مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

برر سی تحلیلی«پیش نویس کنوان سیون بین المللی راجع به صالحیت و شنا سایی احکام
دادگاهها در مسائل مالکیت فکری»1
دکتر محسن صادقی

2

ثمین رجائیان

3

چکیده
پیچیدگی های فنی حقوق بین الملل خصووو وی یعنی تعیین دادگاه ووالو ق نانو حاكم بر دعاقی
بین المللی ،سوواانا انانی نالكیت فكری (قایپو) را بر آ داشووت تا پیش نویسووی حاقی نقررات
نتحد ال شكل در انینه تعیین دادگاه الو ق شنا سایی احكام نحاكم در دعاقی بین المللی نالكیت
فكری در نحیط فیزیكی ق دیجیتالی تنیه ق پیشووونناد كندش آشووونایی با نناد این پیش نویس ق آثار
حقونی پذیرش این پیش نویس در ادبیات حقونی كشور برغم اهمیت فراقا آ  ،تاكنو نورد تواه
حقوندانا نا نرار نگرفته اسوووتش اا این رق در این نقاله به نعرفی تحلیلی پیش نویس كنوانسووویو
خواهیم پرداخت ق در نقاله ای نسوووتقل ،تق یق حقوق ایرا با نناد این پیش نویس را نورد تواه
نرار خواهیم دادش4
کلیدواژه ها :پیش نویس كنوانس ویو نالكیت فكری ،پیش نویس كنوانس ویو الهه ،دادگاه والو،
شناسایی ق اارای رای خارای ،حقوق نالكیت فكریش

1

-Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgment in Intellectual Property Matters.

 2نویسنده نسئول نقاله-استادیار دانشكده حقوق ق علوم سیاسی (نوسسه حقوق تق یقی)ش
 3فارغ التحصیل نققع كارشناسی ارشد رشته حقوق نالكیت فكری دانشگاه تنرا ش
 - 4الام به ذكر است كه تق یق حقوق ایرا با نقررات این پیش نویس در دست انتشار بوده ق بزقدی در «نجموعه نقاالت بزرگداشت دكتر
نجادعلی الماسی» ننتشر خواهد شدش
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مقدمه

اا ننظر غالب حقوق پژقها  ،دادر سا  ،قكال ق ا حاب دعوی ،ن احث حقوق بین الملل خ صو ی
یعنی تعیین دادگاه ووالو به رس ویدگی ق تعیین نانو حاكم بر دعاقی ای كه در آ یك عنصوور بین
المللی1نظیر تابعیت ،نحل انعقاد یا اارای نرارداد ق نانند آ قاود دارد ،همواره یكی اا دشووووارترین
ن احث حقونی است كه با پیچیدگی های فنی قیژه ای همراه بوده است؛ حقوق بین الملل خصو ی
بیش اا آنكه دارای ق ف بین المللی باشد ،دارای قانه خصو ی است یعنی رقابط خصو ی افراد را
در سووقو بین المللی بررسووی نی كند در این بین ،تناقت نوانین نلی كشووورها ق تمایل نانونگذارا
داخلی به الو دان ستن نحاكم ن ضایی خود در ر سیدگی به دعاقی بین المللی ،ن صادیق تعارض را
فراقا سوواخته اسووت ()Battifol and Lagarde, 1993, 17-31؛ لذا در این دعاقی ،عالقه بر
انا الام انت ر سیدگی ناهوی به پرقنده ،تعیین ابتدایی دادگاه الو به ر سیدگی ق سپس تعیین
نانو نلی حاكم بر دعوی بس ویار انا بر خواهد بودش به ننظور كاسووتن اا ت عات نننی این نشووكل،
برخی ننادهای بین المللی نظیر آنسوویترال2در وودد بر آنده اند تا با تنیه ق تصووویب برخی نقررات
نتحد الشووكل در انینه های نختلف تجارت بین الملل ،نواعد نتحد الشووكلی را برای نزدیك شوود
نظاننای حقونی به یكدیگر به نانونگذارا نلی كشورها پی شنناد دهندش در این راستا ساانا انانی
نالكیت فكری (قایپو)3نیز به عنوا

ساانا نتولی اداره ق گ سترش ن سائل حقوق نالكیت فكری در

سووراسوور انا  ،در وودد كاهش نشووكالت ناش وی اا تعارض دادگاهنا در دعاقی نقض نالكیت فكری

1

-International Element
-United Nation Commission for Unification of International Trade Law (UNCITRAL).
آنسیترال ،كمی سیو قابسته به ساانا نلل نتحد است كه در انینه حقوق تجارت بین الملل فعالیتنای بسیار گسترده ای در سقو انا
دارد ق با بنره گیری اا حقوندانا بنام ك شورهای نختلف ع ضو ساانا نلل نتحد ،تاكنو نقررات نتحد ال شكل ب سیاری را تنیه ق ت صویب
كرده ا ست كه ایرا  ،برخی اا آننا را به ورت نانو پذیرفته ا ست برای نمونه نی توا به نانو داقری تجاری بین المللی ن صوب 1376
اشاره كرد كه اا نانو نمونه آنسیترال گرفته شد؛ نانو تجارت الكترقنیكی نصوب  1382كه اا ندل آنسیترال النام گرفته شد نیز اا دیگر
نمونه های این نوضوع استش
3
)-World Intellectual Property Organization (WIPO
2
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برآنده است بخصوص آنكه حقوق نالكیت فكری ،بر ا ل سرانینی بود 1حمایت ن تنی است كه به
نواب آ  ،برای تعیین حمایت اا نالكیت فكری ،باید نالك را نوانین كشوری دانست كه حمایت در
آنجا نقال ه شووده اسووت ق این قابسووتگی حقوق نالكیت فكری به نوانین داخلی كشووورها ،تعارض
دادگاهنا را بیش اا پیش سوو ب شووده اسووتش در انینه تعیین دادگاه ووالو در دعاقی بین المللی
نالكیت فكری ،پیش نویس كنوانسیونی را توسط دق تن اا اح نظرا حواه نالكیت فكری ق حقوق
بین الملل خ صو ی تنیه كرده ا ستش هرچند در تنظیم این نتن گاه اا پیش نویس كنوان سیو الهه
رااع به وووالح یت ق اارای اح كام خارای در انور ندنی ق ت جاری 2،ا نا این پیش نویس ،نتنی
اختصا ی است بدین نعنا كه برخالف پیش نویس كنوانسیو الهه ق كنوانسیو

برقكسل ،رفاً به

نواعد حل تعارض دادگاهنا در دعاقی بین المللی نالكیت فكری نی پرداادش
بررسی این پیش نویس در ادبیات حقوق ایرا اا چند انت دارای اهمیت است :اقالً :احتمال تصویب
این كنوانسیو اا سوی اعضای قایپو در آینده نزدیك قاود داشته ق نتن آ نیز به نقانات ایرا  -به
عنوا یكی اا ك شورهای ع ضو قایپو -ار سال ق پی شنناد خواهد شد ،اا این رق ننا سب ا ست تا اا هم
اكنو نناد این پیش نویس بررسووی شووده ق انینه برای تق یق نقررات كشووورنا در این انینه با
نناد 1كنوان سیو فراهم گردد بخ صوص آنكه نوانین نالكیت فكری نا فاند نقررات اانع یا ننا س ی
در انینه حل دعاقی بین المللی بوده ق نواعد عام نقرر در نانو ندنی نیز با انتضائات ق استانداردهای
بین المللی سااگار نیست ق این انر نی تواند یكی اا نوانع حمایت شایسته اا اح ا حقوق نالكیت
فكری در ایرا به شمار آید؛ ثانیاً :چنانكه خواهیم گنت ،شمول اارای این كنوانسیو ناظر به اعضای
سوواانا تجارت انانی3اسووت ق این احتمال قاود دارد كه پس اا تصووویب پیش نویس ،این نتن به
عنوا ضمیمه نوافقت نانه تریپس درآید ق چو ك شور نا در سال  1384به ع ضویت ناظر ساانا
1

-Principle of Territoriality
-Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters
2

3

)-World Trade Organization (WTO
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تجارت انانی درآنده ق در دد عضویت رسمی به این ساانا است1لذا بررسی شرایط پذیرش این
سند توسط ایرا ننید خواهد بود؛ همچنین این پیش نویس نتواه اعضای كنوانسیو نیویورك در
2

انینه اارای آرای داقری خارای است ق ایرا در سال  1380به كنوانسیو نیویورك پیوسته استش

برغم اهمیت فوق ،نتاسنانه نناد ق آثار حقونی احتمالی پذیرش این كنوانسیو پس اا تصویب نورد
بررسی حقوندانا نا نرار نگرفته استش لذا در این نقاله ،نناد پیش نویس نورد بحث بررسی تحلیلی
خواهد شوود ق اا آنجا كه نقالعه تق یقی آ با حقوق ایرا  ،بر حجم نوشووتار بیش اا حد نتعارف نی
افزقد ،تق یق نقررات پیش نویس را با حقوق ایرا در نا لب ن قا له ای ادا گا نه نورد تو اه نرار
خواهیم دادش
نقالب نقاله حاضر به ت عیت اا تقسیم بندی پیش نویس كنوانسیو در سه بخش ارائه خواهد شد:
در بخش نخ ست ،گ ستره اارایی كنوان سیو ت یین نی شود ،در بخش دقم ،نعیارهای نابل پذیرش
ق غیر نابل پذیرش در تعیین دادگاه وووالو نشوووخ

نی گردد ق در بخش پا یانی ،نواعد ناظر به

شناسایی ق اارای آرای خارای در حواه نالكیت فكری ارائه خواهد شدش
بخش نخ ست-آ شنایی با ساختار پیش نویس کنوان سیون بین المللی راجع به صالحیت و
شناسایی احکام در مسائل مالکیت فکری و گستره آن
پیش نویس نورد بحث در سووال  2001به سوونارش قایپو توسووط پرقفسووور درینو 3ق پرقفسووور
گینسوو ور 4،تنیه شوود ق اا آ انا نورد بحانای نختلنی نرار گرفته اسووتش این پیش نویس ،كه

- 1عضو ناظر عضوی است كه نی تواند در نشستنای ساانا تجارت انانی شركت كند انا بر خالف عضو رسمی یا عضو دائم ،اا حق رای
برخوردار نیستش
 - 2نانو الحاق دقلت امنوری ا سالنی ایرا به كنوان سیو شنا سائی ق اارای احكام داقری خارای تنظیم شده درنیویورك ن شتمل بر
ناده قاحده نن ضم به نتن كنوان سیو شانل شانزده ناده در ال سه علنی رقا سه شن ه نورخ بی ست ق یكم فرقردین ناه یكنزار ق سی صد ق
هشتاد نجلس شورای اسالنی تصویب ق در تاریخ  1380/1/29به تأیید شورای نگن ا رسیده استش
3
- Rochelle C. Dreyfuss
4
-Jane C. Ginsburg
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نواد  34گانه خود را در سه ف صل گ ستره كنوان سیو (1ف صل نخ ست)،

الحیت ن ضایی(2ف صل

دقم) ق شنا سایی ق اارا(3ف صل سوم) د سته بندی نموده ا ست ،برگرفته اا پیش نویس  30اكت ر
سال  1999تحت عنوا «پیش نویس كنوان سیو شنا سایی ق آرای خارای در انور ندنی ق تجاری
در كننرانس الهه»4اسوووت با اینحال در بسووویاری اا نوارد تنیه كنندگا پیش نویس كنوانسووویو
نالكیت فكری اا نوآقرینایی بنره برده اندش
هرچند پیش نویس كنوانسوویو الهه دارای نواعد عمونی اسووت كه ناظر به نوضوووعات نختلف اا
امله حقوق نالكیت فكری بوده ق در چند ناده پراكنده نیز به نالكیت فكری اشاره كرده است (برای
دید نقد ق برر سی نقررات نالكیت فكری در كنوان سیو الهه ،رشك :ادنی،1386c ،

-363

)367ش با این حال ،تنیه یك سند تخ ص صی در انینه نواعد حقوق بین الملل خ صو ی در دعاقی
نالكیت فكری ،ننید ق اا اناتی ضوورقری بوده اسووت :نخسووت آنكه احكام كلی نقرر در كنوانسویو
الهه بخوبی نمی توان ست ن سائل ق پیچیدگینای خاص حقوق بین الملل خ صو ی در حواه نالكیت
فكری را پاسخگو باشد ق ط یعت خاص این حقوق یعنی نعنوی بود آننا همچنین گسترش فناقری
اطالعات ،انت ضا دا شت تا سندی نجزا بدا اخت صاص یابد؛ دقم آنكه پیش نویس كنوان سیو الهه
قنتی اا شنا سایی ق اارای آرای خارای سخن نی گوید ،با ابانی كلی به بیا حكم نی پردااد در
حالی كه پیش نویس كنوانسوویو نالكیت فكری بقور اختصوواص به آثار احكام خارای رااع به این
حقوق ق تاثیرات آ بر بنداشت ،سالنت ق ایمنی كشور نحل اارا تواه دارد؛ سوم آنكه پیش نویس
كنوان سیو الهه به عنوا كنوان سیو عمونی رفاً اا این سخن نی گوید كه نمكن ا ست خواها
در اایی طرح دعوی كند كه در آنجا دارای بی شترین ننع است ق با این كار نصد فرار اا نانو حاكم

1

-Scope of the Convention.
-Jurisdiction.
3
-Recognition and Enforcement.
4
-Hague Conference Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial
matters.
2
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ق دادگاه ووالو را دارد لذا با قضووع نعیارهایی سووعی در ننع این كار را دارد انا كنوانس ویو نالكیت
فكری هم به خواها ق هم به خوانده تواه دارد ()Dreyfuss and Ginsburg: 2001, 2-3ش در
اینجا باید نتذكر شد كه در ورت تصویب پیش نویس كنوانسیو نورد بررسی ،اگر نیا نواد این
كنوان سیو ق یكی اا نواد پیش نویس كنوان سیو الهه یا كنوان سیو برقك سل كه به نالكیت فكری
نربوط اسووت تعارض وی پیش آید اگر كشوووری هم نناد كنوانس ویوننای ن لی ق هم نناد كنوانس ویو
نالكیت فكری را پذیرفته باشووود ،باید به نقررات كنوانسووویو نالكیت فكری به عنوا سوووند خاص
ا ستناد ا ست ایرا این ا ل كلی حقونی كه ناعده خاص ،نخ ص

ناعده عام ا ست ،عالقه بر حقوق

داخلی در سقو بین المللی نیز اعمال نی گرددش
الام به ذكر است كه تنیه كنندگا پیش نویس نورد بحث برای اعمال نقررات آ در حواه نالكیت
فكری ،یك نحدقدیت نو ضوعی ق سه نحدقدیت سرانینی را برای اعمال نقررات كنوان سیو نقرر
دا شته اندش نا در ادانه ق در نالب دق بند گ ستره نو ضوعی1ق گ ستره سرانینی2،این شرقط ق فل سنه
قضع آننا را در كنوانسیو بررسی خواهیم كردش
فصل نخست) گستره موضوعی پیش نویس
ننمترین شرط اعمال این كنوان سیو آ ا ست كه نقررات آ تننا اختالفات نا شی اا حقوق نورد
حمایت در نوافقت نانه تریپس را پوشووش نی دهدش علت ا وولی نحدقدیت كنوانسوویو به حقوق
نقرح در تریپس آ است كه كنوانسیو تننا در خصوص اعضای ساانا تجارت انانی نابل اعمال
اسوت ق حقوق ق تعندات اعضوای سواانا در حمایت اا نالكیت فكری ،در تریپس درج شوده اسوت
ضمن آنكه ك شورهای ع ضو اا ندتنا ن ل ،رقابط خود را نیا

اح ا حق نالكیت فكری ق ننافع

1

-Substantive Scope.
-Territorial Scope.

2
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اانعه بر ا سا

تریپس تنظیم كرده بودند ق كنوان سیو نزبور نمی توان ست با ق ضع نقرراتی خاص،

انینه برهم خورد این نظم را فراهم سااد)Dreyfuss and Ginsburg: op.cit, 6(1ش
این شرط كه نقررات كنوانسیو انانی نابل استناد است كه به یكی اا حقوق تحت پوشش تریپس
نربوط باشد ،در چنار نورد استانا نی پذیرد ق این نوضوع را نحوه انشای بند  1ناده  1پیش نویس
ق نسمت دقم این بند تایید نی كندش این نوارد استانا ع ارتند اا:
 -1حق اختراع :با قاود اینكه حق اختراع وووراحتاً در ناده  27نوافقت نانه تریپس حمایت شوووده
اسوووت ،انا به علت اختالف نظر در نورد اینكه اختالفات ناشوووی اا حق اختراع نشووومول نقررات
كنوانسیو نرار نی گیرد یا خیر ،لذا در نتن بند  1ناده  1پیش نویس ،حق اختراع در داخل كرقشه
آنده استش2نخالنا اعمال نقررات كنوانسیو بر حق اختراع چنین استدالل نی كنند كه:
اقالً :ث ت یك اختراع ق اع قای قر نه اختراع به نخترع ،یك ع مل دقلتی3اسوووت حال اگر ط ق
نعیارهای كنوان سیو درخ صوص تعیین

الحیت ن ضایی ،شخ صی دعوای ابقال قرنه اختراع در

دادگاه كشوووور دیگر انانه كند ق آ دادگاه ،به ابقال قرنه رای دهد ،به ننزله آ اسوووت كه دادگاه
عمونی كشور دیگر عمل دقلت دیگر را بی اعت ار اعالم نی كند؛

 - 1در كنار این نحاسن ،یكی اا انتقادات قارد بر نحدقدیتنای اعمال شده توسط پیش نویس این است كه این نحدقدیتنا نی تواند ننجر به
تنكیك دعاقی ق در نتیجه رف هزینه های ن ضاعف گرددش بدین نعنا كه ا حاب دعوی ناچار به طرح بخ شی اا اختالف خود كه نربوط به
نالكیت فكری است در دادگاه های عنوا شده در این كنوانسیو ق طرح بخش های دیگر در دادگاه های دیگری نی شوندش انا باید گنت كه
اگرچه نمكن است در برخی نوارد چنین قضعیت هایی پیش آید ،انا با پیش بینی ناده  9این كنوانسیو كه در بخش های بعد بررسی نی
گردد ،خواهیم دید كه این سند بیش اا آنكه نواب انشعاب ق تكایر دعاقی گردد ،اا آ الوگیری خواهد كردش
2

-Para.1 of article 1: "The Convention applies to copyright, neighboring rights , [patents], trademarks,
and other intellectual property rights covered by the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property, and its successor Agreements. In addition, this Convention applies to rights over
"communication to the public of Sound Recordings and to claims involving domain names.
3
-Act of State.
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ثان یاً :نصوووادیق حق اختراع برخالف نالك یت ادبی ق هنری ق عالنت تجاری چندا ان ه دیجیتالی
پیدا نكرده ا ست ( از در نورد نرم افزارهای دیجیتالی) ق تا انانی كه انكا ر سیدگی داخلی به این
دعاقی قاود دارد توایه حقونی -انتصووادی برای شوومول نقررات بین المللی بر آ ق افزایش هزینه
های حمایت نیست؛
ثالااً :اعمال نعیارهای كنوانسویو در نورد حق اختراع ،هزینه های ث ت اختراع ق به ت ع آ  ،هزینه
های نحصول را در بااار افزایش نی دهد ق این با هدف ننایی كنوانسیو یعنی افزایش ننع اح ا
آثار فكری ق اانعه ،نغایرت داردش توضوویو اینكه اگر هر شووخصووی بتواند اا نعیارهای كنوانسوویو
ا ستناده كرده ق دعوای ابقال قرنه اختراع را در هر ك شور ع ضو كنوان سیو انانه كند ق بتواند حكم
ابقال قرنه اختراع را بگیرد ،لذا نخترعا در انا تقدیم اظنارنانه ث ت اختراع در كشور نحل ث ت،
ناگزیرند كه یك ن شاقره ق كار شنا سی حقونی در سقو ق سیع را انجام دهند تا بدانند كه آیا با این
رقند ث ت ،انكا ابقال قرنه اختراع در نظام حقوق سایر اعضا قاود دارد یا خیر ق بی تردید تمسك
به این ابزار حقونی ن ستلزم

رف هزینه ب سیار ا ست لذا هزینه اارایی شد كنوان سیو در نورد

اختراعات ،بیش اا ننافع آ خواهد شد ()Dreyfuss and Ginsburg: op.cit., 7؛
در نقابل دالیل فوق ،طرفدارا اعمال نقررات كنوانسیو بر حق اختراع چنین استدالل كرده اند كه
نحدقد ساای الحیت ر سیدگی به دعاقی اختراع به دادگاه ك شور نحل ث ت ،نانع تو سعه پرقنده
های حق اختراع در دن یا شووووده ق حقوق را د چار نوعی انج ماد نی ك ند بعالقه قنتی دقلتی به
كنوان سیو نی پیوندد ،به این نعنا ست كه به دادگاه های خارای ااااۀ برر سی اعمال خود را داده
است ()Dreyfuss and Ginsburg: 2002, 1097ش
در ننایت این اختالف نظرها باعث شووود تا چنانكه گنته شووود حق اختراع در بند  1ناده  ،1داخل
كرقشه ذكر شود تا بعداً در خصوص اعمال یا عدم اعمال كنوانسیو بر آ تصمیم گیری شودش با این
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حال بنظر نی ر سد اعمال كنوان سیو بر حق اختراع ن شكل ساا ن ا شد چرا كه اقالً :نقابق بند 2
ناده  8پیش نویس« :با این حال در رسوویدگی به دعاقی ای كه نوضوووع آننا تحصوویل یا اعالم بی
اعت اری یا ابقال ث ت اختراعات ا ست ،دادگاهنای دقلت ع ضوی كه تقدیم اظنارنانه یا ث ت در آنجا
ورت گرفته یا ط ق شرایط یك كنوان سیو بین المللی ،فرض نی شود كه در آنجا ورت گرفته
اسووت ،ووالحیت انحصوواری برای رس ویدگی داردششش»ش این ناده ق نواد  9ق  12نگرانی وواح ا قرنه
اختراع ق نیز كشووورهای نحل ث ت اختراع اا نداخله دادگاهنای سووایر اعضووا در اعمال دقلتی آننا را
رفع نی نمایدش
 -2حق عرضووه عمونی حانلنای وووتی یا فونوگراننا1:اسووتانای دقم این كنوانسوویو نسوو ت به
نقررات تریپس ،افزقد بر گ ستره ی حمایت اا حانلنای

وتی یا فونوگراننا ستش2در نوافقت نانه

تریپس ،برای تولیدكنندگا فونوگرام تننا حق تكایر (بند  2ناده  )14ق حق اااره (بند  4ناده )14
پیش بینی شده ا ستش با این حال ،تنیه كنندگا كنوان سیو  ،اختالفات نا شی اا نقض حق عر ضه
عمونی تولیدكنندگا فونوگرام را نیز نشمول نقررات این سند دانسته اند فلسنه ق نزیت این اندام
آ اسووت كه اقالً :اگر اختالفی هم ناظر به حق اااره یا تكایر باشوود ق هم شووانل نقض حق عرضووه
عمونی ،اا تنكیك شد پرقنده ها در نیا دادگاهنای نختلف الوگیری شود ( Dreyfuss and
)Ginsburg, op.cit, p.1099ش ثانیاً :هرچند در تریپس ،حق عرضه عمونی راحتاً حمایت نشده
اسوووت انا در ن عاهده ااراها ق فونوگراننای قایپو ،اا تول یدكن ندگا فونوگرام (3)WPPTدر برابر
برخی اسوووتناده های غیرنجاای ناشوووی اا نقض حق عرضوووه عمونی حمایت به عمل آنده ق تنیه
كنندگا پیش نویس برای آنكه عقب گردی در این انینه ندا شته با شند با تركیب تریپس ق نعاهده
1

- Communication to the Public of Sound Recordings.
-2در برخی نوشته ها به اای حانل وتی یا فونوگرام اا ا قالح اثر وتی استناده شده است حال آنكه این ا قالحی دنیق نی ست ایرا اثر
وتی به اثریی گنته نی شود كه بر رقی چیزی نادی نانند یك نحه ض ط ق تا یت شده باشد در حالی كه فونوگرام هما نحه یا هر
شی ایست كه نی تواند به لحاظ فنی حاقی ق حانل چند اثر وتی باشدش
3
-WIPO Performances and Phonograms Treaty.
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قایپو اختالفات نا شی اا نقض تمام حقوق نذكور را ازق نلمرق كنوان سیو دان سته اند ( Dreyfuss
)and Ginsburg, op.cit, p.1068ش
-3ا ستانای سوم پیش نویس كنوان سیو ن س ت به تریپس اا ننظر گ ستره نو ضوعی ،به نام های
داننه1باا نی گردد ایرا ناننای داننه در تریپس وووراحتاً نورد حمایت نرار نگرفته اند با عنایت به
سكوت تریپس ،در نتن اقلیه بند  1ناده ،1

راحتاً نانی اا نام داننه برده ن شده بود انا در اریا

نذاكرات ،تنیه كنندگا پیش نویس با این استدالل كه پرقنده های نربوط به نام های داننه نعموالً
بر ن نای نوانین تابع نوافقتنانه تریپس ر سیدگی نی شوند ق ن شكالت این دعاقی ،ن شابه دعاقیِ
بین المللی عالئم تجاری ق نالكیت ادبی ق هنری اسووت ،بر این عقیده پافشوواری كردند كه اختالفات
بین المللی ناشی اا ناننای داننه نیز در نلمرق این كنوانسیو نرار گیرد ()Lucas: 2001,17ش این
نو ضوع باعث شد تا در ن سخه دقم بند  1ناده  ،1اختالفات نا شی اا ناننای داننه راحتاً ن شمول
كنوانسیو نرار گیرندش ذكر این نكته ضرقری ق ننید است كه اعمال نقررات كنوانسیو در نورد نام
داننه

رفاً ناظر به حل اختالف با شیوه ن ضایی ا ست بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختالف

خود را اا طریق شیوه های غیرنضایی حل ق فصل نمایند نی توانند اا نقررات دیگر اا امله نقررات
نقرر در «انجمن ناننا ق شماره های ث ت شده اینترنتی (ایكا )» ا 2ستناده كنند خ صو اً آنكه این
انجمن اا  ،1999برای یكنواخت ساای حل اختالفات بین المللی نا شی اا ناننای داننه ق به ننظور
ت سنیل كار ا حاب دعوی ق نراع ر سیدگی ،ا سناد اارایی ق نتحد ال شكلی را تنظیم نموده ا ست
()Helfer and Dinwoodie: 2001, 141 and seqش بنابراین اارایی شد كنوان سیو نافی
الحیت ایكا نیستش

1

-Domain Names.

2

-Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).
 ICANNننادی خصو ی است كه به نواب نانو كالینرنیا تأسیس گشته استش برگرفته اا(Christie: 2002, 3). :
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 -4تننا اختالفاتی نشووومول نقررات كنوانسووویو نرار نی گیرند كه نتی جه حل آ اختالف برای
ساانا تجارت انانی ارا شمند با شد ()Dreyfuss and Ginsburg, op.cit, p.1094ش برای
نمونه ،در اختالف كاری نیا كارگر ق كارفرنا كه ن سائل نالكیت بر اطالعات نحرنانه نیز نقرح نی
شود یا در تجزیه یك شركت ،كه بحث ارا شگذاری دارایی های فكری آ شركت نیز پیش نی آیدش
با تواه به اینكه حل اختالفات كارگری ق كارفرنایی ق نیز اراشوووگذاری نالك یت فكری نسوووتقیماً
ارت اط با ساانا تجارت انانی ندارند لذا نشمول اعمال كنوانسیو نرار نمی گیرندش
-5نكته آخر در خصوص نلمرق نوضوعی پیش نویس آ است كه نقررات آ تننا در خصوص دعاقی
حقونی ناشی اا نقض نالكیت اعمال نی شود نه دعاقی كینری نرت ط با آ ش هر چند این نحدقدیت
ووراحتاً در نتن نیانده اسووت انا با بررسووی رقح حاكم بر نقررات پیش نویس نی توا پی به این
نوضووع برد ضومن آنكه تنیه كنندگا آ كانالً بر این نوضووع اشوراف داشوتند كه نزدیك سواای
نقررات نلی كشووورها در حواه دعاقی كینری با تواه به حسوواس ویتنای حاكمیتی ق تاكید بر اعمال
نقررات نلی در دعاقی كینری ،بسی دشوار ا ستش همچنین در انینه تعیین دادگاه الو در دعاقی
بین المللی كینری ،پیش اا آ  ،نقررات بین المللی تنیه ق الام االارا شووده اند كه اا ننمترین آننا
نی توا به كنوانسیو ارایم نحیط نجاای1اشاره كردش
فصل دوم) گستره سرزمینی پیش نویس
بند  1ناده  2كنوان سیو

راحتاً دق شرط را برای اعمال نقررات كنوان سیو بیا نی داردش نقابق

این بند« :یك دقلت انانی نی تواند دقلت عضو كنوانسیو باشد كه یكی اا اعضای ساانا تجارت
انانی بوده ،بقور كانل پای ند اارای تعندات تریپس ق همچنین در كنوانس ویو نیویورك عضووویت

-Convention on Cyber Crime.

1

رشك:
(conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm; last visited: 05/03/2011).
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دا شته با شدش» فل سنه ا لی شرط ع ضویت در ساانا تجارت انانی ق پذیرش تعندات تریپس آ
بوده ا ست كه كنوان سیو در عمل با ن شكالت اارایی كنوان سیو الهه رقبرق ن شود ایرا كنوان سیو
الهه به دل یل نلمرق گسوووترده ق عدم اعمال نحدقدیت ها با این خقر رقبرق بوده اسوووت كه برخی
ا وووحاب دعوی عانداً به دن ال دادگاه هایی برای رسووویدگی به دعوای خود بگردند كه ننافع آننا را
بنتر تأنین نی نمایند ق بنوعی اا نعیار دادگاه وووالو فرار كنند1ق به این وووورت ،تعادلی را كه هر
كشور بین حقوق اح ا انوال فكری ق نصرف كنندگا آ برنرار نموده است بر هم انندش
انا فل سنه ع ضویت ك شورها در كنوان سیو نیویورك  1958در نورد اارای آرای داقری خارای نیز
آ بوده اسووت كه چو انرقاه تعداد اختالفات حواه نالكیت فكری كه اا طریق داقری حل ق فصوول
نی باشد رقا برقا در حال افزایش است لذا تنیه كنندگا كنوانسیو كه به دن ال تسنیل شناسایی
ق اارایی آرای نالكیت فكری در سایر ك شورهای ع ضو بوده اند ،ع ضویت در كنوان سیو نیویورك را
هم شرط دانسته اند تا كشورهای عضو كنوانسیو نالكیت فكری بر پایه تعندات خود در كنوانسیو
نیویورك ،نكلف به اارای آرای داقری خارای باشوووند (برای نقالعه بیشوووتر در نورد كنوانسووویو
نیویورك ق تعندات نا شی اا آ  ،رشك :انیدی1380 ،؛ كنوان سیو شنا سایی ق اارای احكام داقری
خارای نیویورك1370 ،1958-؛ )Van Den Berg: 1981ش
انا سونین شرط برای اعمال سرانینی كنوان سیو آ ا ست كه دعوی باید حتماً ان ه بین المللی
دا شته با شد ایرا هدف اا تنیه نقررات نتحد ال شكل در این كنوان سیو آ بوده ا ست كه اا تعارض
الحیت دادگاهنا بكاهد ق این تعارض در دعاقی داخلی نقرح نیستش
بخش دوم -قواعد ناظر به صالحیت محاکم

1

Forum shopping
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ننمترین بخش كنوانسیو  ،فصل دقم آ است كه به نواعد تعیین الحیت نحاكم یعنی چگونگی
تعیین دادگاه الو در دعاقی بین المللی نالكیت فكری نی پردااد؛ اارایی شد كنوانسیو ق قارد
شد آ در نقررات داخلی ك شورهای ع ضو ،نق شی غیر نابل انكار در حمایت ننا سب اا

اح ا

حقوق نالكیت فكری ق نحاكم دارد ایرا اا تعداد نرارهای رد الحیت ق اختالفات الحیتی نا ت
یا نننی1نیا دادگاهنای كشووورهای نختلف ق نیز اا نواردی كه در آ  ،دادگاه كشووور نحل اارای
رای ،فقدا

الحیت دادگاه رسیدگی كننده را ن نای بی عدالتی در آیین رسیدگی ق در نتیجه عدم

اارای رای نی داند ( ،)Zhao: 2005, 90كاسته خواهد شدش
با عنایت به دالیل فوق ،كنوان سیو نقررات نن صلی شانل نواد  3تا  19را به بحث نزبور اخت صاص
داده استش این نواد هنده گانه در كنوانسیو بقور نتوالی ذكر شده است انا با بررسی دنیق در نناد
این نواد نی توا آننا را به دق دسووته كلی تقس ویم كرد :دسووته نخسووت نربوط به نوادی اسووت كه
نعیارهای نجاا برای تعیین وووالحیت را نعرفی نی كنند ق دسوووته دقم ناظر به نعیارهای نمنوع
الحیت است یعنی نعیارهایی كه بر اسا

آ نمی توا دادگاه الو را تشخی

دادش نا در ادانه

این دق دسته را در نالب دق فصل ایر بررسی خواهیم كرد:
فصل نخست) معیارهای مجاز برای تعیین صالحیت محاکم
پیش نویس نورد بررسی برخالف دق كنوانسیو الهه ق برقكسل دق ،رفاً به الحیت شخصی برای
تعیین نناسب ترین نكا نحدقد نشده است یعنی نعیارهای نقرر شده ،حاقی یك سلسله انتخاب
بوده ق تننا به وووالحیت یك دادگاه ننتنی نمی شوووود به ع ارت دیگر ،نعیارهای نندرج در پیش
نویس ،بگونه ای طراحی شوووده اند كه گاه در یك فرض خاص نمكن اسوووت چند دادگاه وووالو به

- 1تعارض نا ت ناظر به اایی ا ست كه دادگاه هر دق ك شور خود را الو به ر سیدگی نی داند ق تعارض نننی آ ا ست كه دادگاهنای هر
دق كشور خود را قااد الحیت رسیدگی نمی دانندش رشك( :الماسی 15 ،1383 ،به بعد)ش
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رسویدگی باشووندش1اا سوووی دیگر این پیش نویس برخالف دق كنوانسویو نذكور ،حاقی نقرراتی در
باب همكاری اختیاری یا اا اری دادگاهنای كشورهای نختلف در نواردی است كه دق یا چند حواه
نضایی الو به رسیدگی هستندش
حال كه با نزایا ق نوآقرینای پیش نویس كنوانسوویو نسوو ت به دق پیش نویس دیگر آشوونا شوودیم2
نناسب است تا نعیارهای نذكور در پیش نویس نذكور را در نالب  11فرض ایر بررسی نماییم:
 -1دادگاه صالح در صورت وجود قرارداد انتخاب دادگاه:
ناده  4پیش نویس3به طرفین ااااه نی دهد تا به نواب نرارداد نسووتقل یا شوورط ضوومن نرارداد،
دادگاه ك شور خا ی را به عنوا دادگاه الو به ر سیدگی انتخاب نمایند ق این توافق نه تننا نیا
طرفین الام االارا ست بلكه از در ورت توافق خالف ،به آ دادگاه ،الحیت انح صاری نی دهد4
یعنی دادگاه ننتخب نكلف به رسویدگی اسوت همچنین اگر خواها  ،برغم قاود این توافق نعت ر با
خوانده ،دعوا را در دادگاه دیگری انانه كند ،آ دادگاه با ید اا رسووو یدگی خودداری كند هرچند
الحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشدش
پیش نویس كنوانسیو ضمن اعقای آاادی به طرفین دعوای نقض نالكیت فكری در انتخاب دادگاه
الو ،حاكمیت اراده ایشا را در چند نورد نحدقد نی كند:

- 1برای نقالعه بیشووتر در نورد كنوانس ویو برقكسوول دق ق نقررات آ در حواه دعاقی بین المللی نالكیت فكری ،رشك ( :ووادنی،1386 c،
)363-359ش

- 2الام به ذكر است كه این رقیكرد پیش نویس كنوانسیو اا سوی همه نوی سندگا به عنوا نزیت تلقی نشده ق نعدقدی اا اح نظرا
نیز انتقاداتی بر آ قارد كرده اند كه اای آ در این نقال نیسوووتش عالنمندا نی توانند برای د ید این انتقادات ،رشك ( Drexl and
)Kur,op.cit, 25ش
 - 3این ناده ،برگرفته اا ناده  4پیش نویس كنوانسیو الهه نی باشد.
- 4ننظور اا توافق خالف در ضوومن نرارداد انتخاب دادگاه ووالو آ اسووت كه نمكن اسووت طرفین در نرارداد نید كنند كه هرچند این
دادگاه را برگزیده اند انا نصوود اعقای ووالحیت انحصوواری را به آ دادگاه نداشووته اند ق این دادگاه نیز نی تواند در كنار سووایر دادگاهنای
الو ،به نوضوع رسیدگی كندش
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نخست اینكه دادگاه ننتخب باید نس ت به نوضوع اختالف الحیت رسیدگی داشته باشد بنابراین
اگر دادگاه ننتخب ،اساساً هیچ ارت اط یا تخصصی در انینه اختالف نداشته باشد ،توافق طرفین فاند
اثر حقونی خواهد بودش
دقم اینكه اگر دعوایی رااع به نالكیت فكری در دادگاهی طرح شده با شد ق حال اختالفی نرت ط با
هما نو ضوع ق یا نعانله نیا هما طرفین پیش آید ط ق ناده  13پیش نویس ق بر ا سا

ناعده

ادغام دعاقی ،دعوای دقم نیز باید به دادگاه اقل ارااع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق
كرده باشندش
شرط سوم اینكه توافق طرفین باید به شكل نكتوب یا به هر ورت دیگری كه در آینده نابل ارااع
باشد ،تنیه شود (پاراگرافنای الف ق ب بند  1ناده )4ش
شوورط چنارم آ اسووت كه تنظیم توافق باید بگونه ای باشوود كه با رقیه های نسوولم نیا طرفین
نرارداد ق نیز با عرفی كه طرفین اا آ آگاهند یا نی بای ست اا آ آگاه با شند ،سااگار با شد در غیر
این ورت نرارداد اعت ار ندارد (پاراگرافنای ج ق د بند  1ناده )4ش
ق باالخره شرط ق نحدقدیت پنجم آ است كه انتخاب دادگاه باید با نعیارهای یك انتخاب نعقول ق
نتعارف سووااگار باشوودش نابل تواه اسووت كه بر خالف كنوانسوویو الهه ،رقیه حمایتی پیش نویس
كنوان سیو نالكیت فكری اا طرف ضعیف تر نرارداد ،نحدقد به ن صرف كنندگا ن 1شده ا ست ایرا
در بسیاری اا نراردادهای نالكیت فكری ،طرف نستحق حمایت ،ضرقرتاً نصرف كننده نحسوب نمی

- 1نصرف كننده در نننوم دنیق ق تخصصی آ  ،به شخصی اطالق نی شود كه كاال یا خدناتی را رفاً برای استناده شخصی ق نه شغلی
خود نصوورف نی كند (غناری فارسووانی)1388 :ش بنابراین اگر شووخص وی ،نرم افزاری را برای اسووتناده شووغلی خود خریداری كند ،رابقه اق با
فرق شنده ،رابقه ن صرف كننده ق فرق شنده نح سوب نمی شود ق اق نمی تواند در برابر فرق شنده ،به نواعد ق نوانین خاص حمایت اا ن صرف
كننده استناد كندش
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شوووود1بنابراین پیش نویس نزبور نناد حمایتی خود را بگونه ای تنظیم كرده اسوووت كه بجای تواه
خاص به نصرف كنندگا  ،سایر اشخاص را نیز نشمول حمایت نرار دهدش یكی اا این نوارد حمایت
در خ صوص نراردادهای نذاكره ن شده یا الحانی2در حواه نالكیت فكری ا ست یعنی نراردادهایی كه
در آ یك طرف نی خواهد اا یك نحصووول فكری اسووتناده كند انا طرف نوی تر نرارداد ،شوورایط
اسووتناده اا آ نحصووول را اا ن ل تعیین كرده اسووتش 3اا امله رایج ترین این نراردادها در انینه
نالكیت فكری ،نراردادهای لیسووانس نرم افزار در نالب نراردادهای شوورینك ر 4،كلیك ر 5ق براقا
ر 6هستندش

 - 1انرقاه در عمل برای حمایت اا نصوورف كننده ،رقیه نضووایی برخی كشووورها ،شوورقط غیر نعقول تعیین دادگاه ووالو را در نراردادهای
نیا فرقشوونده ق نصوورف كننده بی اعت ار نی دانندش برای ناال در پرقنده آكسوومن علیه اقنورقسووو( نشووخصووات پرقنده Oxman v.
 ،) Omorosoناضی شرط تعیین دادگاه الو را ظالمانه خواند ایرا نصرف كننده گاه بخاطر قاود این شرط تحمیلی ق هزینه های سنگین
ناشی اا سنر به كشور دادگاه تعیین شده ق گرفتن قكیل ،اا طرح دعاقی نشرقع ق بحق خود ،ننصرف نی شود
)(Oakly: 2005-2006, 1085-1086
2 -Non negotiated (Adhesion) Contracts.
- 3برای نقالعه بیشتر در خصوص ناهیت ق آثار نراردادهای الحانی ،رشك( :كاتوایا )110-107 ،1380 :ش
4
Shrink-wrap
در نراردادهای شرینك ر كه نوع سنتی تر این نوع نراردادهاست ،خریدار با باا كرد بسته ی حاقی نرم افزار به شرقط نراردادی كه درق
آ ب سته نرار دا شت نلتزم نی گرددش در چنین شرایقی شخ هیچ گونه ندرت چانه انی ندارد ق به همین دلیل در دقرا رقاج این گونه
نراردادها ،تردید هایی در نورد اعت ار آننا قاود داشووته ق هنوا هم این تردیدها ال ته با حجم كمتر ادانه داردش برای نقالعه بیشووتر در نورد
این نراردادها ،رشك( :نندقی پور 381 ،1384 :به بعد)
5
-Click-wrap
در اینگونه نراردادها كه به نرقر انا با افزایش كانپیوترهای شووخصووی رقاج یافته اسووت ،نصوورف كننده در رقند نصووب نرم افزار با شوورایط
نرارداد نوااه نی شود ق در ورت نوافقت با آننا نی تواند به نصب نرم افزار ادانه دهدش این نراردادها اا این انت كه حدانل نستلزم انجام
فعلی دال بر ر ضایت اا سوی ن صرف كننده ه ستند ،ن س ت به نوع ن لی نرارداد برتری دارندش انا اا این انت كه نرارداد هنگانی به ن صرف
كننده عرضه نی شود كه قی نرم افزار را خریداری كرده ق در حال نصب آ است ،هیچگونه برتری بر نوع ن لی ندارندش
6
-Browse-wrap
با تسری نراردادهای لیسانس نرم افزار به فضای اینترنت ،نراردادهای براقا ر شكل گرفتند كه در آننا انكا ارائه شرقط نرم افزار به نصرف
كننده پیش اا خرید آ فراهم شده استش بدین ورت كه در قب سایتی كه اا طریق آ سنارش نرم افزار ورت نی گیرد ،لینكی به نرارداد
لیسانس نرار داده نی شودش اگر چه اینگونه نراردادها نس ت به نراردادهای پیشین ایرادات كمتری دارند انا همچنا نشكالت كلی نراردادهای
استاندارد اا ن یل تأنین ننع طرف تنظیم كننده نرارداد ق طوالنی ق ن نم بود برای نصرف كننده را دارندش برای نقالعه بیشتر ،رشك:
- (Oakley, op.cit, p.1050).
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-2دادگاه صالح در فرض عدم وجود قرارداد تعیین دادگاه:
اگر نیا خواها ق خوانده دعوی ،نرارداد نعت ری كه در آ  ،دادگاه

الو تعیین شده با شد قاود

نداشته باشد ،ط ق ناعده عمونی نقرر در ناده  3عمل نی شودش این ناده حاقی دق بند است كه در
بند اقل ،تكلیف خوانده حقیقی ق در بند دقم تكلیف خوانده حقونی نشخ

نی شودش بر اسا

بند

 1ناده  :3نی توا عل یه خوانده در دادگاه انانتگاه نعمولش طرح دعوی كرد ش1ق ط ق بند  2همین
ناده :انانتگاه نعمول ا شخاص حقونی ع ارتند اا :ك شور نقر نانونی آ شخ
تشووكیل نانونی آ شووخ ؛ كشووور نحل اداره نركزی آ شووخ
ا وولی2آ شووخ

حقونی؛ ك شور نحل

ق باالخره كشووور نحل تجارتخانه

حقونیش همچنین پیش نویس ،در كنار ناعده عمونی انانتگاه خوانده ،نعیارهای

خا ی را برای برخی فرقض نقرر كرده است كه در بندهای بعدی بتنصیل بداننا خواهیم پرداختش
 -3دادگاه صالح در دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی):
تناقت این بند با بند شووماره  1در این اسووت كه در بند  ،1طرفین وورفنظر اا اینكه دعوی نالكیت
فكری ،ناشی اا چیست ،با یكدیگر توافقی نجزا رااع به تعیین دادگاه الو ننعقد كرده اند در حالی
كه در این فرض ،طرفین توافق اداگانه ای انعقاد نكرده اند انا اختالف آننا ریشوووه نراردادی دارد
برای ناال نتعند ق نتعند له نرارداد انتشوار كتاب ،یا نرارداد فرانچایز در خصوووص تنسویر یا اارای
عقد با یكدیگر اختالف دارندش تنیه كنندگا پیش نویس ناده  7را برای این فرض شوووایع ق ننم در
نظر گرفته اند تا اختالف نظر حقوندانا كشوووورهای گوناگو را نیز در این انی نه به قحدت نظر
نزدیك كنند ایرا حقوندانا در این نورد كه چه دعاقی ای با نرارداد ارت اط دارند ق یا قنایع نرت ط

- 1این ناده برگرفته اا ناده  3پیش نویس كنوانسیو الهه استش
- Principal Place of Business

90

2

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

با نرارداد بویژه نراردادهای اینترنتی كه با كمك ارائه دهندگا خدنات اینترنتی ( 1)ISPsوووورت
نی گیرد در چه حواه نضووایی رخ داده اسووت اتناق نظر ندارند (انصوواری20-1 ،1382 :؛ ووادنی،
 89 ،1386bتا )100ش تكلیف این فرض را ناده  7پیش نویس ن شخ

كرده ا ستش ط ق بند  1این

ناده ،دعاقی اارای نرارداد نربوط به حقوق نالك یت فكری را نی توا در دادگاه هر كشووووری كه
حقونش تحت پوشووش نرارداد نرار نی گیرد انانه كردش برای نمونه ،اگر نراردادی برای تكایر كتاب
در ك شور فران سه ننعقد شده با شد ،اا آنجا كه دعاقی نربوط به این نرارداد ،احتماالً نانو فران سه
نقرح نی گردد ،لذا دادگاه های ك شور فران سه را نی توا
ناعده آ ا ست كه دعوا را به دادگاهی كه بنترین تخ ص

الو به ر سیدگی دان ست ق نزیت این
را برای حل ق ف صل دعوا دارد ارااع نی

دهدش نمكن ا ست این ایراد بر نعیار نذكور قارد شود كه دادگاه ك شور نحل انعقاد نرارداد ضرقرتاً
نناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آ اختالف خاص ن اشد یا طرفین برای فرار
اا دادگاه تخصووصووی ،نرارداد را در كشوووری خاص ننعقد كنندش برای رفع این ایراد ،بند  2این ناده
نقرر نی دارد كه اگر نناد نراداد بگونه ای با شد كه حقوق چند ك شور را با نرارداد نرت ط نی سااد
در این ورت ،در تعیین دادگاه الو ،رفاً نحل انعقاد نرارداد نالك نی ست ق باید نعیارهای دیگر
نظیر انانتگاه طرفین ،كشوووری كه در آ حقوق نالكیت فكری توسووعه یافته اسووت ق كشوووری كه
تعندات ا لی ناشی اا نرارداد نرار بوده است در آنجا اارا شود نیز در نظر گرفته شودش
-4دادگاه صااالح در دعاوی مساالولیت مدنی ناشاای از نقض حق مالکیت فکری (دعاوی
غیرقراردادی):
در نواردی كه نو ضوع دعوی ،نقال ه خ سارات نا شی اا نقض نالكیت فكری بوده ق نیا خواها ق
خوانده ،رابقه نراردادی نعت ری قاود ندارد ق توافقی هم در خصووووص تعیین دادگاه وووالو ننعقد

-Internet Services Providers
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نكرده اند ،باید دادگاه
اینترنتی ،ت شخی

الو را تعیین نمود ایرا در دعاقی بین المللی بویژه نق ضنای قانع در نحیط

فعل ایان ار ،نحل قنوع ایا ق نانند آ ب سیار د شوار ا ست خ صو اً اگر ضرر

قارده ازق اعمالی با شد كه در یك ك شور شرقع شده ق در چند ك شور ادانه یابد( Brand: 2000,
)2 and seqش این دشووواری باعث شووده اسووت تا تنیه كنندگا پیش نویس ،ناده  6را به تعیین
تكلیف در نورد این فرض اختصوواص دهندش نقابق بند یك این ناده ،خواها نی تواند دعوای نقض
حق را اعم اا اینكه در نحیط فیزیكی رقی داده باشووود یا نحیط الكترقنیكی ،در یكی اا دادگاهنای
ایر انانه كند :الف) دادگاه كشوووری كه خوانده اسوواسواً در آنجا عملی (اا امله عمل نقدناتی) را به
ننظور نقض حق نالكیت فكری نرتكب شده ا ست؛ ب) هر ك شوری كه آثار نقض ادعا شده عانداً به
سوووی آننا هدایت شووده ق تسووری یافته اسووت اا امله آ كشووورهایی كه خوانده در آنجا اندانات
اسوواسووی نقض حق را نرتكب نمی شووود تا رابقه نقض حق با آ كشووور را ننحرف سووااد؛1ج) هر
ك شوری كه پیش بینی نی شود نقض در آنجا اتناق خواهد افتاد اا امله آ ك شورهایی كه خوانده
در آنجا اندانات اسوواس وی نقض حق را نرتكب نمی شووود تا رابقه نقض حق با آ كشووور را ننحرف
ساادش
تنیه كنندگا پیش نویس ،نناد نقرره فوق را با رقیكردی دقگانه تنظیم كرده اند بدین ووورت كه
اا یكسو الحیت دادگاهنای نلی اعضا را برای رسیدگی به دعاقی بین المللی گسترش نی دهند ق
به دادگاه ااااه نی دهند تا در نواردی ،ووالو به رسویدگی به تمام دعاقی باشوود وورفنظر اا اینكه
اعمال نانضانه ورت گرفته به چه كشور هایی سرایت كرده باشندش اا سوی دیگر ،پاراگرافنای ب ق
ج بند  1ناده  6رقیكردی تحدیدی دارد یعنی الحیت دادگاه را نحدقد نی سااد بدین ترتیب كه

 - 1به عنوا ناال هنگانی كه فردی نركز ا وولی تجارت خود را در كشوووری نرار داده باشوود كه برای كاالها ق خدناتی كه قی عرضووه نی
كند باااری قاود ندارد ،ق در قانع اق فعالیت های خود را نتواه ك شورهای دیگری نموده با شد ،نی تواند نرینه ای با شد بر اینكه قی نحل
تجارت خود را با نصد تغییر دادگاه الو به ننع خود ،انتخاب نموده استش
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اگر خوانده عمالً نلمرق كشوووری نشووخ

را هدف اندانات نانضووانه خود نرار دهد انا برای ننحرف

ساختن نحاكم ،اندانات خود را عانداً نتواه آ كشور ننماید ،نحاكم آ كشور الو خواهند بودش
انا یكی اا فر ضنای ب سیار شایع در دعاقی نقض نالكیت فكری آ ا ست كه ایاننای نا شی اا عمل
ایان ار در كشورهای نختلف برقا كرده باشدش در اینجا این سوال اساسی نقرح است كه آیا خواها
باید در ك شورهای نختلف طرح دعوی كند یا همه خ سارات را نی تواند اا دادگاه یك ك شور نقال ه
كند؟ پاسخ این پرسش را بندهای  2ق  3ناده  6پیش نویس طی یك ناعده االب ارائه نی دهند كه
نسو ت به كنوانسوویوننای الهه ق برقكسوول در بردارنده نوآقری ننمی اسوتش ط ق بند  ،2اگر دعوای
نقض حق رفاً بر این ن نا در دادگاه ك شوری خاص طرح شده با شد كه نانض حق ،آثار عمل نقض
را عانداً به آ كشور هدایت كرده است (پاراگراف ب بند  1ناده  ،)6در این ورت دادگاه آ كشور
تننا برای ر سیدگی به خ سارات قارد شده در هما ك شور الو به ر سیدگی ا ست نه كل خ سارات
نگر آنكه ایاندیده در آ كشور ،انانتگاه ا لی یا تجارتخانه داشته باشدش نشابه این نقرره در بند 3
ناده  6نیز دیده نی شود انا با این انتقاد رقبرق ست كه ن سمت آخر بند  ،2در این بند نیانده ا ستش
بر اسا

بند  ،3اگر دعوای نقض حق رفاً بر این ن نا در دادگاه كشوری خاص طرح شده باشد كه

نقض حق ،در آنجا رقی داده یا نی دهد (پاراگراف ج بند  1ناده  ،)6در این ورت دادگاه آ كشور
نیز تننا برای رسیدگی به خسارات قارد شده در هما كشور الو به رسیدگی است نه كل خسارات
قاردهش
اا دیگر نوآقرینای پیش نویس كنوان سیو  ،بند  4ناده  6ا ست كه به تعیین دادگاه الو در دعاقی
نقض نالك یت فكری عل یه ارا ئه ده ند گا خد نات اینترنتی نی پرداادش این دعاقی نیز تابع نواعد
عمونی نذكور در فوق هستند با این حال ،در بند نذكور ،نوارد نعافیت این دسته اا نسئولیت بیا
شده ا ست بدین ترتیب كه اگر فعالیت ارائه دهنده

رفاً نحدقد به انتقال ،ن سیریابی یا برنراری

ارت اط نقالب اا طریق سوویسووتم یا شوو كه تحت كنترل یا اندام ارائه دهنده خدنات باشوود یا اگر
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فعالیت ووورفاً نربوط به ذخیره فوری یا نونت آ نقالب در اریا انتقال ،نسووویریابی یا برنراری
ارت اط با شد ق انتقال نقالب تو سط شخ صی غیر اا ارائه دهنده آغاا یا هدایت شود ق یا این فعالیتنا
بقور خودكار ق بدق انتخاب نقالب اا سووووی ارائه دهنده وووورت گیرد یا اق دخالتی در انتخاب
دریافت كننده نداشووته باشوود یا هیچ نسووخه ای اا نقالب در اریا ذخیره فوری یا نونتی ووورت
نگرفته باشووود تا در اخت یار شوووخ

دیگری غیر اا در یافت كنندگا نابل پیش بینی نرار گیرد،

نسئولیتی نتواه ارائه دهنده نیستش
-5دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعالمی1:
گاه شخ صی بر رقی یكی اا نو ضوعات ن شمول حقوق نالكیت فكری نانند اختراع دارقیی سرنایه
گذاری قسیعی انجام داده ق فعالیت تجاری سودآقر ق اشتغال اایی را شرقع كرده استش نمكن است
پس اا ندتی این خقر اق را تندید كند كه دعوای نقض حق علیه اق انانه شوووودش قاود این احتمال
همی شه این شخ

را در نگرانی طرح دعوی اا سوی دیگری نرار نی دهد همچنین در برخی نوارد،

دادگاهی كه خواها در آ علیه سرنایه گذار انانه دعوی كرده است ،فوراً دستور نونت برای تونف
فعالیتنای تجاری خوانده را وووادر نی كند كه این انر نی تواند ایاننای انتصوووادی نابل توانی را
برای سرنایه گذار به همراه داشته باشد ()Ritchei: 2007,1&9ش
تنیه كنندگا پیش نویس برای الوگیری اا این قضعیت ،در بند  1ناده  8این انكا را فراهم كرده
اند كه اگر شخصی احتمال نتعارف ق نوی برای طرح دعوای نقض را اا سوی دیگری نی دهد ،بتواند
خود در دادگاهی طرح دعوی كرده ق اا دادگاه بخواهد تا با وودقر رای نقتض وی ،اعالم دارد كه هیچ
نقض حقی

ورت نگرفته ا ستش قاود این ناعده حقونی یعنی انكا

دقر رای اعالنی دارای این

اثر ننید انتصادی است كه اطمینا خاطر بیشتری به سرنایه گذار نی دهد بعالقه اگر شخصی علیه

- Declaratory Judgments.
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اق دعوای نقض حق ا نا نه كرد ،قی نی توا ند رای اعالنی را به عنوا یك د فاع نحكم حقونی در
دادگاه ارائه دهدش
ال ته خواها

دقر رأی اعالنی نجاا نی ست كه در هر دادگاهی كه ننافع اق را بنتر تأنین نی كند،

طرح دعوی نمایدش نقابق بند  2ناده  ،8اگر نو ضوع رای اعالنی ،اعالم بقال یا بی اعت اری اختراعِ
ث ت شده باشد ،دادگاه كشور عضو نحل ث ت یا كشور عضو نحل تقدیم اظنارنانه یا دادگاه كشوری
كه نقابق شرقط كنوانسیوننای بین المللی ،فرض نی شود اظنارنانه به آنجا تقدیم شده یا ث ت در
آنجا انجام شده است ،برای رسیدگی به این دعوی الحیت انحصاری دارد بنابراین نمی توا دعوای
دقر رای اعالنی را در دادگاه كشوری دیگر انانه كردش
-6دادگاه صالح در فرض دعاوی متقابل1:
دعوای نتقابل دعوایی اسوووت كه اا سووووی خوانده دعوای ا ووولی علیه خواها آ دعوی به ننظور
الوگیری اا نحكونیت یا كاسووتن اا نیزا آ انانه شووده ق با دعوای ا وولی دارای ننشووا قاحد یا
ارت اط كانل با شد ( شمس 501 ،1380 :به بعد)ش نزایای این دعوی نتعدد ا ست ایرا باعث نی شود
تا دق دعوای نرت ط با ی كدیگر در یك دادگاه رسووو یدگی شوووود حتی اگر دعوای نتقابل اا ح یث
والحیت نحلی ،در والحیت دادگاه دیگر باشود لذا قنت كمتری برای رسویدگی به این دق دعوی
رف شده ق اا

دقر آرای نت شتت الوگیری نی شود ضمن آنكه طرفین نی توانند تمام ادله ق

ندارك خود را در یك دادگاه حاضر كنندش این فواید باعث شده است تا پیش نویس كنوانسیو با در
نظر گرفتن این انكا كه خوانده دعوای نالكیت فكری نمكن اسووت بخواهد تحت شوورایقی دعوای
نتقابل را نقرح كند ،به نعیار تعیین دادگاه ووالو بپردااد ق به دادگاهنای كشووورهای عضووو این
اختیار را داده است تا به این دسته دعاقی نیز رسیدگی كنند )(Brand: 2002, .467-468ش بند

-Counter-Claims
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 1ناده  9نقرر نی دارد :دادگاهی كه ط ق نقررات این كنوانسیو

الحیت رسیدگی به یك دعوی

را دارد ،برای ر سیدگی به كلیه دعاقی نیا هما طرفین كه نا شی اا نعانله یا نجموعه نعانالت یا
حادثه ای است كه ن نای دعوای ا لی نی باشد ،نیز الحیت دارد رفنظر اا ننشا سرانینی حق
نوضوع دعوی ق رفنظر اا اینكه كدام طرف دعوی ،آ حق راادعا نی كندش
انكا طرح دعوای نتقابل در دعاقی نالكیت فكری نمكن اسووت باعث شووود برخی ا ووحاب دعوی
برای اسووتناده اا نزایای كنوانسوویو  ،دعاقی خارج اا نلمرق این پیش نویس نیز تحت عنوا دعوای
نتقابل در ضوومن دعوای ا وولی طرح كنند تا نواعد كنوانس ویو بر آ دعوی هم اعمال شووود با این
حال بند  2ناده  9اا این سووووتاسوووتناده نمانعت نی كند ق نقرر نی دارد كه اگر دعوای نت قابل،
ارت اطی به دعوای نالكیت فكری نداشته باشد ،دادگاهنای كشورهای عضو اا این اختیار برخوردارند
كه آ را به عنوا دعوای نتقابل نپذیرندش
-7دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد1:
گنتیم كه پیش نویس كنوان سیو نالكیت فكری ،ناعده عمونی را در تعیین دادگاه الو ،بر دادگاه
نحل انانت خوانده دعوی نرار داده اسوووت (بند  1ناده )3ش انا گاه خواندگا دعوی نتعددند ق این
سوال نقرح نی شود كه دعوی باید در كدام دادگاه طرح شود؟ برای ناال ،دق تاار كه یكی نقیم
ایرا ق دیگری نقیم آلما هسووتند به كمك یك ارائه دهنده خدنات اینترنتی كه نقیم هند اسووت،
حقوق واحب یك عالنت تجاری را در فضوای الكترقنیكی نقض نی كنند ق حال واحب عالنت با
شنا سایی نان ضا حق نی خواهد علیه آننا طرح دعوای حقونی كندش اا برر سی ن سمتنای سه گانه
بند  1ناده 210بر نی آید كه از در نواردی كه طرفین نرارداد نعت ری برای تعیین دادگاه ووالو با

-Multiple Defendants.
- 2ناعده نقرر در این ناده ،برگرفته اا ناده  14پیش نویس كنوانسیو الهه استش
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یكدیگر ننعقد كرده اند (بند  2ناده  ،)10خواها نی تواند انانتگاه یكی اا خواندگا را برای انانه
دعوی انتخاب كند،انا باید به دق شرط اساسی تواه نماید:
یك) قاود رابقه نیا دعاقی ق خقر وودقر آرای نتعارض :نقابق نسوومت الف بند  1این ناده ،اگر
ابتدا دعوی عل یه یكی اا خواندگا طرح شوووده ق حال خواها نی خواهد دعاقی كانالً نرت ط1با
دعوای اقل را علیه سایر خواندگا انانه نماید در این حالت ،چو خقر

دقر آرای نتعارض2قاود

دارد ،سوووایر دعاقی را نیز نی توا در هما دادگاه اقل طرح كرد حتی اگر سوووایر خواندگا در آ
نحل انانت نداشته باشندش
دق) قاود رابقه نیا دادگاه انانتگاه یكی اا خواندگا با نوضوووع دعوی :این رابقه خود شووانل دق
فرض نی شود-1 :ط ق نسمت ب بند  1ناده  :10برای اینكه دادگاه بتواند به یك دعوا علیه خوانده
ای كه در آ ك شور انانت نعمول ندارد ر سیدگی كند باید یك ارت اط ناهوی نیا حقوق نالكیت
فكری آ كشور ق دعوایی كه با آ خوانده نرت ط است قاود داشته باشدش -2ط ق نسمت ج بند 1
ناده  :10اگر دادگاهی كه بدقاً ر سیدگی را آغاا نموده ا ست ن س ت به دادگاه ك شورهایی كه خوانده
های دیگر در آننا انانت دارند ارت اط نزدیك تری با كل اختالف داشووته باشوود ق انكا رسوویدگی به
كل دعوی در دادگاه دیگری قاود نداشوووته باشووود ،آ دادگاه وووالحیت رسووویدگی به دعوا علیه
خواندگا دیگر را نیز خواهد داشتش
-8دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث:
گاه در برخی دعاقی نالك یت فكری ،خوانده انانی كه احسوووا
نحكوم شوود اسووت نی خواهد دعوایی علیه شووخ

نی كند كه در پرقنده ای در حال

ثالث طرح كند تا خسووارتی را كه اق باید به

- Closely Connected.
- Inconsistent Judgments.
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خواها دعوی بپردااد ،اا شخ

ثالث نقال ه كرده یا شخ

ثالث را نیز سنیم كندش فرض كنید كه

احب یك سر تجاری ،علیه شخ صی طرح دعوی كرده ق دادگاه با احراا اف شا شد غیرنجاا سر
توسط خوانده ،در دد الزام اق به ا را خسارت به ن لغ ده هزار دالر استش در این انا خوانده نی
تواند دعوایی علیه ارائه دهنده خدنات اینترنتی طرح كند ق با آقرد دالیل نتقن ق اث ات اینكه ارائه
دهنده نیز افشای سر را تسنیل ساخته است ،بخشی اا ا را خسارت را بر دقش اق بگذاردش در این
حالت ،دادگاه ر سیدگی كننده به دعوای ا لی،

الحیت ر سیدگی به دعوای خوانده علیه شخ

ثالث را نیز دارا خواهد بود ،نشرقط بر اینكه طرح چنین دعوایی در آ دادگاه نعقول باشدش
-9دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه1:
در ورتی كه ن الً نیا خواها ق خوانده دعوای نقض نالكیت فكری ،دعوایی در دادگاه یك كشور
عضو انانه شده ق رسیدگی بدا در اریا باشد ،اگر دعوایی نیا هما طرفین دعوی انانه شود ق
پرقنده در دادگاه دیگری طرح شود ،دادگاه دقم ،پرقنده را به دادگاه اقل احاله داده تا با ادغام دعاقی
نقرقحه ،طرفین دعوی ق نظام نضایی اا نزایای آ برخوردار شوندش
ناده  12پیش نویس كنوانسیو  ،در این نوارد ،ا ل را بر اقلویت رسیدگی دادگاه اقل نرار داده است
انا انكا اث ات خالف را نیز نقرر داشته استش در نواردی كه طرفین دق دعوی نشابه بوده ق دعاقی
ناش وی اا حقوق نالكیت فكری نلمرق یك كشووور قاحد باشوود ق اختالفات اا نعانله قاحد یا نجموعه
نعانالت یا رقیداد قاحد نا شی شده با شد ،ادغام اا اری ا ست (بند  1ناده  )12نگر آنكه طرفین در
خ صوص دعوای دقم ،نرارداد نعت ری ن نی بر انتخاب دادگاه دیگر ننعقد ساخته با شند(بند  2ناده
 )12همچنین در ووورتی كه خواها در دعوای اقل ،اا طی كرد تشوورینات نانونی برای شوورقع ق
ادانه رسیدگی كوتاهی كرده باشد یا دادگاه در ننلت نقرر نانونی رای ادر نكرده باشد ،دادگاه دقم

- Lis Pendens
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نی تواند بنا به تقاضای یكی اا طرفین ،رسیدگی به دعوی را شرقع كند ق نیاای به ادغام نیست (بند
 4ناده )12ش
ن سئله ای كه باید در این ن سمت به آ تواه شود این ا ست كه اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام
گردد ق دادگاه به ر سیدگی اندام قرایده ق رایی

ادر كند انا برغم این ادغام ،آرای دیگری اا سایر

دادگاهنا ادر شده ا ست ،آ آرا نابلیت اارا نخواهند دا شت با این حال اگر دعوایی كه باید ادغام
نی شد به هر دلیلی ادغام نشد ،رای ادره نعت ر ق نابل اارا خواهد بود ( Germa and Tonny:
)2010, 10 and seqش
 -10دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض یا عدم حضور خوانده:
در نگاه اقل شاید چنین بنظر برسد كه عدم اعتراض یا حضور خوانده نمی تواند به عنوا یك نعیار،
در تعیین دادگاه

الو نوثر با شد؛1با این حال ،پیش نویس كنوان سیو با اخت صاص دق ناده به این

نو ضوع بویژه ناده  ،5تواه ها را به خود الب نی كندش ناده  ،5خود سه نونعیت نتناقت را در نظر
گرفته اسووت :نونعیت اقل این اسووت كه خوانده در السووه دادگاه حاضوور نی شووود انا اعتراض وی به
الحیت دادگاه نمی كندش به نواب ناده نورد اشاره ،در ورتی كه خوانده بدق اینكه اعتراضی به
وووالحیت كند قارد ناهیت دعوی گردد (بند  )1ق یا اعتراض اق خارج اا ننلت نقرر یعنی اقلین
السوووه رسووویدگی به ناهیت دعوی وووورت پذیرد (نننوم نخالف بند  2ناده) ،به نعنی پذیرفتن
الحیت دادگاه استش در چنین شرایقی اگر نقررات دیگر كنوانسیو نیز رعایت شده باشند ،رأی
ادر شده نابل اارا نی باشدش

 - 1یكی اا تناقتنای پیش نویس كنوانسووویو با پیش نویس كنوانسووویو الهه در این اسوووت كه برخالف ناده  27پیش نویس الهه ،حضوووور
خوانده دعوی در السه رسیدگی بدق اعتراض به رای نی تواند اا امله ن انی تعیین الحیت دادگاه باشدش

99

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

نونعیت دقم حالتی ا ست كه خوانده در دادگاه حا ضر شده ق در ننلت ،به الحیت دادگاه اعتراض
نی كند (بند )2ش این بند به دادگاهی كه اارای حكم را به عنده دارد اختیار بررسووی نجدد نسووئله
والحیت را نی دهدش اا آنجا كه والحیت داشوتن دادگاه ،برای عادالنه نحسووب شود ق پذیرش
عمونی اارای بین المللی رأی ضرقری ا ست ،باید ننایت تالش ورت گیرد تا ت صمیمات حیحی
در نورد الحیتی كه به آ اعتراض شده است ،گرفته شودش بررسی نجدد توسط دادگاه دیگر نیزا
دنت را باال نی برد ایرا در این حالت ،دادگاه اقل كه نی خواهد رأی اق نابلیت اارا داشوووته باشووود
ر سیدگی را با دنت بی شتر انجام نی دهد ق آرای ن ستدلتر ق نحكم تری ادر خواهد كردش عالقه بر
این ،بررسووی دقباره نواب افزایش تعانل نیا دق دادگاه ووادر ق ااراكننده رای ق در نتیجه شووكل
گیری سوووریع تر رقیه نضوووایی نلی در انینه وووالحیت نی گردد ق این انر نی تواند اثربخشوووی
كنوانسویو پس اا اارایی شوود را براسووته تر سووااد ( Dreyfuss and Ginsburg, op.cit,
)1106.ش
نونعیت سوم این ا ست كه خوانده ا سا ساً در دادگاه حا ضر ن شودش در این حالت ،ناده  5پیش نویس
كنوانسیو به دادگاه ها ااااه دقر حكم غیابی را داده است فلسنه این انر نیز آ است كه سرباا
اد خوانده اا حضووور در دادگاه ،نانع حل ق فصوول اختالفات نشووودش انا رای غیابی تننا در ووورتی
ادر نی شود كه دادگاه ط ق بند  1ناده  18احراا كند كه اسناد ق ندارك دعوی در انا نقرر به
خوانده ابالغ شده ق اق با قاود ابالغ در السه حاضر نشده استش
 -11دادگاه صالح در فرض اتخاذ اقدامات تامینی و حمایتی1:
در دعاقی نرت ط با نالكیت فكری خصووو وواً دعاقی نقض حق ،نرارهای نونتی ق تانینی اا اهمیت
قیژه ای برخوردارندش ناده  19كنوانسوویو در نالب سووه بند ،نعیار تعیین دادگاه ووالو را نشووخ

- Provisional and Protective Measures.
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كرده اسوووتش بر اسوووا

بند یك این ناده ،دادگاهی كه ط ق نقررات این كنوانسووویو  ،وووالحیت

رسوویدگی به ناهیت دعوی را دارد ،برای وودقر نرارهای تانینی ق حمایتی اا امله نرارهای نرای1
الو استش
این حكم كلی در بند  ،2تخصی

خورده استش بر اسا

این بند ،اگر نال فكری یا نادی در كشوری

خاص نرار داشته باشد ،دادگاه كشور نحل قنوع نال برای دقر این نرارها الو استش اا نناد این
بند بر نی آید كه حتی اگر دادگاه دیگری ووالحیت رسویدگی به ناهیت دعوی را داشووته باشوود انا
نال در نحل دیگری باشد ،دادگاه نحل قنوع نال ،برای دقر نرار تانینی ق نونتی الو استش علت
این تخ صی

نیز آ ا ست كه نرارهای تانینی ق حمایتی ضمن آنكه باید سریعاً

ادر شوند باید

بسرعت نیز اارا شوند ،لذا بنترین دادگاه برای دقر ق اارای نرار ،دادگاه نحل قنوع نال استش
بند  3ناده نورد بحث ناظر به اایی ا ست كه برای حنظ دالیل ،ن نا ق ا سا

دعوای طرح شده اا

سوی نتقاضی ،الام است تا نرار تانینی ادر شده ق آ ن انی ق ادله اا بین نرقند تا نتقاضی بتواند
بعدها در اریا دعوی آ را ارائه كرده ق بداننا استناد اویدش در این حالت ،دادگاه نحل قنوع ادله ق
ن انی دعوی ،در ورت تقاضای نتقاضی الحیت دقر نرار را خواهد داشت نشرقط بر آنكه دایره
اارای نرار ،نحدقد به نراهای هما كشور باشدش
فصل دوم) معیارهای غیرمجاز برای تعیین صالحیت محاکم
آنچه تاكنو بیا شد ،نعیارهای نجاا تعیین الحیت بود انا در این نسمت به نعیارهایی كه نمی
توانند در تعیین دادگاه وووالو نورد اسوووتناد نرار گیرند پرداخته نی شوووودش ناده  16پیش نویس

1-Trans-Border

Injunctions
این دسته نرارها اا آنجا در نراهای كشور اعمال نی شود به نرارهای نرای نوسوم شده اندش نرارهای تونیف كاال در نرا یا تعلیق ترخی
نعرقفترین آنناستش
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كنوان سوین نواردی را كه نمی توانند ن نای الحیت نرار گیرند بر شمرده ا ستش اغلب نواردی كه
در این كنوان سیو به عنوا ن انی غیر نجاا الحیت ذكر شده اند اا پیش نویس كنوان سیو الهه
( )1999بر گرفته شده اندش انا این كنوانسیو در نسمت های (الف) ق (ب) بند اقل ناده  16با تمیز
بین انوال نادی ق انوال فكری ،یكی اا ن انی غیر نجاا وووالحیت كنوانسووویو الهه را تغییر داده
ا ستش به نواب این دق ن سمت ،رف قنوع یا ض ط انوال نادی یا فكری نربوط به خوانده در یك
كشور نمی تواند ن نای اعقای الحیت به دادگاه های آ كشور باشد ،نگر در نواردی كه اختالف
نسووتقیماً با آ نال نرت ط باشوودش انوال نادی كه نسووتقیماً با یك دعوای نقض حق ارت اط دارند
شوووانل كاالهای نقض كننده همچو كتاب هایی كه بدق نجوا چا شوووده اند ،فونوگرام یا قیدئو
هایی كه بدق نجور ننت شر شده اند یا كاالهای تقل ی نانند ساعت هایی كه عالنت تجاری اعلی
بر آننا نرار دارد ،نی شوووندش همچنین انوال نادی نرت ط نی تواند شووانل قسووایل فیزیكی اسووتناده
شده برای تنیه كاالها یا نسخه های غیر نانونی نانند سخت افزار رایانه ای ،تجنیزات ض ط وت ق
دسووتگاه های دیگر شووودش انواع قسووایل فیزیكی كه قنوع آننا در یك كشووور برای اعقای ووالحیت
ر سیدگی به آ ك شور كنایت نی كند ،نعموالً انواعی ه ستند كه دادگاه ها اختیار تونیف یا تخریب
آننا را به عنوا ا را خسارت (تأنین) در یك دعوای نقض حق دارندش
عالقه بر نورد باال ،الحیت دادگاه را نمی توا

رفاً بر اسا

تابعیت خواها یا خوانده ،انانتگاه یا

سكونتگاه دائمی یا نونتی خواها یا ح ضور اق در آ ك شور ،اارای فعالیتنای تجاری خوانده در آ
كشووور (از در نواردی كه دعوی نسووتقیماً نرت ط با آ فعالیت باشوود) ،حضووور یا سووكونت نونت
خوانده در یك كشور ق یا انضای نرارداد ننشا اختالف در كشور خاص تعیین كردش
نكته نابل تواه اینكه حكم نقرر در این ناده ،بدق ضمانت اارا نمانده است بنابراین در ورتی كه
دادگاه یكی اا كشووورهای عضووو ،بر اسووا

یكی اا این ن انی غیرنجاا ،خود را ووالو به رسوویدگی
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دانسوووته ق حكمی وووادر كند ،نی توا اا اارای این رای خودداری كرد كه ن احث تنصووویلی تر
پیرانو آ را در بخش سوم ت یین خواهیم كردش
بخش سوم-قواعد ناظر به شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری
قنتی سوووخن اا دعاقی بین المللی به ن یا نی آ ید ،حل كرد نقوله تعارض نوانین ق تعارض در
الحیت نحاكم ،تننا ن ساله اقل ا ست ق پس اا آ باید نو ضوع ننم ق ح سا

دیگری نیز حل ق

ف صل كرد ق آ  ،بحث شنا سایی ق اارای آرای خارای در ك شور دیگر ا ست ایرا اگر رای ادره اا
دادگاه خارای ،شووناسووایی ق اارا نشووود ،ا ووحاب دعوی دلیلی برای طرح دعوی ق پیگیری اریا
رسیدگی ندارند همچنین اگر نرار باشد رای ادره ،در دادگاه كشور نحل اارا نورد بررسی ناهوی
نجدد نرار گیرد ،خواها اا هما ابتدا دعوی را در دادگاه كشوووور نحل اارا طرح نی كرد تا انا
كمتری اا اق تلف شودش پیش نویس نزبور در این انینه نوادی را پ شت سر هم ق بدق نظم خا ی
ذكر نی كند كه نا در این بخش اا نقاله ضمن دسته بندی آننا ،ننمترین نواد این فصل كنوانسیو
را در نالب فصل ایر ت یین ق تحلیل خواهیم كرد:
فصل نخست) شرایط آرای قابل شناسایی و اجرا
پیش نویس كنوان سیو  ،ناده  23خود را به بر شماری شرایط آرای خارای نابل شنا سایی ق اارا
اختصاص داده استش نخستین شرط این است كه دادگاه ادر كننده باید در رای خود اعالم كند كه
این رای در نلمرق نقررات كنوانسیو نالكیت فكری نرار نی گیرد تا رایی ط ق نقررات این فصل اا
كنوانسیو نابل شناسایی ق اارا باشدش این شرط در نتن اقلیه ن ود انا در ا الحات بعدی اضافه شد
ایرا كنوانسیو به دادگاهنای كشورهای عضو ااااه رسیدگی به نوضوعات خارج اا نلمرق كنوانسیو
را در شرایط خا ی نی دهد بدین ترتیب كه در برخی نوارد دادگاهی كه به دعوای نالكیت فكری
ر سیدگی نی كند نمكن ا ست ناگزیر با شد ط ق ناعده ادغام دعاقی ،به دعوای دیگر كه ازق نلمرق
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كنوان سیو نی ست انا با دعوای ا لی نرت ط ا ست ر سیدگی كند برای ناال نمكن ا ست در یك
دعوای نقض نالكیت ادبی ق هنری ،دادگاه نج ور باشوود به دعوای رااع به بقال نراردادی دیگر كه
ت صمیم در خ صوص آ در ا ل دعوی نوثر ا ست ،ر سیدگی كند بی آنكه این نرارداد در چارچوب
نقررات ق نلمرق كنوان سیو بگنجدش این ن شكالت باعث شد تا در ا الحات بعدی ،این شرط ا ضافه
گردد ()Dreyfuss and Ginsburg, 2002, 1085.ش
انا شوورط دقم آ اسووت كه برای شووناسووایی یك رای در كشووور نحل اارا ،باید آ رای در كشووور
ادركننده رای نیز نابل شناسایی باشد همچنین ط ق شرط سوم ،برای نابلیت اارای یك رای در
كشور نحل اارا ،باید آ رای در كشور ادركننده رای نیز نابلیت اارا داشته باشدش بر اسا
چنارم ،اگر رای در ك شور

شرط

ادركننده ،در نرحله تجدیدنظر بوده یا ننلت تقا ضای تجدیدنظر هنوا

بانی ا ست ،اارای رای در ك شور ااراكننده نی تواند به تاخیر بینتد ایرا نمكن ا ست پس اا اارای
رای ،نناد تصمیم دادگاه بدقی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده ق انكا بااگشت بخشی اا رای اارا
شده به قضع سابق نی سر ن اشدش ق باالخره بر اسا

شرط آخر ،اثر رای در كشور نحل اارا بیش اا

اثر آ در كشور ادركننده رای نخواهد بودش

فصل دوم) آرای غیرقابل شناسایی و اجرا
هرچند ناده  24پیش نویس كنوان سیو در ناده ای تحت عنوا «آرای غیرنابل شنا سایی ق اارا»،
تننا یك د سته آرای غیرنابل شنا سایی ق اارا را ذكر كرده ا ست انا با برر سی سایر نواد این پیش
نویس نی توا دریافت كه آرایی كه اا ننظر نقررات این كنوان سیو نابل شنا سایی ق اارا نی ستند،
سه دسته كلی را تشكیل نی دهند:
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یك) آرای نستانی شده اا نلمرق كنوانسیو  :این آرا در ناده  22بیا شده اندش ط ق این ناده ،آرای
ادره اا سوی دادگاهنایی كه ط ق نوانین نلی ك شورها

الو به ر سیدگی شناخته شده اند نه

نعیارهای كنوان سیو  ،اا شمول نقررات ف صل سوم آ ا ستانا شده اند؛ فل سنه این ناده نیز لزقم
رعایت ا ل نزاكت در عر ه حقوق بین الملل عمونی استش
دق) آرای نغایر با برخی نواد كنوانسووویو  :نقابق ناده  24پیش نویس كنوانسووویو  ،دادگاهنا ن اید
آرای نغایر با نواد ( 4رایی كه بر خالف توافق نراردادی تعیین دادگاه الو ادر شده ا ست) ،ناده
( 5رایی كه در آ حقوق خوانده اا امله حق اعتراض به الحیت دادگاه رعایت ن شده ا ست) ،ناده
( 7رای نغایر توافق نراردادی حاقی حقوق نالك یت فكری) ق ناده ( 8رای نغایر با نوااین نقرر در
نورد آرای اعالنی) ق نیز آرایی در آ

ووالحیت دادگاه ووادركننده بر اسووا

نعیارهای غیرنجاا

نذكور در ناده  16تعیین شده است ،شناسایی ق اارا كنندش
سه) نواردی كه دادگاه ااراكننده نی تواند به ا ستناد آ ها ،شنا سایی ق اارای رای را رد كند :این
نوارد بتنصیل در ناده  25ذكر شده اندش این نوارد ع ارتند اا:
-1اگر دادگاه وووادركننده ط ق ناده  12نكلف به تعلیق رسووویدگی یا ط ق ناده  13نلزم به ادغام
دعاقی نرت ط نیا هما طرفین دعوی با هما نوضووووع بوده ق اا این كار خودداری كرده باشووود،
دادگاه ااراكننده نی تواند اا شوووناسوووایی ق اارای رای انتناع قراد (پاراگراف الف بند 1ناده )25ش
فلسنه قضع این ضمانت اارا آ است تا اا این طریق دادگاهنا را به ادغام یا تعلیق دعاقی تشویق ق
بنوعی نلزم سااد ()Dreyfuss: 2001, 1181.ش
-2در نواردی كه رای ووادره اا سوووی دادگاه ،با رای ووادره هما دادگاه در پرقنده نرت ط یا در
دعاقی ای كه با هم ادغام شده اند ،در تعارض باشند (پاراگراف ب بند 1ناده )25ش
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-3در ورتی كه اسناد ق ندارك ا لی دعوی كه ادعای خواها بر آ ن تنی است در انا نقرر یا
بگونه ای كه انینه دفاع را برای خوانده فراهم سووااد ،به خوانده ابالغ نشووده باشوود(پاراگراف ج بند
1ناده )25ش
-4در نواردی كه در یك نرارداد الحانی ،دادگاهی با نعیارهای نانتعارف نذكور در ناده  3-4تعیین
شده باشد یعنی دادگاهی كه با نوضوع ق ا حاب دعوی هیچ رابقه نعقولی نداردش فلسنه این نقرره
نیز آ ا ست كه ا حاب دعوی را به تنظیم نراردادهای عادالنه ق درج شرقط نتعارف تعیین دادگاه
الو ترغیب كند (پاراگراف د بند 1ناده )Lucas: op.cit., 21 and 33( )25ش
 -5در ووورتی كه دادگاه ااراكننده دریابد كه ا ووول دادرسووی عادالنه نظیر رعایت بی طرفی در
رسیدگی ق قاود حق دفاع برای خوانده ،رعایت نشده باشد (پاراگراف ه بند 1ناده )25ش
-6در نواردی كه رای ادره اا طریق تقلب در اریا دادرسی به دست آنده باشد (پاراگراف ق بند
 1ناده )25ش
-7در نواردی كه رای ووادره با نظم عمونی دادگاه نحل اارای رای نغایرت آشووكار داشووته باشوود
(پاراگراف ا بند 1ناده )25ش این نقرره اا آ حیث دارای اهمیت اسووت كه بسوویاری اا آرای نالكیت
فكری در اانعه دارای آثار نابل تواه انتصوووادی حقوق بشوووری فرهنگی ق ششش داردش برای نمونه در
ورتی كه رای ادره حاقی اعقای انح صار شدید به احب نالكیت ادبی ق هنری بوده بگونه ای
كه آاادی بیا ق دسترسی به اطالعات را به عنوا دق حق نسلم بشری به خقر اندااد یا در نواردی
كه اارای رای ادره در خ صوص حمایت اا اختراع دارقیی ،سالنت ق بندا شت عمونی اانعه را به
خقر اندااد ،دادگاه نی تواند به استناد نغایرت رای ادره با نظم عمونی اش ،اا شناسایی ق اارای
آ خودداری قرادش
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در خصووووص پاراگراف فوق ذكر دق نكته نابل تواه ق ننید اسوووت :اقل آنكه قاود این نقرره برای
كشورهای در حال توسعه فر ت نناس ی است تا اا اارای برخی آرای نغیار با نیااهای توسعه شا
خودداری قراند خصو اً آنكه نید نغایرت با نظم عمونی ،نیدی ن نم ق نابل تنسیر است ق نی توا
اا این ابنام در نوانع نقتضوووی اسوووتناده كرد؛ دقم آنكه نننوم نظم عمونی در دعاقی بین المللی با
دعاقی داخلی نتناقت بوده ق نلمرق نحدقدتری دارد بدین ترتیب كه در دعاقی داخلی ،نظم عمونی
شانل هر رای نخالف نواعد آنره نی شود در حالی كه در دعاقی بین المللی برای كمك به شناسایی
ق اارای آرای بیشووتر ،نصووادیق نظم عمونی كمتر بوده ق تننا نواردی كه ا ووول ق نواعد بنیادین ق
نسولم یك نظام حقونی نخدقش نی شوود ،بحث نغایرت با نظم عمونی نقرح نی گردد ( وادنی:
 64 ،1384به بعد) اا این رق ست كه در پاراگراف نورد بحث راحتاً اا نید نغایرت آ شكار ا ستناده
شده است نه هر نغایرتیش
-8در نواردی كه دادگاه ووادركننده رای نانو حاكم بر دعوی را دل خواهانه ق بدق دلیل نحكمی
برگزیده ق بین دعوی ق نانو حاكم رابقه نتعارفی قاود نداشته باشد (پاراگراف ح بند 1ناده )25ش
آخرین نكته در خصوص عدم شناسایی ق اارای آرا آ است كه هرچند دادگاه ااراكننده رای ناگزیر
اسووت تا برای احراا یكی اا نوارد فوق ،پرقنده ق شوورایط آ نورد بررسوی دنیق نرار دهد انا این انر
نجوای برای بررسی دقباره ناهیت پرقنده نیستش
فصل سوم) قابلیت شناسایی و اجرای آرای راجع به جبران خسارت
اا آنجا كه ا را خ سارت یكی اا شایع ترین ضمانت ااراها در حواه دعاقی نقض نالكیت فكری
اسووت ق با عنایت به اینكه نقررات ناهوی كشووورها در انینه دایره خسووارات نابل ا را  ،با یكدیگر
تناقت ا سا سی دارد لذا تنیه كنندگا پیش نویس كنوان سیو  ،در ف صل رااع به شنا سایی ق اارای
آرای خارای ،دق ناده نستقل (نواد  30ق  )31را به ا را خسارت اختصاص داده اندش در ناده ،30
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فرقض نختلنی برای شووناسووایی ق اارای آرای حاقی ا را خسووارت ناشووی اا نقض نالكیت فكری
پیش بینی شوووده اسوووتش تنیه كنندگا  ،هدف خود را اا ذكر این نوارد نختلف ،امع كرد نیا
نواعد ناهوی كشورهای عضو ق نزدیك كرد نواعد ا را خسارت در كشورهای ادر ق ااراكننده
رای بیا كرده اند()Dreyfuss and Ginsburg, op.cit., 1147 and 1148ش با نقالعه ناده
نی توا دق فرض نتناقت را اا یكدیگر تنكیك كرد:
یك) اگر نوع خا ی اا خ سارت نانند خ سارتنای ا رانی1،در رای دادگاه ك شور ادر كننده نندرج
شده ق آ نوع خسارت در نوانین دادگاه كشور ااراكننده نیز قاود داشته باشد یعنی دادگاه كشور
ااراكننده نیز در اقضوواع ق احوال نشووابه ،به همین نوع خسووارت یا به همین نیزا رای ووادر نی
كنند ،دادگاه كشور ااراكننده نكلف به شناسایی ق اارای رای استش همچنین اگر در نوانین دادگاه
ااراكننده ،در اقضاع ق احوال نشابه ،به آ نوع خسارت رای داده نی شود ق اق رای را شناسایی كند
نمی تواند نیزا خسارت را كاهش دهد یعنی رای را تا نیزا نشخصی شناسایی نماید (پاراگراف ب
بند  )2با این حال اگر دادگاه ااراكننده دریابد كه خواها برای آ نیزا ضووورر قانعی2قارد شوووده،
دلیل ارائه نكرده (نسوومت اخیر بند  )1ق یا خوانده اث ات كند كه دادگاه ووادركننده فراتر اا نیزا
ضوورر قانعی رای داده ،دادگاه ااراكننده نی تواند نیزا خسووارت را تقلیل دهد یعنی اختیار كاهش
به دادگاه داده شده قلی اا اری در كاهش ندارد (پاراگراف الف بند )2ش
دق) اگر نوع خ سارت خا ی كه در رای دادگاه

ادركننده درج شده ا ست ،در حقوق ك شور نحل

اارای رای شناسایی نشده باشد برای ناال ناضی دادگاه ادركننده ،به خسارت تن ینی3رای داده

1

-Compensatory Damages.
- Actual Damages.
3 - Punitive Damages
2
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باشد ق دادگاهنای كشور نحل اارای رای ،چنین خسارتی را در نوارد نشابه به رسمیت ن شناسند،
الزانی به شناسایی ق اارای آ رای نخواهند داشت (نننوم نخالف بند )1
انا حكم نقرر در ناده  31ناظر به نوردی است كه رای ادره با نظم عمونی كشور نحل اارا نغایر
ا ست انا دادگاه ااراكننده نی تواند در شرایط خاص ،با رای به ا را خ سارت ،هم نقض كننده را
تن یه كند ق هم رای بدق اارا بانی نماندش اا این رق شوواید بتوا این شوویوه را شووناسووایی ق اارای
اایگزین رای نانیدش با این حال اعمال این راهكار نقلق ن وده ق نقید به برخی شووورایط اسوووت كه
ع ارتند اا-1 :راهكار اایگزین ،باید در ك شور نحل اارای رای ،راهكاری نوثر به شمار آید بگونه ای
كه ننافع وواحب حق ق نیز ننافع عمونی را بخوبی تانین كند؛ -2راهكار اایگزین باید در كشووور
ووادركننده رای نعت ر باشوود اا این رق بند  2ناده  31پیش نویس نقرر نی دارد كه اگر هنجارها ق
نواعد داخلی ك شور ادركننده ،د ستور نونت را در آ شرایط نپذیرد ،در این حالت ،دادگاه ك شور
ااراكننده رای باید خسارت ا رانی را شناسایی ق اارا كند نه آنكه دستور نونت را اایگزین ساادش
نتیجه گیری و پیشنهاد
اا آنچه در این نقاله آند ،نتایج ایر به دست نی آید:
-1پیچیدگینای فنی ناشووی اا تعارض نوانین ق تعیین دادگاه ووالو برای رسوویدگی به دعاقی بین
المللی ،گاه نانع بسیار بزرگی در احقاق حق اح ا حقوق ق سرنایه گذاری خارای ق فعالیت های
تجاری بین المللی نح سوب نی شود ایرا برای

اح ا حق ،ر سیدگی سریع به دعوی اا اهمیت

فراقانی برخوردار اسوووتش پیرق این اهمیت ،سووواانا انانی نالكیت فكری (قایپو) اخیراً پیش نویس
كنوانسوویونی را آناده سوواخته ق در آ نواعد نتحدالشووكلی را برای تعیین دادگاه ووالو در فرقض
نختلف نالكیت فكری نقرر داشته است تا اا این طریق ،نظاننای حقونی نختلف به یكدیگر نزدیك
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تر شوندش این هدف ،بسیار ننید ق نابل تواه است ق نی تواند انینه را برای گسترش بیشتر نالكیت
فكری ق حمایت شایسته تر اا حقوق نزبور در انا فراهم ساادش
-2در انینه تعیین دادگاه الو در دعاقی نالكیت فكری ،پیش نویس كنوانسیو الهه ق كنوانسیو
بركسل دق نیز در نواد پراكنده ای به بحث نالكیت فكری پرداخته اند انا به دالیل نقرح در نقاله اا
امله نارسایینای دق كنوانسیو نذكور ،تنیه یك سند تخصصی در حواه حقوق بین الملل خصو ی
ق نالكیت فكری ضرقری بوده استش
-3هرچند پیش نویس نورد بحث اا پیش نویس كنوانسیو الهه انت ا

شده است انا نس ت به آ

حاقی نوآقرینای نابل توانی اسوووت بخصووووص آنكه برای انق اق نالكیت فكری با نیااهای رقا،
نقرراتی نیز در انینه نحیط اینترنتی پیش بینی كرده استش بی گما این تواه باعث خواهد شد تا
انینه برای تصویب ق الام االارا شد این پیش نویس فراهم تر شودش
-4نزد یك سووواای نواعد حل تعارض نظاننای گوناگو حقونی در حواه های نختلف نورد تواه
نانونگذار كشووورهای نختلف نرار گرفته اسووت این رقیكرد كه اا ندتی پیش نورد تواه نانونگذار نا
نیز نرار گرفته اسووت در حواه های نتعدد نظیر نانو تجارت الكترقنیكی ق نانو داقری تجاری بین
المللی به نن صه ظنور ر سیده ا ست با این حال در انینه نالكیت فكری نیز این سیا ست ننا سب ق
ضووورقری نیز باید نورد عنایت ادی قانع شوووود ایرا یكی اا ابزارهای حقونی نوثر ق نابل اتكا برای
انتقال فناقری ق سرنایه گذاری خارای در ك شور نا قاود نوانین حل تعارض نتحد ال شكل با اكار
كشورهای سرنایه گذار ق سرنایه پذیر استش بی تردید این سند با قاود برخی انتقادات قارد بر آ ،
نی تواند الگویی ننا سب برای نانونگذار نا نرار گیرد با این حال چو ایرا ع ضو قایپو بوده ق در نقد
ق برر سی نناد این پیش نویس نی تواند اثر گذار با شد خ صو اً در انینه هایی كه ننافع تو سعه ای
ك شور انت ضا نی كند-ق در حین نقاله نیز به برخی اا آننا ا شاره شد -بنابراین تواه به نناد پیش
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نویس ضوورقری اسووت همچنین بررسووی نوارد نغایر نقررات ایرا با نعیارهای نندرج در این پیش
نویس كه به احتمال نوی به اسووتاندارد بین المللی در این حواه بدل خواهد گردید ،نی تواند حاقی
ننافع علمی ق عملی غیرنابل انكار باشد؛ نوضوعی كه در نقاله بعدی بتنصیل بدا خواهیم پرداختش
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دانشگاه تنرا ش
 -4شمس ع داششش ،)1380( ،آیین دادرسی ندنی ،الد  ،1تنرا  :نشر نیزا  ،ش
 -5ووادنی نحسوون" )1386a( ،بررسووی ناننای داننه اا ننظر حقوق نالكیت فكری با نگاهی به
حقوق ایرا " ،نجله تخصصی فقه ق حقوق ،شماره  ،13تابستا ش
 -6ادنی نح سن ،)1386b) ،حمایت اا حقوق نالكیت فكری در نحیط اینترنتی ،تنرا  :نو س سه
نقالعات ق پژقهشنای باارگانیش
-7

ادنی نح سن ،)1384( ،نننوم ق اعمال نظم عمونی در نرااع ن ضایی ق ش ه ن ضایی ق الوه

های نوین آ  ،نجله دانشكده حقوق ق علوم سیاسی دانشگاه تنرا  ،شماره  ،64تابستا ش
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 -8ادنی نحسن1386c( ،ش) "نقالعه تق یقی تعیین نراع الو رسیدگی به دعاقی حقونی نقض
اسوورارتجاری در فضووای دیجیتالی" ،نجله حقوق تق یقی نوسووسووه حقوق تق یقی دانشووگاه تنرا ،
شماره 3ش
 -9غناری فارسانی بننام ،)1388( ،نننوم نصرف كننده ق ت یین حقوق بنیادین اق ،طرح انجام شده
در نوسسه نقالعات ق پژقهشنای باارگانیش
 -10كاتوایا نا وور ،)1380( ،نواعد عمونی نراردادها ،الد  ،1چا پنجم ،تنرا  :شووركت سوونانی
انتشارش
-11كنوانسوویو شووناسووایی ق اارای احكام داقری خارای نیویورك،)1370( ،1958-ترامه دفتر
خدنات حقونی بین المللی ،نجله حقونی ،شماره چناردهم ،بنار ق تابستا ش
-12نندقی پور نحمدبانر ،)1384( ،برر سی ناهیت حقونی حق انتتاا شرینك ر  ،نجموعه نقاله
های همایش بررسوووی ان ه های حقونی فناقری اطالعات ،نعاقنت حقونی ق توسوووعه نضوووایی نوه
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Analytical review of the draft international convention on
jurisdiction and recognition of court Judgements on intellectual
property issues

Dr. Mohsen Sadeghi; Associate-Professor at University of Tehran
Samin Rajaeean: Master of IP Law-University of Tehran

Abstract
The technical complexities of private international law, namely the
establishment of a competent court and international arbitration law, led
the World Intellectual Property Organization (WIPO) to draft a uniform
regulation on the establishment of a competent court and the identification
of court Judgements in international intellectual property trials Physical
and digital environments. Familiarity with the provisions of this draft and
the legal effects of the adoption of this draft in the legal literature of the
country, despite its great importance, has not been taken into consideration
in our law. Hence, in this article, we will introduce an analysis of the draft
convention. In an independent article, we will consider the implementation
of Iranian law with the provisions of this draft.
Keywords: draft intellectual property convention, draft Hague
Convention, competent court, identification and enforcement of
foreign Judgements, intellectual property rights.
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