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س سایی احکام»یلیتحل یبرر شنا صالحیت و  سیون بین المللی راجع به   پیش نویس کنوان

 1«در مسائل مالکیت فکری دادگاهها

 2یدکتر محسن صادق

 3انین رجائیثم                                           

 دهیچک

 یحاكم بر دعاقن دادگاه  ووالو ق نانو  ییتع یعنی ین الملل خصووو وویحقوق ب یفن یها یدگیچیپ

حاقی نقررات  یسوویش نویپو( را بر آ  داشووت تا پی)قا یت فكرینالك ی، سوواانا  انانین المللیب

شكل در ان سایی احكام نحاكم در دعاقیینه تعینتحد ال شنا ت ینالك ین المللیب ین دادگاه  الو ق 

یش نویس ق آثار شووونناد كندش آشووونایی با نناد این پیه ق پیتن یتالیجیق د یكیزیط فیدر نح یفكر

ت فراقا  آ ، تاكنو  نورد تواه یكشور برغم اهم یات حقونیس در ادبیش نوین پیرش ایپذ یحقون

و  یس كنوانسووویش نویپ یلیتحل ین نقاله به نعرفین رق در ایحقوندانا  نا نرار نگرفته اسوووتش اا ا

نویس را نورد تواه ن پیش ینسوووتقل، تق یق حقوق ایرا  با نناد ا یم پرداخت ق در نقاله ایخواه

 ش4م دادینرار خواه

الو،  و  الهه، دادگاه  وویس كنوانسوویش نوی، پیت فكریو  نالكیس كنوانسوویش نویپ دواژه ها:یکل

 ش یت فكریحقوق نالك ،یخارا یرا یق اارا ییشناسا

                                                 

1-Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgment in Intellectual Property Matters. 
 (شحقوق ق علوم سیاسی )نوسسه حقوق تق یقی استادیار دانشكده-نویسنده نسئول نقاله 2
 شكارشناسی ارشد رشته حقوق نالكیت فكری دانشگاه تنرا  فارغ التحصیل نققع 3
نجموعه نقاالت بزرگداشت دكتر »الام به ذكر است كه تق یق حقوق ایرا  با نقررات این پیش نویس در دست انتشار بوده ق بزقدی در - 4

 خواهد شدشننتشر « نجادعلی الماسی
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 دمهمق

 

سا ، قكال ق ا حاب دعواا ننظر  صو ی، ن احث حقوق بیغالب حقوق پژقها ، دادر  ین الملل خ

ن یك عنصوور بیكه در آ   یا ین نانو  حاكم بر دعاقییق تع یدگین دادگاه  ووالو به رسووییتع یعنی

ن یاا دشووووارتر یكینرارداد ق نانند آ  قاود دارد، همواره  یا اارایت، نحل انعقاد یر تابعینظ 1یالملل

 یخصو ن الملل یحقوق ب همراه بوده است؛ یژه ایق یفن یها یدگیچیاست كه با پ ین احث حقون

افراد را  یرقابط خصو  یعنیاست  یقانه خصو  یباشد، دارا ین المللیق ف ب یش اا آنكه دارایب

ل نانونگذارا  یكشووورها ق تما ین نلین، تناقت نوانین بیدر اكند  ین یبررسوو ین المللیدر سووقو ب

ضا یداخل ستن نحاكم ن س ییبه  الو دان صادین المللیب یبه دعاق یدگیخود در ر ارض را ق تعی، ن

عالقه بر  ،ین دعاقی(؛ لذا در اBattifol and Lagarde, 1993, 17-31) فراقا  سوواخته اسووت

ن ییق سپس تع یدگیدادگاه  الو به رس یین ابتداییبه پرقنده، تع یناهو یدگیانا  الام انت رس

نشووكل، ن یا یار انا  بر خواهد بودش به ننظور كاسووتن اا ت عات نننیبسوو یحاكم بر دعو ینانو  نل

نقررات  یب برخیه ق تصووویدر وودد بر آنده اند تا با تن 2ترالیر آنسووینظ ین المللیب یننادها یبرخ

برای نزدیك شوود   را ین الملل، نواعد نتحد الشووكلینختلف تجارت ب ینه هاینتحد الشووكل در ان

ستا یشنناد دهندش در ایكشورها پ یبه نانونگذارا  نل نظاننای حقونی به یكدیگر  یساانا  انانن را

ساانا  نتولین 3پو(ی)قا یت فكرینالك سائل حقوق نالك یز به عنوا   سترش ن در  یت فكریاداره ق گ

 یت فكرینقض نالك یاا تعارض دادگاهنا در دعاق یسووراسوور انا ، در وودد كاهش نشووكالت ناشوو

                                                 

1 -International Element 
2 -United Nation Commission for Unification of International Trade Law (UNCITRAL). 

در سقو انا   یار گسترده ایبس یتناین الملل فعالینه حقوق تجارت بیو  قابسته به ساانا  نلل نتحد است كه در انیسیترال، كمیآنس

س یاا حقوندانا  بنام كشورها یریدارد ق با بنره گ شكل ب ساانا  نلل نتحد، تاكنو  نقررات نتحد ال صویا تنر یارینختلف عضو  ب یه ق ت

ست كه ا ست یاا آننا را به  ورت نانو  پذ یرا ، برخیكرده ا صوب  یلمللن ایب یتجار برای نمونه نی توا  به نانو  داقریرفته ا  1376ن

شاره كرد كه اا نانو  نمونه آنس گر یز اا دیرفته شد نترال النام گیكه اا ندل آنس 1382نصوب  یكیترال گرفته شد؛ نانو  تجارت الكترقنیا

 ن نوضوع استشیا ینمونه ها
3 -World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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ه به است ك یت ن تنیحما 1بود  ینیا ل سران، بر یت فكریبرآنده است بخصوص آنكه حقوق نالك

ت در یدانست كه حما ین كشورید نالك را نوانی، بایت فكریت اا نالكین حماییتع ینواب آ ، برا

كشووورها، تعارض  ین داخلیبه نوان یت فكریحقوق نالك ین قابسووتگیآنجا نقال ه شووده اسووت  ق ا

 ین المللیب ین دادگاه  ووالو در دعاقیینه تعیدر ان شش سوو ب شووده اسووتیش اا پیدادگاهنا را ب

ق حقوق  یت فكرینالك را توسط دق تن اا  اح نظرا  حواه یونیس كنوانسیش نوی، پیت فكرینالك

ستش هرچند در تنظیتن ین الملل خصو یب سیش نویگاه اا پنتن ن یم ایه كرده ا و  الهه یس كنوان

ندنی ق  خارای در انور  كام  یت ق اارای اح به  وووالح جاریرااع  نا ا2ت  ینتنس، یش نوین پی، ا

و   برقكسل،  رفاً به یو  الهه ق كنوانسیس كنوانسیش نوین نعنا كه برخالف پیاست بد یاختصا 

  شپردااد ین یت فكرینالك ین المللیب ینواعد حل تعارض دادگاهنا در دعاق

ب یت است: اقالً: احتمال تصویاهم یرا  اا چند انت دارایات حقوق ایس در ادبیش نوین پیا یبررس

به  -را یز به نقانات ایك قاود داشته ق نتن آ  نینده نزدیپو در آیقا یاعضا یاا سو و ین كنوانسیا

شورها یكیعنوا   ضو قا یاا ك سال ق پ -پویع شد، اا ایار ست تا اا هم یشنناد خواهد  سب ا ن رق ننا

نه با ین انیق نقررات كشووورنا  در ایتق  ینه برایشووده ق ان یس بررسوویش نوین پیاكنو  نناد ا

س 1نناد س ینا فاند نقررات اانع  یت فكرین نالكیو  فراهم گردد بخصوص آنكه نوانیكنوان  یا ننا

 یز با انتضائات ق استانداردهاین یبوده ق نواعد عام نقرر در نانو  ندن ین المللیب ینه حل دعاقیدر ان

ت یحقوق نالكسته اا  اح ا  یت شایاا نوانع حما یكیتواند  ین انر نیست ق ایسااگار ن ین المللیب

 یو  ناظر به اعضاین كنوانسیا یم گنت، شمول اارایاً: چنانكه خواهید؛ ثانیرا  به شمار آیدر ا یفكر

به نتن ن یس، ایش نویب پین احتمال قاود دارد كه پس اا تصووویاسووت ق ا 3یسوواانا  تجارت انان

ضم سال یپس درآیمه نوافقت نانه تریعنوا   شور نا در  ضو 1384د ق چو  ك ساانا  یبه ع ت ناظر 

                                                 

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

Matters  

 
3 -World Trade Organization (WTO) 
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این رش یط پذیشرا یلذا بررس 1ن ساانا  استیبه ا یت رسمیدرآنده ق در دد عضو یتجارت انان

ورك در یویو  نیكنوانس یس نتواه اعضایش نوین پین اید خواهد بود؛ همچنیرا  ننیتوسط اسند 

 ش 2وسته استیپورك یویو  نیبه كنوانس 1380را  در سال یاست ق ا یخارا یداقر یآرا ینه اارایان

ب نورد یو  پس اا تصوین كنوانسیرش ایپذ یاحتمال یت فوق، نتاسنانه نناد ق آثار حقونیبرغم اهم

 یلیتحل یرسس نورد بحث بریش نوین نقاله، نناد پیحقوندانا  نا نرار نگرفته استش لذا در ا یبررس

 یعارف نش اا حد نتینوشووتار برا ، بر حجم یآ  با حقوق ا یقیخواهد شوود ق اا آنجا كه نقالعه تق 

با حقوق ایش نویق نقررات پیافزقد، تق  له ایس را  قا لب ن نا ا یرا  در  نه نورد تو گا ه نرار ادا

 م دادش یخواه

هد شد: و  در سه بخش ارائه خوایس كنوانسیش نویپ یم بندیت اا تقسینقالب نقاله حاضر به ت ع

س ییدر بخش نخست، گستره اارا رش ینابل پذ یارهایشود، در بخش دقم، نع ین نییو  ت یكنوان

به  ، نواعد ناظریانیگردد ق در بخش پا ین دادگاه  وووالو نشوووخ  نییرش در تعیر نابل پذیق غ

 ارائه خواهد شدش یت فكریدر حواه نالك یخارا یآرا یق اارا ییشناسا

ست شنا-بخش نخ ساختار  ییآ سیون بین المبا  صالحیت و پیش نویس کنوان للی راجع به 

 و گستره آن شناسایی احکام در مسائل مالکیت فکری

ق پرقفسووور  3پو توسووط پرقفسووور درینو یبه سوونارش قا 2001س نورد بحث در سووال یش نویپ 

، كه سیش نوین پینرار گرفته اسووتش ا ینختلن یه شوود ق اا آ  انا  نورد بحانای، تن4گینسوو ور 

                                                 

 یا عضو دائم، اا حق رای یشركت كند انا بر خالف عضو رسم یساانا  تجارت انان یتواند در نشستنا یاست كه ن یعضو ناظر عضو- 1

 تشسیبرخوردار ن
سالن ینانو  الحاق دقلت امنور - 2 سیا یا سائیرا  به كنوان شنا شده دریتنظ یخارا یاحكام داقر یق اارا یو   شتمل بر یوینم  ورك ن

س ضم به نتن كنوان سه علنیناده قاحده نن شانزده ناده در ال شانل  سه یو   صد ق یسكنزار قین ناه یكم فرقردیست ق یشن ه نورخ برقا 

 ده استشینگن ا  رس ید شوراییبه تأ 29/1/1380خ یب ق در تاریتصو یاسالن یهشتاد نجلس شورا
3- Rochelle C. Dreyfuss  
4 -Jane C. Ginsburg 
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س 34نواد  ستره كنوان صل گ سه ف ست(،  الح 1و یگانه خود را در  صل نخ ضای)ف صل  2ییت ن )ف

سا شنا سته بند 3ق اارا ییدقم( ق  سوم( د صل  ست،  ی)ف اكت ر  30س یش نویبرگرفته اا پنموده ا

سیش نویپ»تحت عنوا   1999سال  سایس كنوان شنا  یق تجار یدر انور ندن یخارا یق آرا ییو  

و  یس كنوانسووویش نویگا  په كنندیاا نوارد تن یارینحال در بسووویبا ا اسوووت 4«در كننرانس الهه

  شبنره برده اند یینایاا نوآقر یت فكرینالك

ضوووعات نختلف اا واسووت كه ناظر به ن ینواعد عمون یدارا و  الههیكنوانسووس یش نویپهرچند 

 ی)برا ده استكراشاره  یت فكریبه نالك زین ق در چند ناده پراكنده بوده یت فكریامله حقوق نالك

س یت فكرینقررات نالك ید  نقد ق بررسید -c1386    ،363، یو  الهه، رشك:  ادنیدر كنوان

صی هیتن ،حال نیبا ا (ش367 ص سند تخ صو ن اینه نواعد حقوق بیدر ان یك   یدر دعاق یلملل خ

و  ینقرر در كنوانسوو یاحكام كلاسووت: نخسووت آنكه  بوده یضوورقر ید ق اا اناتینن ،یت فكرینالك

ست نسائل ق پ ینم یالهه بخوب ت یدر حواه نالك ین الملل خصو یخاص حقوق ب ینایدگیچیتوان

 ین گسترش فناقریهمچن بود  آننا ینعنو یعنین حقوق یعت خاص ایرا پاسخگو باشد ق ط  یفكر

ش ،اطالعات ضا دا سندانت صاص  یت تا  سس یش نویپ؛ دقم آنكه ابدینجزا بدا  اخت و  الهه یكنوان

س اا یقنت پردااد در  یا  حكم نیبه ب یكل ید، با ابانیوگ یسخن ن یخارا یآرا یق اارا ییاشنا

ن یرااع به ا یبقور اختصوواص به آثار احكام خارا یت فكریو  نالكیس كنوانسوویش نویكه پ یحال

س یش نویپ سوم آنكه؛ كشور نحل اارا تواه دارد یمنیرات آ  بر بنداشت، سالنت ق ایحقوق ق تاث

س سو  الهه به عنوا  یكنوان سخن نی رفاً اا ا یو  عمونیكنوان ست خواها  یگو ین  د كه نمكن ا

ن كار نصد فرار اا نانو  حاكم ین ننع است ق با ایشتریب یكند كه در آنجا دارا یطرح دعو ییدر اا

                                                 

1-Scope of the Convention.  
2-Jurisdiction.  
3-Recognition and Enforcement.  
4-Hague Conference Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial 

matters.  
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ت یو  نالكین كار را دارد انا كنوانسوویدر ننع ا یسووع ییارهایق دادگاه  ووالو را دارد لذا با قضووع نع

در ش (Dreyfuss and Ginsburg: 2001, 2-3) ا  ق هم به خوانده تواه داردهم به خواه یفكر

نواد این  ا یاگر ناینجا باید نتذكر شد كه در  ورت تصویب پیش نویس كنوانسیو  نورد بررسی، 

سیو  ق سس یش نویپاا نواد  یكی كنوان سی و  الههیكنوان سلیا كنوان  یت فكریكه به نالك و  برقك

و  یق هم نناد كنوانسوو ین ل یوننایهم نناد كنوانسوو یكشووور اگر دیش آیپ ینربوط اسووت تعارضوو

به عنوا  سوووند خاص  یت فكریو  نالكید به نقررات كنوانسوووی، بارفته باشووودیرا پذ یت فكرینالك

ستناد است ا ست، عالقه بر حقوق  یحقون ین ا ل كلیرا ایا كه ناعده خاص، نخص  ناعده عام ا

  گرددش یز اعمال نین ین المللیدر سقو ب یداخل

ت یاعمال نقررات آ  در حواه نالك یس نورد بحث برایش نویه كنندگا  پیتن الام به ذكر است كه

ضوعیك نحدقدی، یفكر سرانینحدقد سهق  یت نو س یرا برا ینیت  و  نقرر یاعمال نقررات كنوان

شته اندش نا در ادانه ق در نالب دق بند  ضوعدا ستره نو سران 1یگ ستره  سنه یا ،2ینیق گ شرقط ق فل ن 

 یم كردشخواه یو  بررسیقضع آننا را در كنوانس

  سیش نویپ ی( گستره موضوعفصل نخست

س این شرط اعمال نیننمتر   ست كه یكنوان ش آ نقررات و  آ  ا اا حقوق نورد  یتننا اختالفات نا

حقوق و  به یكنوانسوو تینحدقد یعلت ا وول شدهد یپس را پوشووش نیت در نوافقت نانه تریحما

نابل اعمال  یساانا  تجارت انان یو  تننا در خصوص اعضایكنوانس آ  است كه پسینقرح در تر

پس درج شوده اسوت ی، در تریت فكریت اا نالكیسواانا  در حما یاسوت ق حقوق ق تعندات اعضوا

شورها ضو اا ندتنا ن ل، رقابط خود را ن یضمن آنكه ك ق ننافع  یت فكریا   اح ا  حق نالكیع

                                                 

1 -Substantive Scope. 
2 -Territorial Scope. 
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سا  تر سیپس تنظیاانعه بر ا ست با قضع نقررات یو  نزبور نمیم كرده بودند ق كنوان خاص،  یتوان

 ش(Dreyfuss and Ginsburg: op.cit, 6) 1ن نظم را فراهم ساادیورد  اخنه برهم یان

پس یراا حقوق تحت پوشش ت یكینابل استناد است كه به  یو  انانیشرط كه نقررات كنوانساین 

س یش نویپ 1ناده  1بند  ین نوضوع را نحوه انشایق ا ردیپذ ینورد استانا ن چناردر  بوط باشد،نر

  :  ع ارتند اان نوارد استانا یكندش ا ید نیین بند تایق نسمت دقم ا

تریپس حمایت شوووده نوافقت نانه  27ناده  وووراحتاً در حق اختراع با قاود اینكه حق اختراع:  -1

اا حق اختراع نشووومول نقررات  ینكه اختالفات ناشووویادر نورد نظر ، انا به علت اختالف اسوووت

حق اختراع در داخل كرقشه س، یش نویپ 1ناده  1در نتن بند لذا  ،ریا خیرد یگ یو  نرار نیكنوانس

 :كنند كه ین استدالل نیو  بر حق اختراع چنینخالنا  اعمال نقررات كنوانس ش2آنده است

قایث ت اقالً:   به نخترع،  یك اختراع ق اع نه اختراع  مل دقلتیقر حال اگر ط ق اسوووت  3یك ع

س یارهاینع صوص تعیكنوان ضاین  الحییو  درخ صییت ن شخ ابقال قرنه اختراع در  یدعوا ی، 

  اسوووت كه دادگاه دهد، به ننزله آ یگر انانه كند ق آ  دادگاه، به ابقال قرنه رایدادگاه كشوووور د

 كند؛  یاعت ار اعالم ن یگر را بیعمل دقلت د گریكشور د یعمون

                                                 

ا نی تواند ننجر به ن است كه این نحدقدیتنیس ایش نویاعمال شده توسط پ یتنایاا انتقادات قارد بر نحدقد یكین نحاسن، یدر كنار ا - 1

شی اا اختالف خود كه نربوط به  ضاعف گرددش بدین نعنا كه ا حاب دعوی ناچار به طرح بخ تنكیك دعاقی ق در نتیجه  رف هزینه های ن

 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

كه در بخش های بعد بررسی نی  این كنوانسیو  9با پیش بینی ناده  اگرچه نمكن است در برخی نوارد چنین قضعیت هایی پیش آید، انا

 بیش اا آنكه نواب انشعاب ق تكایر دعاقی گردد، اا آ  الوگیری خواهد كردش  گردد، خواهیم دید كه این سند

 
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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 یتالیجیچندا  ان ه د یق عالنت تجار یق هنر یت ادبیبرخالف نالك ق حق اختراعینصووواد اً:یثان

ست ) از در نورد نرم افزارهایپ س ی( ق تا انانیتالیجید یدا نكرده ا  این به یداخل یدگیكه انكا  ر

نه یش هزیبر آ  ق افزا ین المللیشوومول نقررات ب یبرا یانتصوواد -یه حقونیتواقاود دارد  یدعاق

 ست؛یت نیحما یها

نه یبه ت ع آ ، هز ث ت اختراع ق  ینه هایو  در نورد حق اختراع، هزیكنوانسوو یارهایاً: اعمال نعثالا

ننع  اح ا  ش یافزا یعنیو  یكنوانس ییننا ن با هدفیدهد ق ا یش نیافزا در بااار نحصول را یها

و  یكنوانسوو یارهایبتواند اا نع ینكه اگر هر شووخصوویو ایتوضوو رت داردشینغا ق اانعه، یآثار فكر

ستناده كرده ق دعوا س یا ضو كنوان شور ع و  انانه كند ق بتواند حكم یابقال قرنه اختراع را در هر ك

، م اظنارنانه ث ت اختراع در كشور نحل ث تیرد، لذا نخترعا  در انا  تقدیابقال قرنه اختراع را بگ

سیرند كه یناگز شنا شاقره ق كار س یحقون یك ن سقو ق ن یا با ایع را انجام دهند تا بدانند كه آیدر 

د تمسك یترد یر ق بیا خیر اعضا قاود دارد یرقند ث ت، انكا  ابقال قرنه اختراع در نظام حقوق سا

ستلزم  رف هز ین ابزار حقونیبه ا سین ست لذا هزینه ب س یینه اارایار ا و  در نورد یشد  كنوان

 ؛(Dreyfuss and Ginsburg: op.cit., 7) ش اا ننافع آ  خواهد شدیاختراعات، ب

ن استدالل كرده اند كه یو  بر حق اختراع چنی، طرفدارا  اعمال نقررات كنوانسفوق لیدر نقابل دال

ساا سی الح ینحدقد  شور نحل ث ت، نانع ت یبه دعاق یدگیت ر سعه پرقناختراع به دادگاه ك ده و

چار نوعیحق اختراع در دن یها ماد ن یا شووووده ق حقوق را د ند بعالقه قنت یانج به  یك دقلتی 

س سیو  نی پیوندد، به این نعنا سی اعمال خود را داده  ت كه به دادگاه های خارای ااااۀكنوان برر

  ش(Dreyfuss and Ginsburg: 2002, 1097)است 

، داخل 1ناده  1نته شووود حق اختراع در بند چنانكه گن اختالف نظرها باعث شووود تا یت ایدر ننا

ن یشودش با ا یریم گیو  بر آ  تصمیا عدم اعمال كنوانسیكرقشه ذكر شود تا بعداً در خصوص اعمال 
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س یحال بنظر ن سد اعمال كنوان شد چرا كه اقالً: یر ساا ن ا شكل   2نقابق بند و  بر حق اختراع ن

 یا اعالم بیل یكه نوضوووع آننا تحصوو یا یبه دعاق یدگیحال در رسوو نیبا ا»س: یش نویپ 8ناده 

ست، دادگاهنای یاعت ار ضو یا ابقال ث ت اختراعات ا ا ث ت در آنجا یم اظنارنانه یكه تقد یدقلت ع

شرای ورت گرفته  سیط یا ط ق  شود كه در آنجا  ورت گرفته  ی، فرض نین المللیو  بیك كنوان

 وواح ا  قرنه  ینگران 12ق  9این ناده ق نواد ش «ششداردش یدگیرسوو یبرا یت انحصوواریاسووت،  ووالح

آننا را  یر اعضووا در اعمال دقلتیسووا ینحل ث ت اختراع اا نداخله دادگاهنا یز كشووورهایاختراع ق ن

 ش  رفع نی نماید

اسووتانای دقم این كنوانسوویو  نسوو ت به : 1نافونوگرانا ی ی وووت یحانلنا عمونی عرضووهحق  -2

ستره ی حمایت اا  ستا ی ی وت یحانلنانقررات تریپس، افزقد  بر گ در نوافقت نانه  ش2فونوگراننا

( 14ناده  4( ق حق اااره )بند 14ناده  2ر )بند یدكنندگا  فونوگرام تننا حق تكایتول یپس، برایتر

ست ینیش بیپ سه كنندگا  یتن ،ن حالیبا ا ششده ا شو ، یكنوان ضه  یاختالفات نا اا نقض حق عر

ن اندام یانزیت  ن سند دانسته اند فلسنه قیز نشمول نقررات ایدكنندگا  فونوگرام را نیتول یعمون

ر باشوود ق هم شووانل نقض حق عرضووه یا تكایهم ناظر به حق اااره  یاگر اختالف اقالً: آ  اسووت كه

شد  پرقنده های، اا تنكیعمون  Dreyfuss and) شود یرینختلف الوگ یدادگاهناا  یدر ن ك 

Ginsburg, op.cit, p.1099)ت نشده ی راحتاً حما یپس، حق عرضه عمونیهرچند در تراً: یثان ش

ها ق فونوگراننا عاهده اارا نا در ن ندگا  فونوگرام )یپو، اا تولیقا یاسوووت ا در برابر  WPPT)3دكن

ه یت به عمل آنده ق تنیحما یاا نقض حق عرضوووه عمون یناشووو یرنجاایغ یاسوووتناده ها یبرخ

شند با تركین انیدر ا یآنكه عقب گرد یس برایش نویكنندگا  پ شته با ق نعاهده  سپیب ترینه ندا

                                                 

1 - Communication to the Public of Sound Recordings. 
اثر ایرا ست یق نیدن آنكه این ا قالحی استناده شده است حال یالح اثر  وتا فونوگرام اا ا قی یحانل  وت ینوشته ها به اا یدر برخ-2

ا هر یكه فونوگرام هما   نحه ی ت شده باشد در حالیك  نحه ض ط ق تا ینانند  یناد یزیچ یشود كه بر رق یگنته ن ییبه اثر ی وت

 ش ی حاقی ق حانل چند اثر  وتی باشدتواند به لحاظ فن یست كه نیا یش
3-WIPO Performances and Phonograms Treaty. 
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شیقا س تمام حقوق نذكوراا نقض  یپو اختالفات نا سته اندیرا ازق نلمرق كنوان  Dreyfuss) و  دان

and Ginsburg, op.cit, p.1068)ش 

ست-3 سوم ا سیو  سیش نویپانای  س ت به تر كنوان ضوع پسین ستره نو نام های به  ،یاا ننظر گ

ت به یعنات نرار نگرفته اند با یپس  وووراحتاً نورد حمایداننه در تر یرا ناننایاگردد  یباا ن 1داننه

شده  ی،  راحتاً نان1ناده  1بند ه ینتن اقلدر پس، یسكوت تر ا  یدر ارانا  بوداا نام داننه برده ن

پرقنده های نربوط به نام های داننه نعموالً  كهن استدالل یبا ا نذاكرات، تنیه كنندگا  پیش نویس

س تابع نوافقتنانه  نای نوانینبر ن شابه دعاقیِ  قشوند  ین یدگیتریپس ر شكالت این دعاقی، ن ن

اختالفات كه  كردند یده پافشووارین عقیبر ا ،بین المللی عالئم تجاری ق نالكیت ادبی ق هنری اسووت

ن یاش (Lucas: 2001,17) ردیز در نلمرق این كنوانسیو  نرار گیداننه ن یاا ناننا یناش ین المللیب

سخه دقم بند  شد تا در ن ضوع باعث  ش1ناده  1نو شمول  یاا ناننا ی، اختالفات نا داننه  راحتاً ن

و  در نورد نام ینقررات كنوانسد است كه اعمال یق نن ین نكته ضرقریذكر ا رندشیو  نرار گیكنوانس

ضایش با داننه  رفاً ناظر به حل اختالف ست بنابرا ییوه ن بخواهند اختالف  ین دعوین اگر طرفیا

گر اا امله نقررات یتوانند اا نقررات د یند نیحل ق فصل نما ییرنضایغ یوه هایق شیخود را اا طر

شماره ها»نقرر در  شده ا یانجمن ناننا ق  ستناده كنند 2«كا (یا) ینترنتیث ت  صو اً آنكه ا ا ن یخ

ساای ی، برا1999انجمن اا  ش ین المللیحل اختالفات ب یكنواخت  داننه ق به ننظور  یاا ناننا ینا

سن س یل كار ا حاب دعویت شكلیدگیق نراع ر سناد اارایی ق نتحد ال ستیرا تنظ ی، ا  م نموده ا

(Helfer and Dinwoodie: 2001, 141 and seq)س یین اارایبنابرا ش  یو  نافیشد  كنوان

 ستشیكا  نیت ای الح

                                                 

1 -Domain Names. 

 
2 -Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN). 

ICANN برگرفته اا:خصو ی است كه به نواب نانو  كالینرنیا تأسیس گشته استش  ننادی (Christie: 2002, 3). 
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 یبرا جه حل آ  اختالفینت كه رندیگ یو  نرار نینشووومول نقررات كنوانسووو یتننا اختالفات -4

شد  یساانا  تجارت انان شمند با  یش برا(Dreyfuss and Ginsburg, op.cit, p.1094)ارا

 یننقرح ز ینت بر اطالعات نحرنانه یائل نالكسن كها  كارگر ق كارفرنا ین ینمونه، در اختالف كار

شركت، یه یا در تجزیشود  شگذاركه بحث ك  شركت یفكر یها ییدارا یارا دش یآ ینش یپ زین آ  

ماً یقنسوووت یت فكرینالك یز اراشوووگذاریق ن ییق كارفرنا یحل اختالفات كارگرنكه یبا تواه به ا

  شرندیگ یو  نرار نمیندارند لذا نشمول اعمال كنوانس یانانارت اط با ساانا  تجارت 

 یس آ  است كه نقررات آ  تننا در خصوص دعاقیش نویپ ینكته آخر در خصوص نلمرق نوضوع-5

ت ین نحدقدینرت ط با آ ش هر چند ا ینریك یشود نه دعاق یت اعمال نیاا نقض نالك یناش یحقون

ن یبه ا یتوا  پ ین پیش نویسرقح حاكم بر نقررات  یبررسووانده اسووت انا با ی ووراحتاً در نتن ن

 یك سوااین نوضووع اشوراف داشوتند كه نزدیكانالً بر ا آ ه كنندگا  ینوضووع برد ضومن آنكه تن

د بر اعمال یق تاك یتیحاكم یتنایحسوواسوو با تواه به ینریك یدعاقكشووورها در حواه  ینقررات نل

 ین دادگاه  الو در دعاقیینه تعین در انیهمچن شستابسی دشوار ، ینریك یدر دعاق ینقررات نل

ن آننا یه ق الام االارا شووده اند كه اا ننمتریتن ین المللینقررات ب ش اا آ ،ی، پینریك یالمللن یب

 اشاره كردش     1ینجااط ینحم یو  ارایتوا  به كنوانس ین

 سیش نویپ ینیسرزم( گستره مدوفصل 

س 2ناده  1بند  شرط را برا و   راحتاًیكنوان س یدق  داردش نقابق  یا  نیو  بیاعمال نقررات كنوان

س تواند ین یك دقلت انانی»بند:  نیا ساانا  تجارت  یاا اعضا یكیو  باشد كه یدقلت عضو كنوان

ت یورك عضووویویو  نیدر كنوانسوو نیق همچنپس یتعندات تر ی ند اارایابقور كانل پ ،بوده یانان

                                                 

1 -Convention on Cyber Crime. 

 رشك: 
(conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm; last visited: 05/03/2011). 
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شد شته با سنه ا ل« شدا ضوشرط  یفل ساانا  تجارت انانیع پس آ  یرش تعندات تریق پذ یت در 

ست كه  سبوده ا شكالت اارایكنوان س ییو  در عمل با ن شودو  الهه یكنوان سیو  یا رقبرق ن را كنوان

 یكه برخ رقبرق بوده اسوووتن خقر یا با نلمرق گسوووترده ق عدم اعمال نحدقدیت ها لیالهه به دل

كه ننافع آننا را خود بگردند  یبه دعوا یدگیرسووو یبرادگاه هایی دابه دن ال عانداً  یا وووحاب دعو

ق به این  وووورت، تعادلی را كه هر  1ار دادگاه  وووالو فرار كنندیاا نع یبنتر تأنین نی نمایند ق بنوع

 شكشور بین حقوق  اح ا  انوال فكری ق نصرف كنندگا  آ  برنرار نموده است بر هم انند

سنهانا  ضو فل شورها دریع س ت ك  زین یخارا یداقر یآرا یدر نورد اارا 1958ورك یویو  نیكنوان

فصوول  حل ق یق داقریكه اا طر یت فكریآ  بوده اسووت كه چو  انرقاه تعداد اختالفات حواه نالك

 ییشناسا لیو  كه به دن ال تسنیه كنندگا  كنوانسیش است لذا تنیباشد رقا برقا در حال افزا ین

سا یت فكرینالك یآرا ییق اارا شورهایدر  ضو یر ك ضو بوده اند، ع سیع ورك را یویو  نیت در كنوان

و  ینوانسه تعندات خود در كیبر پا یت فكریو  نالكیعضو كنوانس یهم شرط دانسته اند تا كشورها

و  یسوووشوووتر در نورد كنوانینقالعه ب ی)براباشوووند  یخارا یداقر یآرا یورك، نكلف به اارایوین

شیوین س1380، یدیاا آ ، رشك: ان یورك ق تعندات نا سای؛ كنوان شنا  یاقرداحكام  یق اارا ییو  

 ش (Van Den Berg: 1981؛ 1370، 1958-وركیوین یخارا

سون شرط برایانا  سران ین  س ینیاعمال  سیكنوان  یلمللن اید حتماً ان ه بیبا یكه دعو تو  آ  ا

شد ا شته با شكل در ا هیرا هدف اا تنیدا سینقررات نتحد ال ست كه ین كنوان  ا تعارضاو  آ  بوده ا

 یستشنقرح ن یداخل یتعارض در دعاقن یدادگاهنا بكاهد ق ا تی الح

 حاکمت میقواعد ناظر به صالح -دوم بخش

                                                 

1 Forum shopping 
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 یچگونگ یعنیت نحاكم ین  الحییو ، فصل دقم آ  است كه به نواعد تعین بخش كنوانسیننمتر

و  ق قارد یشد  كنوانس ییاارا ؛پردااد ین یت فكرینالك ین المللیب یو در دعاقن دادگاه  الییتع

شورها یشد  آ  در نقررات داخل ش یك ضو، نق سب اا  اح ا  یر نابل انكار در حمایغ یع ت ننا

نا ت  یتیت ق اختالفات  الحیرد  الح یرا اا تعداد نرارهایق نحاكم دارد ا یت فكریحقوق نالك

 یدادگاه كشووور نحل ااراكه در آ ،  ینوارد ز اایق ننختلف  یكشووورها یا  دادگاهناین 1یا نننی

جه عدم یق در نت یدگین رسییدر آ یعدالت یب یكننده را ن نا یدگیدادگاه رست ی الح فقدا ، یرا

 ، كاسته خواهد شدش(Zhao: 2005, 90) داند ین یرا یاارا

سبا عنایت به دالیل فوق صلی، كنوان صاص را به بحث نزبو 19تا  3شانل نواد  یو  نقررات نن ر اخت

ق در نناد یند یذكر شده است انا با بررس یو  بقور نتوالین نواد هنده گانه در كنوانسیا داده استش

كه  اسووت یم كرد: دسووته نخسووت نربوط به نوادیتقسوو یتوا  آننا را به دق دسووته كل ین نواد نیا

نوع نم یارهاینعناظر به  كنند ق دسوووته دقم ین یت را نعرفین  وووالحییتع ینجاا برا یارهاینع

ر ادانه ش نا د  دادیتوا  دادگاه  الو را تشخ یكه بر اسا  آ  نم ییارهاینع یعنی ت استی الح

 م كرد:یخواه یبررسر یدر نالب دق فصل ان دق دسته را یا

 ت محاکمین صالحییتع یبرامجاز  یارهایمع نخست( فصل

 یبرا یشخصت ی،  رفاً به  الحالهه ق برقكسل دق و یدق كنوانسبرخالف  نورد بررسی سیش نویپ

ك سلسله انتخاب ی ینقرر شده، حاق یارهاینع یعنین نكا  نحدقد نشده است ین نناسب ترییتع

ش یپ نندرج در یارهاینعگر، یشوووود به ع ارت د ینم یك دادگاه ننتنیت یبوده ق تننا به  وووالح

ك فرض خاص نمكن اسوووت چند دادگاه  وووالو به یگاه در شوووده اند كه  یطراح یبگونه ا ،سینو

                                                 

س ییتعارض نا ت ناظر به اا- 1 شور خود را  الو به ر ست كه دادگاه هر دق ك ست كه دادگاهنا یعارض نننتداند ق  ین یدگیا هر  یآ  ا

 به بعد(ش 15، 1383، یالماس: )دانندش رشك ینم یدگیت رسیدق كشور خود را قااد  الح
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در  ینقررات یو  نذكور، حاقیس برخالف دق كنوانسوویش نوین پیگر اید یش اا سووو1باشووند یدگیرسوو

ا چند حواه یاست كه دق  ینختلف در نوارد یكشورها یدادگاهنا یا اا اری یاریاخت یباب همكار

  شهستند یدگی الو به رس یینضا

 2میگر آشوونا شوودیدپیش نویس و  نسوو ت به دق یس كنوانسوویش نویپ ینایا ق نوآقریحال كه با نزا

 :نماییم یبررسر یفرض ا 11در نالب را نذكور  سیش نوینذكور در پ یارهاینعنناسب است تا 

 :انتخاب دادگاه وجود قرارداددادگاه صالح در صورت  -1

ا شوورط ضوومن نرارداد، یدهد تا به نواب نرارداد نسووتقل  ین ااااه نیبه طرف 3سیش نویپ 4ناده  

شور خا  س یدادگاه ك ا  ین نه تننا ن توافقیند ق ایانتخاب نما یدگیرا به عنوا  دادگاه  الو به ر

ستن یطرف  4دهد ین یت انحصاریبه آ  دادگاه،  الح از در  ورت توافق خالف، بلكه الام االارا

ن توافق نعت ر با ین اگر خواها ، برغم قاود ایهمچن اسوت یدگیدادگاه ننتخب نكلف به رسو یعنی

نده، دعوا را در دادگاه د با یگریخوا نانه كند، آ  دادگاه  كند هرچند  یخوددار یدگید اا رسووویا

 شرا داشته باشد یبه دعو یدگیرس یبرا یت ذاتی الح

دگاه در انتخاب دا یت فكرینقض نالك ین دعوایبه طرف یآااد یو  ضمن اعقایس كنوانسیش نویپ

 د: كن یدر چند نورد نحدقد ن شا  رایت اراده ایحاكم الو، 

                                                 

، c 1386) ووادنی،، رشك: یت فكرینالك ین المللیب یو  برقكسوول دق ق نقررات آ  در حواه دعاقیشووتر در نورد كنوانسووینقالعه ب یبرا- 1

 (ش359-363   
اا  اح نظرا   ینشده ق نعدقد یت تلقیسندگا  به عنوا  نزیهمه نو یو  اا سویس كنوانسیش نویكرد پین رقیالام به ذكر است كه ا- 2

ند برا یسوووتش عالنمندا  نین نقال نیآ  در ا یبر آ  قارد كرده اند كه اا یز انتقاداتین  Drexl and) دات، رشكان انتقید  اید یتوان

Kur,op.cit, 25ش)  
 .نی باشد پیش نویس كنوانسیو  الهه 4ناده  این ناده، برگرفته اا - 3

ن ید كنند كه هرچند این در نرارداد نیخالف در ضوومن نرارداد انتخاب دادگاه  ووالو آ  اسووت كه نمكن اسووت طرف ننظور اا توافق- 4

 یر دادگاهنایتواند در كنار سووا یز نین دادگاه نیرا به آ  دادگاه نداشووته اند ق ا یت انحصوواری ووالح یده اند انا نصوود اعقایدادگاه را برگز

  كندش یدگی الو، به نوضوع رس
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ن یبراداشته باشد بنا یدگیت رسید نس ت به نوضوع اختالف  الحینكه دادگاه ننتخب باینخست ا

ن فاند یق طرفنه اختالف نداشته باشد، توافیدر ان یا تخصصیچ ارت اط ی، اساساً هننتخباگر دادگاه 

 خواهد بودش  یاثر حقون

شد ق حال اختالف یدر دادگاه یت فكریرااع به نالك یینكه اگر دعوایادقم  شده با رت ط با ن یطرح 

ضوع ق  سا  یش نویپ 13د ط ق ناده یش آین پیا  هما  طرفیا نعانله نیهما  نو اعده نس ق بر ا

شود حتیز بایدقم ن ی، دعوایادغام دعاق توافق  یگرید بر دادگاهن یاگر طرف ید به دادگاه اقل ارااع 

 كرده باشندش 

ل ارااع نده نابیكه در آ یگریا به هر  ورت دید به شكل نكتوب ین باینكه توافق طرفیشرط سوم ا

 (ش4ناده  1الف ق ب بند  یاگرافنا)پار ه شودیباشد، تن

ن یا  طرفینسوولم ن یه هایباشوود كه با رق ید بگونه ایم توافق بایتنظشوورط چنارم آ  اسووت كه 

سااگیبا یا نین اا آ  آگاهند یكه طرف یز با عرفینرارداد ق ن شند،  شد در غست اا آ  آگاه با ر یار با

 (ش4ناده  1ج ق د بند  ی)پاراگرافنا ن  ورت نرارداد اعت ار نداردیا

ك انتخاب نعقول ق ی یارهاید با نعیت پنجم آ  است كه انتخاب دادگاه بایق باالخره شرط ق نحدقد

س یش نویپ یتیه حمایرق بر خالف كنوانسوویو  الهه، ش نابل تواه اسووت كهسووااگار باشوودنتعارف 

س ضع یت فكریو  نالكیكنوان صرف كنندگا  ف تر نرارداد،یاا طرف  ست ا 1نحدقد به ن شده ا را ین

 یضرقرتاً نصرف كننده نحسوب نمت، ی، طرف نستحق حمایت فكرینالك یاا نراردادها یاریدر بس

                                                 

 یق نه شغل یاستناده شخص یرا  رفاً برا یا خدناتیشود كه كاال  یاطالق ن یبه شخص ننوم دنیق ق تخصصی آ ،نصرف كننده در ن- 1

كند، رابقه اق با  یداریخود خر یاسووتناده شووغل یرا برا ی، نرم افزارین اگر شووخصوویبنابرا (ش1388)غناری فارسووانی:  كند یخود نصوورف ن

صرف كنند شنده، رابقه ن سوب نمفرق شنده نح شنده، به نواعد ق نوان یشود ق اق نم یه ق فرق صرف ین خاص حمایتواند در برابر فرق ت اا ن

  كننده استناد كندش
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تواه  یبجام كرده اسوووت كه یتنظ یخود را بگونه ا یتیس نزبور نناد حمایش نوین پیبنابرا 1دشوووو

 تیحمانوارد  این اا یكیدش دهت نرار یز نشمول حماین را ر اشخاصیساخاص به نصرف كنندگا ، 

صوص نراردادها شده  یدر خ ست  یت فكریدر حواه نالك 2یا الحانینذاكره ن كه  یینراردادها یعنیا

ط یتر نرارداد، شوورا یاسووتناده كند انا طرف نو یك نحصووول فكریخواهد اا  یطرف ن كیدر آ  

نه ین نراردادها در انین ایج تریاا امله راش  3اسووت ن كردهییاسووتناده اا آ  نحصووول را اا ن ل تع

ق براقا  5، كلیك ر 4نراردادهای لیسووانس نرم افزار در نالب نراردادهای شوورینك ر ، یت فكرینالك

 هستندش  6ر 

 

                                                 

 ین دادگاه  ووالو را در نراردادهاییر نعقول تعیكشووورها، شوورقط غ یبرخ ییه نضووایت اا نصوورف كننده، رقیحما یانرقاه در عمل برا - 1

 .Oxman v) نشووخصووات پرقنده    آكسوومن علیه اقنورقسووو ناال در پرقنده یدانندش برا یاعت ار ن یكننده با  فرقشوونده ق نصوورف ین

Omoroso ناضی شرط تعیین دادگاه  الو را ظالمانه خواند ایرا نصرف كننده گاه بخاطر قاود این شرط تحمیلی ق هزینه های سنگین ،)

 قكیل، اا طرح دعاقی نشرقع ق بحق خود، ننصرف نی شودناشی اا سنر به كشور دادگاه تعیین شده ق گرفتن 
 (Oakly: 2005-2006, 1085-1086) 

2 -Non negotiated (Adhesion) Contracts. 
 (ش110-107، 1380 )كاتوایا :، رشك: یالحان یت ق آثار نراردادهایشتر در خصوص ناهینقالعه ب یبرا- 3

4 Shrink-wrap 

ق  قط نراردادی كه درسنتی تر این نوع نراردادهاست، خریدار با باا كرد  بسته ی حاقی نرم افزار به شر در نراردادهای شرینك ر  كه نوع

شت نلتزم نی گردد سته نرار دا شخ  هیچ گونه ندرت چانه انی نداآ  ب شرایقی  گونه  قاج اینرق به همین دلیل در دقرا   ردش در چنین 

رای نقالعه بیشووتر در نورد ب شه ق هنوا هم این تردیدها ال ته با حجم كمتر ادانه داردقاود داشووت نراردادها، تردید هایی در نورد اعت ار آننا

 به بعد( 381، 1384این نراردادها، رشك: )نندقی پور: 
5 -Click-wrap 

افزار با شوورایط  نرم ، نصوورف كننده در رقند نصووبرقاج یافته اسووت به نرقر انا  با افزایش كانپیوترهای شووخصوویكه در اینگونه نراردادها 

نت كه حدانل نستلزم انجام نرارداد نوااه نی شود ق در  ورت نوافقت با آننا نی تواند به نصب نرم افزار ادانه دهدش این نراردادها اا این ا

س ت به نوع ن لی نرارداد برتری دارندش انا اا این انت كه نراردا ستند، ن صرف كننده ه سوی ن ضایت اا  صرف  دفعلی دال بر ر هنگانی به ن

  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 

ار به نصرف رقط نرم افزش كا  ارائهبا تسری نراردادهای لیسانس نرم افزار به فضای اینترنت، نراردادهای براقا ر  شكل گرفتند كه در آننا ان

ینكی به نرارداد سایتی كه اا طریق آ  سنارش نرم افزار  ورت نی گیرد، ل كننده پیش اا خرید آ  فراهم شده استش بدین  ورت كه در قب

دهای شكالت كلی نراردانلیسانس نرار داده نی شودش اگر چه اینگونه نراردادها نس ت به نراردادهای پیشین ایرادات كمتری دارند انا همچنا  

 العه بیشتر، رشك: برای نق استاندارد اا ن یل تأنین ننع طرف تنظیم كننده نرارداد ق  طوالنی ق ن نم بود  برای نصرف كننده را دارندش
- (Oakley, op.cit, p.1050). 
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 ن دادگاه: ییادگاه صالح در فرض عدم وجود قرارداد تعد-2

شد قاود ییكه در آ ، دادگاه  الو تع ی، نرارداد نعت ریا  خواها  ق خوانده دعویاگر ن شده با ن 

دق بند است كه در  ین ناده حاقیشودش ا یعمل ن 3نقرر در ناده  ینداشته باشد، ط ق ناعده عمون

شودش بر اسا  بند  ینشخ  ن یف خوانده حقونیق در بند دقم تكل یقیف خوانده حقیبند اقل، تكل

ن یهم 2ش ق ط ق بند 1كرد یه خوانده در دادگاه انانتگاه نعمولش طرح دعویتوا  عل ی: ن3ناده  1

شخاص حقون شور نقر نانون یناده: انانتگاه نعمول ا شخ  حقون یع ارتند اا: ك شور نحل یآ   ؛ ك

آ  شووخ  ق باالخره كشووور نحل تجارتخانه  ینحل اداره نركزآ  شووخ ؛ كشووور  یل نانونیتشووك

 یارهایانانتگاه خوانده، نع یس، در كنار ناعده عمونیش نوین پیش همچنیآ  شووخ  حقون 2یا وول

 م پرداختشیل بداننا خواهیبتنص یبعد یفرقض نقرر كرده است كه در بندها یبرخ یرا برا یخا 

  :(یقرارداد ی)دعاو یت فکریقرارداد مالک راجع به یدعاودادگاه صالح در  -3

ت ینالك یدعونكه ین  وورفنظر اا ای، طرف1 بندن اسووت كه در یدر ا 1شووماره  بندبا  بندن یتناقت ا

 ین دادگاه  الو ننعقد كرده اند در حالیینجزا رااع به تع یگر توافقیكدیست، با یاا چ یناش ،یفكر

دارد  یشوووه نراردادیانعقاد نكرده اند انا اختالف آننا ر ین توافق اداگانه این فرض، طرفیدر اكه 

 یا اارایر یز در خصوووص تنسوویا نرارداد فرانچایار كتاب، ال نتعند ق نتعند له نرارداد انتشوونا یبرا

ع ق ننم در ین فرض شوووایا یرا برا 7ناده  پیش نویسه كنندگا  یگر اختالف دارندش تنیكدیعقد با 

ند تا اختالف ن نا  كشوووورهانظر گرفته ا نه به قحدت نظر ین انیز در ایگوناگو  را ن یظر حقوندا

ع نرت ط یا قنایبا نرارداد ارت اط دارند ق  یا ین نورد كه چه دعاقیرا حقوندانا  در ایك كنند اینزد

                                                 

 و  الهه استشیس كنوانسیش نویپ 3ن ناده برگرفته اا ناده یا- 1
2- Principal Place of Business 
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 وووورت  1(ISPs) ینترنتیكه با كمك ارائه دهندگا  خدنات ا ینترنتیا یژه نراردادهایبا نرارداد بو

؛  ووادنی، 20-1، 1382: یانصووار) رخ داده اسووت اتناق نظر ندارند ییچه حواه نضووارد در یگ ین

b1386 ،89  ستش ط قیش نویپ 7ن فرض را ناده یف ایتكل(ش 100تا شخ  كرده ا ن یا 1بند  س ن

كه  یتوا  در دادگاه هر كشوووور یرا ن یت فكرینرارداد نربوط به حقوق نالك یاارا یدعاق، دهنا

 نمونه، اگر نراردادی برای تكایر كتاب یبرا رد انانه كردش یگ یحقونش تحت پوشووش نرارداد نرار ن

سه  شور فران شده در ك شد، ننعقد  سه ینربوط به ا یاا آنجا كه دعاقبا ن نرارداد، احتماالً نانو  فران

سهنقرح نی گردد، لذا  شور فران س توا  یرا ن دادگاه های ك س یدگی الو به ر ن یت ایت ق نزدان

ست  صل دعوا دارد اناعده آ  ا نی  رااعكه دعوا را به  دادگاهی كه بنترین تخص  را برای حل ق ف

ست ادهدش  ضرقرتاً یراد بر نعین اینمكن ا شور نحل انعقاد نرارداد  شود كه دادگاه ك ار نذكور قارد 

فرار  ین برایا طرفیبه آ  اختالف خاص ن اشد  یدگیرس ین دادگاه برایتر یا تخصصین یرتنناسب 

ن ناده یا 2راد، بند ین ایرفع ا یخاص ننعقد كنندش برا ی، نرارداد را در كشوووریاا دادگاه تخصووصوو

شور را با نرارداد نرت ط ن یدارد كه اگر نناد نراداد بگونه ا ینقرر ن شد كه حقوق چند ك سااد  یبا

گر ید یارهاید نعیست ق بای رفاً نحل انعقاد نرارداد نالك ن ن دادگاه  الو،یین  ورت، در تعیدر ا

كه  یافته اسووت ق كشوووریتوسووعه  یت فكریكه در آ  حقوق نالك ین، كشوووریر انانتگاه طرفینظ

 ز در نظر گرفته شودشیا اارا شود ناا نرارداد نرار بوده است در آنج یناش یتعندات ا ل

 ی)دعاو یت فکرینقض حق مالک از یناشاا یت مدنیمساالول یدعاو دادگاه صااالح در-4

 :(یرقراردادیغ

ضوع دعو یدر نوارد شیكه نو سارات نا ا  خواها  ق یبوده ق ن یت فكریاا نقض نالك ی، نقال ه خ

ه  وووالو ننعقد ان دادگییهم در خصووووص تع یقاود ندارد ق توافق ینعت ر یخوانده، رابقه نرارداد

                                                 

1 -Internet Services Providers 
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ضنا ژهیبو ین المللیب یرا در دعاقینمود ان یید دادگاه  الو را تعینكرده اند، با ط یقانع در نح ینق

شخینترنتیا سیان ار، نحل قنوع ای  فعل ای، ت ضرر یا  ق نانند آ  ب صو اً اگر  ست خ شوار ا ار د

شد كه در  یقارده ازق اعمال شده ق در چند كشور ادانه یبا شرقع   ,Brand: 2000)ابدیك كشور 

2 and seq)ن ییرا به تع 6س، ناده یش نویه كنندگا  پیباعث شووده اسووت تا تن ین دشووواریش ا

نقض  یتواند دعوا یها  نان ناده، خویك ایش نقابق بند ن فرض اختصوواص دهندیف در نورد ایتكل

 یاا دادگاهنا یكیدر ، یكیط الكترقنیا نحیداده باشووود  یرق یكیزیط فینكه در نحیاعم اا احق را 

( را به ینقدنات عمل اا امله) یعمل در آنجااسوواسوواً كه خوانده  یدادگاه كشووورر انانه كند: الف( یا

ست؛ ب(  یت فكریننظور نقض حق نالك شده ا شده آثار كه  یهر كشورنرتكب  عانداً به نقض ادعا 

خوانده در آنجا اندانات  كه ییآ  كشووورها اا املهاسووت  افتهی یشووده ق تسوور تیهدا آننا یسووو

هر ؛ ج(  1شووود تا رابقه نقض حق با آ  كشووور را ننحرف سووااد ینقض حق را نرتكب نم یاسوواسوو

شور شورها ین ینیش بیكه پ یك كه خوانده  ییشود نقض در آنجا اتناق خواهد افتاد اا امله آ  ك

شووود تا رابقه نقض حق با آ  كشووور را ننحرف  ینقض حق را نرتكب نم یدر آنجا اندانات اسوواسوو

  ساادش

 ن  ووورت كهیبدم كرده اند یتنظ دقگانه یكردیبا رقرا  فوق س، نناد نقررهیش نویكنندگا  په یتن

ق  دهند یگسترش ن ین المللیب یبه دعاق یدگیرس یبرا را اعضا ینل یت دادگاهنایكسو  الحیاا 

نكه یباشوود  وورفنظر اا ا یبه تمام دعاق یدگی،  ووالو به رسوویدهند تا در نوارد یبه دادگاه ااااه ن

ب ق  یگر، پاراگرافناید یاا سوش عمال نانضانه  ورت گرفته به چه كشور هایی سرایت كرده باشندا

ب كه ین ترتیبدسااد  یت دادگاه را نحدقد نی الح یعنیدارد  یدیتحد یكردیرق 6ناده  1ج بند 

                                                 

به 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  - 1

ش شد، نی تواند نرینه ای با شورهای دیگری نموده با د بر اینكه قی نحل كند باااری قاود ندارد، ق در قانع اق فعالیت های خود را نتواه ك

 تجارت خود را با نصد تغییر دادگاه  الو به ننع خود، انتخاب نموده استش
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ننحرف  یانا برا دهدنرار  اندانات نانضووانه خود را هدف نشووخ  یكشووور نلمرق عمالً اگر خوانده

 ننماید، نحاكم آ  كشور  الو خواهند بودشساختن نحاكم، اندانات خود را عانداً نتواه آ  كشور 

ضنا یكیانا  س یاا فر شایب ست كه ا یت فكرینقض نالك یع در دعاقیار  ش یاننایآ  ا اا عمل  ینا

ا خواها  ینقرح است كه آ ین سوال اساسینجا اینختلف برقا كرده باشدش در ا یان ار در كشورهایا

شورهایبا سارات را نیكند  ینختلف طرح دعو ید در ك شور نقال ه یتواند اا دادگاه  یا همه خ ك ك

كه  دهند یك ناعده االب ارائه نی یس طیش نویپ 6ناده  3ق  2 یبندهان پرسش را یكند؟ پاسخ ا

 یاگر دعوا، 2ط ق بند ش تنسوو ت به كنوانسوویوننای الهه ق برقكسوول در بردارنده نوآقری ننمی اسوو

شد كه نانض حق، آثار عمل نقض  ین ن نا در دادگاه كشورینقض حق  رفاً بر ا شده با خاص طرح 

ن  ورت دادگاه آ  كشور ی(، در ا6ناده  1ت كرده است )پاراگراف ب بند یرا عانداً به آ  كشور هدا

س یتننا برا س یدگیر شور  الو به ر شده در هما  ك ست نه كل خسارات یدگیبه خسارات قارد   ا

شته باشدی یده در آ  كشور، انانتگاه ا لیاندینگر آنكه ا  3 بند ن نقرره درینشابه اش ا تجارتخانه دا

سمت آخر بند یشود انا با ا یده نیز دین 6ناده  ست كه ن ستش ین بند نی، در ا2ن انتقاد رقبرق انده ا

خاص طرح شده باشد كه  یدر دادگاه كشور ن ن ناینقض حق  رفاً بر ا یاگر دعوا ،3بر اسا  بند 

ن  ورت دادگاه آ  كشور ی(، در ا6ناده  1دهد )پاراگراف ج بند  یا نیداده  ینقض حق، در آنجا رق

است نه كل خسارات  یدگیبه خسارات قارد شده در هما  كشور  الو به رس یدگیرس یز تننا براین

 قاردهش 

سیش نویپ ینایگر نوآقریاا د ست كه به تع 6ناده  4بند  و ،یس كنوان  ین دادگاه  الو در دعاقییا

نالك ئه دهندگا  خدنات ایعل یت فكرینقض  عد ین ین دعاقیش اپردااد ین ینترنتیه ارا تابع نوا ز 

ا  یت بین دسته اا نسئولیت ای، در بند نذكور، نوارد نعافن حالینذكور در فوق هستند با ا یعمون

ست بد س  ت ارائه دهنده  رفاً نحدقد به یب كه اگر فعالین ترتیشده ا  یا برنراری یابیریانتقال، ن

ا اگر یا اندام ارائه دهنده خدنات باشوود یا شوو كه تحت كنترل یسووتم یق سوویارت اط نقالب اا طر
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 یا برنراری یابیریا  انتقال، نسووویا نونت آ  نقالب در اری یره فوریت  ووورفاً نربوط به ذخیفعال

شد شود ق یا هدایر اا ارائه دهنده آغاا یغ یق انتقال نقالب توسط شخص ارت اط با تنا ین فعالیا ایت 

در انتخاب  یا اق دخالتیرد یارائه دهنده  وووورت گ یبقور خودكار ق بدق  انتخاب نقالب اا سوووو

 ووورت  یا نونتی یره فوریا  ذخیاا نقالب در ار یچ نسووخه ایا هیافت كننده نداشووته باشوود یدر

د، رینرار گ ینیش بیافت كنندگا  نابل پیر اا دریغ یگریار شوووخ  دیاشووود تا در اختنگرفته ب

 ستشینتواه ارائه دهنده ن یتینسئول

 :1یاعالم یصدور آرا دادگاه صالح در فرض-5

ص شخ شمول حقوق نالك یكی یبر رق یگاه  ضوعات ن ه یسرنا یینانند اختراع دارق یت فكریاا نو

كن است ش نمرا شرقع كرده است ییسودآقر ق اشتغال اا یت تجاریانجام داده ق فعال یعیقس یگذار

حتمال ان یقاود ا شه اق انانه شوووودینقض حق عل ید كند كه دعواین خقر اق را تندیا یپس اا ندت

رد، نوا ین در برخیدهد همچن ینرار ن یگرید یاا سو یطرح دعو ین شخ  را در نگرانیشه ایهم

سرنایواها  در آ  علكه خ یدادگاه تونف  یبرا كرده است، فوراً دستور نونت یه گذار انانه دعویه 

را  یوانتنابل  یانتصووواد یاننایتواند ا ین انر نیكند كه ا یخوانده را  وووادر ن یتجار یتنایفعال

 ش (Ritchei: 2007,1&9) ه گذار به همراه داشته باشدیسرنا یبرا

ن انكا  را فراهم كرده یا 8ناده  1در بند ت، یعن قضیاا ا یریالوگ یس برایش نویه كنندگا  پیتن

دهد، بتواند  ین یگرید یاا سو نقض را یطرح دعوا یبرا یاحتمال نتعارف ق نو یكه اگر شخص اند

چ ی، اعالم دارد كه هینقتضوو یاا دادگاه بخواهد تا با  وودقر راكرده ق  یطرح دعو یخود در دادگاه

ست ینقض حق ن یا یدارا یاعالن یانكا   دقر را یعنی ین ناعده حقونیقاود اش  ورت نگرفته ا

ه یعل یدهد بعالقه اگر شخص یه گذار نیبه سرنا یشترینا  خاطر بیاست كه اطم ید انتصادیاثر نن

                                                 

1 - Declaratory Judgments. 
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نه كرد، ق یاق دعوا نا ن ین ینقض حق ا به عنوا   یاعالن ید راتوا فاعیرا  در  ینحكم حقون ك د

 دادگاه ارائه دهدش

نین نی كند، خواها   دقر رأی اعالنی نجاا نیست كه در هر دادگاهی كه ننافع اق را بنتر تأال ته 

 اختراعِ یت اراع یا بی، اعالم بقال  یاعالن یضوع راو، اگر ن8ناده   2نقابق بند  شطرح دعوی نماید

 یكشور ا دادگاهیم اظنارنانه ینحل تقدكشور عضو ا ینحل ث ت عضو دادگاه كشور ث ت شده باشد، 

ا ث ت در یم شده یشود اظنارنانه به آنجا تقد ی، فرض نین المللیب یونناینقابق شرقط كنوانسكه 

 یا  دعواتو ین نمیدارد بنابرا یت انحصاری الح ین دعویبه ا یدگیرس یآنجا انجام شده است، برا

 گر انانه كردشید یرا در دادگاه كشور یاعالن ی دقر را

 :1متقابل یعاودادگاه صالح در فرض د-6

به ننظور  یه خواها  آ  دعویعل یا ووول یخوانده دعوا یاسوووت كه اا سوووو یینتقابل دعوا یدعوا

ا یننشووا قاحد  یدارا یا وول یزا  آ  انانه شووده ق با دعوایا كاسووتن اا نیت یاا نحكون یریالوگ

شد ست ا ین دعویا یاینزاش به بعد( 501، 1380)شمس:  ارت اط كانل با شود  یباعث نرا ینتعدد ا

با  یتا دق دعوا ث ینتقابل اا ح یاگر دعوا یشوووود حت یدگیك دادگاه رسووویگر در یكدینرت ط 

 ین دق دعویبه ا یدگیرسو یبرا یلذا قنت كمترگر باشود یت دادگاه دی، در  والحیت نحلی والح

شده ق اا  دقر آرا شتت الوگ ی رف  ضمن آنكه طرف ین یرینت توانند تمام ادله ق  ین نیشود 

با در  و یس كنوانسیش نوید باعث شده است تا پین فوایك دادگاه حاضر كنندش ایارك خود را در ند

 یدعوا یقیتحت شوورا نمكن اسووت بخواهد یت فكرینالك یدعواخوانده ن انكا  كه یا نظر گرفتن

ن یعضووو ا یكشووورها یق به دادگاهنا پرداادالو بن دادگاه  ووییار تعیبه نع، نتقابل را نقرح كند

بند  ش(Brand: 2002, .467-468) كنند یدگیز رسین یاقن دسته دعیار را داده است تا به ایاخت

                                                 

1 -Counter-Claims 
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 یك دعویبه  یدگیت رسیو   الحین كنوانسیكه ط ق نقررات ا یدادگاه دارد: ینقرر ن 9ناده  1

س ی، برارا دارد شیا  هما  طرفین یه دعاقیكل به یدگیر ا یا نجموعه نعانالت یاا نعانله  ین كه نا

حق  ینی رفنظر اا ننشا سران ت داردی الحز یباشد، ن ین یا ل یدعوا ین نااست كه  یحادثه ا

  كندش یادعا ن، آ  حق راینكه كدام طرف دعویق  رفنظر اا ا ینوضوع دعو

 یا ووحاب دعو ینمكن اسووت باعث شووود برخ یت فكرینالك ینتقابل در دعاق یانكا  طرح دعوا

 ی  دعواز تحت عنواینپیش نویس ن یخارج اا نلمرق ا یو ، دعاقیسووكنوان یایاسووتناده اا نزا یبرا

 نیا اهم اعمال شووود ب یو  بر آ  دعویطرح كنند تا نواعد كنوانسوو یا وول ینتقابل در ضوومن دعوا

قابل، نت یدارد كه اگر دعوا یكند ق نقرر ن ین سووووتاسوووتناده نمانعت نیاا ا 9ناده  2حال بند 

رخوردارند ار بین اختیاا ا عضو یكشورها ینانداشته باشد، دادگاه یت فكرینالك یبه دعوا یارت اط

 رندشینتقابل نپذ یآ  را به عنوا  دعواكه 

 :1دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد-7

سیش نویم كه پیگنت ن دادگاه  الو، بر دادگاه ییرا در تع ی، ناعده عمونیت فكریو  نالكیس كنوان

ن ینتعددند ق ا ی(ش انا گاه خواندگا  دعو3ناده  1نرار داده اسوووت )بند  ینحل انانت خوانده دعو

شود؟ برایبا یشود كه دعو یسوال نقرح ن م ینق یكیدق تاار كه ناال،  ید در كدام دادگاه طرح 

م هند اسووت، یكه نق ینترنتیك ارائه دهنده خدنات ایم آلما  هسووتند به كمك ینق یگریرا  ق دیا

كنند ق حال  واحب عالنت با  ینقض ن یكیالكترقن یرا در فضوا یتجارك عالنت یحقوق  واحب 

سا ضا  حق ن ییشنا س شكند یحقون یه آننا طرح دعوایخواهد عل ینان سمت یاا برر  سه گانه ینان

ن دادگاه  ووالو با ییتع یبرا ینرارداد نعت رن یكه طرف یاز در نوارد كه دیآ یبر ن 102 ناده 1بند 

                                                 

1 -Multiple Defendants. 
 و  الهه استش یس كنوانسیش نویپ 14ن ناده، برگرفته اا ناده یناعده نقرر در  ا- 2
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را برای انانه  اا خواندگا  یكیانانتگاه خواها  نی تواند  (،10ناده  2)بند گر ننعقد كرده اند یكدی

 د:تواه نمای ید به دق شرط اساسیانا با،دعوی انتخاب كند

 اگرن ناده، یا 1بند  الف نسوومتنتعارض: نقابق  یخقر  وودقر آراق  یا  دعاقیقاود رابقه نك( ی

تدا دعو ندگا  طرح شوووده ق حال خواها  ن یكیه یعل یاب با  1كانالً نرت ط یخواهد دعاق یاا خوا

سایاقل را عل یدعوا قاود  2نتعارض یچو  خقر  دقر آرا ،ن حالتید در ایر خواندگا  انانه نمایه 

ر خواندگا  در آ  یاگر سوووا یتوا  در هما  دادگاه اقل طرح كرد حت یز نیرا ن یر دعاقیدارد، سوووا

 ه باشندشنانت نداشتنحل ا

د شووانل دق ن رابقه خویا: یاا خواندگا  با نوضوووع دعو یكیا  دادگاه انانتگاه یدق( قاود رابقه ن

ه بتواند به یك دعوا علیه خوانده : برای اینكه دادگا10ناده  1بند ب  نسمت ط ق-1شود:  یفرض ن

سیدگی كند باید یك ارت اط ناهوی  شور انانت  نعمول ندارد ر الكیت نیا  حقوق نای كه در آ  ك

 1بند ج  نسمت  قط-2فكری آ  كشور ق دعوایی كه با آ  خوانده نرت ط است قاود داشته باشدش 

شورهایی: 10ناده  س ت به دادگاه ك ست ن سیدگی را آغاا نموده ا كه خوانده  اگر دادگاهی كه بدقاً ر

سوویدگی به راشوود ق انكا  های دیگر در آننا انانت دارند ارت اط نزدیك تری با كل اختالف داشووته ب

 كل دعوی در دادگاه دیگری قاود نداشوووته باشووود، آ  دادگاه  وووالحیت رسووویدگی به دعوا علیه

 خواندگا  دیگر را نیز خواهد داشتش

 ه شخص ثالث:یانده علخو یدادگاه صالح در فرض دعوا-8

در حال  یاكند كه در پرقنده  یكه احسوووا  ن ی، خوانده انانیت فكرینالك یدعاق یگاه در برخ

د به یرا كه اق با یه شووخ  ثالث طرح كند تا خسووارتیعل ییخواهد دعوا ینحكوم شوود  اسووت ن

                                                 

1 - Closely Connected. 
2 - Inconsistent Judgments. 
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د كه یم كندش فرض كنیز سنیا شخ  ثالث را نیبپردااد، اا شخ  ثالث نقال ه كرده  یخواها  دعو

سر تجاری احب  صی، علیك  شخ شد  غ یطرح دعو یه  شا  سر یكرده ق دادگاه با احراا اف رنجاا 

 ین انا  خوانده نیتوسط خوانده، در دد الزام اق به ا را  خسارت به ن لغ ده هزار دالر استش در ا

نكه ارائه یل نتقن ق اث ات ایطرح كند ق با آقرد  دال ینترنتیه ارائه دهنده خدنات ایعل ییتواند دعوا

ن یق بگذاردش در ااا ا را  خسارت را بر دقش ا یل ساخته است، بخشیسر را تسن یز افشایدهنده ن

س سی،  الحیا ل یكننده به دعوا یدگیحالت، دادگاه ر شخ   هیخوانده عل یبه دعوا یدگیت ر

  شز دارا خواهد بود، نشرقط بر اینكه طرح چنین دعوایی در آ  دادگاه نعقول باشدیثالث را ن

 :1مطروحه یدادگاه صالح در فرض ادغام دعاو-9

ك كشور ی در دادگاه یی، دعوایت فكرینقض نالك یخوانده دعوا ا  خواها  قیكه ن الً ن یدر  ورت 

ه شود ق انان ین دعویا  هما  طرفین ییا  باشد، اگر دعوایبدا  در ار یدگیعضو انانه شده ق رس

شود، دادگاه دقم، پرقنده را به دادگاه اقل احاله داده یگریپرقنده در دادگاه د  یتا با ادغام دعاق طرح 

 آ  برخوردار شوندش یایاا نزا ییق نظام نضا یدعون ینقرقحه، طرف

است  نرار دادهدادگاه اقل رسیدگی اقلویت ن نوارد، ا ل را بر یو ، در ایس كنوانسیش نویپ 12ناده 

 ینشابه بوده ق دعاق ین دق دعویكه طرف یز نقرر داشته استش در نواردیرا نانكا  اث ات خالف  انا

ا نجموعه یك كشووور قاحد باشوود ق اختالفات اا نعانله قاحد ینلمرق  یت فكریاا حقوق نالك یناشوو

شیا رقینعانالت  شد، ادغام اا ار یداد قاحد نا ست یشده با ن در ینگر آنكه طرف (12ناده  1)بند  ا

صوص دعوا شندیبر انتخاب دادگاه د ین ن یدقم، نرارداد نعت ر یخ ساخته با ناده  2)بند گر ننعقد 

شوورقع ق  یبرا ینات نانونیكرد  تشوور یاقل، اا ط یكه خواها  در دعوا ین در  ووورتیهمچن (12

دادگاه دقم  ادر نكرده باشد،  یرا یا دادگاه در ننلت نقرر نانونیكرده باشد  یكوتاه یدگیادانه رس

                                                 

1 - Lis Pendens 
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ست )بند یبه ادغام ن یاایرا شرقع كند ق ن یبه دعو یدگیرسن، یاا طرف یكی یبنا به تقاضاتواند  ین

  ش(12ناده  4

شود  سمت به آ  تواه  سئله ای كه باید در این ن ست كه اگر دعوایان ادغام  گرید یدر دعوا یین ا

س سا یگرید ین ادغام، آرای ادر كند انا برغم ا ییده ق رایاندام قرا یدگیگردد ق دادگاه به ر ر یاا 

ست، آ  آرا نابل شده ا شت با ایدادگاهنا  ادر  د ادغام یبا كه ییحال اگر دعوا نیت اارا نخواهند دا

 :Germa and Tonny)  ادره نعت ر ق نابل اارا خواهد بود یادغام نشد، را یلیشد به هر دل ین

2010, 10 and seq) ش 

 خوانده:  حضور ا عدمیاعتراض  در فرض عدم صالح دادگاه -10

 ،اریك نعیعنوا   هتواند ب یحضور خوانده نما یاعتراض ن بنظر برسد كه عدم ید چنیدر نگاه اقل شا

شدییدر تع سیش نویپ ،ن حالیبا ا ؛1ن دادگاه  الو نوثر با صاص یس كنوان ن یناده به ا دقو  با اخت

ضوع بو سه نونع5ناده  شكند یتواه ها را به خود الب ن ،5ژه ناده ینو ت نتناقت را در نظر ی، خود 

به  یشووود انا اعتراضوو یخوانده در السووه دادگاه حاضوور ننونعیت اقل این اسووت كه  گرفته اسووت:

بدق  اینكه اعتراضی به  خوانده، در  ورتی كه نورد اشارهبه نواب ناده كندش  یت دادگاه نمی الح

ن یاقل یعنیا اعتراض اق خارج اا ننلت نقرر ی( ق 1)بند   وووالحیت كند قارد ناهیت دعوی گردد

به نعنی پذیرفتن  ناده(، 2رد )نننوم نخالف بند ی وووورت پذ یت دعویبه ناه یدگیالسوووه رسووو

سیو  نیز رعایت شده باشند، رأی  شرایقی اگر نقررات دیگر كنوان ستش در چنین   الحیت دادگاه ا

   ادر شده نابل اارا نی باشدش

                                                 

پیش نویس الهه، حضوووور  27یكی اا تناقتنای پیش نویس كنوانسووویو  با پیش نویس كنوانسووویو  الهه در این اسوووت كه برخالف ناده  - 1

 خوانده دعوی در السه رسیدگی بدق  اعتراض به رای نی تواند اا امله ن انی تعیین  الحیت دادگاه باشدش 
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ست كه  شده ق  خواندهنونعیت دقم حالتی ا ضر  عتراض ابه  الحیت دادگاه در ننلت، در دادگاه حا

دد نسووئله ررسووی نجاارای حكم را به عنده دارد اختیار ببه دادگاهی كه بند ش این (2)بند  نی كند

رش دش اا آنجا كه  والحیت داشوتن دادگاه، برای عادالنه نحسووب شود  ق پذی والحیت را نی ده

صمیمات  حی ست، باید ننایت تالش  ورت گیرد تا ت ضرقری ا حی عمونی اارای بین المللی رأی 

ر نیزا  ته شودش بررسی نجدد توسط دادگاه دیگفدر نورد  الحیتی كه به آ  اعتراض شده است، گر

داشوووته باشووود  ایرا در این حالت، دادگاه اقل كه نی خواهد رأی اق نابلیت اارا دنت را باال نی برد

شتر ا سیدگی را با دنت بی ستدلتر ق نحكم ترر القه بر ع ادر خواهد كردش  ینجام نی دهد ق آرای ن

یجه شووكل ق در نت ی ووادر ق ااراكننده را یا  دق دادگاهن تعانلنواب افزایش  دقبارهبررسووی  ،این

 یتواند اثربخشووو یندر انینه  وووالحیت نی گردد ق این انر  ینلگیری سوووریع تر رقیه نضوووایی 

 ,Dreyfuss and Ginsburg, op.citشوود  را براسووته تر سووااد ) ییو  پس اا اارایكنوانسوو

 (ش.1106

ست كه  سوم این ا ساًنونعیت  سا شودش در  خوانده ا ضر ن س یش نویپ 5ناده ن حالت، یادر دادگاه حا

سیو  به دادگاه ها ااااه  دقر حكم غ سین انر نیفلسنه اداده است را  یابیكنوان سرباا ز آ  ا ت كه 

 یر  ووورتتننا د یابیغ یرا ش اناشووودنانع حل ق فصوول اختالفات ن ،اا حضووور در دادگاه خواندهاد  

نقرر به  در انا  یاحراا كند كه اسناد ق ندارك دعو 18ناده  1شود كه دادگاه ط ق بند  ی ادر ن

 شخوانده ابالغ شده ق اق با قاود ابالغ در السه حاضر نشده است

 :1یتیو حما ینیاقدامات تام فرض اتخاذدر  صالح دادگاه -11

ت یاا اهم ینیق تان ینونت ینقض حق، نرارها یخصووو وواً دعاق یت فكرینرت ط با نالك یدر دعاق

ن دادگاه  ووالو را نشووخ  ییار تعیدر نالب سووه بند، نعكنوانسوویو   19ناده ش برخوردارند یژه ایق

                                                 

1 - Provisional and Protective Measures. 
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ت یو ،  وووالحین كنوانسووویكه ط ق نقررات ا یدادگاهن ناده، یك ایبر اسوووا  بند  كرده اسوووتش

 1ینرا یاا امله نرارها یتیق حما ینیتان ی وودقر نرارها یبرارا دارد،  یت دعویبه ناه یدگیرسوو

   الو استش

 یدر كشور یا نادی ین بند، اگر نال فكری  خورده استش بر اسا  ای، تخص2در بند  ین حكم كلیا

ن ین نرارها  الو استش اا نناد ای دقر ا یخاص نرار داشته باشد، دادگاه كشور نحل قنوع نال برا

را داشووته باشوود انا  یت دعویبه ناه یدگیرسوو ووالحیت  یگریاگر دادگاه د ید كه حتیآ یبند بر ن

 الو استش علت  یق نونت ینی دقر نرار تان یباشد، دادگاه نحل قنوع نال، برا یگرینال در نحل د

صیا ست كه نرارهای  نین تخ سریضمن آنكه با یتیق حما ینیتان یز آ  ا شوند باعاً  ادید  د یر 

 شنرار، دادگاه نحل قنوع نال است ی دقر ق اارا ین دادگاه برایلذا بنتر ز اارا شوند،یبسرعت ن

ست كه برا ییناظر به ااناده نورد بحث  3بند  سا  دعوایحنظ دال یا ش یل، ن نا ق ا ده اا طرح 

بتواند  ینتقاض ن نرقند تایق ادله اا ب ی ادر شده ق  آ  ن ان ینی، الام است تا نرار تانینتقاض یسو

نحل قنوع ادله ق  ن حالت، دادگاهیدش در ایآ  را ارائه كرده ق بداننا استناد او یا  دعویبعدها در ار

ره یدا ت  دقر نرار را خواهد داشت نشرقط بر آنكهی الح ینتقاض ی، در  ورت تقاضایدعو ین ان

 هما  كشور باشدش ینرار، نحدقد به نراها یاارا

 ت محاکمین صالحییتع یبرا رمجازیغ یارهایدوم( مع فصل

 یكه نم ییارهاینعن نسمت به یت بود انا در ای الح نیینجاا تع یارهایا  شد، نعیآنچه تاكنو  ب

س یش نویپ 16ناده  شوووودش یرند پرداخته نین دادگاه  وووالو نورد اسوووتناد نرار گییتوانند در تع

                                                 

1-Trans-Border Injunctions 

  اا یق ترخیا تعلیرا ف كاال در نیتون ینوسوم شده اندش نرارها ینرا یشود به نرارها یكشور اعمال ن یدسته نرارها اا آنجا در نراها نیا

  ن آنناستش  ینعرقفتر
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سو ستش اغلب نواردی ن یكنوان شمرده ا كه نواردی را كه نمی توانند ن نای  الحیت نرار گیرند بر 

سیو  الهه  شده اند اا پیش نویس كنوان سیو  به عنوا  ن انی غیر نجاا  الحیت ذكر  در این كنوان

با تمیز  16( بر گرفته شده اندش انا این كنوانسیو  در نسمت های )الف( ق )ب( بند اقل ناده 1999)

تغییر داده  بین انوال نادی ق انوال فكری، یكی اا ن انی غیر نجاا  وووالحیت كنوانسووویو  الهه را

سمت ستش به نواب این دق ن ض ط انوال نادی یا فكری نربوط به خوانده در یك  ،  رفا قنوع یا 

كشور نمی تواند ن نای اعقای  الحیت به دادگاه های آ  كشور باشد، نگر در نواردی كه اختالف 

ت اط دارند انوال نادی كه نسووتقیماً با یك دعوای نقض حق ار شنسووتقیماً با آ  نال نرت ط باشوود

نوگرام یا قیدئو وشوووانل كاالهای نقض كننده همچو  كتاب هایی كه بدق  نجوا چا  شوووده اند، ف

ساعت هایی كه عالنت تجاری اعلی  شده اند یا كاالهای تقل ی نانند  شر  هایی كه بدق  نجور ننت

ی اسووتناده بر آننا نرار دارد، نی شوووندش همچنین انوال نادی نرت ط نی تواند شووانل قسووایل فیزیك

 ط  وت ق د سخت افزار رایانه ای، تجنیزات ضشده برای تنیه كاالها یا نسخه های غیر نانونی نانن

دسووتگاه های دیگر شووودش انواع قسووایل فیزیكی كه قنوع آننا در یك كشووور برای اعقای  ووالحیت 

ستند كه دادگاه ها اختیار تو شور كنایت نی كند، نعموالً انواعی ه سیدگی به آ  ك نیف یا تخریب ر

  ش)تأنین( در یك دعوای نقض حق دارند آننا را به عنوا  ا را  خسارت

ا یا خوانده، انانتگاه یت خواها  یتوا   رفاً بر اسا  تابع یت دادگاه را نمی الح عالقه بر نورد باال،

شور، یخواها   یا نونتی یسكونتگاه دائم ضور اق در آ  ك خوانده در آ   یتجار یتنایفعال یااراا ح

ا سووكونت نونت یحضووور ، (ت باشوودیماً نرت ط با آ  فعالینسووتق یكه دعو یدر نوارد از)كشووور 

  ن كردشیینرارداد ننشا اختالف در كشور خاص تع یانضا ایك كشور ق یخوانده در 

كه  یدر  ورت نیبنابرابدق  ضمانت اارا نمانده است ن ناده، یحكم نقرر در انكه ینكته نابل تواه ا

 یدگیرنجاا، خود را  ووالو به رسوویغ ین ن انیاا ا یكی، بر اسووا  عضووو یاا كشووورها یكیدادگاه 
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تر  یلیكرد كه ن احث تنصووو یخوددار ین رایا یتوا  اا اارا ی وووادر كند، ن یدانسوووته ق حكم

 م كردشین خواهییسوم ت  بخشرانو  آ  را در یپ

 یت فکریمالک یخارج یآرا یو اجرا ییقواعد ناظر به شناسا-سوم بخش

ن ق تعارض در ید، حل كرد  نقوله تعارض نوانیآ یا  نیبه ن ین المللیب یسوووخن اا دعاق یقنت

ست ق پس اا آ  بای الح ساله اقل ا سا  دیت نحاكم، تننا ن ضوع ننم ق ح ز حل ق ین یگرید نو

سا شنا صل كرد ق آ ، بحث  شور د یخارا یآرا یق اارا ییف ست ایدر ك  ادره اا  یرا اگر رایگر ا

ا  یار یریگیق پ یطرح دعو یبرا یلیدل یق اارا نشووود، ا ووحاب دعو یی، شووناسووایدادگاه خارا

 یناهو ی ادره، در دادگاه كشور نحل اارا نورد بررس ین اگر نرار باشد رایندارند همچن یدگیرس

د تا انا  رك یرا در دادگاه كشوووور نحل اارا طرح ن یرد، خواها  اا هما  ابتدا دعوینجدد نرار گ

شودش پیش نویس نزبور در این انینه  یكمتر سر هم ق بدق  نظم خا  ینواداا اق تلف  شت   یرا پ

و  ین فصل كنوانسین نواد ایآننا، ننمتر ین بخش اا نقاله ضمن دسته بندیكند كه نا در ا یذكر ن

 م كرد: یل خواهین ق تحلییر ت یرا در نالب  فصل ا

 شناسایی و اجراط آرای قابل یشرا فصل نخست(

سیش نویپ شمار 23و ، ناده یس كنوان سا یخارا یط آرایشرا یخود را به بر شنا ق اارا  یینابل 

خود اعالم كند كه  ید در راین است كه دادگاه  ادر كننده باین شرط ایاختصاص داده استش نخست

ن فصل اا یط ق نقررات ا ییرد تا رایگ ینرار ن یت فكریو  نالكیدر نلمرق نقررات كنوانس ین رایا

اضافه شد  یه ن ود انا در ا الحات بعدین شرط در نتن اقلیق اارا باشدش ا ییو  نابل شناسایكنوانس

و  یبه نوضوعات خارج اا نلمرق كنوانس یدگیعضو ااااه رس یكشورها یو  به دادگاهنایرا كنوانسیا

شرا  یت فكرینالك یكه به دعوا یدگاهنوارد دا یب كه در برخین ترتیدهد بد ین یط خا یرا در 

س ست ناگز ین یدگیر شد ط ق ناعده ادغام دعاقیكند نمكن ا گر كه ازق نلمرق ید ی، به دعوایر با
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س س یا ل یست انا با دعوایو  نیكنوان ست ر ست در  یكند برا یدگینرت ط ا ك یناال نمكن ا

گر كه ید یرااع به بقال  نرارداد ی، دادگاه نج ور باشوود به دعوایق هنر یت ادبینقض نالك یدعوا

صم صوص آ  در ا ل دعویت س یم در خ ست، ر ن نرارداد در چارچوب یآنكه ا یكند ب یدگینوثر ا

س شد تا در ا الحات بعدیو  بگنجدش اینقررات ق نلمرق كنوان ضافه ی، این نشكالت باعث  شرط ا ن 

 ش (.Dreyfuss and Ginsburg, 2002, 1085) گردد

در كشووور  ید آ  رایدر كشووور نحل اارا، با یك رای ییشووناسووا یاسووت كه براانا شوورط دقم آ  

در  یك رای یت ااراینابل ین ط ق شرط سوم، برایباشد همچن ییز نابل شناساین ی ادركننده را

ت اارا داشته باشدش بر اسا  شرط یز نابلین یدر كشور  ادركننده را ید آ  رایكشور نحل اارا، با

شور  ادركننده، در نرحله تجد یچنارم، اگر را ضایدنظر بوده یدر ك دنظر هنوا یتجد یا ننلت تقا

ست، اارا یبان شور ااراكننده ن یرا یا ست پس اا ااراینتد ایر بیتواند به تاخ یدر ك  یرا نمكن ا

اارا  یاا را یدنظر نقض شده ق انكا  بااگشت بخشیدر دادگاه تجد یم دادگاه بدقی، نناد تصمیرا

ش اا یدر كشور نحل اارا ب یسر ن اشدش ق باالخره بر اسا  شرط آخر، اثر رایع سابق نشده به قض

 نخواهد بودش یاثر آ  در كشور  ادركننده را

 

  و اجرا ییرقابل شناسایغ یآرا وم(فصل د

سیش نویپ 24هرچند ناده  سایغ یآرا»تحت عنوا   یو  در ناده ایس كنوان شنا ، «ق اارا ییرنابل 

سته یتننا  سایغ یآراك د شنا س ییرنابل  ست انا با برر پیش ن یر نواد ایسا یق اارا را ذكر كرده ا

سیكه اا ننظر نقررات ا ییافت كه آرایتوا  در ین نویس ساین كنوان شنا ستند، یق اارا ن ییو  نابل 

 دهند: یل نیرا تشك یسه دسته كل
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 ین ناده، آرایا  شده اندش ط ق ایب 22ن آرا در ناده یو : ایشده اا نلمرق كنوانس ینستان یك( آرای

سو س ین نلیكه ط ق نوان ییدادگاهنا ی ادره اا  شورها  الو به ر شده اند نه  یدگیك شناخته 

س یارهاینع سوم یكنوان صل  شمول نقررات ف سنه ا آ و ، اا  شده اند؛ فل ستانا  ز لزقم ین ناده نیا

 استش یلل عمونن المیت ا ل نزاكت در عر ه حقوق بیرعا

د یو ، دادگاهنا ن ایس كنوانسووویش نویپ 24و : نقابق ناده ینواد كنوانسووو یر با برخینغا یدق( آرا

ست(، ناده ییتع یكه بر خالف توافق نرارداد یی)را 4ر با نواد ینغا یآرا شده ا ن دادگاه  الو  ادر 

ست(، یت دادگاه رعایكه در آ  حقوق خوانده اا امله حق اعتراض به  الح یی)را 5 شده ا ناده ت ن

ن نقرر در یر با نوااینغا ی)را 8( ق ناده یت فكریحقوق نالك یحاق یر توافق نراردادینغا ی)را 7

رنجاا یغ یارهایت دادگاه  ووادركننده بر اسووا  نعیدر آ   ووالح ییز آرای( ق نیاعالن ینورد آرا

 ق اارا كنندش  یین شده است، شناساییتع 16نذكور در ناده 

سا یراكننده نكه دادگاه اا یسه( نوارد شنا ستناد آ  ها،  ن یرا رد كند: ا یرا یق اارا ییتواند به ا

 ن نوارد ع ارتند اا:یذكر شده اندش ا 25ل در ناده ینوارد بتنص

نلزم به ادغام  13ا ط ق ناده ی یدگیق رسوووینكلف به تعل 12اگر دادگاه  وووادركننده ط ق ناده -1

كرده باشووود،  ین كار خودداریبا هما  نوضووووع بوده ق اا ا ین دعویا  هما  طرفینرت ط ن یدعاق

(ش 25ناده 1انتناع قراد )پاراگراف الف بند  یرا یق اارا ییتواند اا شوووناسوووا یدادگاه ااراكننده ن

ق ق یتشو یق دعاقیا تعلیق دادگاهنا را به ادغام ین طرین ضمانت اارا آ  است تا اا ایفلسنه قضع ا

 ش (.Dreyfuss: 2001, 1181) نلزم سااد یبنوع

ا در ی ووادره هما  دادگاه در پرقنده نرت ط  یدادگاه، با را ی ووادره اا سووو یكه را یدر نوارد-2

 (ش25ناده 1كه با هم ادغام شده اند، در تعارض باشند )پاراگراف ب بند  یا یدعاق



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

 

 106 

ا یاست در انا  نقرر  یخواها  بر آ  ن تن یكه ادعا یدعو یكه اسناد ق ندارك ا ل یدر  ورت-3

خوانده فراهم سووااد، به خوانده ابالغ نشووده باشوود)پاراگراف ج بند  ینه دفاع را برایكه ان یبگونه ا

 (ش25ناده 1

ن ییتع 3-4نانتعارف نذكور در ناده  یارهایبا نع ی، دادگاهیك نرارداد الحانیكه در  یدر نوارد-4

ن نقرره ینداردش فلسنه ا یچ رابقه نعقولیه یعوكه با نوضوع ق ا حاب د یدادگاه یعنیشده باشد 

ست كه ا حاب دعوین شرقط نتعارف تع یم نراردادهایرا به تنظ یز آ  ا ن دادگاه ییعادالنه ق درج 

 ش(Lucas: op.cit., 21 and 33) (25ناده 1ب كند )پاراگراف د بند ی الو ترغ

در  یطرف یت بیر رعایعادالنه نظ یابد كه ا ووول دادرسوویكه دادگاه ااراكننده در یدر  ووورت -5

 (ش 25ناده 1)پاراگراف ه بند ت نشده باشد یخوانده، رعا یع براق قاود حق دفا یدگیرس

به دست آنده باشد )پاراگراف ق  بند  یا  دادرسیق تقلب در اری ادره اا طر یكه را یدر نوارد-6 

 (ش25ناده  1

رت آشووكار داشووته باشوود ینغا یرا ینحل اارادادگاه  ی ووادره با نظم عمون یكه را یدر نوارد-7

ت ینالك یاا آرا یاریت اسووت كه بسوویاهم یث داراین نقرره اا آ  حی(ش ا25ناده 1)پاراگراف ا بند 

نمونه در  یبرا شق ششش دارد یفرهنگ یحقوق بشووور یآثار نابل تواه انتصووواد یدر اانعه دارا یفكر

شد یاعقا ی ادره حاق یكه را ی ورت صار   یبوده بگونه ا یق هنر یت ادبی احب نالك د بهیانح

 یا در نواردیبه خقر اندااد  یبه اطالعات را به عنوا  دق حق نسلم بشر یا  ق دسترسیب یكه آااد

شت عمونییت اا اختراع دارقی ادره در خصوص حما یرا یكه اارا سالنت ق بندا اانعه را به  ی، 

ستناد نغا یخقر اندااد، دادگاه ن  یق اارا ییاش، اا شناسا ی ادره با نظم عمون یرا رتیتواند به ا

 قرادش یآ  خوددار
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 ین نقرره براید اسوووت: اقل آنكه قاود ایدر خصووووص پاراگراف فوق ذكر دق نكته نابل تواه ق نن

توسعه شا   یااهایار با نینغ یآرا یبرخ یاست تا اا اارا یدر حال توسعه فر ت نناس  یكشورها

توا   یر است ق نین نم ق نابل تنس یدی، نیرت با نظم عمونید نغایقراند خصو اً آنكه ن یخوددار

با  ین المللیب یدر دعاق یاسوووتناده كرد؛ دقم آنكه نننوم نظم عمون ین ابنام در نوانع نقتضووویاا ا

 ی، نظم عمونیداخل یدعاق ردب كه ین ترتیدارد بد یرق نحدقدترنتناقت بوده ق نلم یداخل یدعاق

 ییكمك به شناسا یبرا ین المللیب یكه در دعاق یشود در حال ینخالف نواعد آنره ن یشانل هر را

ن ق یادیكه ا ووول ق نواعد بن یكمتر بوده ق تننا نوارد یق نظم عمونیشووتر، نصووادیب یآرا یق اارا

: ی) وادن گردد ینقرح ن یرت با نظم عمونیشوود، بحث نغا ینخدقش ن یك نظام حقونینسولم 

ست كه در پاراگراف نورد بحث  راحتاً اا نیاا ا به بعد( 64، 1384 ستناده ید نغاین رق شكار ا رت آ

 شیرتیشده است نه هر نغا

 یل نحكمیرا دل خواهانه ق بدق  دل ینانو  حاكم بر دعو یكه دادگاه  ووادركننده را یدر نوارد-8

 (ش25ناده 1باشد )پاراگراف ح بند  قاود نداشته یق نانو  حاكم رابقه نتعارف ین دعویده ق بیبرگز

ر یناگز یآرا آ  است كه هرچند دادگاه ااراكننده را یق اارا یین نكته در خصوص عدم شناسایآخر

ن انر یق نرار دهد انا ایدن یط آ  نورد بررسوویاا نوارد فوق، پرقنده ق شوورا یكیاحراا  یاسووت تا برا

 ستشیت پرقنده نیدقباره ناه یبررس یبرا ینجوا

   اجرای آرای راجع به جبران خسارت قابلیت شناسایی و فصل سوم(

ضمانت ااراها در حواه دعاقی نقض نالكیت فكری    شایع ترین  سارت یكی اا  اا آنجا كه ا را  خ

اسووت ق با عنایت به اینكه نقررات ناهوی كشووورها در انینه دایره خسووارات نابل ا را ، با یكدیگر 

سی دارد لذا تنی سا سایی ق اارای تناقت ا شنا صل رااع به  سیو ، در ف ه كنندگا  پیش نویس كنوان

، 30ش در ناده را به ا را  خسارت اختصاص داده اند (31ق  30)نواد  ناده نستقل دقآرای خارای، 
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فرقض نختلنی برای شووناسووایی ق اارای آرای حاقی ا را  خسووارت ناشووی اا نقض نالكیت فكری 

هدف خود را اا ذكر این نوارد نختلف، امع كرد  نیا   كنندگا ،پیش بینی شوووده اسوووتش تنیه 

نواعد ناهوی كشورهای عضو ق نزدیك كرد  نواعد ا را  خسارت در كشورهای  ادر ق ااراكننده 

با نقالعه ناده  ش(Dreyfuss  and Ginsburg, op.cit., 1147 and 1148)رای بیا  كرده اند

 ر تنكیك كرد:نی توا  دق فرض نتناقت را اا یكدیگ

نندرج  كشور  ادر كننده در رای دادگاه، 1اگر نوع خا ی اا خسارت نانند خسارتنای ا رانی یك(

ر نوانین دادگاه كشور ااراكننده نیز قاود داشته باشد یعنی دادگاه كشور شده ق آ  نوع خسارت د

زا  رای  ووادر نی ااراكننده نیز در اقضوواع ق احوال نشووابه، به همین نوع خسووارت یا به همین نی

 دادگاهاگر در نوانین همچنین كنند، دادگاه كشور ااراكننده نكلف به شناسایی ق اارای رای استش 

رای را شناسایی كند ااراكننده، در اقضاع ق احوال نشابه، به آ  نوع خسارت رای داده نی شود ق اق  

پاراگراف ب اسایی نماید )نی شنیزا  خسارت را كاهش دهد یعنی رای را تا نیزا  نشخص نمی تواند

قارد شوووده،  2دادگاه ااراكننده دریابد كه خواها  برای آ  نیزا  ضووورر قانعیحال اگر  ( با این2 بند

خوانده اث ات كند كه دادگاه  ووادركننده فراتر اا نیزا  ( ق یا 1بند نسوومت اخیر دلیل ارائه نكرده )

یعنی اختیار كاهش  قانعی رای داده، دادگاه ااراكننده نی تواند نیزا  خسووارت را تقلیل دهد ضوورر

  ش(2)پاراگراف الف بند  به دادگاه داده شده قلی اا اری در كاهش ندارد

شور نحل  ست، در حقوق ك شده ا سارت خا ی كه در رای دادگاه  ادركننده درج  دق( اگر نوع خ

رای داده  3اشد برای ناال ناضی دادگاه  ادركننده، به خسارت تن ینیاارای رای شناسایی نشده ب

                                                 

1 -Compensatory Damages. 
2 - Actual Damages. 
3 - Punitive Damages 
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شناسند، ی را در نوارد نشابه به رسمیت نق دادگاهنای كشور نحل اارای رای، چنین خسارت باشد

 ( 1)نننوم نخالف بند  شناسایی ق اارای آ  رای نخواهند داشتالزانی به 

كه رای  ادره با نظم عمونی كشور نحل اارا نغایر  ناظر به نوردی است 31انا حكم نقرر در ناده 

شرایط خاص ست انا دادگاه ااراكننده نی تواند در  سارت، هم نقض كننده را  ،ا با رای به ا را  خ

تن یه كند ق هم رای بدق  اارا بانی نماندش اا این رق شوواید بتوا  این شوویوه را شووناسووایی ق اارای 

شووورایط اسوووت كه  راهكار نقلق ن وده ق نقید به برخیمال این با این حال اعاایگزین رای نانیدش 

شمار آید بگونه ای -1ع ارتند اا:  شور نحل اارای رای، راهكاری نوثر به  راهكار اایگزین، باید در ك

راهكار اایگزین باید در كشووور -2 ؛را بخوبی تانین كند ق نیز ننافع عمونی كه ننافع  وواحب حق

پیش نویس نقرر نی دارد كه اگر هنجارها ق  31ناده  2اا این رق بند  ووادركننده رای نعت ر باشوود 

شور  شرایط نپذیرد، در این حالت، دادگاه ك ستور نونت را در آ   شور  ادركننده، د نواعد داخلی ك

 ااراكننده رای باید خسارت ا رانی را شناسایی ق اارا كند نه آنكه دستور نونت را اایگزین ساادش

 نهادشیو پ یریجه گینت

 اا آنچه در این نقاله آند، نتایج ایر به دست نی آید:

پیچیدگینای فنی ناشووی اا تعارض نوانین ق تعیین دادگاه  ووالو برای رسوویدگی به دعاقی بین -1

المللی، گاه نانع بسیار بزرگی در احقاق حق  اح ا  حقوق ق سرنایه گذاری خارای ق فعالیت های 

شود  سوب نی  سریع به دعوی اا اهمیت تجاری بین المللی نح سیدگی  ایرا برای  اح ا  حق، ر

فراقانی برخوردار اسوووتش پیرق این اهمیت، سووواانا  انانی نالكیت فكری )قایپو( اخیراً پیش نویس 

 ا برای تعیین دادگاه  ووالو در فرقضكنوانسوویونی را آناده سوواخته ق در آ  نواعد نتحدالشووكلی ر

شته است ت ا اا این طریق، نظاننای حقونی نختلف به یكدیگر نزدیك نختلف نالكیت فكری نقرر دا
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 تتر شوندش این هدف، بسیار ننید ق نابل تواه است ق نی تواند انینه را برای گسترش بیشتر نالكی

 ا حقوق نزبور در انا  فراهم ساادشفكری ق حمایت شایسته تر ا

در انینه تعیین دادگاه  الو در دعاقی نالكیت فكری، پیش نویس كنوانسیو  الهه ق كنوانسیو  -2

به دالیل نقرح در نقاله اا بركسل دق نیز در نواد پراكنده ای به بحث نالكیت فكری پرداخته اند انا 

صو ی امله نارسایینای دق كنوانسیو  نذكور، تنیه یك سند تخصصی در حواه حقوق بین الملل خ

 ق نالكیت فكری ضرقری بوده استش

انا نس ت به آ   نویس كنوانسیو  الهه انت ا  شده است شس نورد بحث اا پییش نویهرچند پ-3

بخصووووص آنكه برای انق اق نالكیت فكری با نیااهای رقا، حاقی نوآقرینای نابل توانی اسوووت 

ن تواه باعث خواهد شد تا یگما  ا یب پیش بینی كرده استشنقرراتی نیز در انینه نحیط اینترنتی 

 س فراهم تر شودشیش نوین پیب ق الام االارا شد  ایتصو ینه برایان

نورد تواه نختلف  یدر حواه ها یگوناگو  حقون ینظاننا نواعد حل تعارض یك سوووااینزد-4

نا ش نورد تواه نانونگذار یپ یكرد كه اا ندتین رقینختلف نرار گرفته اسووت ا ینانونگذار كشووورها

ن یب یتجار یق نانو  داقر یكیر نانو  تجارت الكترقنینتعدد نظ یز نرار گرفته اسووت در حواه هاین

س یالملل صه ظنور ر ست با ایبه نن سیز این یت فكرینه نالكین حال در انیده ا سب ق ین  ست ننا ا

 ینوثر ق نابل اتكا برا یحقون یاا ابزارها یكیرا یقانع شوووود ا یت ادید نورد عنایز باین یضووورقر

سرنا یانتقال فناقر شور نا یخارا یه گذاریق  شكل با اكار یقاود نوان در ك ن حل تعارض نتحد ال

انتقادات قارد بر آ ،  ین سند با قاود برخید ایترد یر استش بیه پذیه گذار ق سرنایسرنا یكشورها

در نقد پو بوده ق یرا  عضو قایحال چو  ان یرد با اینانونگذار نا نرار گ ینناسب برا ییتواند الگو ین

س شد خصو اً در ان یس نیش نوین پینناد ا یق برر  یكه ننافع توسعه ا یینه هایتواند اثر گذار با

ضا ن شور انت شد یز به برخین نقاله نیق در ح-كند یك شاره  پیش ن تواه به نناد یبنابرا -اا آننا ا
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ش ین پینندرج در ا یارهایرا  با نعینقررات ار ینوارد نغا ین بررسوویاسووت همچن یضوورقرنویس 

 یتواند حاق ید، نین حواه بدل خواهد گردیدر ا ین المللیبه اسووتاندارد ب یس كه به احتمال نوینو

 م پرداختشیل بدا  خواهیبتنص یكه در نقاله بعد یرنابل انكار باشد؛ نوضوعیغ یق عمل یننافع علم
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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 
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