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تعارض قوانين در قراردادهای بينالمللی مالکيت فکری


مصطفی بختیاروند

استادیار ،گروه حقوق مالکیت فکری ،دانشگاه قم ،ایران

(تاریخ دریافت49/31/03 :؛ تاریخ پذیرش)49/36/52 :

چکیده
نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بینالمللی واگذاری یا مجوز بهرهبرداری و اصل سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکرری تییرین قرانون
حاکم بر آنها چندان ساده نیست .قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوعهرای قرراردادی مممایننرد لرذا مسرئلة
توصیف در قراردادهای یادشده اهمیمی خاص دارد .آزادی ارادة طرفین و اخمیار مرجع رسیدگی با محردودیتهرایی ماننرد حقروق رقابرت
مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بینالمللی ناشی میشود .در فرض عدم انمخاب قانون حاکم آییننامة رم  1در اتحادیرة اروپرایی
پس از بیان قواعد خاص تییین قانون حاکم بر دسمههای مشخصی از قراردادها مییرار اجررای شراخا را پذیرفمره اسرت کره در برخری
بینالمللی بیشمر قانون کشور واجد نندیکترین ارتباط را حاکم میداننرد .بررای
قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست .سایر اسناد 
تشخیا چنین کشوری ضوابطی ممفاوت بیان شده که بهمرین آنها مبمنی بر تحلیل مجموعهای از مؤلفهها است که در اصول تیرارض
قوانین ماکس پالنک بیان شده است .همچنین میتوان به اعمال قانون کشور منمقلالیه یا مجوزگیرنده نین اندیشرید .قروانین مرا در ایرن
زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تیارض مادة  469قانون مدنی با ویژگیهای قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.

کلیدواژگان
حقوق مالکیت فکری قانون حاکم قرارداد واگذاری مجوز بهرهبرداری نندیکترین ارتباط.

 رایانامة نویسندهbakhtiarvand11@yahoo.com :
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مقدمه
قراردادهای واگذاری و اعطای مجوز بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری امروزه تنوع و پیچیدگی
خاصی دارند .از سویی ،تمایل دارندگان حقوق فکری به بهکاارگیری حقاوق خاود در کواورهای
مختلف موجب انعقاد قراردادهایی میشود کاه گااه قلمارو شامو

نهاا بایا از یاش کواور را

دربرمیگیرد .از سوی دیگر ،حقوق مالکیت فکری حقاوقی اسات کاه قلمارو سارزمینی دارد و در
نتیجه این بحث مطرح میشود که وقتی قرارداد راجع به این حقوق جنبة بینالمللی پیدا مایکناد و
قوانین چند کوور بهطور همزمان نسبت به ن قابلیت اعما دارند ،کدام قانون را باید بر ن حااک
کرد؟ در نتیجه ،پرسوی که به ذهن میرسد این است کاه یاا قواعاد عماومی تعاارن قاوانین را
میتوان دربارة قراردادهای مالکیت فکری نیز بهکار گرفت؟ بهویژه با عنایت به این واقعیت کاه در
قوانین ایران مادهای به تعارن قوانین در قراردادهای مالکیت فکری اختصاص داده نواده اسات و
قانون مدنی نیز در مادة  ،869از قاعدة قانون محل انعقاد عقد پیروی کارده اسات کاه در مقاررا
بسیاری از نظامهای حقوقی و اسناد پیورفته در زمینة قانون حاک بر قراردادها باهطاور کلای و در
زمینة قراردادهای مالکیت فکری ،بهطور خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
مه ترین اسناد موجود در زمینة موضوع این مقاله ،اصو تعاارن قاوانین در مالکیات فکاری
ماکس پالنش (از این به بعد اصو ماکس پالنش) ،اصو مؤسسة حقوقی مریکا و یینناماة رم
هستند که مقررا

تدوینشده در کوور ژاپن را نیز باید به نها افزود .نچه در ایان اساناد باه ن

توجه شده است ،در ابتدا لحاظکردن تفکیش بین موضوعهای قراردادی و موضوعا

غیرقراردادی

است که در حوزة حقوق مالکیت فکری اهمیتی ویژه دارد .با توجه به حاک باودن قواعاد متفااو
بر موضوعهای دستة نخست نسابت باه موضاوعا

دساتة دوم ،مسائلة توصایف در قراردادهاای

بینالمللی مالکیت فکری بسیار ضروری به نظر میرسد ،زیرا مسائلی از قبیل قابلیت انتقا حقاوق
1. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max Planck
Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Final Text 1 December 2011.
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فکری ماهیت غیرقراردادی دارند و به نفس حق مالکیت فکری مربوطند و بهطور معمو  ،تکلیاف
ناشی

نها با رجوع به قانون کوور محل حمایت تعیین میشود .در حالی که اموری مانند تعهدا

از قرارداد جنبة قراردادی داشته و قانون قرارداد بر نها حاک است .به عالوه ،حقوق مالکیت ادبی
و هنری ،ویژگیهایی چون غیرقابل انتقا و اساقا باودن حقاوق اخالقای را دارد کاه لازوم ایان
توصیف را دوچندان میکند .همچنین ،برخی قواعد مرة داخلی و باینالمللای ،بار قاانون منتخاب
طرفین و حتی قانون تعیینشده توسط دادگاه حاکمند کاه توجاه باه نهاا نیاز ضارور

دارد .در

فرن انتخابنودن قانون حاک توسط طرفین قرارداد مالکیت فکری ،اسناد ماورد مطالعاه اصاو
معیار نزدیشترین ارتبا را برای تعیین قانون حاک برگزیدهاند .در عاین حاا  ،درباارة تواخی
چنین ارتباطی ،امارا

متفاوتی مطرح شده است که مه ترین نها عبار اند از کوور واگذارکننده

یا مجوزدهنده و کوور منتقلالیه یا مجوزگیرنده و کوور محل حمایت که هر یش مزایاا و معاایبی
دربردارند و در همة موارد راهگوا نیستند .به نظر میرسد بهترین معیار ،امارهای اسات کاه اصاو
ماکس پالنش بیان کرده است که طبق ن بایاد مجموعاهای از عوامال بارای تعیاین کواور واجاد
نزدیشترین ارتبا با قرارداد بررسی شود .ضمن اینکه در اتحادیة اروپایی ،ییننامة رم راجع باه
قانون حاک بر تعهدا

قراردادی (از این به بعد یاینناماة رم ) ،پاس از قواعاد حال تعاارن

پیافرن ،که تکلیف قانون حاک بر قراردادهای معینی را موخ

کرده ،معیار اجرای شاخ

را

برای تعیین قانون حاک بر قرارداد معرفی کرده است که با انتقادهایی مواجه شده است .باه عاالوه،
معیار کوور محل سکونت معمولی منتقلالیه یا مجوزگیرنده نیز در برخای طارحهاا پیوانهاد شاده
است که برای کوورهای درحا توسعه مانند ایران مفید به نظر میرسد .با توجه به نچه گفته شاد،
در این مقاله در ابتدا از اهمیت مسائله توصایف و در ضامن ن ،لازوم تفکیاش باین قراردادهاای
مالکیاات صاانعتی و مالکیاات ادباای و هنااری سااخن گفتااه و در ادامااه ،حاکمیاات ارادة طاارفین و
1. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Union Parliament and of the Council of 17 June
2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
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محدودیتهای ن در انتخاب قانون حاک بر قراردادهای مالکیت فکری ،سپس ،نحوة تعیین قاانون
حاک را در فرن فقدان توافق طرفین در این خصوص بیان میکنی .
لزوم تفکیک بین مسائل قراردادی و مسائل راجع به خود حق مالکیت فکری :اهمیت
مسئلة توصیف
دربارة حقوق مالکیت فکری ،برخی مسائل به خود حق مربو مایشاوند (و غیرقاراردادیاناد) و
مسائلی نیز به قرارداد مالکیت فکری مربو میشوند .تفکیش بین این مسائل همیوه واضح نیسات
و بهراحتی انجام نمیگیرد .مسائل مربو به خود حق بهطور سنتی تحات حاکمیات قاانون محال
حمایتاند؛ در مقابل ،موضوعهای قراردادی با رجوع به قانون قارارداد حالوفصال مایشاوند .باا
عنایت به این عدم وضوح ،این پرسا مطرح میشود که یا قاانون واحادی بار قارارداد مالکیات
فکری حاک خواهاد باود یاا خیار ( .)Torremans, 2008, p.2بناابراین ،در ایان قراردادهاا مسائلة
توصیف اهمیتی ویژه مییابد .با درنظرگرفتن تفاو هاای باین حقاوق مالکیات صانعتی و حقاوق
مالکیت ادبی و هنری ،مسئلة توصیف را به ترتیب در این قراردادها بررسی میکنی .
قراردادهای حقوق مالکیت صنعتی

قواعد حل تعارن راجع به تعهدا

قراردادی ،نوعا مبتنی بر اصولیاند که با اصاو شاکلدهنادة

قواعد تعارن قوانین راجع به حقوق مالکیت فکری تفاو

دارند .از دیدگاه حقوق تطبیقی ،بهطور

گسترده پذیرفته شده است که قانون حاک بر وجود ،اعتبار و حمایت حقوق مالکیت صنعتی قانون
کووری است که حمایت در نجا درخواست میشود .از نجا که قاعدة کوور محل حمایت بر این
مبنا استوار است که یکی از خصای

اصلی حقاوق مالکیات صانعتی ،قلمارو حماایتی سارزمینی

محدود نها است ،تلقی سنتی این است که این قاعده امکان برقراری هیچگونه استثنایی را فاراه
نمیکند .استقبا گسترده از قانون کوور محل حمایت ناشای از ماهیات حقاوق مالکیات صانعتی
است کاه قادر

انتخااب دولات هاا را هنگاام وضاع قواعاد حال تعاارن بیاانکننادة الزاماا

سرزمینیبودن و اصل رفتار ملی مندرج در معاهدا

بینالمللی از قبیل کنوانسیونهای پاریس ،بارن
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و موافقتنامة تریپس محدود میکند .بنابراین ،معیار قانون کوور محل حمایات ،قاانون حااک بار
موضوعهای مرتبط با خود حقوق مالکیت صنعتی را تعیین میکند .با عنایات باه وجاود قاعادهای
خاص راجع به قانون حاک بر موضوع قرارداد ،مسائلة توصایف جهات تعیاین قاانون حااک بار
قراردادهای بینالمللی مالکیت صنعتی اهمیت مییابد.
موضوعهایی که در قلمرو قواعد حل تعارن راجع باه حقاوق مالکیات صانعتی قارار دارناد،
صرف نظر از قانون حاک بر قرارداد که بر ابعاد قراردادی معامله حاک است ،تحت حاکمیت قانون
کوور محل حمایت قرار دارند

(2013, p.4

 )Asensio,که نتیجاة اصال سارزمینیباودن اسات .باه

موجب این اصل ،حمایت در یش کوور خاص در صورتی اعطا میشود که الزاما

معاین منادرج

در قوانین ن کوور رعایت شده باشند ( )Kono, 2010, p.5و همانطور که گفتی  ،این حمایت ،باه
قلمرو کوور دیگر سرایت نمیکند.
مادة  2: :3اصو ماکس پالنش با عنوان قانون کوور محل حمایت مقرر میکند :قانون حااک
بر وجود ،اعتبار ،ثبت ،قلمرو و مد

حمایت حق مالکیت فکری و مسائل دیگر مرتبط با خود حق

قانون کووری است که حمایت در ن درخواست میشود .عنوان مادة  2:اصو مؤسسة حقاوقی
مریکا که به این امور پرداخته ،سرزمینیبودن است .چنین حکمی در مادة  2:3طرح ژاپن 3مقارر
شده است .دربارة قراردادهایی که قلمروی سرزمینی نها بیا از یش کوور را دربرمیگیارد ،ایان
امر ممکن است به اعما قوانین مالکیت صنعتی متعارن کوورهای حمایتکنندة مومو قرارداد،
نسبت به موضوعهای مرتبط با خود حقوق مالکیت صنعتی منجر شود .ایان تجزیاهشادن ،ممکان
است در عمل تکلیف طرفین را سنگین کند (.)Asensio, 2013, p.4
لذا این مسئله که یا امکان اعطای مجوز بهرهبرداری یا واگذاری هست یاا ناه ،شارایط اعتباار

1. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in
Transnational Disputes, 2008.
2. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments in Intellectual Property, (October, 2009).
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واگذاری یا مجوز و موضوعهایی از قبیل ثار این معاامال
p.2

نسابت باه اشاخاص ثالاث (

CLIP,

 )2007,مانند مسائل مرتبط با ثبت نها در بایگانیهای عمومی و اولویت باین واگاذاریهاا و

مجوزها نوعا به عنوان موضوعهایی که ذاتی حقوق مالکیت صانعتیاناد ،شاناخته مایشاوند و در
نتیجه در قلمرو قاعدة حل تعارن راجع به خود این حقوق قرار میگیرند .پاس ایان موضاوعهاا
صرفنظر از قانون حاک بر قارارداد ،تحات حاکمیات قاانون حمایاتکنناده قارار دارناد .قاانون
حمایتکننده در این زمینه  ،قانون کواوری اسات کاه حقاوق در ن مجاوز داده شاده یاا واگاذار
میشوند .این امر ،تبعا

عملی مهمی برای طرفین دارد ،زیرا طرفین نمیتوانند این موضوعها را از

قلمروی اعما قانون محل حمایت استثنا کنند .انتخاب قانون حاک بار قارارداد از ساوی طارفین،
تأثیری بر اعما قانون کوور محل حمایت بر این موضوعها نادارد

(2013, p.6

 .)Asensio,عاالوه

بر این ،دادگاه نیز هنگام رسیدگی و تعیین قانون حاک باید این مسئله را مد نظر قارار دهاد و ایان
موضوعها را از موضوعهای قراردادی تفکیش کند.
جهت توخی

موضوعهای قراردادی میتوان به مادة  2:3:6اصو ماکس پالنش رجوع کارد.

این ماده با عنوان قلمرو قانون حاک بر قرارداد بیان میکند :قانون حاک بر قرارداد :به موجب ایان
اصو  ،بهویژه حاک بر موارد زیر خواهد بود.
الف) تفسیر؛ ب) اجرا؛ ج) عواقب نقض کلی یاا جزیای تعهادا  ،از جملاه فسا قارارداد و
ارزیابی خسار ها؛ د) طرق مختلف اسقا تعهدا  ،مرور زمان مسقط و مرور زمان عادم اساتماع
دعاوی؛ ه) ثار بطالن قرارداد.
قراردادهای حقوق مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مجاور

ضرور

تفکیش بین مسائل قراردادی و مسائلی که در قلمرو قانون حاک بر حق انحصااری قارار

 .مواد  89و 3:قانون ثبت اختراعا  ،طرحهای صنعتی و عالئ تجاری  296ایران تاأثیر قراردادهاای واگاذاری و مجاوز
بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی مومو این قانون را به مواردی از جمله ثبات قارارداد در ادارة مالکیات صانعتی
منو کرده است.

تعارض قوانین در قراردادهای بینالمللی مالکیت فکری

666 

میگیرند در اعطای مجوز بهرهبرداری حقوق مالکیت ادبی و هناری نیاز مطارح مایشاود .مسائلة
توصیف و انتخاب بین قواعد مرتبط حل تعارن ،به همان نتایجی منجر مایشاود کاه بیاان شاد،
بهویژه قلمرو قانون حاک بر قرارداد اصو همان موضوعهایی را دربرمایگیارد کاه هنگاام بحاث
دربارة قراردادهای راجع به حقوق مالکیت صنعتی بیان کردی  .با وجود این ،اعطای مجاوز حقاوق
مالکیت ادبی و هنری ،چالاهای دیگری را نیز مطرح میکند .نخست ،قراردادهاا تاا حاد زیاادی
تحت تأثیر ویژگیهای این حقوق و محتوای قوانین ماهوی ن قارار دارناد کاه از طریاق تحمیال
محدودیتهای جدی بار زادی قاراردادی ،پدید ورنادگان را حمایات مایکنناد .دوم ،از دیادگاه
مقایسهای ،قواعد تعارن قوانین دربارة موضوعهای خاصی از حقوق مالکیات ادبای و هناری ،تاا
حدی متفاوتند و لذا ممکن است تعیین عامل ارتبا مربو در ارتبا باا موضاوعهاایی کاه قابال
توصیف به عنوان قراردادی نیستند ،زم باشد (.)Asensio, 2013, p.6
توصیف قابلیت انتقا به عنوان موضوع تحت حاکمیت قانون حاک بر خاود حقاوق مالکیات
ادبی و هنری ،ثاری مه دارد ،به دلیل این واقعیت که در بیواتر قاوانین حقاوق مالکیات ادبای و
هنری ،حقوق معینی قابل انتقا یا اعطای مجوز نیستند .این مطلب باهویاژه در نظاامهاایی صادق
میکند که حقوق معنوی را به عنوان حقوق مسلمی میشناسند که اصو قابل اسقا نیستند .ایان
امر در قوانین بیوتر کوورهای اروپای قارهای و نیز در سیست های دیگاری رایاا اسات کاه نظاام
حقوق مالکیت ادبی و هنری با هدف حمایت از پدید ورنده ،محدودیتهایی خاص را نسابت باه
قابلیت انتقا دربردارد ( .)Asensio, 2013, p.7این محدودیتها تا حد زیادی از طریق رویکرد حق
شخصی نسبت به حقوق مالکیت ادبی و هنری ،و این اصل نانوشته توجیه میشاوند کاه طباق ن،
حقوق مربو به شخصیت را نمیتوان منتقل کرد (.)Metzger, 2010, p.7
تفاو های عمدهای در قوانین ملی ،راجع به امکان اسقا حقاوق معناوی پدید ورناده وجاود
دارد .این مسائل با توجه به محدودة حمایتی حقوق معنوی طبق هر نظام حقاوق مالکیات ادبای و
 .برای نمونه نش .مادة  L 3 -قانون مالکیت فکری فرانسه.
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هنری تعیین میشوند .لذا در قلمرو قاعدة حل تعارن راجع به این حقاوق قارار گرفتاهاناد و در
نتیجه نمیتوان نها را به عنوان موضوعهاای قاراردادی توصایف کارد .مسالما قاانون حااک بار
محدودة حقوق معنوی و قانون حاک بر تعیین اینکه یا این حقوق از طریق مجوز قابل اسقاطند یا
خیر ،قانون حاک بر خود حقوق مالکیت ادبی و هنری است و ناه قاانون حااک بار قارارداد .ایان
مسئله ،موکال

بیوتری را دربارة مجوزهای موجود در قلمرو بیا از یش کوور مطرح مایکناد.

به عالوه ،از نجا که محدودیتها و استثناهای حقوق مالکیت ادبی و هنری ،عناصر محوری قلمرو
حمایت این حقوقاند که بین منافع مختلف دخیل ،مطابق با سیاستهای نظام حقوق مالکیت ادبای
و هنری مربو توازن برقرار میکنند ،این موضوعها نیز در قلمروی قاعدة حل تعاارن راجاع باه
این حقوق قرار میگیرند .همین قاعده دربارة امکان اسقا این محادودیتهاا و اساتثناهاا اعماا
میشود .همة موضوعهای یادشده مومو قانون حاک بر خود حقوق مالکیات ادبای و هناریاناد
(.)Asensio, 2013, p.8
تعیین قانون حاکم
فرض وجود شرط قانون حاکم :آزادی اراده

بند مادة  2:3:اصو ماکس پالنش ،اصل زادی ارادة طرفین در انتخاب قانون حاک بر قارارداد
مالکیت فکری را به رسمیت شناخته است .طبق این بناد« :قاانون منتخاب طارفین بار واگاذاری،
قراردادهای مجوز بهرهبرداری و دیگر قراردادهای مرتبط با حق مالکیت فکری حاک خواهد بود».
ییننامة رم  ،بهطور خاص به قراردادهای مالکیت فکری نپرداخته اسات ولای در عاین حاا
اصل کلی زادی قراردادی را در انتخاب قانون حاک بار قارارداد در ماادة  2باه رسامیت شاناخته
است .به موجب صدر این ماده« :قانون منتخب طرفین بر قرارداد حاک خواهد بود» .ییننامة رم ،
اصل زادی اراده را در وسیعترین شکل ممکن پذیرفته اسات .زیارا بنادهای  2و  8ایان مااده باه
طرفین اجازه میدهند منو به رعایت قواعد مرة کوور مرتبط با قرارداد ،قانون هر کووری را کاه
تمایل دارند بر قرارداد حاک گردانند ،حتی اگر کوور منتخب باا قارارداد ارتبااطی نداشاته باشاد.
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توافقهایی که طرفین به موجب نهاا مجموعاة مقاررا

غیردولتای از قبیال اصاو قراردادهاای

تجاری بینالمللی را انتخاب میکنند ،و در یادداشت توضیحی شمارة  2یاینناماة رم پذیرفتاه
شدهاند ،به عنوان انتخاب قانون حاک بر قرارداد که لزوما باید قانونی ملی باشد ،تلقای نمایشاوند
بلکه نها را باید صرفا نوعی ادغام از طریق ارجاع شمرد

(2013, p.320

 .)Asensio,اصو مااکس

پالنش در این زمینه مقررهای ندارد .قانون مدنی ایران بهطور کلی در مادة  ،869زادی ارادة طارفین
در انتخاب قانون حاک را فقط در صورتی کاه تبعاة خارجاه باشاند ،پذیرفتاه اسات .ایان حکا
قانونگذار با ایرادهای عمدهای مواجه است زیرا از یش سو بین اتباع ایرانی و اتباع خارجه تبعایض
ناروایی قائل شده است و از سوی دیگر ،موخ

نیست چرا دو ایرانی که در خاارج قاراردادی را

منعقد میکنند ،نباید بتوانند قانون حاک بر قرارداد را زادانه انتخاب کنند (شاریعت بااقری، 28 ،
ص.) 39- 38
محدودیتهای آزادی اراده

با وجود اهمیت توافقهای طرفین راجع به قانون حاک بر قراردادهای مالکیات فکاری ،باه عناوان
منبعی برای اطمینان حقوقی ،این توافقها نمیتوانند اعما یش قاانون واحاد را بار هماة قارارداد
تضمین کنند .گفته شد موضوعهایی از قبیل قابلیت انتقا

(2010, p.11

 ،)Metzger,شارایط اعتباار

واگذاری یا اعطای مجوز و ثار این قراردادها نسبت به اشخاص ثالث ،تحت حاکمیت قانون حاک
بر موضوع مجوز خواهند بود .برای مثا  ،همانطور که گفتی  ،طرفین فقط میتوانند نچاه را قابال
انتقا است ،منتقل کنناد .بادیهی اسات قاانون منتخاب طارفین بار ایان موضاوع حااک نیسات
( .)Torremans, 2008, p.3لذا قانون کوور محل حمایت (که اصو به انادازة کواورهای موامو
قرارداد تنوع دارد) به عنوان قانون حاک بر خود حقوق مالکیت فکری نسبت باه ایان موضاوعهاا
اعما میشود و نه قانون قرارداد .ساماندهی این موضوعها ،از قانون قرارداد ،بهویژه قانون منتخاب
طرفین ،مستقل است و دلیل این امر را نیز باید در ماهیت امری قواعد حل تعارن راجع به قاانون
حاک بر خود حقوق مالکیت فکری جستوجو کرد.
مثا مناسب از حقوق مالکیت ادبی و هنری پروندهای است که در ن یش نویساندة فرانساوی
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همة حقوق خود نسبت به کتاب موترک را به موجب قراردادی که قاانون نیویاورک بار ن حااک
شده بود ،به پدید ورندة همکار منتقل کرد .متعاقبا نویسندة یادشده دربارة بخوی از حق امتیازهاا و
برای مطالبة خسار

نقض حق معنوی انتساب اثر به وی در فرانسه ،یعنای محال چااخ نخسات

کتاب اقامة دعوا کرد .از این وقایع ،موضوعهای متنوعی مطرح میشود .برای نموناه ،یاا خواهاان
میتوانسته همه یا بخوی از حقوق خود را منتقال کناد؟ ایان مسائله مسالما غیرقاراردادی اسات.
پرسا دیگر این است که یا طرفین میتوانستهاند قانون حاک را در این زمینه برگزینند یا این کاه
قانون فرانسه بر انتوار در فرانسه و همة قراردادهای مربو به ن حاک بوده اسات .گفتاه شاد در
این پرونده قانون نیویورک بر قراردادی که به موجب ن خواهاان باه خواناده در نگاارا کتاابا
کمش کرده بود ،حاک بود .قرارداد متضمن انتقا همة ابعاد حق مؤلاف باه خواناده باود کاه ها
حقوق معنوی و ه حقوق مادی اثر را دربرمیگرفت .بهدلیل چاخ کتاب در فرانسه ،قانون فرانساه
قانون کوور حمایتکننده بود .دادگاه فرانسه حک داد که حقاوق معناوی باه موجاب قاانون ایان
کوور قابل واگذاری نیست  ،لذا قرارداد و قانون حاک بر ن نمیتوانستند ایان حقاوق را واگاذار
کنند .در مقابل ،حقوق مادی طبق قانون فرانسه قابل واگذاری است 3و واگذاری بار اسااق قاانون
قرارداد معتبر است .از دیدگاه عملی ،نتیجة پرونده عبار

است از اینکه خواهان حق معرفایشادن

به عنوان نویسندة کتاب را بر هر نسخة فرانسه کتاب به دست ورد ،ولی هایچ گوناه حاق جباران
مالی را به دست نیاورد ،زیرا همة حقوق مادی خود را منتقل کارده باود (
p.725

Fawcett & Torremans,

 .)2011,در زمینة مالکیت صنعتی نیز مسائل مربو به قانون حاک قابل طارح اسات .بارای

نمونه یش شرکت سوییسی مجوز بهرهبرداری عالمت تجاری و حاق توزیاع انحصااری راجاع باه
محصو تا را به یش شرکت لمانی اعطا کرد .این قرارداد اجازة بهرهبرداری شارطی دربرنداشات
 .در ایران به موجب مادة  8قانون حمایت از حقاوق مؤلفاان ،مصانفان و هنرمنادان « : 289حقاوق معناوی پدید ورناده
محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقا است».
 .3مانند این حک در مادة  3قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان  289مقرر شده است.
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که بیان کند یا مجوزگیرنده پس از خاتمة قرارداد ،حق دارد از عالمت تجاری بهرهبارداری معینای
کند یا خیر .میدانی که این مسئله را باید طبق قانون حاک بر قرارداد حلوفصل کرد .اما مایتاوان
سؤا کرد کدام قانون بر قرارداد حاک است؟ قانون کوور مجوزدهنده یا قانون کوور مجوزگیرنده
یا قانون کووری که عالمت تجاری در نجا بهرهبرداری میشود؟ (.)Torremans, 2008, p.4
یکی دیگر از عوامل تجزیة قرارداد و پیچیدگی در برخورد با قراردادهاای مالکیات فکاری کاه
امکان حذف ن از طریق توافق نسبت به قانون حاک بر قرارداد وجود ندارد ،از اهمیت قواعد مرة
بینالمللای ناشای مایشاود .بارای مثاا هاایی از ایان قواعاد مایتاوان قواعاد حقاوق رقابات و
محدودیتهای معین دربارة تجار
موارد دیگر عبار اند از مقررا

کا های با کاربرد دوگانه را بیان کارد (.)Asensio, 2013, p.11
ارزی ،مسئولیت ناشای از عیاب تولیاد و حقاوق مصارفکنناده

( .)American Law Institute, 2008, p.16لذا ،قراردادهای مجوز باینالمللای ممکان اسات تحات
حاکمیت قواعد مرة بینالمللی نظامهای حقوقی غیر از قانون قرارداد باشند .این موضوع در مادة 8
ییننامة رم بهصراحت بیان شده است .همچنین ،بند  2مادة  2:3:اصو ماکس پالنش باه ایان
موضوع پرداخته است .بسته به منابع دخیل ،اعما و اثر چنین قواعدی ممکن است تا حاد زیاادی
متغیر باشد.
فرض عدم انتخاب قانون حاکم

ییننامة رم مقررة ویژهای دربارة این نوع قراردادها ندارد و همین امر موجب شده این یینناماه از
سوی برخی با این انتقاد مواجه شود که راهحلی قاطع دربارة تعیاین قاانون حااک بار قراردادهاای
واگذاری و اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری مطرح نمیکند .منتقدان گفتاهاناد باهویاژه ،اعماا
قواعد عمومی تعارن قوانین پیابینایشاده در ماادة  8نسابت باه قراردادهاای مالکیات فکاری
موکل فرین است ،زیرا قراردادهای واگذاری یا اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری با هایچیاش از
گروههای قراردادی که قواعد حل تعارن پیافرن نهاا در بناد ماادة  8مقارر شاده اسات،
تناسب کامل ندارند .در واقع ،بند مادة  8مقررا

تعارن قوانین ویژهای برای قرارداد فرانوایز و

توزیع مقرر کرده است که مطابق با ن ،قانون کووری که محل سکونت معمولی فرانویزگیرنده یاا
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توزیعکننده در نجا قرار دارد ،باید اعما شود .به عالوه ،واگذاری حقوق مالکیت فکاری معماو
فقط یکی از اجزای متوکلة این قراردادها است .لذا ،قواعد حال تعاارن قراردادهاای فرانوایز و
توزیع را نمیتوان دربارة انواع دیگر قرارداد واگذاری یا اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری اعماا
کرد (.)Kono, 2010, p.30
قانون حاک بر قراردادهایی که مومو قواعد تعارن قوانین پیافرن بند ماادة  8نیساتند،
باید مطابق با اجرای شاخ

مندرج در بند  3مادة  8تعیین شود ( .)Kunda, 2010, p.14ایان بادان

معنا است که قرارداد واگذاری یا مجوز حقوق مالکیت فکری باید تحت حاکمیت قاانون کواوری
باشد که محل سکونت معمولی طرفی که باید تعهد شاخ

را اجرا کند ،در نجا واقع شده اسات.

با وجود این ،در اینجا نیز دربارة واگذاری یا مجوز اینکه کدام طرف تعهد شاخ

را اجرا میکناد

اتفاقنظر وجود ندارد ( .)Kono, 2010, p.31در واقع ،همانطاور کاه برخای نویساندگان گفتاهاناد
قراردادهای مالکیت فکری مجموعة متجانسی مانناد قراردادهاای بیاع را تواکیل نمایدهناد و در
عون ،از نظر ماهوی بسیار متنوعند و این بدان معنا است که تعیین اجرای شاخ

بایاد باهطاور

موردی انجام شود که کاری ساده نخواهد بود و پیابینی شده است دادگاهها در بسیاری موارد باه
بند  ،8یعنی قانون واجد نزدیشترین ارتبا متوسل شوند .البتاه هماانطاور کاه ایان نویساندگان،
بهدرستی معتقدند دلیل این امر نق

مادة  8ییننامه نیست ،بلکه علت ،ماهیت پیچیدة قراردادهای

(2008, p.11

 .)Torremans,جهت روشنشدن مطلب میتوان دو نوع قارارداد

مالکیت فکری است
را تفکیش کرد:

قراردادهای ساده :دربارة برخی قراردادهای ساده ،رویکرد اجرای شاخ

بهخاوبی اجراشادنی

است .برای مثا  ،قراردادی که به موجب ن ،یش حق مالکیت فکری باهساادگی و باهطاور کامال
واگذار میشود ،شبیه بیع است .اگر منتقلالیه مبلغ مقطوعی باه عناوان عاون واگاذاری حاق کاه
واگذارکننده ن را انجام میدهد ،بپردازد ،این شباهت واقعا مصداق دارد .در چنین حالتی ،واگذاری
بهطور واضح اجرای شاخ

است و لذا مطابق با بند  3ییننامة رم  ،قانون حاک را میتاوان بار

اساق محل سکونت معمولی واگذارکننده تعیین کرد .مثالی دیگر مجوز بهرهبارداری سااده اسات.

661 

تعارض قوانین در قراردادهای بینالمللی مالکیت فکری

اگر مجوز برای استفادة واحد و کل حقامتیاز ه به شکل مقطوع باشد ،باه فاروا حاق شاباهت
خواهد داشت .در تأیید این نظر که تعهد مجوزدهنده را شاخ

میداند ،گفته شده است کاه ایان

تعهد عنصری اصلی از قرارداد است که همة فعالیتهای مجوزگیرنده را ه مجاز ،و ها محادود
مجوزدهنده است .پرداخت پو هایچگااه باه عناوان

میکند .تعهدا

مجوزگیرنده فرع بر تعهدا

اجرای شاخ

تلقی نوده است ،زیرا در بسیاری قراردادها یافات مایشاود و در برابار هار ناوع

اجرای قراردادی انجام میگیرد.
قراردادهای پیچیده :هرچه قرارداد پیچیدهتر باشد ،کارایی معیار اجرای شاخ

ک تر میشاود.

برای مثا  ،اگر واگذاری یا اعطای مجوز حق مالکیت فکری در برابر حق امتیاز مستمر و ناه مبلاغ
مقطوع باشد ،وضعیت متفاو

خواهد بود .در چنین شرایطی ،مجوزگیرنده یا منتقلالیاه همچناین،

متعهد خواهد بود از حق بهرهبرداری کند و خطرهای تجاری مارتبط باا ایان بهارهبارداری را نیاز
میپذیرد .چنین بهارهبارداری ممکان اسات بارای نموناه مواتمل بار تولیاد ،توزیاع و بازاریاابی
محصو

مجوزدادهشده باشد .میتوان گفت در این قراردادها ،بهرهبرداری از پرداخت پو مه تر

است و حداقل بهاندازة واگذاری کلی یا جزئی حقاوق اهمیات دارد .باهساختی مایتاوان اجارای
شاخصی واحد را در این اوضاع و احوا تعیین کرد .همین وضعیت دربارة قرارداد نوار و توزیاع
کتاب به عنوان یش قرارداد پیچیدة دیگر صادق است .چنین قراردادی موتمل بار طیفای وسایع از
اجراها است .نویسنده متعهد میشود نسخة اولیه را نوشته و تحویل دهد و مجوز تکثیر اثر مومو
حقوق مالکیت ادبی و هنریا را به ناشر در قبا حق امتیاز یا حقامتیاز بهاضافة پیاپرداخت اعطا
کند .اجرای ناشر عبار

است از اینکه وی متعهد باه نوار و توزیاع کتااب مایشاود .باه منظاور

شناسایی اجرای شاخ

میتوان پرداخت و دریافت پو را نادیده گرفت ،اما پذیرفته شاده اسات

که تهیة نسخة اولیه و اعطای مجوز از یش سو و نور و توزیع کتاب از سوی دیگر ،بارای قارارداد
حیاتی و شاخ

اند.

در صورتی که قرارداد طرفین ساکت باشد ،اصاو مااکس پالناش و اصاو مؤسساة حقاوقی
مریکا و طرحهای دیگر ،اصو به کوور واجد نزدیشترین ارتباا باا قارارداد ارجااع مایدهناد
( .)Matulionytė, 2012, p.276اما طرحهای یادشده ،اماارههاایی متفااو

را باه عناوان معیارهاای
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نزدیشترین ارتبا  ،در فرن عدم انتخاب قانون حاک پیابینی کردهاند .اصاو مؤسساة حقاوقی
مریکا در بند  3مادة  2 3امارة محل سکونت واگذارکننده یا مجوزدهنده را برقرار کرده است .بناد
 3مادة  2:6طرح ژاپن دو قاعده را مقرر کرده است :قانون کوور محل حمایت بارای قراردادهاای
موتمل بر یش کوور و قانون محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهناده (درباارة شاخ
حقیقی) و قانون مرکز اصلی کسبوکار (دربارة شخ

حقوقی) برای قراردادهای موتمل بر چناد

کوور ،به عالوه ،طبق بند  2همان ماده ،اگر کووری دیگر ارتباا نزدیاشتاری نسابت باه کواور
تعیینشده طبق بند  ،3با قرارداد داشته باشد ،قانون ن کوور بر قرارداد حاک خواهد بود.
بند  3مادة  2:3:3اصو ماکس پالنش یش قاعدة دومرحلاهای را بیاان کارده اسات .نخسات،
دادگاه باید فهرستی از مؤلفهها را جهت تعیین قانونی که قرارداد نزدیشترین ارتبا را با کواور ن
دارد ،تحلیل کند.
این مؤلفهها به شرح زیر بیان شدهاند:
الف) به عنوان مؤلفههای مرتبط با کوور محل سکونت معمولی منتقلالیاه یاا مجوزگیرناده در
زمان انعقاد قرارداد:
 واگذاری یا مجوز مربو به حقوق مالکیت فکری اسات کاه در کواور محال ساکونتمعمولی یا کسبوکار منتقلالیه یا مجوزگیرنده اعطا شدهاند؛
 منتقلالیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی به بهرهبرداری از حق دارد؛ حق امتیازها یا عون پولی دیگر به عنوان درصدی از قیمت فروا اعالم شدهاند؛ مجوزگیرنده یا منتقلالیه متعهد است همة تالاهاایا بارای بهارهبارداری از حقاوق راگزارا کند.
ب) به عنوان مؤلفه های مرتبط باا قاانون کواوری کاه محال ساکونت معماولی پدید ورناده،
واگذارکننده یا مجوزدهنده در زمان انعقاد قرارداد در نجا است:
 واگذاری یا مجوز مربو به حقوق مالکیت فکری اسات کاه در کواور محال ساکونتمعمولی یا کسبوکار واگذارکننده یا مجوزدهنده اعطا شدهاند؛
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 منتقل الیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی دیگری جز پرداخات مبلغای مقطاوع باهعنوان عون پولی بر عهده ندارد؛
 مجوز برای یش استفادة واحد است؛ پدید ورندة موضوع قابل حمایت ،تعهد به خلق ن دارد.پس موخ

میشود در گام نخست ،اصو ماکس پالنش قرارداد را واجد نزدیشترین ارتباا

با یکی از دو کوور محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده ،و منتقلالیه یا مجوزگیرناده
میداند.
دوم ،اگر پاسخی روشن یافت نود ،بند  2مادة  2:3:3این اصو دو امااره (نسابی) را پیوانهاد
میکند که شبیه امارههای طرح ژاپن است .یعنی قاانون کواور محال حمایات بارای قراردادهاای
موتمل بر یش کوور و قانون محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهناده (یاا قاانون مرکاز
اصلی کسبوکار دربارة شخ

حقوقی) بارای قراردادهاای مواتمل بار چناد کواور .در مقابال،

طرحهای انجمن حقوق بینالملل خصوصای کاره ( )Matulionytė, 2012, p.276و طارح مواترک
ژاپن و کره این اماره را برقرار کردهاند که محل سکونت انتقا گیرنده یا مجوزگیرنده نزدیاشتارین
ارتبا را دارد (.)Waseda University, 2010, p.141
همانطور که مالحظه کردی راجع به معیار نزدیشترین ارتبا اختالفنظر وجود دارد ،در ذیل
د یل له و علیه مه ترین معیارهای پذیرفتهشده را ذکر میکنی .
ارزیابی معیارهای تعیین نزدیکترین ارتباط

نخستین معیاری که برای تعیین کوور واجد نزدیشترین ارتبا بیان شده ،عبار

است از انتخااب

قانون محل سکونت واگذارکننده یا مجوزدهنده به عنوان کوور واجد نزدیشترین ارتبا با قرارداد
که د یلی متعدد در توجیه این معیار بیان شده است :نخست ارتبا حق انحصاری فکری با کواور
مذکور ( .)Torremans, 2008, p.16به عقیدة مؤسسة حقوقی مریکا «موضوع غیرملموق واگاذاری
یا مجوز توسط انتقا دهنده یا مجوزدهنده در کارخانهها ،کارگاههاا یاا اساتودیوهایا ایجااد شاده
است .هدف این است که موضوع مذکور در یش محیط فنی یا اجتماعی بهکار رود .لذا ،اختالفاا
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مربو به قراردادی که طبق ن مالکیت یا استفاده از دارایی غیرملموق منتقل شاده یاا مجاوز داده
میشوند با درنظرگرفتن قانون ن کوور به بهترین نحو حلوفصل میشوند .قانون این کوور بایا
از هر کوور دیگاری باا خلاق و همچناین ،تضامینا
مجوزدهنده غالبا با محل اجرای شاخ

ایان دارایای ارتباا دارد .محال ساکونت

در اصو تعارن قوانین اروپایی ه خاوانی دارد ...بارای

نمونه ،قرارداد مجوز حقوق مالکیت ادبی و هنری ،قراردادی است که باه موجاب ن تعهاد عماده
توسط مجوزدهنده پذیرفته میشود که عبار

است از مجازساختن مجوزگیرنده به استفاده یا تکثیر

اثار .بناابراین ،در خصاوص قراردادهاای مالکیات فکاری ،اجراکننادة شااخ

 ،انتقاا دهناده یااا

مجوزدهنده است .محل سکونت مجوزدهنده نیز معماو باا محلای کاه دارایایهاای غیرملماوق
ایجادشده ه خوانی دارد و در نتیجه ،ممکن است در توویق پدید ورنده به تولیاد اثار ماؤثر باوده
باشد» ( .)The American Law Institute, 2007, p.235در رد این اساتد

گفتاه شاده اسات اگار

مجوزدهنده ،در واقع ،مجوزگیرندهای باشد که مجوز فرعی اعطا میکند یا حق مالکیات فکاری باه
وی واگذار شده باشد ،یا هنگامی که یش شرکت مخترع ،شارکت فرعای را در کواوری دیگار باا
هدف اعطای مجوز بهرهبرداری حقوقا تأسیس میکند ،این استد

کارایی نخواهد داشات و در

واقع ،کوور محل سکونت یا کسبوکار واگذارکننده یا مجوزدهنده ،ارتبا زیادی با قرارداد ندارد.
افزون بر این ،در بعضی قراردادهای پیچیده ،نزدیشترین ارتبا ممکن است با محال کسابوکاار
مجوزگیرنده و نه مجوزدهنده باشد (مثال در توافقا
تعهدا

تولیاد وتوزیاع ،مجوزگیرناده ممکان اسات

اضافی مهمی بر عهده بگیرد) ( .)Fawcett & Torremans, 2011, pp.561-564دلیال دیگار

بیان شده در تأیید این معیار این است که وجود قرارداد مجوز به وجود حاق انحصااری و ماادگی
مجوزدهنده به اعطای مجوز بستگی دارد ( .)Torremans, 2008, p.16به نظر میرساد ایان دلیال از
قو

کافی برخوردار است ،زیرا در صور

فقدان حق و یا عدم تمایل مجوزدهناده ،مجاوزی نیاز

وجود نخواهد داشت.
دلیل دیگر در تأیید این معیار این است که در قراردادهای سادة مالکیت فکری (مانند وقتی کاه
فقط تکلیف مجوزگیرنده پرداخت مبلغی ثابت است) مجوزدهنده اجرای شاخ

را ایفا مایکناد.
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بهعالوه ،این قاعده به اعما یش قانون واحد نسبت به کلیت یش قرارداد بینالمللی منجر میشاود
(که از قانون کوور محل حمایت متفاو

است) .همچناین ،از دیادگاه سیاساتگاذاری ،باه نظار

میرسد حاک کردن قانون مجوزدهنده ابزاری بسیار نویدبخا برای تزریاق اعتمااد باه بنگااههاای
کوچش و متوسط است که در غیر این صور

ممکن اسات هرگوناه تصاور باه اشاتراکگاذاری

مالکیت فکری خود را با شرکتهای مستقر در کوورهای دیگر رد کنناد .افازون بار ایان ،درباارة
قراردادهای راجع به حق مؤلف ،این معیار مزیتی دارد زیرا به محال ساکونت پدید ورناده ارجااع
میدهد که به عنوان طرف ضعیفتر در نظر گرفته میشود .در نهایت ،این معیاار موجاب قطعیات
حقوقی و قابلیت پیابینی میشود ( .)Matulionytė, 2012, p.278به عقیدة نگارنده ،د یل یادشاده
نیز بهخوبی اتخاذ معیار یادشده را توجیه میکنند ،اماا بایاد توجاه کارد علایرغا ایان واقعیات،
نمیتوان با استناد به نها ،در همة موارد قائل به این شد که قرارداد مالکیت فکاری نزدیاشتارین
ارتبا را با کوور مجوزدهنده یا واگذارکننده دارد .به عالوه ،قاعادة محال ساکونت واگذارکنناده
ممکن است به نتایا غیرمنصفانه منتهی شود .زیرا وضاعیت مسالط تاأمینکننادگان فنااوری را در
قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی تقویت میکناد .لاذا ،برخای صااحبنظاران پیوانهاد
کرداند که این معیار فقط در اوضاع و احوالی معین اعما شود (مثال اگر مجوز بارای چناد کواور
اعطا شود یا فقط اگر مجوز انحصاری نبوده است یا تعهد بهرهبرداری از حق وجود نداشاته باشاد)
(.)Matulionytė, 2012, p.278
محل سکونت معمولی مجوزگیرنده نیز به عنوان یش گزینه مطرح شده است که مزایا و معایبی
دارد ( .)Torremans, 2008:18 et seqبهطور خالصه ،محل سکونت معمولی مجوزگیرناده احتماا
نزدیشترین ارتبا را مثال در قراردادهای پیچیدهای دارد که مجوزگیرنده سرمایه و نیاروی انساانی
را در بهرهبرداری از حق مالکیت صنعتی سرمایهگذاری میکند در حالی که مجوزدهناده تنهاا حاق
امتیاز یا پرداختهای دیگر را به موجب قرارداد دریافت میکند .عالوه بر این ،ممکن اسات چناین
استد

شود که قرارداد نزدیشترین ارتبا را با کووری دارد که حق در نجا بهرهبرداری میشود

که معمو محلی است که مجوزگیرنده سکونت دارد .به عالوه ،ایان اساتد هاا ممکان اسات از
طریق استد های پیاگفته به چالا کویده شوند .برای نمونه ،بر خاالف قراردادهاای پیچیاده،
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قراردادهای سااده ممکان اسات تکاالیفی متعادد را بار عهادة مجوزدهناده بگذارناد .حاا نکاه
مجوزگیرنده فقط مکلف است حق امتیاز را بپردازد (و لذا محل سکونت مجوزدهنده مناسبتر باه
نظر میرسد) .به عالوه ،استد

دوم در صورتی که مجوزگیرنده مکلف باشد حاق را در کواوری

جز محل سکونتا بهرهبرداری کند ،کارایی نخواهد داشت .بنابراین ،مانناد قاعادة محال ساکونت
واگذارکننده ،برخی پیونهاد کردهاند این معیار باید فقط در شرایط معینای اعماا شاود (ماثال اگار
مجوزگیرنده تعهد به بهرهبرداری داشته باشد یا مجوز انحصاری داده شاود) (

Matulionytė, 2012,

 .)p.279نویسندگان طرح موترک ژاپن و کره بیان کردند کوورهای توسعهیافتاه و درحاا توساعه
پاس هایی کامال متفاو
فکری ،که جهت توخی

به این پرسا میدهند که منظور از اجرای شاخ

قراردادهاای مالکیات

نزدیشترین ارتبا باهکاار گرفتاه مایشاود ،چیسات .بادین معناا کاه

کوورهای توسعهیافته (که بیوتر داراییهاای فکاری در نجاا خلاق مایشاوند و در نتیجاه محال
سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده در نجاا واقاع اسات) تعیاین کواور محال ساکونت
معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده را ترجیح میدهند در حالی که کوورهای درحاا توساعه (کاه
حقوق معمو در محدودة مرزهای نها مجوز داده میشوند ،قاعادة مقابال یعنای محال ساکونت
معمولی منتقلالیه یا مجوزگیرنده را ترجیح میدهند .برخی نویسندگان احتما دادهاند کاه یکای از
د یل انتخاب رویکرد اخیر در طرحهاای سایایی هماین امار باوده اسات (

Matulionytė, 2012,

.)p.280
دربارة قاعدة کوور محل حمایت ،به عنوان گزینة سوم ،برخی صاحبنظران معتقدند کاه شابیه
قاعدة محل وقوع ما است که نسبت به قراردادهای راجع باه اماوا غیرمنقاو اعماا مایشاود
( .)Kojima et al., 2010, p.29به عالوه ،میدانی حق مالکیت فکری محدود به یش کواور خااص
است .در بیوتر موارد ،فعالیتهای اصلی بهرهبرداری در کواور محال حمایات انجاام مایگیرناد.
همچنین ،از نجا که ابعاد مالکانه در هر مورد تحت حاکمیات قاانون کواور محال حمایات قارار
دارند ،قراردادن ابعاد قراردادی تحت حاکمیت این قاعده ،به اعما یش قانون واحد منتهی میشاود
( .)Asension, 2013, pp.22-23به عنوان د یل عمدة علیه این معیار ،گفته شده است اگر یش مجوز
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واحد حق بهرهبرداری را در کوورهای متعدد اعطا کند ،قوانینی متعدد نسبت باه رابطاة قاراردادی
واحد اعما خواهند شد .به عالوه ،هر گاه ه مجوزدهنده و ه مجوزگیرناده در کواور واحادی
غیر از کوور محل حمایت استقرار داشته باشند ،به نظر میرسد کوور نخست ارتبا نزدیاشتاری
با قرارداد داشته باشد .همچنین ،برخورد متفاو

با قراردادهای موتمل بر یش کوور و قراردادهای

موتمل بر چند کوور ممکن است غیرموجه به نظر برسد و تا حادی غیرمنطقای خواهاد باود کاه
قانون حاک را هنگامی که قرارداد مجوز موتمل بر یش کوور باه یاش قارارداد در قلماروی چناد
کوور مبد میشود ،تغییر دهی  .همچنین ،قانون کوور محل حمایت موجب برخاورد متفااو

باا

مجوز حق اختراع از یش سو و مجوز دانا فنی از سوی دیگر میشود؛ ایان امار مواکالتی را در
عمل موجب خواهد شد زیرا قراردادهاا غالباا مجاوز هار دو را دربردارناد (

Matulionytė, 2012,

.)p.280
خرین گزینه عبار

است از رویکرد انعطافپذیر اصو مااکس پالناش کاه دادگااه را مجااز

میکند قانون واجد نزدیشترین ارتبا را بر یش مبنای موردی تعیین کند .هماانطاور کاه گفتای ،
اصو ماکس پالنش در بند  3مادة  2:3:3قاعدهای انعطافپذیر موتمل بر مجموعهای از مؤلفهها را
بیان کرده است که باید در تعیین کووری که نزدیشترین ارتبا را با قارارداد دارد ،باهکاار گرفتاه
شود و گفتی فقط در صورتی که این مؤلفهها به تصمیمی روشن دربارة قانون حاک منجر نواوند،
اصو دو اماره پیونهاد کرده است .در این رویکرد به این واقعیت توجه شده است که هایچیاش از
عوامل ارتبا یادشده یا عوامل دیگر ارتبا برای همة شرایط مناسب نیست ،در عون ،هر یش از
نها ممکن است برای مواردی معین مناسب باشند .در عین حا  ،نویسندگان طرح اصاو مااکس
پالنش دریافتهاند که چنین قاعدة انعطافپاذیری در بسایاری از ماوارد باه پاساخی واضاح منجار
نمیشود و لذا ممکن است به قطعیت و قابل پیابینیبودن حقوقی لطمه وارد کند .به همین دلیال،
یش قاعدة پوتیبان متوکل از دو امارة یادشده (قانون کوور محل حمایت و محل سکونت معمولی
واگذارکننده و مجوزدهناده) افازوده شاده اسات .بادین ترتیاب ،ساازا باین انعطاافپاذیری و
پیابینیپذیری حاصل شده است .در مقابل ،گفته شده است این نتیجه به قیمت ساادهانگااری باه
دست مده است .زیرا قاعده تا حدی طو نی و پیچیده به نظر میرسد .به نظر میرسد این رویکرد
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از عقیدة غالب بین اندیومندان اروپایی پیروی کرده که خواستار الگویی متفاو اند .بر اساق ایان
الگو ،برخی قراردادها بیوترین ارتبا را با محل سکونت واگذارکنناده یاا مجوزدهناده دارناد ،در
حالی که قراردادهای دیگر پیوندهای نزدیشتری با محل ساکونت منتقالالیاه یاا مجوزگیرناده یاا
کووری که حق مالکیت فکری در نجا منتقل یا مجوز داده میشاود دارناد (

Matulionytė, 2012,

.)p.280
در حقوق ایران مقررة خاصی راجع به تعارن قوانین در قراردادهاای مالکیات فکاری وجاود
ندارد .لذا باید به قواعد عمومی حل تعارن مراجعه کنی  .مادة  869قانون مدنی باه عناوان قاعادة
حل تعارن ،قانون کوور محل انعقاد عقد را بر قرارداد حاک میداند .بررسای معیارهاای یادشاده
نوان میدهد معیار اتخاذشده توسط قانون مدنی ایران در هیچیش از اساناد ماورد مطالعاه پذیرفتاه
نوده و با واقعیتهای قراردادهای نوین تناسب ندارد .گاه محل انعقااد ،هایچ ارتبااطی باا قارارداد
ندارد ،مثال اگر قرارداد بهرهبرداری از عالمت تجاری بین یش شرکت لمانی و شارکت ایرانای کاه
قلمروی بهرهبرداری ن به ایران محدود میشود ،در ترکیه منعقد شود ،واضح است که محل انعقااد
ارتباطی با قرارداد ندارد .شایان ذکر است صرفنظر از قراردادهای مالکیت فکاری ،باه ایان عامال
ارتبا بهطور کلی از دو جهت انتقاد شده است« :یکی از لحاظ جنبة تصادفیبودن ن و دیگاری از
لحاظ موکال

مربو به تعیین محل انعقاد عقد (درباارة عقاد غاائبین) زیارا قاوانین کواورهای

مختلف دربارة انعقاد عقد در قراردادهای مکاتبهای باا یکادیگر تفااو

دارناد» (الماسای، 298 ،

ص.)3:6
نتیجه
گسترا قراردادهای واگذاری و مجوز بهرهبرداری حقوق مالکیات فکاری باه خاارج از مرزهاای
کوورها و تنوع روزافزون نها ،مسائل مرتبط با حقوق بینالملل خصوصی و بهطور خاص ،قانون
 .همچنین ،نش( .سلجوقی ، 298 ،ص .)273-278
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حاک بر این قراردادها را مطارح مایکناد .اصال سارزمینیباودن حقاوق مالکیات فکاری کاه در
کنوانسیونهای مه بینالمللی پذیرفته شده است ،موجب مایشاود برخاورد باا موضاوع تعاارن
قوانین اهمیت و پیچیدگی خاص یابد .لذا ضرور

دارد مسائل مرباو باه خاود حاق ،از جملاه

انتقا پذیربودن ن از مسائل قراردادی تفکیش شوند .قانون حااک بار موضاوعهاای غیرقاراردادی
معمو قانون محل حمایت است ،در حالی که اختالفهای قراردادی را باید باا رجاوع باه قاانون
قرارداد ،اع از قانون منتخب طرفین و قانون تعیینشده توسط مرجع رسایدگی حالوفصال کارد.
قواعد مرة بینالمللی و داخلی زادی ارادة طرفین و حتی اختیاار مرجاع رسایدگی را در گازینا
قانون حاک محدود میکند .به منظور تعیین قانون حاک در فارن فقادان شار راجاع باه ن در
قرارداد ،معیارهایی متفاو

اتخاذ شده است که مه ترین نها قاانون کواور واجاد نزدیاشتارین

ارتبا با قرارداد مالکیت فکری است .اما جهت توخی

این کوور ،راهکارهایی مختلف در اساناد

موجود مطرح شده است که مه ترین نها عبار اند از قانون کوور واگذارکنناده یاا مجوزدهنادة
حقوق فکری و منتقلالیه یا مجوزگیرندة نها ،همچنین ،قانون کوور محل حمایت .در ایان میاان،
اصو مؤسسة ماکس پالنش مقرر کرده اسات بارای رسایدن باه قاانون کواور ماورد نظار ،بایاد
مجموعهای از عناصر تحلیل شوند که معیار منطقیتاری باه نظار مایرساد .در عاین حاا  ،بارای
کوورهای درحا توسعه مانند ایران که بهطور عمده در قراردادهای واگذاری یا مجوز بهرهبارداری،
واردکننده اند ،حاک بودن قانون محل سکونت معمولی یا فعالیات نهاا کاه در برخای طارحهاای
سیایی مورد توجه قرار گرفتهاند ،گزینة تأملبرانگیزی به نظر میرسد.

1314  بهار و تابستان،1  شمارة،12  دورة،حقوق خصوصی
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