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تعارض  ) مللیصدور مجوز مالکیت معنوی بین ال ایه هامموافقت نقانون حاکم بر 

 ای قوانین( تجزیه و تحلیل ه

 

خصوصیت2مقدمه    .1 قابل   .  قانون  محدوده  معنوی  و  مالکیت  حقوق  به  صنعتی    2.1اعمال  مالکیت   2.2حقوق 

نوع شناسی قراردادها   4.1اعمال در غیاب انتخاب.  قانون قابل   .4.  . خودمختاری طرفین3و حقوق مربوطه.    رایتکپی 

 تریننزدیک   4.4شخصه.  معملکرد    4.3مقررات رم یک.  شرایط  نامه صدور مجوز تحت  موافقت  4.2و عوامل مربوطه.  

 نامه. کتاب  . 6آور برجسته. . مقررات الزام 5های آینده. الگو و چشم انداز مفاد 4.5ارتباط. 

 

 مقدمه . 1

نتیجهبه  بین   عنوان  آن افزایش  مالکیت معنوی،  به حقوق  مربوط  قراردادهای  یک هنجار شده است که  المللی کردن 

اعمال را  که ممکن است پیچیدگی موضوعات مربوط به قوانین قابل  هاییدر موقعیت   ،صدور مجوز، تعارض قوانین را

می  رقم  دهد  موافقت   زند.افزایش  که  است  این  دشواری نامه حقیقت  معنوی،  مالکیت  مجوز  صدور  بسیار های  های 

قوانین حقوقمتعدد د و تفسیر  به پذیرش  این حوزه تحمیل می بین   یگری  اینالمللی خصوصی در  بر    ، کنند. عالوه 

الگو، همراه با عطفنامه قت تی روند طراحی قراردادهای بسیار دقیق شامل استفاده از موافح به قواعد خاص یا   های 

از شرایط و وضعیت  مالکیت استفاده  قوانین صدور مجوز  پیامدهای  تعارض  به مالحظه  نیاز  استاندارد، در عمل   های 

 المللی را حفظ کرده است. معنوی بین 

ای که آن  توجهی به گستره ممکن است اطمینان حقوقی قابل  ،المللیو کامل قراردادهای بین   طراحی دقیق  ، درواقع

نامه را کاهش دهد فراهم کند. همچنین،  اعمال در قرارداد مبتنی بر محتوای دقیق موافقت تواند نقش قانون قابل می 
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انتخاب  دربرد طرفین  قانونماده اشتن  قمی   ، بین  تأسیس  سخت  وظیفه  از  قابلتواند  غیاب انون  در  قرارداد  به  اعمال 

به  کند.  جلوگیری  محکمه    عالوه، انتخاب  یک  موافقت ) انتخاب  می یک  داوری(  درباره  نامه  شکی  هر  متضمن  تواند 

شده با تحمیل  ،اعمالالذکر، موضوعات قانون قابل محکمه در دسترس برای دعوی قضایی باشد. باوجود وضعیت فوق 

مالکیت    صدور بینمجوز  جنبه معنوی  بازه المللی،  از  متأثر  عملی  رابطه  آن  در  که  دیگری  طراحی  های  همانند  ی 

 نیست را درگیر ساخته است. همربوط   هاقرارداد

اعمال بر حقوق مالکیت معنوی است که موضوع مهم صدور مجوز هستند. بامالحظه محدوده قانون قابل   آن وضعیتی

انحصاری این حقوق  قبه   ،ماهیت سرزمینی  قانون  بر آنابل صورت گسترده  مغایرتاعمال  را در  با محتوای    ها  شدید 

متعارض قانون حاکم بر قراردادها تحت تأثیر قرار داده است. در این زمینه، خصیصه برخی موضوعات مربوط به صدور  

قانون حاکم بر  صورت ضمنی که در درون محدوده استفاده از  صورت قراردادی یا چه به مجوز مالکیت معنوی چه به 

قابل قانون  تعیین  در  کلیدی  همچون  است  معنوی  که  مالکیت  است  این  پیچیدگی،  دیگر  عامل  یک  است.  اجرا 

فعالیتجهانی ذی شدن  صاحبان  منافع  تجاری،  بهره های  در  را  به حق  معنوی  مالکیت  از  در  برداری  همزمان  طور 

ولتی افزایش داده است. ازآنجاکه حقوق مالکیت معنوی،  د  های قضایی با استفاده از مجوزهای چند بسیاری از حوزه 

گستره  با  حقوقی  مربوط شامل  اصلی  موضوع  از  حفاظت  هستند،  محدود  سرزمینی  کشور   هی  چند  سرزمین    ، برای 

های تحت پوشش با قرارداد  متضمن اکتساب یا به رسمیت شناختن حقوق موازی برای هر یک از کشورها یا سرزمین

حقوق  ی    وضعیت سرزمینی درنهایت ممکن است به استفاده از قوانین ملی متفاوت درزمینه  شی ازنا  پراکندگیاست.  

 دولتی هستند.   مالکیت معنوی منجر شود که موضوعی مهم برای مجوزهای چند 

الزام عالوه بر این، منافع عمومی متأثر از صدور مجوز مالکیت معنوی تصدیق می  ممکن   آور برجسته کند که قوانین 

نظر از  المللی را صرف قواعد خاص برای صدور مجوزهای بین   که استفاده از هنگامی  ،اهمیت زیادی داشته باشد   است

ترین مفاد درباره قراردادهای  های حقوقی، دقیقکند. در برخی نظام اعمال بر قرارداد باشد تعیین می اینکه قانون قابل

آور  ای از قانون که هنجارها معموال شخصیت الزام متعلق به حوزه نامه انتقال فناوری،  مالکیت معنوی، همچون موافقت

به بین همچنین  است.  تراست  ضد  قوانین  ازجمله  دارند؛  شبکه المللی  گسترش  نتیجه  آن عنوان  دیجیتالی،  یک  های 
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که  است  شده  معمول  قراردادهای  مصرف   روش  کردن  منعقد  به  دارند،  سکونت  خود  کشورهای  در  که  کنندگانی 

کنند که در آن استفاده  مللی مربوط به بازاریابی محصوالت ازجمله صدور مجوز حقوق مالکیت معنوی اقدام می البین

مصرف  از  حمایت  اجباری  مقررات  و  حاکم  قوانین  خاص  تعارض  به از  ضعیف کنندگان  طرف  است عنوان  ممکن  تر، 

قانون انتخاب  بر  تو  هاآن ی  قاطعانه  با  کار  تأثیر گذارد. مالحظات مشابه،  به قراردادهای  مرتبط  جه  باشد ممکن است 

 گیرد. ایجاد یا اختراع از چارچوب یک رابطه کاری بین مرزی سرچشمه می  ، چراکه

 

 اعمال بر مالکیت معنوی خصیصه و محدوده قانون قابل . 2

 حقوق مالکیت صنعتی 2.1

قراردادی  تعهدات  بر  حاکم  قانون  مبتنی   ، تعارض  متفاوتی   معموال  بسیار  اصول  الهام  بر  که  مفاد  است  تعارض  بخش 

به  آن  تطبیقی،  دیدگاه  از  است.  معنوی  مالکیت  حقوق  مورد  در  پذیرفته قانون  گسترده  قانون  صورت  که  است  شده 

حفاظت طلب شده یا حفاظت جایگاه    ، کشور  اعمال بر وجود، اعتبار و حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی برای هر قابل

به سافلکس   معیار،  این  پذیرفته است.  ملی  قوانین  از  شماری  در  به صراحت،  و همچنین  است  در  شده  سنتی  صورت 

اعمال نظام خاص  مقررات  غیاب  در  دیگری  ماده    اند.شدههای  قانون  8در  شماره  مقررات  اروپا،  اتحادیه  گذاری 

می با توجه به نقض حقوق مالکیت همچون الزا  ،(، تأسیس معیار حفاظت جایگاه سافلکس2  )مقررات رم   2007/864

ازآنجاکه قاعده حفاظت جایگاه سافلکس1معنوی است  از ویژگی   ، .  بر این حقیقت است که یکی  های اساسی  مبتنی 

محدوده سرزمینی محدودشان در حفاظت است، دیدگاه سنتی این است که قاعده اجازه هیچ   ،حقوق مالکیت صنعتی 

مربوط به ماهیت حقوق مالکیت صنعتی است که اجازه   ،فاظت جایگاه سافلکسپذیرش گسترده ح  دهد.استثنایی نمی

 
شماره    1 قانون    در   2008ژوئن    17تا    2007جوالی    11از  –  2007/864مقررات  غیر    اعمالقابلمورد  تعهدات  مقررات  2  رم)   قراردادیبه  کاربرد  دامنه   )

است. معرفی حفاظت جایگاه سافلکس در    محدودشده(  8  و  1مواد  )  صنعتیناشی از نقض حقوق مالکیت    قراردادی  غیربه تعهدات    8ماده    ویژهبهو    2007/864

منجر   قانون  همین  از  استفاده  به  اصل  در  در    شود میمقررات  صنعتی خودش  مالکیت  حق  در  معموال  بکار  م  هایسیستمکه  مقررات  رودمیلی  گرچه   نظر   در. 

مورد خطاب با انتخاب قواعد در حقوق مالکیت    طورمعمولبهتنها شامل مسائل    8تا همه موضوعات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی را پوشش دهد. ماده    شدهگرفته

پیمان پیل ایتالیا، ماده   54پیمان پیل سوئیس، ماده    110(1)   مادهنیا،  قانون مدنی اسپا  10(4)  مادهپیمان پیل اتریش،    34(1معنوی در قوانین خاص مانند ماده )

بلژیک    93 پیل  مسائل  شودمیپیمان  مورد  در  قانون  انتخاب  اولیه،    مانندبه  چنینیاین.  محتوا،  نامثبتمالکیت  اعتبار،  وجود،  علیه    زمانمدت،  اثرات  و  انتقال  یا 

 ت پوشش قوانین نیست. اشخاص ثالث از حقوق مالکیت معنوی در اصل تح
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به هنگام ایجاد و انتخاب قواعد حاکم بر مفاهیم سرزمینی و اصل رفتار ملی    امکان انتخاب محدودی ها  دهد دولت می 

بین  معاهدات  در  موافقت موجود  و  پاریس  کنوانسیون  مانند  جنبه المللی  معنوی  نامه  مالکیت  حقوق  تجاری  های 

تریپس)موافقت  باشند؛(  TRIPS/نامه  قابل   بنابراین،  داشته  قانون  سافلکس  جایگاه  حفاظت  به  اعممعیار  مربوط  ال 

 کند.چنین حقوق مالکیت صنعتی را تعیین می 

اعمال به ماهیت موضوع قرارداد، خصوصیات در تعیین قانون  قانون قابل   ، حاکم بر با توجه به وجود یک قاعده خاص

رون  شوند. امور قرارگرفته در د بسیار مهم می  ،المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتیاعمال به قراردادهای بینقابل

نظر    بدون در   ، قانون کشور حفاظت سافلکس  ، مبتنی بر حوزه استفاده تعارض قانون حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی

های قراردادی معامله حاکم است هستند. با توجه به صدور مجوز یا اعمال به قرارداد که بر جنبه گرفتن قانون قابل 

سرزمینی  انتقال دامنه  با  سرزمینی  قوانین   بیش   دهندهپوشش  مالکیت  از  استفاده  به  منجر  امر  این  کشور،  یک  از 

سرزمینی حفاظت قلمرو  به چنین مالکیت صنعتی چندین  مربوط  موضوعات  به  توجه  با  قرارداد  پوشش  تحت  شده 

 اعمال کند. طرفینتوجهی بر در عمل ممکن است مسئولیت قابل  پراکندگیشود. این حقوقی می 

باشد(، شرایط ازجم)انتقال حقوق مالکیت صنعتی   اعطاشده  انتقال ممکن است  یا  آیا یک مجوز  این موضوع که  له 

ها در  هایی که مربوط به ورود آن مانند آن  -اعتبار انتقال و مجوز و مسائل مربوط به اثرات شخص ثالث از این معامالت 

  ی حقوق مالکیت صنعتی درعنوان عوامل ذاتمعموال به   -ثبت عمومی و اولویت بین نقل و انتقاالت و مجوزها هستند 

بنابراین،    هایی است؛رو افتادن در محدوده استفاده از تعارض قاعده حاکم بر چنین قانون شود و ازاین نظر گرفته می 

فرما هستند. قانون  اعمال به قرارداد حکم نظر گرفتن قانون قابل  بدون در   ، با قانون مربوط به حفاظت  این موضوعات 

شده است. موارد فوق پیامدهای عملی  حقوق یا مجوز منتقل   قانون هر کشور است که در آن، رد،  حفاظت در این مو

بسیار مهمی دارد، از افرادی که اجازه داده نشده تا مستثنا شوند تا آن مسائل مربوط به حفاظت جایگاه سافلکس. 

قاب قانون  انتخاب  با  که  است  موضوعاتی  آن  با  پیوند  در  قانون حفاظت  از  قراردادلاستفاده  به   توسط طرفین  اعمال 

 بالتکلیف مانده است.
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گیری قواعد، تفسیر آن، عملکرد آن، پرداخت و حق امتیاز،  ویژه با توجه به شکلبه   در مقابل، خصوصیات قراردادی

ها موضوعاتی هستند که  غالب است. این   ، های از بین بردن تعهدات و عواقب بطالن قراردادعواقب نقض تعهدات، راه 

قابلبه  قانون  محدوده  درون  در  به طورمعمول  قرارداد  به  مادهنحوی اعمال  در  شماره    12  که   2008/593مقررات، 

رم   طرح 1)مقررات  می (  قرار  قابل   2گیرند.شده  قراردادقانون  رسمی  اعتبار  به  سایر  می   ،اعمال  یا  تشریفات  از  تواند 

 در آخر تنها  یت صنعتی است؛ کهمجوز حقوق مالکصدور  برای    نیازکه پیش نحوی شده متمایز شود به الزامات تحمیل 

اس  محدوده  درون  قرار  در  سافلکس  جایگاه  حفاظت  از  مجوز بااین  . گیردمی تفاده  رسمی  اعتبار  با   ، حال  تطابق  در 

ت رم  مقررا 11مانند ایجاد ماده    شده است؛اعمال به اعتبار رسمی قرارداد تعیینقانون قابل   مقررات عمومی مندرج در

یا قانون کشوری که در آن منعقدشده   در قاعده   ، را  اگر آن الزامات رسمی قانون   ، که یک قرارداد رسماً معتبر است  1

 است رعایت کرده باشد.

 

 رایت و حقوق مربوطه کپی 2.2

حق انحصاری  بهاعمال  هایی که در درون محدوده استفاده از قانون قابل نیاز به تمایز میان موضوعات قراردادی و آن 

کپی   داده، رخ  حق  مجوز  حوزه  میان نیز  رایت  در  است. خصوصیات  نتایج   مطرح  به  قانونی  قواعد  به  مربوط  تعارض 

دهنده که در  اعمال به قراردادهای پوشش محدوده قانون قابل ویژه به  ، به اند ازاین بحث شده یش هایی که پمشابه؛ آن 

که در بحث در موردقرارداد مربوط به حقوق مالکیت کنند؛ همان اصول مشابه  اصول، موضوعات مشابهی را ارائه می 

شد  مطرح  بااینشودمی منجر    صنعتی  کپی   ،حال.  مجوز  چالش رایتصدور  برخی  دیگر،  است.    های  کرده  تحمیل  را 

ویژگی   ،نخست تأثیر  تحت  زیادی  حد  تا  کپیکپی   هایقراردادها  قانون  محتوای  و  از  رایت  که  هستند  اساسی  رایت 

چشم انداز  کند. دوما، آن شایسته نیست که از یک حفاظت می   ، توجه به آزادی قراردادمؤلف با تحمیل محدودیت قابل

  این نیاز  ،روگردد و ازاین   دچار پراکندگیحدودی  رایت خاص تا  تطبیقی انتخاب مفاد قانون در مورد موضوعات کپی 

 
 ( 6/1777 7.20084. ال( )2به تعهدات قراردادی )رم    اعمالقابلدر مورد قانون  2008ژوئن  17 – 2008/593مقررات شماره  2
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نمی  که  موضوعاتی  به  توجه  با  مربوطه  عامل  تا  بیشتر شود  است  به ممکن  تعیین  تواند  گردد  تلقی  قراردادی  صورت 

 شود.

دچار  خود  خودی رایت به اعمال به کپی قانون قابل  که یک موضوع در زمینه نحوی ، به شخصیت قائل شدن برای انتقال

تواند رایت، حقوق خاصی نمی توجهی با توجه به این حقیقت که در اکثر قوانین کپی پیامدهای قابل  پیچیدگی گردد، 

به  این  دارد.  شود  مجوز  دارای  یا  نظام  ، ویژهمنتقل  اخال برای  حقوق  که  به هایی  که  قی  مسلم  حقوق   اصوالًعنوان 

هایی دیگر که در آن  همچنین در نظام   ،ی از قوانین قاره اروپاتواند نادیده انگاشته شود درست است. این در بسیارنمی

کپی  محدودیترژیم  شامل  درهرحال،  رایت  است.  شایع  است  نویسندگان  از  حمایت  باهدف  انتقال  به  خاصی  های 

نویسنده از حقوق اخالقی خود چشم بپوشد. ممکن است    شود چنانکه توجهی در قوانین ملی یافته می واگرایی قابل 

دهد بسیار می   کارهای اقتباسی را   ی اجازه ور مجوز مربوط به اینترنت که  الگوهای جدید صد ی    ها درزمینهجنبه این  

عنوان یکی از موضوعات پوشی به پوشی از حقوق اخالقی و دامنه بالقوه چشم اند. برای مثال، امکان چشمبرجسته شده 

ه است. این موضوع با محدوده حفاظت از حقوق اخالقی  شد نظر گرفته   در   مبرم برای صدور مجوزهای عامه نوآوری،

عنوان  تواند به که نمی طوریرایت به رو افتادن درون دامنه انتخاب قانون حاکم بر کپی رایت و ازاینتحت هر رژیم کپی 

ن است اعمال به بازه حقوق اخالقی و به تعیین آقابل   ،قانون  ، . درواقعشودمی قراردادی تلقی شود مشخص    موضوعاتی

آن  قابل اگر  قانون  مجوزهای  از  استفاده  با  به  ها  قابل کپی   قرارداد   هراعمال  قانون  نه  و  قرارداد  رایت  به  اعمال 

 ازاین ذکر شد، این وضعیت مشکالت دیگری را با توجه به مجوزهای چند طور که پیش پوشی باشند. همانچشمقابل

 کند. دولتی ایجاد می 

رایت عناصری اساسی در حوزه حفاظت از کپی   ،رایتکپی   ها و استثنائات در زمینه آنجاکه محدودیتعالوه بر این، از 

باسیاست مطابق  را  درگیر  مختلف  منافع  که  کپی هستند  رژیم  مربوطههای  می   ، رایت  موضوعات متعادل  این  کنند، 

کپی  بر  قانون حاکم  تعارض  از  استفاده  درون محدوده  در  به  گرایت جای می همچنین  قاعده، همچنین  یرند. همین 

یا محدودیت امکان چشم استثنائات  آن  از  می پوشی  منجر  می ها  این  موقعیت مجوزهای  شود.  با  زیادی  ارتباط  تواند 

 شوند. فرما می رایت حکماعمال به خود کپی خاص داشته باشد. همه موضوعات ذکرشده در باال با قانون قابل 
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رایت وابسته شده، در عمل به انتخاب و اوریجینس لکس که بسیار به زمینه کپی تضاد بین حفاظت جایگاه سافلکس  

قانون حاکم بر مالکیت یا تألیف اولیه محدودشده است. در این راستا، ایده اینکه قانون بر عنوان یا مؤلف اصلی آثار 

قابل پذیرش  با  که  حقوقی  حفاظت  از  است  به حاکم  اقتباس دستتوجهی  درآمده  است.  حفاظت   مقابل  شده  معیار 

جایگاه سافلکس، استفاده از معیار لکس الکی اوریجینس به نفع یک محل واحد، معموال به حفاظت از قانون محل  

هی  توجتا حد قابل  رایت واگراییشود. گرچه انتخاب قانون حاکم بر کپی اقامت خالق یا محل نخستین انتشار منجر می 

نیز وجو  اروپا  اتحادیه  داردحتی در درون  قابلواگرایی اما  ،  د  قانون  بر روی  به ها  یااعمال  اولیه متمرکز    عنوان  تألیف 

نحوی به  و  پذیرفته شوند که به می   تلقی  هستند  قابلصورت گسترده  قانون  و محدوده  شده است که  به نقض  اعمال 

 3در کل حفاظت جایگاه سافلکس است.  ،حفاظت از چنین حقوقی

زمینه کپی  مربوطه آن  رایتهمچنین، در  پذیرفته به   ،و حقوق  انحصاری سرزمینیطورکلی  به    ، شده است که حقوق 

می  منجر  اساسی  سیستمی  تعارض  در  سافلکس  جایگاه  حفاظت  آن  در  که  محدوده  با  شود  بامالحظه  حاکم  قانون 

رایت بر انتقال، ثبت  اعمال به خود کپی رو، قانون قابل در تطابق با کنوانسیون برن است. ازاین  نقض حقوق وحفاظت و  

عمومی  ثبت  در  چشم4قراردادها  امکان  حفاظت،  محدوده  محدودیت ،  اخالقی،  حقوق  از  به  پوشی  استثنائات  و  ها 

امکان چشم کپی  و  آن رایت  آن پوشی  حفاظت  برای  که  کشوری  قانون  درحالی باشد می  ادعاشده  ها،  به  .  توجه  با  که 

 شده است.مجوز گرفته یا منتقل   حقوق در آن،قانون قراردادها آن قانون کشوری است که 

 

 

 

 
کشوری که از آن سرچشمه  قانون هر کنند؛ یک رویکرد مبتنی بر استفاده از تعدادی از کشورها ازجمله پرتغال، یونان و رومانی در آخر محدوده خاصی را دنبال می 3

بااین از قانون مبدأ معموال به موضوع عنوان یا گرفته است. حتی  وجود، انتخاب مربوطه قانون حاکم ممکن است در شرایطی بسیار گسترده صورت گیرد. استفاده 

با قانون مبدأ اعمال میه کپیکند کپیمان پیل تعیین می  60تألیف اولیه محدودشده است. برای مثال، دررومانی، گرچه بند   بر اساس ماده  رایت  قانون   62شود، 

چون فرانسه، استفاده که در آن رویکرد اوریجینس لکس با قانون موردی دنبال شده، هم   اعمال به نقض قانون مکان نقض است. همچنین در کشورهای دیگریقابل

 ، با ارجاع. 148-151در  4(، یادداشت ساپرا 2009)  آسنسیواست. ببینید د مگوئل ارجاع شده   رایتکپیاولیه  تألیف آن همچنین به تعیین حق یا 
( با توجه  2006) 136اچ.جی.  4720،1831. شماره  2000  دادگاه عالی توکیو  -سالوادور دالی   توسط دادگاه عالی توکیو در موردرا ببینید    2003می    28تصمیم   4

به قرارداد مربوط به    الملل(. اصول حقوق بین2009)   رایت ژاپن بین دو شخص اسپانیایی، ذکرشده توسط کیدانا، سودیچی انتقال کپیبه امکان دهی قانون ژاپن 

 475-476(.52) المللبینکنونی(، سالنامه ژاپنی حقوق   هایویژگیدادگاه سابق در ژاپن و  تحوالت اخیر ) معنویخصوصی در مورد مالکیت 
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 خودمختاری طرفین  . 3

المللی نیز تصدیق  صورت بیندارند که به   اعمال به قرارداد آزادی تعیین قانون قابل  ،ل اساسی این است که طرفیناص

تواند انتخاب شود  شود که می عنوان قانون ملی اعمال میهای خاصی به محدودیت  ،هابرخی رژیمشده است، اگرچه در 

  نامه المللی باید توصیه شود تا یک موافقت در قراردادهای صدور مجوز بین   ده انتخاب را محدود کند. به طرفینو محدو

قابل  قانون  انتخاب  به قراردادبا  به   ،ایامه نمنعقد شود. چنین موافقت   ، اعمال  عنوان یک منبع قطعیت ارزش بسیاری 

اعمال در غیاب انتخاب،  مشکالت و عدم قطعیت که هنگام ضرورت در تعیین قانون قابل   ویژه به دلیلقانونی دارد، به 

می  ماده ظاهر  اروپا،  اتحادیه  در  رم    3  شود.  طرف  ، 1مقررات  خودمختاری  تحتاصل  گسترده   ین،  بسیار  ای  شرایط 

 انتخاب کنند  توافق دارند  به آن از هر کشوری که دهد تا قانون را، اجازه می  که آن به طرفینطوریاست به شده نتدوی

موافقت  ندارد.  قرارداد  با  پیوندی  هیچ  که  است  کشوری  آن  اگر  انتخابنامهحتی  مجموعه های  توسط  های  شده 

بین  موسسه  اصول  مانند  قانون  حقوق  غیردولتی  کردن  یکنواخت  مورد    (UNIDROIT)  خصوصی المللی  در 

عنوان انتخاب و نه به  عنوان تلفیق محض توسط مرجع قواعد مربوط در درون قراردادالمللی، به قراردادهای تجاری بین 

 شوند.مبتنی بر یک سیستم ملی است مالحظه می  اعمال به قرارداد کهقانون قابل 

  ضمنی   صورتبه کند بلکه همچنین  تنها انتخاب قانون را بیان می پذیرد که نه می   1مقررات رم    3، ماده  گذشته از این

می  که    کند انتخاب  کند  فراهم  را  شرایطی  شودبه   تواند می تا  ثابت  شرایط   بر   بنا،  روشنی  یا  قرارداد  که  وضعیتی 

های گنجانده  کند که در مقابل دیگر رژیم بیان می   ، توجه است که مقدمه مقرراتارتباط، آن قابلدراین   دارد.   موردنظر

موافقت انتخاب  قرارداد،  محکمهدر  کدام   ، نامه  انتخاب  تعیین  در  که  است  عواملی  از  یکی  به   تنها  وح  وضقانون 

 کننده است.، تعیین شدهتصریح 

  ، اعمال به قراردادهای مالکیت معنویکننده قانون قابلانتخاب  ی بین طرفینحال، یک منبع مهم قطعیت قانونبااین

به نمی را  واحد  قانون  از یک  استفاده  کند. همانتواند  تضمین  معامله  مربوطه  طور که پیشکل  ابعاد  ذکر شد،  ازاین 

اعمال به موضوع  بل باید توسط قانون قا  ، ثالث این قراردادها  عتبار انتقال یا مجوز و اثرات طرف همچون انتقال، شرایط ا

عنوان قوانین بسیار در اصل به )رو، آن قرارداد لکس نیست اما حفاظت جایگاه سافلکس  اصلی مجوز اعمال شود. ازاین
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قانون    مال به همه آن موضوعات، تحت شرایط اععنوان کشورهای تحت پوشش قرارداد(، قانون قابل متفاوت حفاظت به 

به قابل اس اعمال  معنوی  مالکیت  موضوعات  ت.حق  آن  لکس  ،مقررات  قرارداد  از  به مستقل  قانون  ،  انتخاب  از  ویژه 

مالکیت اعمال به حقوق  در قانون قابل  ، آور تعارض قواعد قانونخاطر ماهیت الزام   که این به   ماند باقی می   نامه موافقت 

 معنوی است.

پراکندگی دیگر  عامل  پیچیدگی    یک  حقوق    با  مواجهه  درو  به  مربوط  معنوی قرارداد  آن    ،مالکیت  که  است  این 

المللی  آور بین اعمال به قرارداد ناشی از اهمیت مفاد الزام نامه در مورد قانون قابلتواند با دستیابی به یک موافقت نمی

های خاص بر  هایی از چنین قواعدی شامل مقررات ضدتراست یا قانون رقابت، همچنین محدودیتحذف شود. مثال 

فناوری  ازاینهای  تجارت  است.  دوگانه  کاربرد  بین دارای  مجوز  صدور  قراردادهای  معرض  رو  در  است  ممکن  المللی 

های حقوقی دیگر باشند تا اینکه در معرض استفاده از قانون قرارداد  المللی خاص نظام آور بیناستفاده از مقررات الزام 

الزام   1ات رم  مقرر   9که در ماده  طوریبه  به منافع  شده است  ه توضیح داده آور برجستدر مورد مفاد  باشند. با توجه 

 درگیر شده، استفاده و اثرات این مفاد تا حد زیادی متفاوت است.

ائات ها و استثندر معرض محدودیت   نین ذکر شود که اصل خودمختاری طرفآن باید همچ 1در چارچوب مقررات رم 

خاصه با توجه به ایجاد ماده    باشد.نیز  کیت معنوی  مربوط به قرارداد مرتبط با حقوق مالخاص است که ممکن است  

کنندگان را از  مصرف   ممکن است  ، شده توسط افرادکنندگان خاص که استفاده از قانون انتخابقراردادهای مصرف   6

داده  نکند حفاظت  محروم  او  به  او    شده  از  حمایت  تا  کند،  نمیحمایت  که  مفادی  موافقت   تواند با  با  توسط  نامه 

  . مقررات مشابه ممکن است برای قراردادهای باشد فسخ شوداجرا  تواند قابل های قانون که در فقدان انتخاب می ویژگی 

 رم یک دیده شود.   8ات ماده استخدام افراد در مقرر
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 در غیاب انتخاب اعمالقابل. قانون 4

 وع شناسی قراردادها و عوامل مربوطه ن 4.1

از مجوزهای ساده و  قراردادها فراتر  ، آن برای این هاانتقال ی مربوط به حقوق مالکیت معنوی بسیار متنوع هستند. 

را ترکیب   قراردادها بسیار معمول است تا موضوعات متفاوتی را همچون اختراعات، عالئم تجاری، معلومات و دانش و... 

آنچه    کنند؛ افزایش  به  رو  این  شودمی نامیده    هآمیختدرهم   هاینامه موافقت روند  همه  است   هانامه موافقت .  ممکن 

مواد   از  کنند مبسیاری  ترکیب  باهم  را  عمل    ایقاطعانه   تأثیر بنابراین    ،تنوع  دارند.  اشخاص  تعهدات  و  حقوق  بر 

، با مثالًکه توضیح داده شد    طورهمان  ، ، به توسعه انواع متعددی از قراردادها با ساختارهای بسیار متفاوتوکارکسب

منه سرزمینی این ، داالمللیبین  اندازیچشم . از  شودمی مقایسه بین یک قرارداد مجوز معمولی و مجوز متقابل منتهی  

با گستره    مجوزهای که ذکر شد در هنگام مقایسه مجوزهای یک دولت مجرد تا    طورهمانتا حد زیادی    قراردادها نیز 

در اشکال متفاوتی نمایان   ها،نامه موافقت مالکیت معنوی، در    هایانتقالوه بر این، مجوزها یا  جهانی متفاوت است. عال 

توزیع و امتیاز معموال شامل مجوز حقوق مالکیت معنوی خاص است.   هاینامه موافقت . قراردادهایی همچون  شودمی 

مشترک معمول است. این تنوع یکی از    گذاریسرمایه مهندسی خاص یا معامالت    هاینامهموافقت این همچنین در  

یت معنوی در غیاب انتخاب به قراردادهای مالک  اعمالقابل را در فرایند ایجاد قانون    هاتفاوتچندین عاملی است که  

 .دهد می افزایش  طرفین

بر  حاکم    در تعارض کلی قانون  شدهاستفاده عوامل مرتبط    بستن شامل عدم قطعیت به کار    ،مربوط   هایجنبه دیگر  

  خوبی با برخی شرایط مطرح،  در پیوند   ، با برخی عوامل  همراه  این مورد   ی است.قراردادهای مربوط به مالکیت معنو 

  که به محل اقامت طرفین مربوط هستند؛ طرفینی  هاییآنست؛  که مبتنی بر مکان اجرای قرارداد ا  هاییآن همچون  

انجام   را  مشخص  قرارداد  قرار    هاییآن یا    دهند می که  قرارداد  با  نزدیک  پیوندی  در  بین   .است  گیرند می که   حتی 

قانون   بر  قانون حاکم  قانون    صورتبه به قراردادهای مالکیت معنوی را    اعمالقابلکشورهای کمی که تعارض خاص 

رای مثال  ب  .در آن یافت شود وجود دارد  تواند می در این حوزه    هاقطعیت که عدم    توجهیقابل  هایتفاوت ،  اند درآورده 

به مالکیت   اعمالقابلخصوصی سوئیس، قانون    المللبین پیمان حقوق    122تحت شرایط ماده   به قراردادها مربوط 
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پیمان    43(  1)  پاراگرافبر اساس    باشد؛ در مقابل  دهنده  مجوزیا    دهندهانتقال معنوی باید قانون محل اقامت دائمی  

کشور    بعداً)  استرالیاخصوصی    المللبین قانون  پوشش  تحت  که  قراردادهایی  آن  رم(،  کنوانسیون  با  شده  جایگزین 

باشند، در   از یک کشور  شرایطی که حفاظت کننده  بیش  برای  اقامت دائم  گیرند می را دربر    قراردادها  قانون محل   ،

 . باشد می یا مجوز دهنده   دهنده انتقال

  به  توجهیقابل مقبولیت    ،با پیوند نزدیک به قرارداد مربوطرویکردهای منعطف مبتنی بر استفاده از قانون یک کشور  

قطعیت  اند آورده   دست به عدم  است  این ممکن  در عمل  دادن شرایط   عنوانبه . گرچه،  قرار  به مالحظه  نیاز  نتیجه 

  به   شدهداده خاص قرارداد؛ وظیفه مشکل ارزیابی پیوندهای متفاوت با چندین کشور درگیر شده و درجه مهم اختیار  

مجاورت در این زمینه ممکن است بنابراین، توسل صرف به اصل    ؛منجر شود  اعمالقابلهنگام تعیین قانون    هادادگاه 

دعوی قضایی بین   تواند می   متعاقباًبه قرارداد را تضمین نکند و    اعمالقابل با توجه به قانون    بینیپیشمناسب    میزان

تحت این شرایط، برگشت به دکترین عملکرد مشخصه،    تغذیه کند.را ایجاد و    اعمالقابلاشخاص در خصوص قانون  

است.   شده  بیشتر  قانونی  قطعیت  کردن  فراهم  در  معمول  مکانیسم  عملکرد  حالبااینیک  یک  وجود  درباره  بحث   ،

سنتی موضوع جدالی گسترده با توجه به    صورتبه دارد    تأثیرتعیین کسی که بر عملکرد مشخصه    نهایتاًمشخصه و  

تکامل تعارض قوانین حاکم بر قراردادها در اتحادیه اروپا و    است.  ط به حقوق مالکیت معنوی شدهقراردادهای مربو 

  فردی منحصربه مجادله پیرامون استفاده از آن قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی، چارچوب  

، با توجه به آن  استفاده از دکترین عملکرد مشخصه و اصل مجاورت  ذاتی در زمینه  هایچالش ت و  الدر ارزیابی مشک

 کرده است.   قراردادها ارائه

 

 صدور مجوز تحت شرایط مقررات رم یک  هاینامهموافقت  4.2

در حال حاضر در ماده    ،طرفین  وسیلهبهادها در غیاب انتخاب  به قرارد  اعمالقابل قوانین اتحادیه اروپا حاکم بر قانون  

کنوانسیون رم(    4ماده  ) هنگام مقایسه با سلف خود    توجهقابلکه شامل تغییرات    اند شدهمقررات رم یک مندرج    4

به نقش عملکرد مشخصه و  ویژه به  توجه  آن تغییرات    با  )مجاورت( است.  پیوند نزدیک  افزایش    باهدف   عمدتاًمعیار 
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قانون   پیدا کردن  فرایندهای  در  ماده  اند بوده امنیت حقوقی  پاراگراف    1رم  مقررات    4.  در  بندی جدید  قانون  ،  1با 

در شرایط استثنایی  به دسته خاصی از قراردادها با استفاده از قوانین ثابت و مستقیم که ممکن است تنها    اعمالقابل

عوامل مربوطه در    عنوانبه که    نهندمی عوامل نزدیک ثابتی را بنیان    ،. این قوانیننهد مینادیده گرفته شود را بنیان  

  ،1مقررات رم   4. ماده  شوند می گرفته  نظر  در  شدهواقع هر گروه از قراردادها در کشوری که مرکز ثقل خود    یابیمکان

یکی از    عنوانبه   تواند نمیملکرد مشخصه را در تعیین قانون حاکم بر آن مواردی که قراردادها  تنها نیاز به شناسایی ع

پاراگراف   در  نوع    بندیدسته آن    1انواع خاص فهرست شده  از یک  بیش  یا جایی که عوامل قرارداد در درون  کند 

این را    ، 4ماده    3راه گریز در پاراگراف    دهندهارائه . عالوه بر این، بند  داند می   گیرند می قرار    2در پاراگراف    شدهارائه

به    تر نزدیک آشکارا    ، بارزی  صورتبه   دستگاه استثنایی است که تنها در مواردی که قرارداد   یکآن که    سازدمی روشن  

دیگر به    ، یک کشور  پاراگراف    هاییآننسبت  در  گرفته    اند شدهداده نشان    2یا    1که  این،  شودمی به کار  بر  . عالوه 

است    ،اند نشده تهیه    فرض پیش  عنوانبه   2و    1پاراگراف   قواعدشان ممکن  بند   که هنگامیگرچه  از  استفاده  شرایط 

 نادیده گرفته شود.  آید می راه گریز پیش   دهنده ارائه

که  قرارگیری  تا حدی  به  است  از    قرارداد ممکن  درون یکی  ش   1پاراگراف    4ماده    هایدسته در  ود، وجود  شناخته 

قراردادها  هایدیدگاه  آن  در  مشخصه  عملکرد  درباره  دست    ، متعارض  از  را  خود  قبلی    بندی دسته .  دهد می اهمیت 

  حق به عبارت است از: فروش محصوالت، قرارداد ارائه خدمات، قرارداد مربوط    1قراردادهای فهرست شده در پاراگراف  

، قراردادهای توزیع، فروش محصوالت ، قراردادهای فرانشیزغیرمنقولال ویا در اجاره ام غیرمنقولدر اموال  برداری بهره

ابزارهای مالی. معرفی قوانین ثابت در بنیان نهادن آنچه    در بازارهای تحت نظارت  منعقدشدهبا حراج و قراردادهای  

قانونی   قطعیت  است  در   هایبندیدسته در    خصوصاًقانون حاکم  در حال حاضر  که  قراردادها  از   4( 1)  ماده   خاصی 

افزایش    فهرست را  بادهد می شده  ارتباط  در  مورد،  این  مشخصه    .  عملکرد  تعیین  که  است  قراردادهایی  دسته  آن 

 مجادله برانگیز است. زیع و فرانشیز،همچون قراردادهای تو 

  4.1  مادهفهرست شده در    است که یک دسته از قراردادهای  توجه قابلآن    ، در مورد اصالح قراردادهای صدور مجوز

رم   مقررات  سال    شدهتدوین   1طرح  در  مالکیت 2005توسط کمیسیون  به حقوق  مربوط  قراردادهای  به  مراجعه   ،
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  که شخصباشد طرح، آن قراردادها باید تحت حاکمیت قانون کشوری  (F)4.1 ماده اساس  براست.  معنوی یا صنعتی 

قصد داشت تا معیاری عام و ثابت برای    ای ماده . چنین  داردسکونت دائمی  در آن    حقوق یا واگذار کرده    دهنده انتقال

در    هامکثکند.    گذاریپایهانتقال یا صدور مجوز حقوق مالکیت معنوی است    شاناصلیهمه قراردادهایی که هدف  

مکان پیدا کردن یک قاعده ثابت قادر به فراهم کردن یک پاسخ ناشی از ا عمدتاً ،این ماده گذاریقانون طی فرایندهای 

 .اند یافتهتوسعه  وکارکسب مناسب به نوع شناسی متنوع قراردادهای مالکیت معنوی بود که در رویه 

تعیین   که هنگامی ممکن است مرتبط باشد    4(1)  ماده متعدد قراردادهای فهرست شده در    هایبندیدسته ،  حالبااین

معنوی    اعمالل قابقانون   مالکیت  اصلی حقوق  موضوع  قراردادها،    امتیازحق    هاینامه موافقت ،  ویژهبهت.  اس   هاآن به 

قراردادهایی پیچیده هستند که معموال در موضوعشان حاوی صدور مجوز حقوق انحصاری خاص )همچون    فرانشیز(،)

یا   تجاری  هستند.رایتکپی عالئم  دانش  و  قا  (  یک  خاص  گنجاندن  ماده    مورد  در عده  در  امتیاز،  حق  قراردادهای 

4.1(E)  خاص را به همه قراردادهای حق    و فقدان قاعده در مورد قراردادهای مالکیت معنوی، قابلیت اجرای مواد

حت شرایط قاعده ثابت پاراگراف  . تکند می فراهم    ، حقوق مالکیت معنوی در هدف قرارداد  از وجود   نظر صرف ،  امتیاز

(E)  قانون که    ،اعمالقابل،  کشوری  قانون  قراردادهای    ی دارنده باید  دیگر  انواع  باشد.  دارد  دائمی  سکونت  امتیاز 

، قراردادهای  ویژهبه ممکن است در عمل شامل مواد مربوط به حقوق مالکیت معنوی شوند.   4.1فهرست شده در ماده 

باشند.   تجاری  عالئم  مجوزهای  شامل  است  ممکن  دسته    نامهموافقت یک    عنوانبه   ازآنجاکه توزیع  در  قرارگرفته 

مقررات رم یک است، معیار این است که قرارداد باید تحت شرایط قانون    (F)4.1  مادهدادهای توزیع در شرایط  قرار

 شاناصلی از اینکه حقوق مالکیت معنوی در موضوع    نظرصرف اقامت دائمی دارد اعمال شود    کنندهتوزیع کشوری که  

 وجود دارد. 

مقررات    ( b)4.1  مادهقراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی برای ارائه خدمات در شرایط    پذیرامکان   بندیطبقه 

تابع شرایط قانون کشوری که    ،سزاوار توجه ویژه است. تحت شرایط آن ماده، یک قرارداد برای ارائه خدمات   ، رم یک

باید در    ،که مفهوم ارائه خدمات  کند ی م  تأکید . مقدمه مقررات رم یک  باشد می ت اقامت دائمی دارد  مخد   دهندهارائه

در   که  روشی  در    ،شدهاعمال  2001/44مقررات    (b)5.1  مادههمان  عدالت  دیوان  راستا،  این  در  شود.  تفسیر 
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قضیه    اش داوری  آوریل  (Falco)   فالکودر  تابع  2009،در  قرارداد  یک  که  داد  یک حق   حکم  که صاحب  شرایطی 

یک قرارداد برای    ،پاداش اعطا کرده است  درازایحق استفاده از آن حقوق را    اش قراردادی مالکیت معنوی به شریک  

که   است  این  اصلی  ایده  نیست.  خدمت  مجوز    هاینامه موافقت ارائه  خدمات   عنوان به صدور  ارائه  برای  قراردادهایی 

رار گیرد که نوع شناسی  ق مدنظرباید این حقیقت   چراکه شوند نمی مقررات رم یک توصیف  4.1 مادهمبتنی بر اهداف 

  هایی نامهموافقت   تواند می به صورتی که آن هنوز هم    ،ی مربوط به حقوق مالکیت معنوی بسیار متنوع استقراردادها

  ( b)4.1و ماده    2001/44مقررات    (b)5.1قراردادهایی برای ارائه خدمات در شرایط ماده    عنوانبه که ممکن است  

توسط صاحب حق مالکیت مثالی باشد که    هانامه موافقت شوند را درگیرد. این باید برای    بندیدسته مقررات رم یک  

خدمات   کنندهفراهم تابع تعهد اصلی هر یک از اشخاص  ،استفاده از مجوز به لحاظ عملکردی تا شدهداده اجازه  معنوی 

یک قرارداد ترکیب یک مجوز    باشد کهوجود داشته  آن وضعیت ممکن است    ،. برای مثالشد خاص به اشخاص دیگر با

به فراهم کردن   با تعهد مجوز دهنده  فن  کارکنان فنی و آموزش    هایکمک ثبت اختراع  اورانه  مجوزها در یک حوزه 

باشد،   گسترده  عملکردی    کهنحویبه بسیار  و  اقتصادی  لحاظ  به  اختراع  ثبت  مجوز  به  مربوط  تعهدات  حقیقت  در 

به دیگر اشخاص آوردن خدمات  به وعده فراهم  برای    توجه قابل کمتر    ، نسبت  است. چنین خصوصیاتی ممکن است 

یا    هاینامهموافقت  هایبندیدسته برخی   محقق  آن  در  که  توسعه  و  ف  ،دهندهتوسعه تحقیق  از  استفاده  ناوری  حق 

اعطا   اشخاص  دیگر  به  را  به خود  توسعه  کند می متعلق  و  تحقیق  تعهدات  نظر    عنوانبه   اما  در  قرارداد  اصلی  هدف 

باشد.    شدهگرفته  مت  هایتفاوت   باوجود مناسب  محتوای  و  ساختار  همچون  نتیجه  هانامه موافقت فاوت  مربوطه   ،

. تا حدی که قرارداد مربوطه ممکن ایجاد شودخاص    افزار نرمتوسعه    هاینامه موافقت ت با توجه به  ممکن اس   همانندی

)  عنوانبه است   ماده  شرایط  تحت  خدمات  ارائه  برای  قانون    بندیدسته   4(1قراردادی  قانون    اعمالقابل شود،  باید 

 خدمت سکونت دائمی دارد باشد. دهندهارائه کشوری که 

مجوزها  هایبندیدسته  است    ،خاص  ممکن  دو    طوربه همچنین  هر  درون  در  ارائه    یمقوله همزمان  برای  قراردادها 

مقررات رم یک قرار گیرد. این ممکن است موردی   4(1خدمات و مقوله انواع دیگر قراردادهای فهرست شده در ماده )

 ،تولید   مجوز  عنوانبه . این نوع از قرارداد  شودمی   هنامید   شدهثبتتولیدات  به  باشد که قرارداد تولید و عرضه با توجه  
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تا تولیدات خاصی را    شودمی . مجوز متعهد  شودمی در چارچوب قرارداد عرضه توصیف    ،بدون بازاریابی و مجوز فروش 

پاداش قول به خرید همه تولیدات   درازایتولید کند و تولیدات به مجوز دهنده که    دهنده  مجوزبا استفاده از فناوری  

.  شودنمی مستقل شناخته    کنندهعرضه یک    عنوانبه در بازار    کهوری طبه عرضه شود    دهد می توسط مجوز    شدهساخته

که    رسدمی مقررات رم یک است، آن به نظر    4(1)  ماده متضمن یک مجوز در چارچوب    اینامهموافقت گرچه چنین  

 ت صوربه و  -تعهد به عرضه محصوالت بامالحظه -شدهبندیطبقه درون قرارداد برای فروش محصوالت  جزئی صورتبه 

، این حقیقت که هر  وجودباایندر مورد تولید محصوالت با مجوز قرار گیرد.    –یک قرارداد برای ارائه خدمات    جزئی

نجر به استفاده از  مقررات رم یک، م   4.1ماده    -ارائه خدمات  -(b)  پاراگراف و    -فروش محصوالت  -( a)  پاراگرافدو  

دارای دائم    قانون کشوری که شخص   صاحب  که همچنین   ایکننده عرضه یا    تولیدکننده   -قرارداد    طرفیک اقامت 

  تأثیر در چنین قراردادی  کسی که بر عملکرد مشخصه    عنوانبه تا شخص    سازدمی آن را ممکن    شودمی   -مجوز است

 شناخته شود.  گذاردمی 

 

 عملکرد مشخصه 4.3

قرارداد تحت پوشش پاراگراف یک نیست یا عناصر قرارداد با بیش   کههنگامی مقررات رم یک،    4.2  مادهتحت شرایط  

از   یکی  داده    (h)تا    (a)   نقاطاز  پوشش  یک  کشورشودمیپاراگراف  قانون  تابع  باید  قرارداد  بر    تأثیرگذارشخص    ، 

عملکرد مشخصه قرارداد که در آن سکونت دائمی دارد باشد. تعیین عملکرد مشخصه با توجه به قراردادهای مربوط به  

 مانده است. آمیزمجادله حقوق مالکیت معنوی با توجه به تنوع و پیچیدگی این قراردادها امری  

ذاری معمولی یا یک انتقال حقوق  است در یک واگ  تأثیرگذارکه بر عملکرد مشخصه    نظر غالب این است که طرفی

ین عملکرد  اصلی دکتر  هایویژگی در رئوس با    رسد می   نظر  به است. این دیدگاه    دهندهانتقالیا    واگذارکنندهقرارداد،  

ر چنین روشی  رات رم یک دمقر  4مشابه باشد. عالوه بر این، ماده    اند کرده آن اعالم    گذارانبنیان  که طوریبه مشخصه  

تعارض قوانین حاکم    آورد که هدف اصلی مقررات این است که   به وجود باید به نحوی تفسیر شود تا این اطمینان را  

  مشخص است. آن   محدودشدهباشد. واگذاری حق انحصاری که در آن حمایت قانونی    بینیپیش تا حد زیادی قابل  
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سی شامل اجازه  است که عملکرد مشخصه در قراردادهای صدور مجوز اسا  شدهپذیرفته گسترده    صورتبه همچنین  

  مجوزعملکرد مشخصه توسط    کهطوری به پرداخت است    درازایدانش(  )حق مالکیت معنوی    توسط صاحب  اعطاشده

اقامت  مؤلفبه قانون کشوری که در آن  ، این معیار این مزیت عطفمؤلفاناست. با توجه به حقوق  شدهساخته  دهنده

  تر ضعیف طرف    عنوانبه   شخص دارای اقامت دائم که   وال به استفاده از قانون کشورمعم  روازاین دائمی داشته را دارد و  

قاعده مطابق  شودمی منجر    شودمی گرفته    نظر  در یا  بااینکه.  بر عملکرد    طرفی   دهندهانتقال   مجوز دهنده  است که 

بیشتر    ؛است  تأثیرگذارمشخصه   که  استدالل  این  دارنده    هاینامهموافقت با  تعهدات  مجوز،  از  صدور  فراتر  مجوز 

پول است   دارنده    دهنده   مجوز صاحب مجوز سازنده مشخصه است. معموال    روازاین و    شدهواقع   موردنقد پرداخت  یا 

به چنین موضوعاتی مانند ثبت مجوز، کمک فنی، ضمانت و    محدودشده مجوز وارد در تعهدات بیشتری شامل اما نه  

استفاده،   به  تعهد  عرضه    هایگزارش تضمین،  فرعی،  مجوزهای  بهبودها،  و  تغییرات  کیفیت،  کنترل  اقدام،  و  تخلف 

 . شودمی محصوالت، برند، بازاریابی و محرمانگی 

  برداری بهره تعهد به  مکه    رسد می حب مجوز به نظر  مجوز انحصاری است یا صا  حدی  تاکه    در این زمینه، این نظر

یا    و...( است  رایتکپیتجاری، دانش،  ثبت اختراع، عالئم  )   مجوزموضوع اصلی   بر  و  صاحب مجوزی کسی است که 

 آورده است. دست  بهمقبولیت  گذاردمی  تأثیر عملکرد مشخصه  

از حقوق مجوز متعهد شده است، آن باید    برداریبهره ایده این است که اگر مجوز انحصاری است یا صاحب مجوز به  

 دهدمی انجام  شخصی که عملکرد مشخصه را    کهنحوی به مقررات رم یک در نظر گرفته شود    4(2تحت شرایط ماده )

ایجاد    توجهیقابل مشکالت   مبتنی کند می را  معیار  مثال،  برای  مجوز،    .  انحصاری  شخصیت  نظر    اعتمادقابلبر  به 

نیست تا تعیین کند که آیا قرارداد بدون در نظر گرفتن و اشتراک با قانون    پذیرامکان و در موارد خاص آن    رسد نمی

در    اساساًاست که وجود چنین تعهدی    توجهقابل ، آن  برداریبهره قرارداد انحصاری است. همچنین در مورد تعهد به  

تهیه    وابسته به  سادگیبه ست در قرارداد  است. چنین تعهدی ممکن ا  شود می د با روشی که در آن قیمت تعیین  پیون

توسط   مؤثر   برداریبهره از    نظرصرف دیگر موادی که ممکن است مطمئن سازد که مجوز دهنده یک پرداخت حداقلی  

  ،برداری بهره ساختن قانون قرارداد وابسته به تعهد به  در    توجه قابل   ضعفنقطه باشد یا نباشد. یک  مجوز دارد  صاحب  
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  اعمال قابل قرارداد سافلکس و همچنین در برخی شرایط حفاظت جایگاه سافلکس قانون    –این است که قانون حاکم  

ممکن است   -اعطا شود  تواند میمجوز    یکآن به تعیین قابلیت انتقال حقوق مالکیت معنوی و تحت شرایطی که در  

باشد.    نتعیی  رمنظوبه  تعهدی وجود داشته  اگر چنین  باشد  ثابت کند که یک  روازاین قاطع  معیار ممکن است  ، آن 

باشد   بر یک موضوعی است که تحت شرایط آن    اعمالقابل قانون    که ازآنجاییمنبع عدم قطعیت  قرارداد وابسته  به 

برای مثال  –که در تضاد با ایده اولیه    رسد می ، چنین دیدگاهی به نظر  این  برباشد. عالوه    شدهگرفته تصمیم    ،قانون

که تحت شرایط دکترین عملکرد مشخصه در یک قرارداد دوجانبه    باشد   -رم   1980کنوانسیون    در گزارش   شدهاعالم

اعطای حق در   به  آن، تعهد اصلی یک شخص  نوعکه در  از یک  استفاده کردن    اعطاکننده  ، هست  مالکیت  راستای 

توسط مجوز    شدهداده بنابراین، گرچه قرارداد ثبت اختراع سنتی عطف به اجازه    ؛است  شخصهبر عملکرد م  تأثیرگذار 

، مجوز  کند نمی مجوز را ثابت    برابر  درحقوق و تعهد ادعای نقض مبتنی بر آن حقوق    برداریبهره یا    در استفاده  دهنده

مجوز    فراهم کند.  راستای استفاده از مجوز او در  به    ی را صاحب مجوز هرگونه کمکبرای    دهنده معموال مجبور است تا 

  به حقوق مالکیت معنوی فراهم کند. این نتیجه همچنین    عنوانبه ضمانت را    سنتی، مجبور است تا  صورتبه دهنده  

مورد    صورتبه که    رسد می   نظر مجوز   باهدف  هاینامهموافقت ویژه در  به صاحب  فنی  مساعدت  واضح   فراهم کردن 

 باب  دربنابراین،    ؛شوند می آموزش متخصصان فنی و مشاوره تولید    وال شامل تعهداتی همچون معم  هاآن   چراکه باشد  

دانش  هاینامه موافقت  مجوز  دیدگاه  -صدور  غیرعادالنه(  پوشیچشم اقدام،  )رقابت  دهنده  مجوز  توسط  ادعا   صرف 

پنهان دانش    که   کند می  ماهیت  به  نیستبا توجه  اگر  عدم مساعدت مجوز دهنده مناسب  گسترده    صورتبه . حتی 

 کنند می تمرکز    هامهارت شوند، این قراردادها بر انتقال دانش فنی و    فهمیده فناوری غیر پنهان    دهندهپوشش همچون  

 زیرا صاحب مجوز قادر به استفاده از فناوری بدون مساعدت نیست.

  تأثیرگذار ه بر عملکرد مشخصه در قرارداد  است ک  در اصل طرفی   دهنده   مجوز یا    دهندهانتقال   که این ، ایده  باوجوداین

واگذاری یا صدور مجوز یک حق مالکیت معنوی است، آن مهم است که ذکر شود که نوع    اش اصلی موضوع  و  است  

شامل   قراردادها  این  عمل،  در  است.  متنوع  بسیار  معنوی  مالکیت  به حقوق  مربوط  قراردادهای  از    ایدسته شناسی 

قراردا  شوند می  هانامه موافقت  یا  توسط شخص دیگری صورت گرفته،  آن، عملکرد مشخصه  دهایی که در آن  که در 
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تعیین شود و قراردادهایی که آشکارا به کشور دیگری ارتباط بیشتری دارند نسبت به آن    تواند نمی عملکرد مشخصه  

 اقامت دائم دارد.  دهنده  مجوزیا  دهنده انتقالکشوری که 

انتقال  است وجود داشته   ممکنشرایط  هنگام تعیین کردن عملکرد مشخصه، آن   حقوق به    باشد که مجوز یا حتی 

تابع   عملکردی  تحت    هافعالیتلحاظ  دیگر  طرف  که  است  تعهداتی  قراردادیا  شرایط  آن    تایر  تحت  است.  داشته 

معموال   طر   پذیرامکانشرایط،  که  بود  بنیان  خواهد  را  مشخصه  عملکرد  دیگر  مورد  ف  در  است  ممکن  این  نهد. 

مقررات رم یک    4(1)  مادهدر چارچوب    ترپیش که    ورطهمانقراردادهای توسعه یا قراردادهای تولید و عرضه باشد.  

است   ممکن  قراردادها  آن  شد،  و    عنوانبهذکر  شوند  توصیف  محصوالت  عرضه  یا  خدمات  ارائه  برای  قراردادهایی 

است مورد    چنانکه ممکن  در  است  این همچنین ممکن  باشند.  پاراگراف یک  پوشش شرایط    های نامهموافقت تحت 

است که بر    دیگرکسی انطباقی هستند اما طرف    مؤلفان طرفی است که    مؤلف اقتباس یا ترجمه خاص باشد که در آن، 

 هاآن ط قوانین ملی مربوط،  نشر تحت شرای  هاینامهموافقت . عالوه بر این، در مورد  گذاردمی   تأثیرعملکرد مشخصه  

. مرکز چاپ و  رادارند سی خود  اسا  هایویژگی و    دهند می نوع متفاوتی از قرارداد را از قراردادهای صدور مجوز تشکیل  

. معموال، ناشر تنها طرفی است که در جهت تجارت یا حرفه خود عمل  کند می   دهی سازمان، تکثیر و توزیع اثر را  نشر

که در آن رابطه قانونی درگیر شده در زندگی اقتصادی و اجتماعی    مالحظه عملکردی  هنگامو عملکردش به    کند می 

قرارداد است  ترمرتبط   گرفته انجام هر کشوری   اقتصادی  ناشر هدف  بنابراین، آن    ؛ است. در شرایط معمولی، عملکرد 

 منعقد شود.  عملکرد مشخصه است اجراکننده که تحت شرایط آن ناشر که طرف  رسد می منطقی به نظر 

دلبخواهانه یا اجباری است  هایحلراه ، بهترین روش اجتناب از خاص هاینامهموافقت پیچیده ماهیت تعیین بنابراین، 

، در قراردادهای بسیار پیچیده که ساختار و محتوا در  درواقع دکترین عملکرد مشخصه پذیرفته شود.   هایمحدودیت  تا

که نتیجه گرفته شود که آن    آید می انتقال یا صدور مجوز هستند، آن به نظر مناسب    هاینامهموافقت اشتراک کمی با  

مشخصه   عملکرد  بر  که  طرفی  که  نیست  این    تأثیرگذارممکن  شود.  تعیین  که    تواند می است  باشد  مثال  یک 

صنعت    هایه نامموافقت  در  که  یا    هاینامهموافقت همچون    ؛اند رایج   افزار نرم خاص  مشترک    های نامه موافقت توسعه 
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و ناشر حتی پیش از شروع طرح توسعه    دهندهتوسعه بین    ،مستلزم همکاری نزدیک   ناشر،  -دهندهتوسعه صدور مجوز  

 هستند.

 

 ارتباط   تریننزدیک  4.4

بنیانی   تریننزدیک معیار   رویکردی  از    ارتباط،  بسیاری  قانون    هاینظام در  تعیین  به  قرارداد در    اعمالقابلمربوط  به 

در    شدهداده که قانون نشان    کند می اعالم    4(3)  ماده غیاب انتخاب توسط طرفین است. در چارچوب مقررات رم یک،  

تباطی نزدیک با کشوری دیگر است. گرچه عملکرد  اگر قرارداد آشکارا در ار   ، نباید اعمال شود  2و    1پاراگراف    4ماده  

نیازمند   گریز  است چنین    داریخویشتن بند  منطقی  قطعیت  از  اطمینان  راستای  میزان    ایماده در  به  است  ممکن 

 مهمی به وضعیت مرتبط با قراردادهای مربوط به مالکیت معنوی مربوط باشد.

آشک نزدیک  ارتباط  چنین  اینکه  بودن  مشخص  به  توجه  مربوطهبا  عامل  یک  دارد،  وجود  بسیار   ، اری  رابطه  وجود 

(  20  پاراگراف)  یکدر مقدمه مقررات رم    ذکرشده   نزدیک قرارداد در موضوع با قرارداد دیگر یا همچون قراردادهای

این عامل ممکن است یا مجوز    است.  انتقال  مالکیت معنوی  المللیبین در وضعیتی که  پروژه    حقوق  از یک  بخشی 

. برای مثال، آن وضعیت ممکن است باشد  تعدادی از قراردادها مربوط است از طریق شدهمرتب  ترپیچیده یا  ترگسترده 

اصلی است که ابعاد مرکزی    نامهموافقتصدور مجوز به لحاظ عملکردی تابع یا وابسته به    نامهموافقت باشد که یک  

را  همکاری  یک    پروژه  آن  دهد می پوشش    ، مشترک  گذاریسرمایه همچون  شرایط،  آن  تحت  که    پذیرامکان.  است 

به دیگر قراردادهای مربوط به پروژه    اعمالقابلدالیل عملی خوبی در درک اینکه یک ارتباط نزدیک آشکار با قانون  

اینکه قراردادهای مختلف ناشی از پروژه تابع قانون کشور همانند هستند، اینکه    گیری تصمیمدر    روازاین وجود دارد و  

 .است شدهفراهم  صدور مجوز شکل نشده  نامهموافقت ن در یک انتخاب از قانون توسط طرفی

انتقال یا صدور مجوز یک حق مالکیت معنوی است، آن باید ذکر    هاآن که هدف اصلی    هایینامهموافقت با توجه به  

ممکن است قاطعانه بر وجود پیوندهای خاص میان قرارداد و کشور معین   ، شود که ماهیت خاص موضوع اصلی شان

ارتباط    وضوح به حقوق مالکیت معنوی یک کشور معین است    که مبتنی بر گذارد. این دیدگاه که یک قرارداد    تأثیر 
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کشور    ترینزدیک  آن  مقبولیت  )   داردبا  حفاظت(  این    دست  به   توجهیقابل کشور  است.  که  آورده    حقوقنکته 

  آن   ،شودمی حقوق یک کشور    تنها عطف به   ، و تا حدی آن قرارداد  اند محدودشده خاصی    هایسرزمین به  انحصاری،  

و    شودمی مسلم   حقایق  بیشتر  حفاظت   هایفعالیت که  کشور  در صالحیت  همیشه  باید  قرارداد  عملکرد  به  مربوط 

 توانند می   هاآن   رو ازاینو    شودمیا کرده محدود  آن حقوق به سرزمین دولتی که آن حقوق را اعط  تأثیر باشد. دامنه و  

نیازمند آن  برداریبهره ر درون کشور حفاظت  دتنها   تابع را در آن    است که طرفین  شوند. عملکرد قرارداد  تعهدات 

 انجام دهند.  سرزمین

تابع   باید  معنوی،  مالکیت  حقوق  بر  حاکم  قانون  اجباری  تعارض  نتیجه  عنوان  به  حفاظت،  قانون  این،  بر  عالوه 

قرارداد   به  مربوط  که    نظر صرف موضوعات خاص  باشد. همانطور  قرارداد  قانون  آن موضوعات   ازاینپیشاز  ذکر شد، 

یک    شرایطینه و محتوای حقوق انحصاری، تحت چه  : وجود، اعتبار، مدت زمان، دامویژهبه  اند دهنده پوششمعموال  

اعطا شود و تحت چه شرایطی، یک انتقال یا    تواند می حق ممکن است منتقل شود، شرایطی که بر اساس آن، مجوزها  

است. با توجه به اینکه نقض قرارداد ممکن است فعالیت مجوز را وارد محدوده نقض    مؤثرطرف سوم    برابر  درمجوز  

عالوه بر این،    وجود دارد.  قراردادی  غیربه تعهدات    اعمالقابلبین قانون قرارداد و قانون    توجهیقابل   فعالوانفعل کند،  

اصلی   تعهدات  دلیل  که    برخاستهبه  قرارداد  حفاظت    اجباربه از  کشور  قوانین  دادهرخ در  کشور،    آورالزام ،  آن  مهم 

. در مورد  باشد می در ارتباط نزدیک با آن کشور است  که    به قراردادی   اعمالقابلهمچون قوانین ضد تراست معموال  

نهاده    هاینامه موافقت  انتقال و محدوده  هامحدودیت کپی رایت، قواعد خاص بنیان  و شرایط نقل و    بر روی قابلیت 

مجوزها و  قانون  انتقاالت  از  مهم  بخش  یک  که    رایتکپی ،  هستند  از    باهدفملی  طرف    مؤلفحمایت  عنوان  به 

معمولی    هایوضعیت در    ترضعیف قانون  باشد می قراردادی  محدوده  شرایط  تحت  معموال  مفادی  چنین    اعمال قابل. 

و بنابراین فارغ از    گیرند می حفاظت لکس الکی به عنوان نتیجه تعارض قانون حاکم بر حقوق مالکیت معنوی قرار  

. کند می را تضمین    المللیبیندر قراردادهای   مؤلفان. آن رویکرد حمایت از  شوند میبه قرارداد اعمال    اعمالقابل قانون  

  کننده حمایتدر حوزه کشور    کلبه نتیجه گرفته شود که قرارداد تا حد زیادی    تواند می با توجه به این وضعیت، آن  
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منجر    کشوری   چند شوری و  مجوز یک ک   هاینامهموافقت متفاوتی برای    هایحلراه . گرچه این رویکرد، به  5قرار دارد 

  -در مورد قراردادهای شامل یک   هاکه تن  رسد می به نظر    تا حدی منطقی   نظر   به ، چنین رفتارهای متفاوتی  شودمی 

مالکیت معنوی  دارای    کشور نزدیک آشکاربا  حقوق  بسیار  ارتباط  بنیان    تواند می معموال  تنها کشور حفاظت    با   یک 

 نهاده شود. 

 تواند نمی  اعمالقابل که قانون    دهد می مقررات رم یک فرمول تعیین قانون قرارداد در غیاب انتخاب را ارائه    4(4)  ماده 

انواع خاص تحت    تواند نمی مقررات تعیین شود، چون قرارداد    4(1)  مادهتحت شرایط   از    از  یکهیچ به عنوان یکی 

تا کشوگیرد  قرار  2پاراگراف    شرایط  ناممکن است  آن  به  ، چون  نیازمند  دائم طرف  اقامت  بر عملکرد    تأثیرگذاری ر 

چنین   در  شود.  تعیین  باشد هاییوضعیت مشخصه  کشوری  قانون  باید  حاکم  قانون  آن    ،  به  قرارداد  و    ترمرتبط که 

ممکن است با توجه به قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی تا حدی که    هاییوضعیتاست. چنین    ترنزدیک 

 این موارد، ممکن است تعیین عملکرد مشخصه غیرممکن باشد مکرر رخ دهد.در برخی از 

معموال بین   هانامه موافقت . این  شودمی دوجانبه یا قراردادهای مبادله مجوز نامید    هاینامه موافقت آن موردی است که  

که   مالکیت    متقابالً طرفینی  حقوق   توانند نمی   هاآن   چراکه   شودمی منعقد    پوشند می چشم    شانصنعتی از 

انجام دهند   هایشانفعالیت ؛  کنند می بنابراین، دو طرف به هم دیگر مجوز را اعطا    ؛را بدون تجاوز به حقوق دیگری 

که عملکرد    رسد می به نظر    غیرممکنبنابراین آن    ؛ معموال این مجوزها مربوط به حقوق مالکیت معنوی مشابه است

طرفین   از  یکی  معنوی   عنوانبه مشخصه  مالکیت  حقوق  مجوزهای  صدور  و  انتقال  عالوه،  به  شود.  جدا    ،مشخصه 

یک دسته از حقوق و    ،که در یک قرارداد واحد   ایپیچیده   نامهموافقت بخشی از موضوع اصلی    عنوانبه بسیاری اوقات  

کن است موردی در  این مم  .گیرند میجای    شوند می متفاوت قراردادها کنار هم ترکیب    هایدسته تعهدات معموال از  

که ساختار و محتوا کمی    پیچیدهذکر شد، در قراردادهای    ازاینپیش قراردادهای همکاری خاص باشد. همانطور که  

 
ارتباط را با کشور   تریننزدیکصدور مجوز که موضوع اصلی حقوق مالکیت معنوی است، تنها یک کشور آشکارا    ایده اینکه در قراردادهای انتقال یا 5

یا حق اجاره اموال    حفاظت دارد ممکن است تا حد خاصی در رابطه همانند همچون قاعده خاص قراردادها در زمینه حق تصاحب در اموال غیرمنقول

یک قرار گیرد، آن مبتنی بر این ایده است که موضوع اصلی معین، مرکز ثقل آن قراردادها در آن کشور   مقررات رم  4(c( )1)  مادهغیرمنقول تحت  

که قرارداد پیوندهای   هاییوضعیتدر    4(3)  مادهتحت شرایط    تواند نمیاست. یک ارتباط نزدیک واضح با تنها یک کشور منفرد حفاظت،    قرارگرفته

دارد قرار گیرد. برای مثال، این ممکن است یک مورد باشد که با کشور دیگر  اقامت دائمی مشترک در کشور   خاصی  یا دارنده مجوز  مجوز دهنده 
 تا اینکه در کشور حافظ حقوق مجوز باشند.   دیگری دارند
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یا صدور مجوز معمولی دارند، آن معموال    هاینامهموافقت نقاط مشترک در   بر    غیرممکنانتقال  است که طرفی که 

 تعیین شود.  گذاردمی تاثیر    مشخصهعملکرد 

از عوامل باید مدنظر قرار گیرد. نظرات   ایگسترده ارتباط به قرارداد، بازه   ترین نزدیک ر جهت مشخص شدن کشور با  د

نقش    4ماده   باید  کشور  آن  اینکه  بر  هستند  مبتنی  دو  و  یک  کند    توجهیقابل پاراگراف   ها نقش این    چراکه ایفا 

قراردادهای    دهندهنشانمربوط    عوامل متضمن   ثقل  شامل    ، عامل  ترینمهم بنابراین،    ؛خاص هستند   المللیبین مرکز 

که آن ممکن است قطعی باشد اگر محل اقامت هردو    باشد می   هاآن طرفین و ملیت    وکارکسب محل اقامت دائم یا  

صلی قرارداد و  آن همچنین ممکن است بسیار مهم باشد که موضوع ا  یک کشور باشد یا ملیت یکسانی داشته باشند.

انجام   قرارداد    نظر  درتاسیس    منظوربه مکان  اگر  شود  قرار    کلبه گرفته  کشور  یک  اقتصادی  و  اجتماعی  حوزه  در 

. این عوامل ممکن است قطعی باشد اگر قرارداد تنها حقوق مالکیت معنوی یک کشور را پوشش دهد یا اگر  گیردمی 

تعیین شود. دیگر عوامل مربوطه که در   شودمی حفاظت( نامیده ) یتصالحآن ممکن باشد که آنچه کشور اولیه دارای 

 قرارداد است.  انعقاد و محل  برگزارشده ساختار و محتوای قرارداد، مکانی که مذاکرات  شوند می نظر گرفته 

 

 الگو و چشم اندازهای آینده  مفاد 4.5

حقوق    خصوصی  المللبین دانشگاهی در مناطق مختلف جهان که بر ابعاد حقوق    هایطرح دهه گذشته شاهد توسعه  

قوانین   توسعه  به  توجه  با  اجرای    شدهپذیرفته   المللیبین   صورتبه مالکیت معنوی  قانون و  انتخاب  در حوزه قضایی، 

و   قضایی    توانمندسازیاحکام  است  مؤثرتر حوزه  بوده  باشد  داشته  تمرکز  معنوی  این  مالکیت  تاثیر    هاوژه پر . 

وژه  آورده اند. نخستین پر   دست  به   حوزه و حتی رویه قضایی در این    هابحث در محافل دانشگاهی، اصالح    توجهیقابل

قانون آمریکایی  ، کامل شده حاکم بر حوزه قضایی،    ( ALI)   آی بود. اصول ای ال    یافته توسعه   ، در چارچوب موسسه 

قانون و   در    هاداوری انتخاب  فراملی  اختالفات  از اصول غیر    ایمجموعه   عنوانبه   2008  اوتدر مالکیت معنوی در 

است  هادادگاه برای    تواند می که    آور الزام ممکن  نیز  و  باشد  مفید  اندیشمندان  و  وکال  برای    عنوانبه ،  الگویی 

به عنوان سی    شدهشناختهان  مفید باشد منتشر شد. در دیگر سوی اقیانوس اطلس، گروهی از دانشمند   گذارانقانون 
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خصوصی    المللبین توسط موسسه مالکیت معنوی مکس پلنک مونیخ و حقوق    2004  سال  در   ( CLIP)  پی ال آی  

هامبورگ   پلنک  تهیه    باهدفمکس  قضایی    باب  در  ،از اصول  ایمجموعه اولیه  قانون  المللیبینحوزه  و    اعمالقابل، 

در یک دسامبر    ( CLIP)متن نهایی اصول سی ال آی پی    آمدند.   هم   گرد مالکیت معنوی    درزمینه شناسایی و اجرا  

 مقدماتی و یک طرح منتشر شد.  نویس پیشبعد از سه  2011

مفاد  ایمجموعه  قضایی    دهندهپوشش  ، الگو  از  قانون  المللیبینحوزه  اجرای    اعمالقابل ،  و  شناسایی  در    هاداوری و 

اند. یکی از این گروه ها، پروژه شفافیت قانون ژاپنی است.   شدهداده توسعه  نیز  در آسیا    ، مالکیت معنوی   گذاریقانون 

همکاری    در چارچوب پروژه   شدهتهیه   " مالکیت معنوی  درزمینه  خصوصی   المللبیناصول حقوق    "   همچنین در ژاپن،

  ،(KOPILAخصوصی کره ای )   المللیبینباید ذکر شود. عالوه بر این، انجمن    2008جهانی دانشگاه وسدا در سال  

 را تصویب کرد.  المللیبین مالکیت معنوی   گذاریقانون از اصول  ایمجموعه  2010مارس   26در 

این   قانون    هاپروژه همه  مورد  در  خاص  قوانین  قرارد  اعمالقابلشامل  انتخاب به  غیاب  در  معنوی  مالکیت  ادهای 

، ارجاع به  المللیبینانداز    چشمیک به دلیل عدم قطعیت و پیچیدگی فراگرفته این موضوع از    طرفین بودند.  وسیلهبه 

در زمینه تکامل    نگرآینده   هایتحلیل که منفعت خاصی برای    رسد می   نظر   به ،  هاطرح در این    شدهپذیرفته رویکردهای  

تطبیقی  در محیطی  این حوزه حقوق  این  داشته    بالقوه  ویژگی مشترک  که همه    هاطرح باشد. یک  است   هاآن این 

ارتباط    تریننزدیک به قراردادهای مالکیت معنوی بر اساس معیار    اعمالقابلمبتنی بر قوانین خود در خصوص قانون  

،  (CLIP)  پی اصول سی ال آی    3:502(1، ماده )( LIP)  پیل آی  ا  315(2صراحتا در اصول )  کهطوری به هستند  

  شده اعالم (  Kopila)   کوپیال اصول    23.1و ماده    Waseda))  وسدااصول    20.2  ماده طرح شفافیت،    306(3ماده )

 بسیار گسترده هستند. هاطرح است. با توجه به این رویکرد مشابه، 

ارتباط را به دولتی    تریننزدیک قرارداد    آن فرض شده است که ای ال پی،    315(2)  اصولبرای مثال، تحت شرایط  

در آن اقامت داشته است. پیشنهاد مشابهی ممکن است    یا مجوز دهنده در زمان اجرای قرارداد  واگذارکننده که    دارد 

ماده   ارائه    20در  دیگری  دالیل  آن  شود؛  یافت  وسدا  که    دهد می اصول  هستند  عواملی  اینکه    تعیین   منظور به که 

ارتباط    قرارداد  دیگری  قانون  گرفته    ترنزدیک با  نظر  در  مالکیت   :شوند می دارد  حقوق  استفاده  به  طرفین  تعهدات 



24 
 

یا محل   دائمی طرفین  اقامت  مالکیت معنوی و محل  از حق  استفاده  بین مکان  رابطه  ماهیت   وکار کسبمعنوی،  و 

انون کشور محل اقامت دائم کارگزار، دارنده وثیقه یا مجوز،  ق  " اصول کوپیال،    23.1  مادهمجوز. در مقابل، مطابق با  

قانون دولت دارنده   تا  )  تریننزدیک فرض شده  براین، تحت شرایط ماده  باشد. عالوه  اصول شفافیت   306(2ارتباط 

اصلی    که موضوع  شودمی منجر    شدهارائه حق    اعطاکنندهبه استفاده از قانون کشور    ،ارتباط  تریننزدیک ژاپنی، معیار  

قرارداد شامل حقوق مالکیت معنوی تنها یک کشور است. اگر موضوع اصلی قرارداد، حقوق مالکیت معنوی بیش از  

  که قانون قرارداد قانون محل اقامت دائم دارنده حق خواهد بود  کند می یک کشور را دربر بگیرد، طرح شفافیت اعالم  

 یست. ن ترنزدیک و اعالم کرده که کشور دیگری با ارتباط 

از آن    توجهی قابل  صورتبه در این زمینه    هایشپیشنهاد آی پی و محتوای    سی ال توسط گروه    شدهپذیرفته رویکرد  

آوریل    نویسپیش دسامبر    2009اولیه  یک  نهایی  متن  نتیجه  یافته تکامل  2011تا  بسیار    ، است.  الگوی  یک 

است.    یافته توسعه  شده  متعادل  اساسی  این  و  قانون    ماندهباقی اصل  تابع  باید  قرارداد  قانون  انتخاب،  غیاب  در  که 

هدف اصلی شان، معیار    عنوانبه ارتباط را دارد. برای قراردادهای مربوطه    ترین نزدیک به آن    کشوری باشد که قرارداد 

سی ال    3:502(  2قابلیت حفاظت موضوع اصلی در زمینه انتقال یا صدور مجوز حقوق مالکیت معنوی است، اصول )

یا دولت اقامت دائم    دهندهانتقالکه کشور اقامت دائم مجوز دهنده یا    آی پی ارائه کننده آن، وابسته بر آن شرایط 

. این مفاد حاوی دو لیست از عواملی هستند است  ارتباط به قرارداد دارند   تریننزدیک   گیرندهتحویل صاحب مجوز یا  

ارتباط به قرارداد در    تریننزدیک به هنگام تعیین کشوری که برخوردار از  تحت شرایط مربوطه    ، که باید توسط دادگاه

قانون است   انتخاب  به  گرفته شوند.  نظر  در غیاب  آن،    فهرست عوامل متمایل  یا   گیرندهتحویل قانون دولتی که در 

م حقوق  به  مربوط  قرارداد  از:  است  عبارت  دارند  دائم  اقامت  قرارداد  انعقاد  زمان  در  مجوز  معنوی  صاحب  الکیت 

کشور    اعطاشده مجوز  گیرندهتحویل برای  مکان    یا صاحب  یا  دائم  مجوز    گیرندهتحویل ؛  وکارکسب اقامت  یا صاحب 

  که نحوی به   شدهبیان از حق، حق امتیاز یا دیگر اشکال مالحظات پولی    برداریبهره صریح یا ضمنی به    یوظیفه دارای  

از    برداری بهره به    هایشتالش که وظیفه گزارش درباره    گیرندهحویل تدرصدی از نرخ فروش است؛ و صاحب مجوز یا  

یا مجوز دهنده   دهندهانتقال به قانون کشوری دارند که در آن، خالق،  به نحوی تمایل  عوامل فهرست شده حقوق دارد. 
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انعقاد  زمان  معنوی    در  مالکیت  حقوق  به  مربوط  قرارداد  شامل:  دارند  دائم  اقامت  دولت   اعطاشدهقرارداد  برای 

یا مکان    دهندهانتقال دائم  اقامت  یا ضمنی    گیرندهتحویل ،  وکارکسب یا مجوز دهنده  یا صاحب مجوز وظیفه صریح 

ده واحد است و خالق موضوع اصلی  مالحظه پولی، مجوز برای استفا  عنوانبه دیگری ندارد اما پرداخت مبلغی مشخص  

 قابل حفاظت وظیفه ایجاد آن موضوع را دارد. 

براین،  از    عالوه  نتواند گرفته شود    وتحلیل تجزیه اگر پس  این عوامل، تصمیم روشنی  پرتو  در    که نحوی به قرارداد در 

باشد    تریننزدیک  با قرارداد  ارائه    3:502  ماده ارتباط  ب  دهد می اصول سی ال آی پی  به  که  رای قراردادهای مربوط 

ارتباط را با آن کشور دارد. اگر   تریننزدیک حقوق مالکیت معنوی برای تنها یک کشور، آن باید فرض شود که قرارداد  

آن   ال آی پی  باشد، تحت شرایط اصول سی  دولت  مالکیت معنوی چندین  به حقوق  یا صدور مجوز مربوط  انتقال 

باشد که خالق،    تریننزدیک ر آن قرارداد در  که کشوری که د  شودمی مفروض گرفته   باید آن کشوری  ارتباط است 

آن    گیرندهتحویل  دائمی  اقامت  قرارداد،  انعقاد  زمان  در  دهنده  مجوز  این  رادارند یا  در  هافرض پیش.  آن    تنها 

خروجی روشنی را که کشور با   3:502(2)  پاراگرافکه در آن، فهرست عوامل مشمول در    روند می بکار    هاییوضعیت

 .دهد نمی ارتباط است ارائه  تریننزدیک 

 

 برجسته آورالزام . قوانین 5

به   توجه  قوانین    هایبندیدسته با  از  استفاده  معنوی،  مالکیت  به حقوق  مربوط  قراردادهای  برجسته    آورالزام خاص 

دارد   زیادی  مقررات    چراکه اهمیت  میان  قر  دهندهپوششدر  یا    برخی   ، اردادهااین  عمومی  منافع  حفظ  هدف  به 

خاص که  در   ،اجتماعی  قراردادهای    شاناستفاده   شرایطی  قانون  المللیبین بر  بر  حاکم  قرارداد    اعمالقابل ،    تأثیربه 

اند.  گذاردمی  بر    آورالزام قوانین    "مقررات رم یک:    9.1در شرایط ماده    رسیده  برجسته قوانینی هستند که مبتنی 

 ، مانند سازمان سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی هستند   اش عمومیمالحظه شرایط حیاتی یک کشور برای حفظ منافع  

که  در حیطه    هاآن ودی  تا حد   به صورتی  قرارگرفته  وضعیت  هر  غیر    نظر صرف،  هاآن صالحیت  به  در  قانون   این از 

قرارداد   اعمالقابل   صورت مقررات  به  این  شرایط  تحت   که   حدی   تا  بنابراین  ؛هستند   اعمالقابل   ، تحت  قراردادها 
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، این مفاد بر قانون قرارداد غالب هستند. عالوه  گیرند می برجسته قانون محکمه قرار    آورالزام ه استفاده از مفاد  د محدو

بر قانون قرارداد غالب باشد   برجسته کشورهای ثالث، همچنین ممکن است  آورالزام مفاد    ،براین، تحت شرایط خاص

حقوقی    هاینظام استفاده یا اتکای به چنین مفادی در    مقررات رم یک بنیان نهاده شده اند.  9.3ماده    در   کهنحوی به 

ادی طرفین تحت  به آز  با توجه  ،در راستای رسیدن به یک تعادل مناسب منافع شامل  مرتبط به قرارداد ممکن است

که   کشوری  قانون  بر  مبتنی  قرارداد  انتخاب  برای  یک  رم  کشوری    دهند می  ترجیح   هاآن مقررات  چنین  حتی  اگر 

 ضروری باشد. اطی با قرارداد مربوطه نداردارتب

است   ممکن  که  هنجارهایی  میان  شوند   آورالزام مفاد    عنوانبه در  توصیف  مقررات   برجسته  با  خاصی  ارتباط  در  و 

قوانین  قرا و  ضدتراست  قانون  هستند،  معنوی  مالکیت  حقوق  به  مربوط  فناوری    محدودکننده ردادهای  در  تجارت 

مربوط    برجسته  آورالزام هستند. استفاده از قانون ضد تراست مثالی خوب از اینکه چگونه محدوده استفاده از این مفاد  

قانون ارائه    اعمالقابل  ، به  نیست  قرارداد  تراست  ممنوع  .دهد می به  قانون ضد  یا   هاینامه موافقت   مورد   در یت  خاص 

در   است  تعهدات ممکن  بین  قراردادی  ماده   نامهموافقت مواد  ماده    ریزیپایه )  خودکار   صورتبه   یا  در   101.2شده 

نتایج   امکان  منافع خاص مرتبط بامتضمن  پیمان عملکرد اتحادیه اروپا( باطل شود. مقررات ضدتراست در این حوزه  

انتقال فناوری و دیگر قراردادهای شامل مفادی در باب   هاینامه موافقتموجود در    هایمحدودیتناشی از    رقابتی  ضد 

ممکن است به    هاییمحدودیت توزیع خاص هستند. چنین    هاینامهموافقت مچون  استفاده از حقوق مالکیت معنوی ه

به قرارداد اعمال شود زیرا منافع درگیر شده در قانون ضدتراست   اعمالقابل از قانون    نظرصرف   المللیبین قراردادهای  

  آن ه بازار نیز هست یا  ضدتراست قانون کشوری است ک  هایممنوعیتمربوط به    اعمالقابل قانون    کند می تقاضا  که  

حب ابرای آن حقوق ص  کشور  هر قرارداد مربوطه که در عمل تمایل دارد تا قانون    تأثیرمحتمل است تا باشد، تحت  

که مربوط به صدور مجوز یا انتقال    المللیبین بنابراین، با توجه به قراردادهای    ؛است  باشد   یافتهانتقال مجوز شده یا  

ضدتراست   مفاد  اجرای  هستند،  کشور  چندین  در  معنوی  مالکیت  به    متأثرحقوق  است  ممکن  بازار    پراکندگیاز 

مفاد خاص    یبیشتر براین،  یا    گذاریپایه  هایمحدودیت منجر شود. عالوه  تجارت کاالها    هایفناوری شده در مورد 

و انتقال موارد با استفاده دوگانه    مقررات بنیان نهاده رژیم عام برای کنترل صادراتدارای استفاده دوگانه، همچون  
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به    ،از قانون قرارداد   نظرصرف که    است  اجباری   آورالزام مثال خوبی از مفاد    فناوری، نیز  و   افزارنرم اتحادیه اروپا شامل  

با اتحادیه اروپا دارد. براو    شودمی اعمال    قراردادها  به    اعمالقابل ی مثال، مفاد قانون رقابت در اصول  ارتباط خاصی 

 دیه اروپا دارند.ااتح اساسی در تأثیرات ،  قراردادهای تولید 

  های حوزه در    آورالزام در زمینه فناوری، هنجارهای    المللبینتجارت    محدودکنندهفراتر از قانون ضدتراست و مقررات  

  مانند گذارد    تأثیر نیز  بر قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی  ایج هستند که آن ممکن است  دیگری از قانون ر

آن بخصوص مجادله برانگیز شده    ، مقررات رم یک 9قراردادهای فرانشیز حفاظت کننده مواد خاص. در چارچوب ماده  

اهداف اجتماعی در حفاظت طرف  ر میان دیگر  آید، د  دست  به خاص که ممکن است    آورالزام اگر هنجارهای    است

مفاد    تر ضعیف آمده در ماده    آور الزام با تعریف  داده شود.    9.1برجسته  به حفظ منافع    ارجاع   اگرچه پوشش  تعریف 

برجسته در ارتباط مستقیم با مفهوم آلمانی محدود    آورالزام ممکن است متوسل شدن به مفهوم محدود مفاد    ،عمومی

نورمن" ماده    ( Eingriffsnormen) "مداخله  نهادن  بنا  رم    7باشد،  ماده    عنوانبه کنوانسیون  رم    9سلف  مقررات 

سرچشمه  ماده    شدهاستفاده تعریف    یک،  عدالت    9در  دیوان  تصمیم  در  که  با   ( Arblade)  آربلید است  رابطه  در 

، ممکن است به  کنندگانمصرف عوامل و    مربوط به حفاظت ازو متعاقب آن قانون    شودمی   حفاظت از کارکنان دیده

تفسیر    داریجانب مفاد    ترگسترده از  متوسل شود    آورالزام شرایط  را که ممکن   کهنحوی به برجسته  مفادی  باید  آن 

طرف   همچنین    ترضعیف است  تفسیری  چنین  گیرد.  دربر  کند  حمایت  کشور    تواند می را  با  ارتباط    کنندهحفظ در 

اقتصاد   اجتماعی  سازمان سیاسی، ماده  یا  در شرایط  رم یک  9.1ی  بحث   ، مقررات  این  گرفته شود.  نظر  حیاتی در 

حقوق مالکیت   با   در رابطه   المللیبین ط به قراردادهای  خاص مربو  آور الزام ممکن است در ارتباط با استفاده از مفاد  

قانون چون  باشد  مفید  مولفان،    ،معنوی  حفاظت  بر  هم  کنندگانمصرف حاکم  طرفین  دیگر  حتی  کارکنان،  چیا  ون 

 است.نیز  کنندگان توزیع عوامل یا 

که نقل و انتقاالت و مجوزهای کپی رایت را محدود    حفاظت کننده مولفان   ، مفاد قانون کپی رایت  تا آنجا که  گرچه

دشودمی مربوط    کند می  بحث  مفاد  ر،  تعریف  محدوده  ماده    آور الزام باره  در  یک  9.1برجسته  رم  نظر    ،مقررات  به 

آور  رسد می  الزام  استفاده  که  است  این  غالب  معیار  ذکر شد،  باال  در  که  همانطور  باشد.  مربوط  کمتر  از چنین    که 
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قراردادهای   در  انتقال  المللیبین مفادی  قوانین  شخصیت  از  که    معموال  شود  می  ناشی  رایت  کپی  مفاد  و 

به حقوق مالکیت   اعمالقابل قوانین حاکم بر قانون  در  همانطور که    کند می ارداد تحمیل  خاص به قر  هایمحدودیت 

،  المللیبین و کارکنان در قراردادهای    کنندگانمصرف چنین است. عالوه بر این، با توجه به حفاظت از  نیز این  معنوی  

اهمیت عملی ماده   ،شدهپذیرفته یک  قررات رمم  8و  6 وادی که در مقابل توجه است که تعارض خاص مفاد قوانینآن 

 .کند می  برجسته را محدود آورالزام مفاد خاص در اتخاذ 
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