم خواهد بود

ه به  یر را  یها مالکتوان میحل تعارض  بارةز مقررات م تلف در ها ونیکنوانسبا بررسی  -

 .ارتباط در قراردادهای اموال معنوی در نظر گرفت عوامل عنوان 

 ؛اموال معنوی بدزن نیا  به ثبت بارةعامل تابعیت در 

 ؛به ثبت نیا مند اموال معنوی بارةعامل ثبت در 

  ؛ها ونیکنوانسقرارداد یا انعقاد آن در خصوص قراردادهای خارج ا  شمول  یاجراعامل 

  ؛قراردادهای مشتمل بر شرط دازریعامل دازری در 

  عامل فرعی انت اب عنوان بهعامل حمایت. 

 کهارگیری  بهه   مینهه در ایهن   گااران قانونرسد ن رش اخیر در میان نویسندگان ز میبه نظر  -

برای تش یص عامهل ارتبهاطی مکهانی    « بیشترین حمایت»یا « حمایت کافی»عامل ارتباطی 
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 یعمهوم انت هاب قهانون حهاکم ز حفهظ نظهم       ةقاعد این امر مزیت تحلیل اقتصادی. است

 .را خواهد داشت دهیفا باز انرباق قاعده  یاقتصاد

امهوال    مینهۀ به سمت اتحهاد قواعهد در   المللی حقوقی  نهادهای بینصورت حرکت  هر در -

چنهد   این زحدت ههر . پردا ان زحدت حقوقی بوده است نظریهموفقیت  ةدهند معنوی نشان

امهوال معنهوی    دربهارة لهیکن   ،قوق چندان بهه نتیجهه نرسهیده اسهت    ح ی دی رها شاخهدر 

ز ایهن گسهترش باعهث کهاهش رجهوع بهه قواعهد حقهوق          است افتهی گسترش رز  رز به

 .خواهد شد المللی بیندر مرازدات  ها حجم اختالف کاهشخصوصی ز  الملل نیب
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