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  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةدانشكداستاديار گروه حقوق خصوصي 
 شادي كسنوي 

  دانشگاه تهران حقوق و علوم سياسي ةدانشكدنفت و گاز  دانشجوي دكتري حقوق

  )12/2/1395: تاريخ تصويب  –  30/10/1394: خ دريافتتاري(
  

 دهي چك

نترنـت در   ي و المكـان بـودن ا      يت فكر ي بودن حقوق مالك   ينيز دو اصل سرزم   يآم تعارض اجتناب    
 خود  تأثيرتحت   ناقض حق بودن آن شده       ي كه ادعا   را ين قانون حاكم بر فعل    يي اجرا، تع  مرحلة

ـ ا ،يـست نت ي كه ثبت در آن مالك حمارايت كپي در بحث حق    خصوص بهقرار داده است،     ن ي
گر ي داز طرف. شده استمنجر ن قانون حاكم ييبودن در تع ينيبه كمرنگ شدن اصل سرزمامر 

 ،انـد   پرداختـه  ياكم بـر دعـاو    ن قانون ح  يي كه به بحث تع    اي  منطقه و   المللي  بين هاي  كنوانسيون
 در  .ند بودن استوار  ينياصل سرزم  يةپا بر   رو   ازاين و اند يكيزيفط  ي در مح  يمربوط به نقض سنت   

 يني مردد بودن اصل سـرزم     سبب به نترنت،يط المكان ا  ي در مح  رايت  كپي نقض   يجه در دعاو  ينت
ـ      يل غالب كشورها ناگز   ين دل يبه هم  .ندارند ييت اجرا يقابل ن يـي  در تع  ير به رجوع به قواعد كل

ن كشورها وجود نـدارد و قـدر        ي در ب  ي واحد ةي در حال حاضر رو    آنجا كه  از   .نداقانون حاكم 
ـ ا ،كند  نمي ككمبه حل مسئله     كشورها توسط   ي داخل ي انفراد هاي  حل  راه يريگكار همسلم ب  ن ي

 رو   ازاين .سازد  ميان  ين دعوا را نما   ين در جهت حفظ منافع طرف     ي قوان سازي  يكسانضرورت   امر
 ناهماهنگ و پراكنده به سـمت       يت قانون ير گذر از صالح   ين مقاله در جهت هموار كردن مس      يا

  .ن شده استي تدولليالم بين جامع و رايت كپيت يحما
  

  يديواژگان كل
 .رايت  نقض كپي،يترنتنيط ايمح ،ير قرارداديتعهدات غ ن قانون حاكم،ييتع     
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  مقدمه .1
ر در  يـ ن درگ ي عدالت در روابـط طـرف      ي، برقرار ي خصوص الملل  ينب حقوق   يي و غا  يهدف اصل 

قـانون حـاكم از    پذيري انعطافن يل به عدالت، تعادل بي نيست و برا مفروض اي حقوقةمسئل
 petar sarcevic ,paul ( دارد ضـرورت يگرد يقانون از سو تي و قطعبيني پيشت ييك سو و قابل

volken, 2010: 237( .ت نقـض  يـ ، قابلآنهـا  آسان بـه  يت دسترسي، قابليدر خصوص اموال فكر
ن يـ ن قانون حـاكم بـر ا      يي بر ضرورت تع   ي اموال و لزوم لحاظ نفع عموم      گونه  يناع حقوق   يسر

  .گذارد مي صحه يدعاو
 و المكـان بـودن      ي و اصـل فرامـرز     يت فكر ي بودن حقوق مالك   ينيسرزمنكه دو اصل    ي ا با

 يگر تعارضـ  يجاد، با يكـد   ي ا مرحلة ت خاص خود را داشته و در      ينترنت هر يك قلمرو و ماه     يا
ن يـ  ا ةجـ ينت .)73: 1389 ،ياصـالن ( انـد    با هم در تعـارض      دو ينا اجرا،   مرحلة در   الوصف  معندارند،  

بـروز    ناقض حق بودن آن شده است،      ي كه ادعا  ين قانون حاكم بر عمل و فعل      ييتعارض در تع  
 بـودن   ي جهـان  ةصيـ ضمن در نظر گـرفتن خص      د در صدور حكم،   ي با ها  دادگاه كه يزمان .كند  يم
مفروض آن اسـت    . حكم صادر كنند   دآورنده،ي بودن حقوق پد   يني اصل سرزم  براساس نترنت،يا

 مـسلماً  ين حكمـ ي چني اجرا.است ناقض حق وبگاهبسته شدن     نقض حق،  يكه ضمانت اجرا  
، فنـاوري شرفت  يـ ل بـا پ   يـ ن دل يبه هم  .است رايت  كپي به حق    ي جهان تأثير ةدامن ي اعطا ةمنزل  به

 يقـت ناشـ   ين حق يـ  بـودن از ا    ينيسـرزم  ةفلسفدر واقع    .د شده است  ي دچار ترد  ينياصل سرزم 
 ؛گيـرد   يمـ  صـورت    هـا   دولـت ن مـستقل    يقوان يةپا بر   يت فكر ي حقوق مالك  ي كه اعطا  شود  مي

 اسـت و حقوقـدانان      مواجـه شـده   انتقـاد    بـا  بودن   ينير اصل سرزم  ي اخ هاي  سال در   كه  يدرحال
نـد كـه   ن اعتقاديـ  و بـر ا انـد  دهي بودن را به چالش كش  يني اصل سرزم  يهات سنت ي توج رايت  كپي
ت يجاد، مورد حما  يو صرفاً به محض ا     يستن ها  دولتن  يقوان ةسلطر  ي ز رايت  كپي امروزه   عمالً
 ياصل جهـان   يةپاد بر   ي بودن با  يني اصل سرزم  يجا  به رايت  كپين مناسبت   يبه هم . گيرد  يمقرار  

  .(Ansgar Ohly, 2005: 243) رديبودن قرار گ
و ارتباطات   فناوري هاي  پيشرفت با   رايت  كپين  ي لزوم همگام بودن قوان    مؤيدان شد   يآنچه ب 

ن ي كه مربوط بـه قـوان      يتيك با ذهن  ي در عصر الكترون   رايت  كپيت از   ي حما چراكه،  است ينترنتيا
 . استن آثار يدآورندگان اي در حق پدي اجحاف گذشته است،هاي دهه

ن قـانون حـاكم در      يـي  در تع  حـل   راهدا كـردن    يـ  پ يب است كه برا   ين ترت ين مقاله بد  ير ا يس
در  شـده   تـدوين ن خـاص    يبه سراغ قـوان    يدبا ابتدا   ينترنتيط ا ي در مح  رايت  كپيخصوص نقض   

 ينترنتـ يط ا ينـه در محـ    ين زم يـ ن خـاص در ا    ينكه قـوان  يرفت و با اثبات ا     يت فكر ي مالك ةنيزم
 و   رفـت  ها  يونكنوانس ي قواعد كل  ي يعن تر  عامن  ين خاص به سمت قوان    ي از قوان  ،ستنديجوابگو ن 
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 ي خـصوص  الملل  ينب مطرح در    هاي  يهنظر و   ي به قواعد كل   ها  يونكنوانساز  نگرفتن  جه  ينتپس از   
 .دشو مطلوب حاصل حل راهتا كرد مراجعه 

  
   ينترنتيط اي در محرايت كپين قانون حاكم در نقض ييتع منظور بهاسناد مرتبط  .2

حـل   ةقاعـد  اخص به بحث     طور  بهكه    وجود دارد  ي اسناد يا و منطقه  المللي  بين اسناد   يبا بررس 
 گونـه   يـن ا .انـد  پرداخته رايت  كپير نقص   يي جزئ طور  به يا   يتعارض در موارد نقض اموال فكر     

 االجرا الزم عضو ي كشورهاي هستند كه براياول اسناد ةدست :شونديم مياسناد به دو دسته تقس
دوم  ةدسـت و ؛ ون رم دويو كنوانـس   بـرن يونكنوانـس  از انـد  عبـارت  بحث مربوطه هستند كه در

 از سـند  اند عبارت و دارند يشنهادي و پييراهنما ةجنب عضو ي كشورهاي هستند كه براياسناد
و شده   پرداخته   هايشان  يدگاهددر ادامه به شرح اسناد و        .CLIPپيشنهادي    و سند  ALI ديشنهايپ

 .شوند ميل ينقد و تحل ينترنتيط ايك در محين به تفكيهر دسته از قوان

  
  ينترنتيط اي در محرايت كپين قانون حاكم در نقض يي جهت تعاالجرا الزماسناد  .1. 2
    برنونيكنوانس .1. 1. 2

ر ي در خصوص حق تكثالمللي بين ة يك معاهدي و هنريت از آثار ادبي حماي برن برايونكنوانس
 مؤلف حق   ي و اجرا  ي، برخوردار يونكنوانسن  ي ا 5 مادة 2 است كه به موجب بند       مؤلفو حق   

شده توسط   ت قائل يمستقل از حما   از حق كامالً     ين برخوردار يست و ا  ي ن يفات خاص يتابع تشر 
ـ       يجـه جـدا از شـرا      يدر نت .  اثـر اسـت    مبـدأ كشور   ت و ابـزار    يـ  حما ةط مقـرر در معاهـده، دامن
 اسـت  كننـده  يـت حما اثر، منحصراً تحت قانون كشور      ةيدآورندپد و   مؤلف حقوق   ةكنند  ينتضم

(Doctrine & Opinions, 2005: 2) .ةقاعـد  عنـوان  بهن ماده ي كه ااند يدهعقن يغالب حقوقدانان بر ا 
ن يـ ر ا ي كه در تفـس    ن معنا يبد.  را مدنظر قرار داده است     كننده  يتحماحل تعارض، قانون كشور     

اند كـه   دهين عق يا بر يبرخ. د دارد  عضو اختالف نظر وجو    ين كشورها ي در ب  يونكنوانسماده از   
ن مسئله اشاره يو بر ا است يت از اموال فكري اصل استقالل در حماةكنند يانب تنها 5 مادة 2بند 

ض قـرار   ي خـود مـورد تبعـ      ي قانون مل  يتيد به صرف مقررات خاص حما     يگانگان نبا يدارد كه ب  
 يا قاعـده ، حل تعارض باشـد ة قاعدآنكهش از ين ماده بي گروه، انيبه اعتقاد ا  رو  ازاينرند و   يگ
ن يـ  رد نظر گروه اول بـه ا و در )(Francois Dessemontet, 2001:13 گانگان استي رفتار با بيبرا

 كـشور  ت تعـارض قـانون  يحل تعارض در وضع ةقاعد عنوان بهن ماده ي كه ااند كردهنكته اشاره  
 نكـرده   بينـي   پـيش  يحل  راه آن كشور    رايت  كپي يا تعارض با قانون      ي با نظم عموم   كننده  يتحما
  .(Raquel Xalabarder, 2010: 82) است
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ـ   فـوق  مـادة كه با توجه بـه       ن است ي ا رسد  يمنجا متبادراً به ذهن     ي كه در ا   يسؤال  ا يـ  آ ذكرال
ون ير؟ با رجوع به كنوانـس     ي يا خ  كند  يمفا  ي ا رايت  كپي نقض   ي در دعاو  يقانون كشور مبدأ نقش   

اما بـه    به قانون كشور مبدأ ارجاع داده شده است، استثناطور به يدر موارد شود  ميبرن مشاهده   
د توسط قانون يه را كه وجود حق باين نظريو بتوان ا است رمذكونظر مسئله فراتر از استثنائات     

 اسـت   يزين نظر خالف آن چ    ين اوصاف ا  يا ةهمبا  .  دانست ي منطق ، شود ييكشور مبدأ شناسا  
ـ  از حق مستقل از وجـود حما       يان شده كه به موجب آن برخوردار      ي برن ب  يوندر كنوانس كه   ت ي

 مكرر قـانون    a-2-14 مادةون برن در    ي كنوانس ،گري از طرف د   . شده است  يي شناسا مبدأدر كشور   
 دانـسته كـه بنـا بـه         يينماي دارندگان حقوق در آثار س     يي را صالح بر شناسا    كننده  يتحماكشور  

 ةكننـد   يـين تعون كشور مبدأ    ز قان يگر ن يكه در موارد د    دده  نشان تواند  يمن ماده   ي ا ير گروه يتعب
  .(Doctrine & Opinions, 2005: 4) دارندگان حق است

  
   رم دوونيكنوانس .2. 1. 2
ـ قواعـد حـل تعـارض در م       دن  كـر  بـا هـدف يكـسان        يا مقـرره  عنوان  به رم دو    يونكنوانس  ان ي

، شـامل   يقـرارداد رياروپا در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غ         يةاتحاد عضو   يكشورها
ـ  از نقض حقوق مالك    ي ناش يقراردادري تعهدات غ  در خصوص  يآور  الزامح و   يمقررات صر  ت ي

اروپـا   يـة اتحاد عـضو    ين مقـرره بـه كـشورها      ي قلمرو ا  هرچند يياياز نظر جغراف  . است يفكر
ـ ن كشورها ملـزم بـه رعا      ين معنا كه تنها ا    ي بد ،شوديدود م مح قـانون  نـد،   ا  ت و الحـاق بـه آن      ي
ن مقـرره   يـ  ا 3 مـادة و بـه موجـب       يـست نن كـشورها    ين مقرره محدود به ا    ي توسط ا  شده  ينمع

قامـه شـود، قـانون حـاكم بـر           ا يونكنوانسن  ي عضو ا  ي از كشورها  ي دادگاه در يك   كه  درصورتي
ـ  توسـط ا شده يينتع، قانون يت مدني مسئوليدعوا   ,www.Emarket services( اسـت ن مقـرره  ي

p3,2011(.   را قانون   يقراردادري قانون حاكم بر تعهدات غ     يون در حالت كل   ي كنوانس 4 مادة 1بند 
 يونكنوانسن ي ا8 مادة 1 بند موجببه   اما،داده قرار )انيمحل ز(م يكشور وقوع خسارت مستق

 عنـوان   به رايت  كپينقض   (يت فكر ي از نقض مالك   ي ناش يت مدن ي مسئول يقانون حاكم بر دعاو   
رسـد  ينظر مـ   به و در عمل     است كننده  يتحماقانون كشور   ) ين دسته اموال فكر   ي از ا  ياشاخه
محـل  (م  ي و قانون كشور وقوع خـسارت مـستق        كننده  يتحماان قانون كشور    ي م يزيچ تما يكه ه 

 از نقـض    يت ناشـ  يمـسئول  ون،ين كنوانـس  يـ  ا 14 مـادة ن به موجـب     يهمچن. وجود ندارد ) انيز
 8 ادةمــ 3بنــد  براســاست اراده شــمرده شــده و يــ از اســتثنائات اصــل حاكميت فكــريــمالك
ن مـاده را    يـ  ا . ن سلب شـده اسـت     ي از طرف  ين دعاو ين قانون حاكم بر ا    ييار تع ي اخت صراحت به
 صـرف نبـوده و   ي اموال مشمول حقـوق خـصوص  گونه يناه كرد كه اوالً ي توجگونه ينا توان  يم

ف در خصوص قـانون  ين تكلييتوان تعيل نمين دلي به هم  ،م است يز در آنها سه   ي ن يمنافع عموم 
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 اصـل   ين حقوق بر مبنـا    ي وجود ا  ينكهامضاف بر    .تنها به دو طرف دعوا سپرد      حاكم بر آنها را   
ن ممكن است قـانون     ين قانون حاكم توسط طرف    يي بودن است و در صورت سپردن تع       ينيسرزم
اسـتدالل   بهالبته . ت نشناسدين مال را به رسميت بر ايرد كه حقوق مالك   ي قرار گ  مدنظر يكشور

از جملـه    (يت از امـوال فكـر     يـ  حما هـاي   يونكنوانس پاسخ داد كه با توجه به        گونه  يناتوان  يم
ـ انـد، ممنوع  وجود آورده  بهن كشور را    يت در چند  يكه امكان حما  ) س و برن  ي پار يونكنوانس ت ي

  .)47 :1390پور، وضيعكبخت و ين( رسدي نميت اراده به نظر ضروريكامل اصل حاكم
ح و ي صـر طـور  بـه ون بـرن،   ي كنوانـس  بـرخالف ون رم دو،    ي در كنوانس  ،ان شد يكه ب طور  همان

 شـبهه و    گونـه   يچهـ  ي كه جـا   يا  گونه  به ،مقرر شده  كننده  يتحمات قانون كشور    ي صالح واضح
ط ين قانون در موارد نقـض در محـ        ين حال ا  يبا ا  نگذاشته است،    ي اعضا باق  ي برا ير متفاوت يعبت
 هـدف   عنـوان   بـه  قانون حل تعارض     سازي  يكسانقت  ي و در حق   است مواجه با مشكل    ينترنتيا

ر ي بـا تفـس    يت گروه ين وضع يدر ا  .است يافتهن   تحقق ينترنتيط ا يون، در مح  ين كنوانس ي ا ياصل
 كـه عمـل نقـض در     رايدادگاه يا قانون كشور ، قانون مقركننده يتحماموسع از قانون كشور 

ن قانون، تنهـا    يق از ا  ير مض يگر با تفس  ي د ي و گروه  دانند  يم يدگيز صالح بر رس   ين رخ داده    آنجا
 بـدون   ،كنند  يماستناد  ) انيمحل ورود ز  ( گذاشته   تأثير آنجا  كه عمل نقض در    يبه قانون كشور  

  . شود مين كشور ين قانون از چنديت چندين مسئله موجب صالحيكه ا مسئلهن يتوجه به ا
 رايـت  كپـي  نقض ي قانون حاكم در دعاوعنوان بهرم دو  وني برن و كنوانسيونكنوانسدر رد  

 دو كنوانـسيون قـانون كـشور        ين ا ،شدان  يكه ب طور  همان توضيح است    شايان ينترنتيط ا يدر مح 
ن قـانون   يبر ا . انددهي برگز يت فكر ي نقض مالك  يدعاو  قانون حاكم در   عنوان  به را   كننده  يتحما

 حـق   ي از اثر دارا   ،يرقانونيغ ةد در برابر استفاد   ي كه با  ينون كشور  قا عنوان  به ينترنتيط ا يدر مح 
 بـر  كننـده  يـت حما قانون كشور    از جمله اينكه   ؛ وارد است  يراداتيا ت كند، ي حما يت فكر يمالك
هـور   بـا ظ   يني اصـل سـرزم    كـه   يدرحـال  ، بنا شده است   يت فكر ي بودن مالك  ينياصل سرزم  يةپا
ن با تجارت ي قوانسازي يكسان و ي و لزوم هماهنگرايت كپي ينترنت و گسترش تجارت جهانيا

 قـانون صـالح   عنـوان  بـه  كننـده  يتحمال موضع قانون كشور ين دلي شده و به هميرترپذ  انعطاف
ا لزوماً اصل   ي مورد بحث است كه آ     سؤالن  ي ا ينكه در حالت كل   يمضاف بر ا   .د است يمحل ترد 

منجـر   كننـده  يـت حمابـه قـانون كـشور    ، ي مـاهو ي اصلعنوان به يت فكر ي بودن مالك  ينيسرزم
 در مـوارد  كننـده  يـت حماهمچنين اعمال قـانون كـشور    .)(Rita Matulionyte, 2011: 27 شود مي

 منجـر   از اثـر   كننده  استفاده اثر و ن منافع صاحب    يبه عدم تعادل ب    عمالً   ينترنتيط ا ي مح نقض در 
 كـه تحـت قـانون هـر كـدام از            شـود   مـي  برخـوردار ن حـق    يـ  صاحب اثر از ا    بسا  چه. شود  مي

ن مبنـا كـه كـدام شـدت         يـ  است بـر ا    يدسترس يا بالقوه قابل      شده يبارگذار كه اثر    ييكشورها
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ت قـانون   ي بر عدم صـالح    1شده ارائه استدالالت   .)(ibid دعوا كند  ةاقام ،ندا   قائل يشتريت ب يحما
  .گذارند يم صحه ينترنتيط اي در محرايت كپي نقض ي در دعاوكننده يتحماكشور 

 مـواد  ي ممكـن اسـت از مـتن برخـ    ينـوع  بـه  است كه    يگري اثر، قانون د   مبدأقانون كشور   
ط يحل تعارض در محـ     ةقاعد عنوان  بهن قانون   يل ا يدر نقد و تحل   .  برن استنباط شود   يونكنوانس

 نقـض   ي قانون حـاكم در دعـاو      عنوان  بهثر   ا مبدأكه اعمال قانون كشور       معتقدند ي برخ ينترنتيا
ـ  اثـر حما   مبـدأ  كشور   ينكها از   نظر  صرفت را   ي كه حما  2 برن يونكنوانس 5 مادة با   رايت  كپي ت ي

 تعـارض   ة كـه مـسئل    بايد گفت  در پاسخ  .ر، در نظر گرفته است، در تعارض است       يكند يا خ  يم
 رو  ازاين .)6 :1389،  يالماس( شودي حق مطرح م   ي اجرا مرحلة اعمال و هم در      مرحلةن هم در    يقوان

 حـق،  ي اثرگذارةمرحلل حق است يا ي تشكة مرحل در خصوص ن مسئله كه تعارض     يتوجه به ا  
د يوجود آ  بهد مطابق آن    ي بود كه حق با    ي قانون صالح   پي در يدبا اول   مرحلةدر  .  است يضرور
د محتـرم   يـ ن مسئله است كه حق مزبور تا چه انـدازه با          ي دوم مطلوب ما توجه به ا      مرحلةو در   

  .)102 :همان( رديت قرار گيو مورد حما ودششمرده 

ن ي دو صورت در قلمرو تعارض قوان      ز به ي ن يت فكر يب مسائل مربوط به مالك    ين ترت يبه هم 
ن حقـوق   يجاد ا يل، ثبت و ا   يند تشك يان قانون حاكم بر فر    يي مطلوب ما تع   يگاه. شونديمطرح م 

                                                            
كـه اثـر را   ) ي خـصوص ي و كاربرهـا ينترنتيكنندگان خدمات افراهماعم از (كننده از اثر  استفادهاز جمله ساير ايرادات اينكه،     . 1
  اطـالع داشـته    ، است يابي كه اثر بالقوه قابل دست     ييكشورها ةهمن  يد عمالً از قوان   ي با ،دهنديمن در دسترس قرار     يصورت آنال  به

 حـق   كننده از اثر انتظار داشت كه نقض       استفادهنانه است كه از     يبواقعري ناعادالنه و غ   ين توقع يكه ا  يحال در ، كنند يروي و پ  باشند
نكه هـدف  يهمچنين نظر به ا. )Samuel Ross Blackman 26 :2013 : ( مختلف اثبات كندين كشورهايقوانرا براساس 

 تـأثيرات ن قانون،   ي از ا  ي، اغلب جبران خسارت ناش    است بودن   ينيكننده از اثر، اعمال اصل سرزم      تيحمااز اعمال قانون كشور     
نكه ين ا ي همچن .)شده است منجر  گاه  وببه بسته شدن كلي     ي  أ اجراي ر   كه  مثال فرضي را در نظر بگيريد      براي(  دارد ينيفراسرزم

 كـه بـر    ي حكمـ  يعبارت به. شودمنجر  به تعارض يا مضاعف شدن جبران خسارت        كننده از اثر ممكن است       تيحماقانون كشور   
 يري و مـشروع اسـت، جلـوگ       ي قانون يگري كه در كشور د    ي ممكن است از رفتار يا عمل      ،شود يم قانون يك كشور صادر      يمبنا

طـور مـستقل    بـه ها   دادگاهن كشور صورت گرفته،     ي در چند  يقانونريكه عمل غ  ني يا در فرض ا    )تعارض در جبران خسارت   (كند  
جبـران خـسارت    (شده تجـاوز كنـد       وارد يواقع ةصدمبران خسارت از    دهند كه ممكن است كل ج      يمحكم به جبران خسارت     

بـر و   زمانند يارا در فر به اختالف نقض اثر يدگينكه دادگاه رسيت اي در نها.)(Rita Matulionyte , 2011: 27  )مضاعف
 بـودن  ي به موجب خـارج  در صورت عدم استماع دعوا     ين صورت، يعن  ير ا يدهد كه در غ   ي قرار م  ي اثبات قانون خارج   ةنيهزپر

 يي قـضا يهـا د به حوزهين معنا كه صاحب اثر بايشود، بد يتر م ني سنگ ،رديگي كه بر دوش صاحب اثر قرار م       يعلت نقض، بار  
ن اثنا بـر  ي كه در اياما بار ،)Samuel Ross Blackman 26 :2013 ,(ده شود يش شني مختلف سفر كند تا ادعايكشورها

 از مراحـل نقـض      ي يك يو احتمال دارد برا   ين سنار يدر واقع در ا   . ستيرد، كمتر از صاحب اثر ن     يگيده اثر قرار م   ارنذدوش بارگ 
ن بـدان معناسـت كـه       يـ ا.  دعـوا كنـد    ةكنـد، اقامـ   ين جبران خسارت را اعمال م     يشتريت و ب  ين حما يشتري كه ب  يحق در كشور  

 .رديگ يممات صاحب اثر قرار ير تصميثأ اثر، تحت تةارندذبارگ
كند كـه قـانون كـشور محـل تقاضـاي حمايـت در خـصوص         كنواسيون برن با بيان اصل رفتار ملي تضمين مي  5 مادة 1بند  . 2

 كـردن نقـشي بـراي    طور تلويحي در حال اسـتثنا  بهو بدين ترتيب د شوميدارندگان آثار خارجي مانند اتباع همان كشور اعمال      
 .  اثر استأبدقانون كشور م
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 گونـه   ينا است   يهيبد. هاستتيل مالك ين قب ي يا انتقال ا    زوال ةيا نحو  آن از   ي ناش ةو آثار مالكان  
 ي حـل تعـارض مـستقل      ةو خـود قاعـد     اسـت ز قرارداد    الزامات خارج ا   مسائل از شمول قلمرو   

 ةقاعـد  يـك    عنوان  به برن   يونكنوانسن باورند كه    ي بر ا  ي برخ ،ان شد يبا توجه به آنچه ب    . طلبد يم
ود حـق و    ص وجـ  ي قانون حاكم در تـشخ     عنوان  به اثر را    مبدأ قانون كشور    ةيكجانبحل تعارض   

 يو اما در موارد Paul goldestein,2010: 135-136)( صاحب اثر قابل اعمال دانسته است ييشناسا
 دار  يتصـالح  كه قـبالً توسـط قـانون         يگري د يت فكر يده انگاشتن حق مالك   ي با ناد  يكه شخص 

 ين عمل و ضـمانت اجـرا      ي از ا  يت ناش ي مسئول ،ندكع  ييانكار يا تض    را حقوق او  شده،   ييشناسا
ون ي كنوانـس  8 مـادة و به موجب     استالزامات خارج از قرارداد      ةحوزن حقوق، در    يمترتب بر ا  

جـه  ي نت تـوان   يم .)20: 1387 ، مهر يافضلو   يالماس( رديگيون قرار م  ين كنوانس يرم دو مشمول مقررات ا    
 ةيـ  اول ةب هم حقوق مكتسب   ين ترت ي بد ،همزمان اعمال كند  د هر دو قانون را      ي با يگرفت كه قاض  

دآورنـدگان، قـانون   يت از پديـ  حمايشود و هـم بـرا   نسبت به اثر در نظر گرفته       يدآورندگانپد
 .)439 :1388زركالم، ( د مورد درخواست اعمال شويهاتين انواع حمايي تعي برايگريصالح د

  
  ينترنتيط اي در محرايت كپيقانون حاكم بر نقض  نيي در تعاالجرا الزمريغ اسناد .2. 2

ـ   ين دعـاو  ي، قانون حاكم بر ا    ي و هنر  يت ادب ي مربوط به مالك   هاي  در خصوص اختالف   ن ي در ب
 ي اقتـصاد  هـاي   ياسـت سگرفته از    تأ كه نش  روست هروب ي متعدد يها  چالش با   ي حقوق يها  نظام

 كـه   يبا مـالك واحـد و مشخـص        رو  ينازا ،ست قراردادها گونه  ينا يدگيچي و پ  كشورهامتفاوت  
ن خـصوص  يـ در ا. ميستيرو ن هوب، رشودنه ين زمين در اي حل تعارض قوان  سازي  يكسانمنجر به   

ـ  را پ  ي، اسـناد  يياروپـا  يةاتحادالت متحده و    ي ا يدو نظام حقوق    ي كـه در راسـتا     انـد   دادهشنهاد  ي
   .شود مي پرداخته ينترنتيط اين اسناد در محي به شرح و نقد ا،تر مناسب به قانون يابيدست

  
  The American Law Institute) (ALI ينهادشيسند پ. 1. 2. 2

االت يـ  در اير متفـاوت يتفاسـ  حل تعارض، ةقاعد عنوان  بهون برن   ي با توجه به مبهم بودن كنوانس     
 را در خـصوص     يشنهاديـ ن سـند پ   يتـدو  ةزيانگن امر   ي و ا  شد  يمكا اعمال   يمرآ ةمتحدمختلف  
 ALI نويس  يشپب  ين ترت يبد.  آورد وجود به يقراردادري قانون حاكم در تعهدات غ     سازي يكسان

 منظور به يي راهنماعنوان  به و   يت فكر ين نقض مالك  ي در حل تعارض قوان    سازي  يكسانبا هدف   
 ةديـ چيپ بـا موضـوعات      تـر   يمنطق برخورد   برايو   ي و قانونگذار  ها  دادگاه احكام   سازي  يكسان

  . ب شديكا تصوي در آمرم2007كا در سال ين در آمريتعارض قوان
 كننـده   يتحما قانون كشور    ييون برن در مقام شناسا    ي كنوانس ينكها بدون اعتقاد به     ALI سند

 عنـوان   بـه  تر  يعوس را در سطح     كننده  يتحما، قانون كشور    است ير دعاو  قانون حاكم ب   عنوان  به
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ن خـصوص  ي كه در ا و از آنجا كرده يي شناسا رايت  كپي نقض   ي، حاكم بر دعاو   يكل ةقاعديك  
ـ ALI در سـند  كننـده  يـت حمال قانون كشور اعما ةدامن شدت و ،كند نميت ياز برن تبع  ش از ي ب

 را تنهـا    كننـده   يـت حماون رم دو قانون كـشور       ي كنوانس ،يگرد   عبارت  به. استون رم دو    يكنوانس
قانون بـر موضـوعات وجـود،    ن ي ا(1) 3-301 مادة كه يدرحال ،داند يم نقض اثر ةمربوط به مسئل

 بـه   ALIسند  ،  ان شد يكه ب طور  همانالبته   .استز حاكم   ي اثر ن  هاي  يژگيوت و   ياعتبار، مدت حما  
ن ي و چندبرشمرده يكل ةقاعد يك عنوان به را كننده يتحما قانون كشور (3) 1-301 مادةموجب 

 .اسـت  ينترنتـ يط ا ي نقض در مح   خصوص در   321 مادة بر آن وارد آورده كه از آن جمله          تثنااس
تحقـق  (ن قابل اعمال در موارد نقـض گـسترده          ين سند در خصوص قانون يا قوان      ي ا 1321 مادة

ن، مربوط بـه  ين قواني بهاي يناهماهنگ  غالبكهن مطلب است ي امؤيد) ن كشور ينقض در چند  
 در  كـه   يدرحـال  ،دهـد   يمن كشور رخ    ي نقض در چند   ينترنتياط  ي مح ةواسط  به كه    است يموارد

 كننـده   يـت حما در اعمال قانون كشور      ALI و سند ون رم دو    يگر موارد نقض مقررات كنوانس    يد
ـ  ي از جمله موارد وجه تمـا      .كنند  يم عمل   نسبتاً يكسان  ـ كـرد ا  ين رو يز ب  يرالـذكر اخن دو سـند     ي

 شود ميار داده ين اختين اين ماده به طرفيبه موجب ا. اشاره كردALI  سند 302 مادةتوان به  مي 
ن شرط كه   ين كنند، با ا   ييا تع  نقض ر  ا قانون قابل اعمال بر دعو     ةت اراد يبه استناد اصل حاكم    كه

ش دعوا قانون مذكور به حقوق شـخص ثالـث لطمـه وارد             يداياز پ  پسدر موارد انتخاب قانون     
 حـل  راهن كـشور رخ داده باشـد،       ي كه نقض در چنـد     يده در موارد  ين ا ي ا رسد  يمنظر   به. نسازد
 شـرط، وجـود     ي از لحاظ محتوا   يتيحدودچ م ي ه ALIسند   در ن،يمضاف بر ا  .  ارائه دهد  يمنطق
 ةرابطـ  را در    المللـي   بـين  ي تجار يها  عرف يا   ، اصول ين مل ي قوان يجا  بهن قادرند   يو طرف  درندا

و بـوده  ون رم دو محـل اخـتالف       ين موضوع در كنوانـس    يرش ا ي پذ كه  يدرحال ،ندكنخود حاكم   
 يكرد كلـ يرو ،يشنهادي اسناد پبرخالفت يدر نها  .استون  ين كنوانس ي ا 14 مادةظاهر  برخالف  
ت قانون واحد، بر تمام اركان آن اسـت و در           ي دعوا و حاكم   ناپذيري  يهتجزون رم دو بر     يكنوانس
  .)15: 1389 ،ينيرحسي و ميالماس(  استاثر يبت ين ضابطه، منشأ صالحياعمال ا
  

                                                            
تواند در رابطه با ي درخواست شده دادگاه مي متعددين كشورهايكه نقض گسترده تحقق يافته و قوان يدر زمان )321:1 مادة. 1

 كه با دعوا يين كشورهاي از نقض، قانون يا قواني و جبران خسارت ناشيت فكريها و نقض مالكيژگيوجود، اعتبار، مدت، و
) bن دعوا يمحل سكونت طرف) a :ند ازا رند عبارتيگي قرار ميكي كه مالك نزدييفاكتورها. ك دارند انتخاب كنديارتباط نزد

ن ي كه طرفيايبازار اصل) d .ني طرفيگذار هيسرمات و يحد فعال) c. ن اگر وجود داشته باشدي طرفيمحل روابط قرارداد
  . اند خود را به آن سمت سوق دادهيهاتيفعال

شـده در قـانون     ارائـه حـل    راه ثابـت كننـد      تابرخوردارند  ار  ين اخت يااز  ن دعوا   ي، طرف  اول معيارهاي ارائه شدهدر بند   صرفنظر از   
 اعمـال بـر كـل دعـوا انتخـاب شـده       ي كه برايياز كشورها كه موجب عمل نقض در نظر گرفته شده با قانون هر يك    يكشور

  .رديت و جبران خسارت در نظر بگيزان مسئولين مييها را در تعن تفاوتين صورت دادگاه مكلف است ايدر ا. متفاوت است
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   The Conflict of Laws in Intellectual) Property ( CLIPيشنهاديسند پ. 2. 2. 2
 اصـول   در خـصوص   1 مكـس پالنـك    يي اروپا توسط گروه اروپـا     ةي اتحاد CLIP يشنهاديسند پ 

 بر  2ن سند ي ا 3: 306 مادة. ن شد ي تدو 2011 در دسامبر    يت فكر يمالك ةحوزن در   يتعارض قوان 
ـ  را ن  ينترنتـ يط ا يگرفتـه در محـ     صـورت  يهـا   نقـض كـه    )يچند كشور ( گسترده   يهانقض ز ي
   .رد، اذعان دارديگيدربرم

 ALI يشنهاديـ  و سـند پ    يرالذكراخن سند   ي ب يها  شباهت ةواسط  به CLIP در ادامه شرح سند   
ن دو سـند  يـ  ا ينكهااول   ؛كنندين اسناد دو هدف را دنبال م      يا. شدد  خواهل  يتحل يقي تطب طور  به
بران  و ج  ينترنتي ا يها قائل به اعمال يك قانون واحد بر تمام نقض         يكرد جهان ي يك رو  عنوان  به

 كـه در   كننـده   يـت حماسه با قـانون كـشور       ين امر در مقا   ي هستند كه ا   شمول  جهان يهاخسارت
ت قـانون قابـل     ي قطع شد،  يممنجر  ن كشور   يت قانون چند  ي به صالح  ينترنتيط ا ي مح يهانقض

 منع ناقض در پين اسناد ياً ايثان؛ )Samuel Ross Blackman, 2013: 362( دهديش مياعمال را افزا
. ، هـستند شود مي منجرت از اثر يبه كاهش حماكه 3 3تي با حداقل حمايحق از رفتن به كشور

 ذكر است كه اعمال قانون واحد هم مطلوب صاحب اثـر و هـم               شاياندر خصوص هدف اول     
 براساس  شمول  جهان اخذ جبران خسارت     يمعنا صاحب حق به     يبرا. مطلوب ناقض اثر است   

   همزمـان و جبـران      طـور   بـه  نـاقض حـق مـشكل اعمـال چنـد قـانون              ييك قانون است و برا    
 عـالوه  بـه  .)(Rita Matulionyte, 2011: 30 كنديم تر كمرنگ متعارض يا مضاعف را يهاخسارت

د بتـوان   يان شـده و شـا     ي ب "ن كشور يا كشورها   ي قانون يا قوان   "بارت ع يشنهاديدر هر دو سند پ    
 يه كرد كه منظور اعمال قانون چند كشور بر چند بخـش از دعـاو          ي توج گونه  ينان عبارت را    يا

                                                            
1  . European  Max Planck Group on Conflict of  laws in Intellectual Property 

كه ني با فرض ا،ان داردينترنت جريع از جمله اي در سطح وسيها كه در رسانهي در اختالفات مربوط نقض.1 : 306 مادة. 2
ن رابطه را با يتركي را كه نزدي دادگاه مختار است قانون كشور،كند رخ دهديافت ميها را درگنالي كه سينقض در هر كشور

از به ي كه در دادگاه نييها و دامنه تا جاتيچون وجود، مدت، محدود همين بر مسائلين قاعده همچنيا. نقض دارد، اعمال كند
  . شودي اعمال م، داشته باشنديدگيرس
ل را  ي مرتبط از جمله موارد ذ     يد فاكتورها ين ارتباط را با نقض دارد، دادگاه با       يشترين و ب  يتركيكه كدام شهر نزد   ن آن يي در تع  .2

 مهـم در    يهـا تيـ  كه فعال  يمحل) ج؛   تجارت ناقص حق   يمحل اصل ) ب ؛قض حق  نا يمحل سكونت عاد  ) الف: رديدر نظر بگ  
طـور   بـه  از نقض در خـصوص نقـض         يها و صدمات ناش   اني كه ز  يمحل) د ؛رديگيجهت تداوم عمل نقض در آنجا صورت م       

  . ، قابل توجه بوده استيكل
 كه به موجب نقض يين كشورهايتوانند اثبات كنند كه قوانين ميف، هر كدام از طر2 و 1ت اعمال پاراگراف ي قابلبا وجود .3

د يدادگاه با.  اختالف دارنديريگ ميتصم ي براي ضروريها با قانون قابل اعمال بر دعوا از لحاظ جنبه،ت اعمال دارنديقابل
جبران  ةمسئلد در يها بان صورت تفاوتير اشود كه دمنجر ج متعارض ي به نتاكهني مگر ا، را اعمال كندي متفاوتين مليقوان

 .رنديخسارت مورد توجه قرار گ

3  . Forum shopping 
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تحـت عنـوان دپـساژ      ..) .ت، جبران خسارت و   يوجود حق، دامنه و مدت حما      (يت فكر يمالك
  .)(ibid: 31 استمدنظر 

 و سـند    "كيـ نزد ةرابطـ "مـالك را     ،ALI  است كه سـند    شايان ذكر ن دو سند    يدر تفاوت ا  
CPIL،    بـر سـند       وارد اشـكال  رو ازاين.  قرار داده است   "ن رابطه يتركينزد" مالك را ALI ن يـ ا

ك بـا دعـوا دارد كـه بـه          ي نزد ي كاف ةانداز  به يا مقر رابطه  است كه در غالب موارد قانون دادگاه      
ـ  قـانون قابـل اعمـال را ن        خـود   خودبـه بر انتخاب دادگـاه      عالوهدهد كه   يصاحب اثر اجازه م    ز ي

ن عـدم  يـ  اقامه كنـد و ا ،آورديعمل م  بهت را از صاحب اثر      ين حما يشتري كه ب  يبراساس كشور 
   .)(ibid شودين دعوا محسوب مينافع طرف در ميتعادل
ن يـ  است كه در ا    ي مختلف يست عوامل ارتباط  فهر يشنهادي به هر دو سند پ      وارد يراد اصل يا

ن قـانون  ي ابيني پيشت يعدم وضوح قانون حاكم و كاهش قابل   سببو  است  دو سند مقرر شده     
قانون مقـر را   صاحب اثر اغلب ،ان شديكه بطور همانط ين شراي در ا  .شود  مين دعوا   ي طرف يبرا
ت از اثـر    يـ  از حـداكثر حما    ي برخوردار يك با دعوا در راستا    ي ارتباط نزد  ي قانون دارا  عنوان  به

ـ مـال توسـط ا    نكه واحد كردن قانون قابل اع     يابا  . كنديانتخاب م   ين اسـناد يـك حـسن بـرا        ي
ـ مـرتبط، قابل  عوامـل از  يسـت فهر  امـا صـرف  ،شـود ي و ناقض اثر محسوب مـ    كننده  استفاده ت ي
 يينا البته هر دو سـند، اسـتث      .)(ibid دهدي نقض كاهش م   ي دعوا ة خواند ي قانون را برا   بيني  پيش

ب كـه   يـ ن ترت يبد. اند بودن قائل شده   ينيك شدن به سمت قاعده و اصل سرزم       ي نزد منظور  بهرا  
ـ  غ يگريتواند ثابت كند كه قانون كشور د      ين دعوا م  يهر يك از طرف     كـه   ير از قـانون كـشور     ي

ر كل پرونده متفاوت است و  ارائه داده كه با قانون منتخب بيحل راه ، ارتباط را دارد ترين  يكنزد
 مـادة  3 و بنـد     ALI سـند    321 مـادة  (ن جبران خسارت لحاظ شود    ييدر زمان تع   يدبان قانون   يا

 كـشورها را لحـاظ      ينيند كه منـافع سـرزم     ا  ب هر دو سند بر آن     ين ترت ي بد .)CLIP سند   3: 603
. ت نـدارد  ي بر بحث مـسئول    يريتأث است و    مؤثرخسارت   تنها بر جبران     رمذكوكنند، البته قانون    

 رايب .است از اثر و ناقض حق كننده استفاده منافع يشتر در راستاين استثنا بيرسد كه ا  ينظر م  به
 را  مللـي ال  بـين  يمـ يصاحب اثـر تحـت قـانون واحـد حـاكم يـك قـرار ترم                كه ييمثال در جا  

بـه   كـه    يگـر يبه قانون د   ن استثنا يبه موجب ا  ) ناقض حق ( دعوا   ةخواندكند و   يدرخواست م 
ن يو بـد  )(ibid كنـد  يمـ اسـتناد  ) كه مسلماً به نفع خوانده اسـت     (شود  يممنجر   ي متفاوت حل  راه
 يا وزنه عنوان  بهتواند  ي م ،شوديدعوا محسوب م   ةخواند يرا ب يتي مذكور كه مز   يب استثنا يترت

ن قانون مقـرر توسـط خواهـان        ييت تع يدعوا كه با قابل    ةخوانددر جهت توازن منافع خواهان و       
  .شود، در نظر گرفته شوديتر به سمت خواهان محسوب مني سنگة وزنعنوان به
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 يونكنوانـس  براساس ير قراردادين قانون حاكم بر تعهدات غ    يي در تع  يكل ةقاعد  .3
 رم دو

را از يـك    يـ  ز ،ت اسـت  يـ حـائز اهم   نظر از دو    حل  راه به يك    يدنرس در يونكنوانسن  ي ا يبررس
دا يـ  در پيي راهگـشا تواند يمار گرفته،   قر ي فراوان يابي كه مورد نقد و ارز     يحل  راه عنوان  بهطرف  
ش بـه    قلمـرو  ييايـ  از لحـاظ جغراف    يونكنوانسن  ي ا اگرچه ،گري باشد و از طرف د     حل  راهكردن  

ت و الحـاق بـه      ين كشورها ملزم به رعا    يتنها ا   و شود  مياروپا محدود    يةاتحاد عضو   يكشورها
 دادگـاه   كه  يدرصورتو  يست  نن كشورها   يمحدود به ا   ن مقررات ي توسط ا  شده  ينمعقانون   ،نداآن
 از  ي دعوا يك  ة دادگاه مقر اقام   يعبارت به(  عضو باشد  ي از كشورها  ي قانون حاكم، يك   ةكنند  يينتع

ن مقرره خـواه قـانون يـك     ي ا 3 مادة به موجب    شده  يينتعقانون  ) ه باشد ي عضو اتحاد  يكشورها
  .)24 :1389 ،يخانيو علكبخت ين(  اعمال خواهد شد،ريه باشد يا خيكشور عضو اتحاد

 محـل وقـوع خـسارت       ة بـر ضـابط    ي كلـ  ة در قالب يك قاعد    يونكنوانسن  ي ا 41 مادة 1بند  
 كـه   يكـه شخـص    ي در موارد  4 مادة 2ن به موجب بند     يهمچن. رداشاره دا ) انيمحل ز (م  يمستق
 اقامتگـاه   يدو دارا   در زمان وقوع خـسارت هـر       ديده  يانز مسئول است و شخص      شود  ميادعا  
 در  :ن مـاده  ي ا 3 و به موجب بند      شود  ميقانون آن كشور اعمال      ، باشند ي در كشور واحد   يعاد
 ارتباط آشكارا   يجرم يا خطا دارا    شبهه مشخص است كه     يتمام اوضاع و احوال قض    كه از    ييجا
ن شده اسـت باشـد، قـانون آن    يي تع2 و 1 ي كه در بندهاير از كشوري غي با كشورتري  يكنزد

  .ديكشور اعمال خواهد گرد
 بـا كـشور ثالـث وجـود         تري  يكنزد ارتباط   كه  يدرصورتجه گرفت   ي نت توان  يمب  ين ترت يبد

ن كـشور و كنـار گذاشـتن قـانون محـل وقـوع              ياعمال قانون ا   موجبن ارتباط   ي ا ،داشته باشد 
 2 ،1 ي با توجه به بنـدها     .)35 :مانه( 2شود  مين  ي مشترك طرف  يخسارت و قانون اقامتگاه عاد    

  جـز  يقـرارداد ري رم دو در تعهدات غ     يونكنوانسكرد  يجه گرفت كه رو   ي نت انتو  يمن ماده   ي ا 3و  
 يت مدني قانون حاكم بر مسئوليعبارت به ، قانون خاص و مشخص است اعمالياستثنادو مورد 

ن ي طـرف  يكه اقامتگاه عـاد    ي مگر موارد  ،است) انيمحل ز (م  يقانون محل وقوع خسارت مستق    
ـ يگـر ي وارده با كـشور د     يت مدن ي يا مسئول   باشد يگريدعوا مشترك و كشور د     ش از كـشور  ي ب

ل قواعـد   ين اسـتثنائات تعـد    يـ قت هـدف از اعمـال ا      يدر حق  .محل وقوع خسارت مرتبط باشد    

                                                            
 از يـك    ي ناشـ  يقـرارداد ريتعهـدات غ   مقرر شده باشد، قانون قابل اعمال بـر          يگرينحو د  بهن مقرره   يكه در ا   يجز در موارد  . 1

شـده  منجر به خسارت در آن  كه واقعه   ينظر از كشور   ارد شده است، صرف    است كه در آن خسارت و      ي، قانون كشور  جرم شبه
 .كند يمم آن واقعه در آن بروز يمستقريج غي كه نتايينظر از كشور يا كشورها است و صرف

 شـده و    كلـي اسـتثنا    ةقاعـد ين   اين كنواسيون و دعواي نقض مالكيت فكري از ا         8 مادة 3 ذكر است كه به موجب بند        شايان. 2
كننـده در محـيط      حمايـت دليل عدم قابليت اعمـال قـانون كـشور           به اما   ،كننده از اثر حاكم است     حمايتجاي آن قانون كشور      به

 .استشده   بررسي قواعد كلياينترنتي
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 كه مركز ثقـل  يت خاص هر دعوا و اعمال قانوني با توجه به وضع    4 مادة 2 و   1رمنعطف بند   يغ
ص موارد اعمـال  ي اما در تشخ   .)28 :1390 پور، وضيعكبخت و   ين( باشد  مي است،   يمدنت  ي مسئول ياصل

 از كشور محل وقوع خـسارت       تر  يكنزد ي ارتباط يگريا كشور د  ينكه آ يا صي تشخ ي يعن ،استثنا
 كه  يقانون كشور  نظرية وجود دارد كه در مبحث       ير، عوامل ي وارده دارد يا خ    يت مدن يبا مسئول 

  .شود مي ين ارتباط را با دعوا دارد، بررسيشتريب
 قـانون كـشور محـل وقـوع خـسارت           يون يعن ي مطروح در كنوانس   ي كل ةدر رد اعمال قاعد   

 آنجا كـه از  است شايان ذكر ،ينترنتيط اي در محرايت كپي نقض يدر دعاو ) انيمحل ز (م  يمستق
م منـتج بـه     ي و قانون كشور محل وقوع خـسارت مـستق         كننده  يتحمااعمال قانون كشور     اغلب

 در مورد قـانون  ،ان شدي ب كننده  يتحما كه در رد قانون كشور       يهايانتقاد،  شود  مي يج يكسان ينتا
 .كند يمز صدق يم نيكشور محل وقوع خسارت مستق

  
تعهـدات    در قواعد حل تعـارض     ي خصوص الملل  ينب موجود در حقوق     هاي  يهنظر .4
  يقراردادريغ

 ي خصوص الملل  ينب حقوق   هاي  يهنظرمطلوب،   ةجينتدن به   ين خاص و نرس   ي قوان ياز بررس  پس
 ينترنتـ يط اي در محـ رايـت  كپي نقض ين قانون حاكم در دعاويي در تع  يقراردادريدر تعهدات غ  

  : ازاند عبارت  مطرحهاي يهنظر. شوند مي يل و بررسيتحل
  

  2يدگي يا قانون كشور محل رس1 اعمال قانون مقر دادگاهنظرية .1. 4
ن يـ  ا براسـاس  . مطـرح شـد    يني توسـط سـاو    م1849 در سال    ، دارد ي آلمان يه كه اصالت  ين نظر يا

 يا ي همواره تحت حكومت قانون دولت متبوع قاض   يت مدن يه، مسائل و موضوعات مسئول    ينظر
 ،ه استوار است  يه بر دو پا   ين نظر ي طرح ا  يل اصل يفلسفه و دال  .  قانون مقر دادگاه است    يعبارت به

و اسـت   از جـرم  يت ناشـ يو مرتبط با مـسئول ك يار نزديانبار بس ي از فعل ز   يت ناش ي مسئول اول
ـ  ترد يـي ت جزا ي از مـسئول   ي ناشـ  ي در دعوا  يقابل اعمال بودن قانون خارج    ري در غ  كس  يچه  دي

ت ي آن محكومتبع بهانبار و يز ةحادث از فعل و يت ناشي مسئول دوم؛)103 :1381 ،ي ذهابيصالح(ندارد 
 ي نظـام حقـوق    ي اساسـ  يادهاي و بن  ي در ارتباط با نظم عموم     كامالًارده  فرد به جبران خسارت و    

 شـده  اقامـه  ي حاكم بر دعوايالزم است قانون ماهو رو  ازاين ست، به دعوا  كننده  يدگيرسدادگاه  
 . مقر دادگاه باشديهمان قانون ماهو

                                                            
1. Lex fori 
2. law of the forum 
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ارات يـ  و اختينكـه آزاد ي ايـل دل بهه ين نظرين است كه ا  ياه  ين نظر ي بر ا   وارد راديدر مقابل ا  
 يصـالح (  اسـت يت مـدن  ي حقوق مسئول  ة مخالف فلسف  ، خواهان قائل شده   ي برا يا  گستردهار  يبس
عـوا را    به د  كننده  يدگيرسنش دادگاه   ي حق گز  يتي خواهان از نظر صالح    چراكه،  )105 :1381 ،يذهاب

 .كنـد   يمـ ن  يشتر منـافعش را تـضم     ي كه ب  كند  يمجو  و   را جست  ي است كه دادگاه   يعيدارد و طب  
  . كسب سودي برااي يلهوس جبران خسارت است نه يت مدنيحقوق مسئول ةفلسف كه يدرحال
 

   1ارانبي اعمال قانون محل وقوع فعل زنظرية .2. 4
 كه فعل يـا تـرك فعـل موضـوع دعـوا در آنجـا                شود  مي اعمال   يه قانون محل  ين نظر ي ا براساس

انبار مبهم و   ينكه محل وقوع فعل ز    ي اول ا  ؛استه وارد   ين نظر يبر ا  يراداتيا. ارتكاب يافته است  
ـ يط ا يحق در مح   نقض   ي در دعاو  يژهو  بهراد  ين ا يا.  گوناگون است  يرهايقابل تفس   قابـل   ينترنت

ـ  كنـد،   مـي  ناقض حق در يك كشور مبادرت به نقض اثـر            لمعموطور    بهرا  ي ز ،توجه است   يول
 مطـرح   سـؤال ن  ي حال ا  ؛شود  مي به صاحب اثر وارد      يگري از آن در كشور د     يان ناش يضرر و ز  

 يصـالح (  پاسـخ مجمـل اسـت      كـه   يدرحال ،تانبار كدام كشور اس   ي كه محل وقوع فعل ز     شود  مي

 ، وارد اسـت   ينترنتـ يط ا يگرفته در مح   صورت يها  نقضشتر در   يز ب يراد دوم ن  يا. )113 :1381 ،يذهاب
ست قانون حاكم بر كدام     يمشخص ن  ن كشور، يب كه در صورت وقوع نقض در چند       ين ترت يبد

اقامتگـاه و    ةمـسئل ن قانون بدون توجـه بـه        ينكه اعمال ا  يت ا يدر نها . ستكشور حاكم بر دعوا   
 . قرار دهدتأثيرممكن است احساسات جامعه را تحت ... موضوع و 

 
 قانون مناسب  اعمال نظرية. 3 .4 

 اعمال قانون كشوري كه بيشترين و نزديك ترين ارتباط را با نقض صـورت گرفتـه دارد،                ه  ينظر
 در  ي تحـول بزرگـ     و به موجـب آن      مطرح شد  سي مور رليل كا ين بار توسط جان هامفر    ينخست

ـ ص ب ي در تـشخ   يارهاييمع .دگرديجاد  ي ا يت مدن يقانون حاكم بر مسئول    ن ارتبـاط وجـود     يشتري
 يان رو ي كه صدمه و ز    ي از جمله محل   ي به موارد  توان  يم رايت  كپي در خصوص نقض     كهدارد  

ان در آن صورت گرفته و محل آپلود و محـل  ي ضرر و زمنشأ كه افعال و اقدامات  يداده و محل  
 مقالـه   مختلـف يهـا  بخـش  در   يارهامعن  ي از ا  ي اشاره كرد كه برخ    ...دانلود اثر و محل سرور و     

  .شوند مي يبررس خالصه طور به يارهامع يمابقنجا ي و در اشدندبحث 
ـ  ا : اثـر  ةكنند  يافتدرقانون كشور    ن عنـصر عمـل     ي آخـر  ي تئـور  براسـاس ار كـه    يـ ن مع ي

شـود كـه    منجر   ي مختلف يت قانون كشورها  يبه صالح  تواند  يم  است، وجود آمده  هب كننده  نقض

                                                            
1. The lex loci delicit 
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 بوده و ممكن اسـت بـا تعـارض و مـضاعف شـدن جبـران                 ينهپرهزدعوا   ةاقامن صورت   يدر ا 
  . دشورو  هخسارت روب

  اسـت،  شـده  وارد كه صـدمه     يلن قانون به مح   ي در واقع ا   :يدآورندهپدقانون محل اقامت    
 بـر   ي كـه گروهـ    يراديا.  عمل نقض حق در كجا رخ داده است        ينكها از   نظر  صرف ؛داللت دارد 

 كه دادگاه محل    ييت قضا ي صالح يارهاين است كه در تعارض با مع      ي ا اند  آوردهن قانون وارد    يا
  .است، ددان يم يدگي رسياقامت خوانده را صالح برا

 در  يي بـه اسـتناد دسـتورالعمل اروپـا        حل  راهن  ي ا : حق ةكنند  نقضن عمل   يقانون محل اول  
ن دستورالعمل قانون محل ارسال را      ي ا b.1.2 مادةدر واقع   .  عنوان شده است   ها  ماهوارهخصوص  

ن حـاكم بـر دعـوا       يكـاهش قـوان    موجـب ن است كـه     يقانون ا ن  يحسن ا  .داند  يمقانون حاكم   
 قـانون حـاكم در      ةكننـد   هماهنـگ ن قـانون،    يـ  اگـر ا   يد فراموش كرد كه حتـ     ي نبا ي ول ،شود  مي

، كنند ينمت  ي كه از اثر حما    يي باشد، در خصوص كشورها    كنند  يمت  ي كه از اثر حما    ييكشورها
 . استنتيجه يبانون ن قياعمال ا

 قانون حاكم عنوان بهت محل سرور ي در رد صالح ي محكم يها  استدالل :قانون محل سرور  
 وبگـاه ت  يـ نكـه ماه  ياول ا : ر اشاره كـرد   ي به موارد ز   توان  يمبر دعوا وجود دارد كه از آن جمله         

نـك  ي ل يك رو يـ ن معنـا كـه بـا كل       يبـد  ،)425 :1390 زاده، بيحب( ستي ن يش از ابزار ارتباط   ي ب يزيچ
ـ ي، را المللي  بينارتباطات    )شـود   مـي نجـا نـاقض حـق محـسوب         يكـه در ا   (  اثـر  ةارنـد ذ بارگ ةان
 آن  براسـاس  و   دهـد   يم ، واقع شده باشد   يگري به سرور كه ممكن است در كشور د        يدرخواست

 Samuel Ross 10 :2013 ,( فرسـتد  يمـ ارنـده  ذ بارگةاني از اثر را به رايرور يك كپدرخواست، س

Blackman( .يكـ يزي اثـر از محـل ف      ةارنـد ذ كـه بارگ   رسـد   يمنظر   بهد  ي بع گر آنكه اصوالً  ي د ةنكت 
ن اگـر  يهمچنـ . )ibid: 18(  اطالع داشته باشـد  است، صورت گرفتهيبارگذار كه در آن يسرور

 سرور ممكن است در چنـد جـا سـرور داشـته             ةكنند  ارائه ،رديمحل استقرار سرور مالك قرار گ     
ـ  نسـرورها ر محل يين امكان تغ  يبر ا  عالوه .باشد ـ در نها. )425 :1390 ،زاده بيـ حب( ز وجـود دارد ي  تي

 آن  ي كـه بـه محتـوا      ييكـشورها گر  يش بر مردم د    در اعمال قانون   يچ نفع ينكه كشور سرور ه   يا
اعمـال قـانون كـشور     مـذكور با توجه به استدالالت . )ibid: 12(  ندارد دارند،ي دسترسسرورها

  .است يمحل سرور منتف
 يـة نظر كـه بـر رد   يراديـ ن ايشتريـ ، بن مـذكور ي قـوان تك تك بر    وارد راداتي از ا  نظر  صرف

ن يـ انبار اعمال اي محل وقوع فعل زةيسه با نظرين است كه در مقا   ي ا ،ن ارتباط وارد است   يشتريب
 يبـر دعـاو   قانون حـاكم    ج را كه همواره از      ي و يكسان بودن نتا    بيني  پيشت  يت، قابل ي قطع ةينظر

در .  را نـدارد   هـا   يتقابلا و   ين مزا ي از ا  يك  يچه كه   كند  يم يا  قاعده اعمال   ي، قربان رود  يمانتظار  
 موجـب   ،ن ارتباط را دارد اعمـال شـود       يشتري كه ب  يجه اگر از ابتدا قانون حاكم قانون كشور       ينت
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ن يشتري كه ب  ي اعمال قانون كشور   رسد  يمنظر   به پس   . طرف دعوا خواهد شد    هر دو  يسردرگم
كه اثبـات اعمـال      ي صرفاً در موارد    استثنا طور  بهه و   يثانو ةقاعد عنوان  به ،ارتباط را با دعوا دارد    

  .  باشدتر يمنطق  است،يگر ضروريقانون د
 بـا   ،ينترنتـ يط ا ي در محـ   رايت  كپي نقض   ي قانون حاكم در دعاو    نيير در تع  ي مس يپس از ط  

كه طور همان. ه ضرورت داردين نظريانبار، رفع ابهام از ايقانون محل وقوع فعل ز نظريةرش  يپذ
نكه قانون محل وقـوع     ي بر ا  يانبار مبن ي قانون كشور محل وقوع فعل ز      نظريةر  ي در تفس  ،ان شد يب

ـ  ارجح ياسـتدالل بـرا    در.  شود، ابهام وجـود دارد     ييا قانون محل خسارت تلق    فعل نقض    ت ي
ارنده، اثـر را بـا      ذد كه بارگ  يري را در نظر بگ    ي فرض ،قانون محل ارتكاب بر قانون محل خسارت      

 خود در دسترس قرار داده باشد و ي منصفانه در قانون ملة استفاديت و براساس استثنايحسن ن
 قـرار گرفتـه     دسترسـش  كـه اثـر در       ي در كشور  ين استفاده براساس قانون مل    يگر ا يرف د از ط 

 احـراز از    يارنـده بـرا   ذت بارگ ين وضـع  يـ  و نقض حق محسوب شـود، در ا        يرقانونيغ ةاستفاد
را ي كند، زيروي كه اثر در دسترس قرار گرفته پ ي هر كشور  يد از قانون مل   ي با يت احتمال يمسئول

كه اثـر در آنجـا      را   ي هر كشور  ي ناعادالنه برخوردار است كه قانون مل      يازامتن  يصاحب اثر از ا   
دهد تـا در انتظـار   ياران را تحت فشار قرار م    ذن امر ذاتاً بارگ   يانتخاب كند و ا    استدانلود شده   

ن ي تـدو  ينياصـل سـرزم    ةيـ  كـه بـر پا     ينيب قـوان  ين ترت ي بد .دن باش رايت  كپين نظام   يترسخت
. شـوند ي مـ  اثـر   يب و   فايده  يبكنند،  يدا م يپاز  ين ينترنتيط ا يبه اجرا در مح   كه   يزماندر   ،شوند يم

 يقانونگـذار  يجـا   بـه  ،اند  آوردهعمل   بهت را از صاحب اثر      ين حما يشتري كه ب  يي كشورها ييگو
ت هـر كـشور در   يـ  حاكميين صورت توانايدر ا.  كرده است يقانونگذار ي، در سطح جهان   يمل
 رسـد  يمنظر  به ،ان شديبا توجه به آنچه ب. شودي مختل م  اش  يمرز  درونت اشخاص   يم فعال يتنظ

 ينترنتـ يط ا يحـل تعـارض در محـ       ةقاعـد  عنوان  به يتر  موجه قانون   ،قانون محل ارتكاب نقض   
  .است

 ي در راسـتا ،ياصـل  ةقاعـد  عنـوان  بـه پس از فرض اعمال قانون كشور محل ارتكاب نقض  
 قانون  پذيري  انعطاف و   بيني  پيشت  ي قابل يژگيحل تعارض مناسب لحاظ دو و      ةقاعدجاد يك   يا

رفتن قـانون كـشور محـل ارتكـاب         يبا پذ . است ين دعوا ضرور  يفظ عدالت طرف   ح يحاكم برا 
ـ حـل تعـارض، قابل     ةقاعد عنوان  بهنقض   ـ  قـانون حـاكم ن     بينـي   پـيش ت  ي  از  ي يكـ  عنـوان   بـه ز  ي

 قـانون   پـذيري   انعطافت  ي رعا ياما برا . شود  مي حل تعارض لحاظ     ة قاعد ي ضرور هايي  يژگيو
 بـا قائـل شـدن     يكلـ  ةقاعد الزم است در كنار اعمال يك        ،ان شد يكه ب طور  همان حاكم بر دعوا،  

كـشور   كـه  ي در مـوارد   خـصوص  بـه گـر   ي د يت قانون كشور  ي اثبات صالح  ي برا يي، جا استثنا
ـ . قائـل شـد    ، مطروحه دارد  يعوا از كشور محل ارتكاب نقض با د       يشتري ب مذكور ارتباط   رايب

يـا هـر    هدف قرار دهـد      را   ي يك كشور خارج   يكه ناقض حق قصد دارد اعضا      ييمثال در جا  
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 را بـا كـشور      تـري   يكنزد ارتباط   توان  يم ،شود ن احراز ي از طرف  يت يك ي كه سوءن  يگريمورد د 
كـه محـل ارتكـاب       ين در مـوارد   يهمچن . شد قائلض   نسبت به كشور محل ارتكاب نق      يثانو

بهتـر اسـت     ، آشكار باشد  يگريت الزم برخوردار نباشد و آثار نقض در كشور د         ينقض از حما  
  .ز امكان رجوع داشته باشديم كه به آن كشور نيبه صاحب اثر اجازه ده

 رايـت   كپـي  نقض   يون حاكم در دعاو   ن قان يي كه در تع   شود  مي گيري  يجهنتان شد   ياز آنچه ب  
ـ  بر دعـوا حاكم    ي يك اصل كل   عنوان  به، قانون كشور محل ارتكاب نقض       ينترنتيط ا يدر مح  ت ي

 بـا   يشتريـ گر كه ارتباط ب   ي د ي قانون كشور  ةي قواعد ثانو  براساس ييدارد و تنها در موارد استثنا     
  .دشو مي بر دعوا حاكم ،دعوا دارد

  
  ديدگاه حقوق ايران .5

 رو  ازايـن . اسـت  قانون مدني دعاوي از حيث شكلي تابع قانون مقر دادگـاه             971 مادةبه موجب   
قانون حاكم بر قواعد شكلي دعواي جبران خسارت و مسئوليت مدني، تابع قـانون و مقـررات                 

 كه در اينجا مطرح است اين اسـت كـه بـر موضـوعات و                يسؤالاما  . استآيين دادرسي ايران    
  . قواعد ماهوي دعواي مسئوليت مدني چه قانوني حاكم است

ـ  ذكر است كه حقوق      شايان پرسشدر پاسخ به اين       خـصوصي ايـران در قـانون        الملـل   ينب
 دعـاوي ناشـي از    حل تعارض مسئوليت مدني و قانون حاكم بـر      ةمدني هيچ تصريحي به قاعد    

 بودن قوانين و ينيسرزم ايجابي اصل ةجنبحقوقدانان با توسل به برخي  .جبران خسارت ندارد
 ةقائل بـه صـالحيت قـانون داخلـي در كليـ             قانون مدني،  5 مادةرفته در   كار هداللت الفاظ عام ب   
در مقام رفع تعارض قوانين، هر جا كـه   .... ":دند ايران بوده و معتقيها  دادگاهدعاوي مطرح در    

 " سـاكنان آن اسـت     ةترديد در اجراي قانون ايران يا خارج باشد اصل اجراي قانون ايران دربار            
عبارت ديگر در اين ديدگاه اصل بر حكومت قانون مقر دادگاه بـر دعـواي                به .)28: 1389كاتوزيان،  (

 بـودن قـوانين     يمـرز   درون ، كلي تعارض قـوانين    ةقاعددر حقوق ايران     چراكه ،مطروحه است 
 ،نـصيري  ( نيازمند به تصريحي است كه در اينجا وجود ندارد         يمرز  بروناست و حاكميت قوانين     

 ،است قوانين    اين ماده بيانگر اصل سرزمين بودن      ،با فرض پذيرش اين استدالل    . )142-125: 1370
 و شامل اشخاصي كه     دهد  يمرا پوشش    )يتشانتابع از   نظر  صرف(ايران   ةسكنبدين معنا كه تنها     

 اما در فرضي كه طرفين دعـوا  .شوند ينم ايران باشند، ة هرچند تبع،برند يمسر  بهخارج از ايران  
  .  دادگاه ايران در تعيين تكليف قانون حاكم بايد چگونه عمل كند،ان نباشنداير ةسكن

محل وقوع مـسئوليت  ( قانون محل وقوع فعل زيانبار توان يمنويسندگان معتقدند كه   برخي  
اصـلي   ةقاعـد  عنـوان   بـه در حقـوق ايـران نيـز        ست،  كشورهارا كه مورد پذيرش غالب      ) مدني

 ةبا مسئل ) جرم شبه( مسئوليت مدني  ةمسئل در تقويت اين استدالل،      .)365 :1380سلجوقي،  ( پذيرفت
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همچنين براي توجيه .  قابل قياس است،بر آن قانون محل وقوع جرم است جرم كه قانون حاكم  
 قـانون مـدني     968 مادة به استناد وحدت مالك از       توان  يماعمال قانون محل وقوع فعل زيانبار       

 و با فرض يكسان بودن مباني       كه تعهدات ناشي از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد قرار داد            
 اصوالًقراردادي را   قراردادي بتوان حقوق تكاليف ناشي از الزامات غير       مسئوليت قراردادي و غير   

  .بار دانستتابع قانون محل وقوع فعل زيان
محـل وقـوع فعـل زيانبـار را          توان  يمكه بيان شد، با تفسيري از مواد قانون مدني          طور  همان

آنچه ضروري است قائل شـدن اسـتثنائاتي بـراي تحقـق             .حل تعارض پذيرفت   ةقاعد عنوان  به
 از قانون   تر  صالح كه قانوني     است در موارد خاصي   حفظ عدالت    منظور  به پذيري  انعطافويژگي  

  .محل ارتكاب نقض وجود دارد
  

  گيري يجهنت .6
ـ  در خصوص قواعد حل تعـارض نقـض مالك         المللي  بين و   اي  منطقه هاي  كنوانسيون  يت فكـر  ي

 و  يكـ يزيط ف ي نقـض در محـ     ، قـرار گرفتـه    مدنظر ها  يونكنوانسن  ي اما آنچه در ا    ،اند  گفتهسخن  
ـ  يـ ل ماه يـ دل به ينترنتيط ا ي با تحقق نقض در مح     كه  يدرحال است،   ينياعمال اصل سرزم    يت ذات

   .گيرد يمد قرار ي بودن مورد تردينينترنت، اصل سرزميا
در . اسـت  ينترنتـ يط اي در مـوارد تحقـق نقـض اثـر در محـ     يحل  راه ةرصدد ارائ د ن مقاله يا

 قـانون حـاكم دو      پـذيري   انعطاف و   بيني  پيشت  ي قابل ، حل تعارض مناسب   ة قاعد يجوو  جست
 كـه در  ينيانن هدف از قـو  يل به ا  يدر ن . ندهستن دعوا   ي حفظ عدالت طرف   ي برا ي ضرور يژگيو
 عنوان  به ابتدا   ، سخن گفته شده   يت فكر ينقض مالك  ،تر  يعوس و در مفهوم     رايت  كپينقض   ةنيزم
  . پرداخته شده است ن خصوصيحاكم در ا ن خاصيقوان

ت يهـدا  " از اثـر   كننـده   يتحماقانون كشور   "ن به   ين قوان يا ين مقاله با بررس   يسنده در ا  ينو
ن يـ  ا ، وارد شـده   ينترنتـ يط ا يمذكور در مح   ةقاعد كه به    چشمگيريرادات  يل ا يدل به كه   دشو يم

 بـه   ، اسـت  يت مـدن  يجرم و مـسئول    شبه تحقق نقض حق،     آنجا كه از  .  است پذيرفته نشده اصل  
در الزامـات خـارج از قـرارداد و تعهـدات      ن قانون حـاكم يي كه در خصوص تع   يهاي  كنوانسيون

ن يدر ا . استون رم دو    ي آنها كنوانس  ينتر  مهمكه   استده  شرجوع   ،اند  گفته سخن   يقراردادريغ
ن يـ كـه بـا ا    اسـت    اشاره شـده     يكل ةقاعد عنوان  به "قانون محل وقوع خسارت   "ون به   يكنوانس

 و قـانون كـشور وقـوع        كننـده   يـت حماج اعمال قـانون كـشور       ياستدالل كه در غالب اوقات نتا     
  . دشو يم نظر صرف از آن ،خسارت يكسان است

ـ  حقـوق    هاي  يهنظرن  ين مقاله همچن  ي در ا  آمده  عمل  به هاي  يبررسدر    ي خـصوص  الملـل   ينب
 اعمال نظرية" و " قانون مقر  نظرية"بررسي شده،  هاي  يهنظران  يدر م .مورد بررسي قرار گرفته اند    
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در موارد نقض كپـي رايـت در محـيط       يتشانصالح رد بر   ي مبن ييها  استدالل با   "قانون مناسب   
 ،"انبـار ي قانون محل وقوع فعـل ز نظرية" با استناد برت ي در نهاو اينترنتي مورد نقد قرار گرفت    

 حاكم بـر  يل كل يك اصعنوان بهدر صورت تحقق نقض حق، قانون كشور محل ارتكاب نقض     
 كـه ارتبـاط     يگـر ي قـانون كـشور د     ه،يـ  قواعد ثانو  براساس يي و تنها در موارد استثنا      بوده دعوا
 پـذيري  انعطاف و بيني پيشت يب دو شرط قابلين ترتيو بد شدهحاكم  ، با دعوا دارد  تري  يكنزد
 تـوان   يم، با استدالل    رابطه با حقوق ايران   در  . مي يابند ون حاكم بر دعوا تحقق      ن قان ييز در تع  ين
ـ آنچـه در تكم    .رفتيحـل تعـارض پـذ      ةقاعد عنوان  به را   "قانون محل ارتكاب فعل نقض    " ل ي

 ي بـرا  ي قائل شـدن اسـتثنائات     ،ت اس يت اعمال قانون صالح در جهت حفظ عدالت ضرور        يقابل
 از  يشتريـ  ارتباط ب  يگري كه قانون كشور د    ي در موارد خاص   ؛ است پذيري  انعطاف يژگيتحقق و 

  .قانون محل ارتكاب نقض با دعوا دارد
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