Lex loci Protectionis, Opportunity or Challenge?

The applicable law in intellectual property lawsuits is one of the new topics in
the field of conflict of laws and has recently attracted the attention of legal
scholars. actually, many of the questions in this field are still vague and
controversial, and no precise answer can be found. One of the most
challenging issues related to the applicable law in these lawsuits are the
conflict of law rules and in particular “the Lex Loci Protectionis” which is
based on the principle of territoriality as the most important feature. Moreover
some new questions as to whether the territoriality principle is appropriate for
transnational infringment of intellectual property rights were raised.Given the
short history of this issue in international legal documents, the lack of relevant
legal rules in Iranian law is no surprise .In this article, we seek to answer two
main questions. in general, and in accordance with international regulations,
is the Lex Loci Protectionis recognized as a general conflict of law rule for
intellectual property lawsuits? If so, is such a conflict of law rule appropriate
for Iran's legal system as a developing country.
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قداو حدکم ه یدوب هدلکیش نکرب از جا ه هعدحث جا ا ه حوزۀ تعدهض قواایش بو و به تدزگن هوه
توجه اایاااا حقوقن قراه گرننه اسشی رعیعندع بسیدهب از پرس هد ه ا ش زهیاه هعدم و هحا ازاع اایاااا
بو و پدسو قیقن براب آ اانتوا دنشی از جا ه هعدحث دل برااایز ه هاب ه بد قداو حدکم ه ا ش
یدوب ،قوایا حاّ تعدهض قدبا ایادل ه ا ش خصوص و بهو ژ قدیاۀ «قداو کیوه هحا حاد ش» اسش که
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مقدمه
کن از هدمتر ش هسدئ ن که ه زهیاة قداو حدکم ه یدوب حقوق هدلکیش نکرب ه رو
اسش ،هربو به قداو حدکم بر اقض (غیرقراه ا ب) حقوق هدلکیش نکرب اسشی 1هاکش
اسش اقض ه و کیوه و د همزهد

ه بی

از و کیوه اتیدق بیوننا ،هرا کندبن که

اسخههدب کپن آ باو اجدز ه اا کیوه به روه هردل ه کیوههدب اتحد ه اهوپد هانیر
هنشو ی
ها ش وضعیش ا گد کاام قداو ها ایادل خواها کر ؟ قداو هحا اقدهش ررنیش؟
قداو هحا اولیش اانیده؟ قداو هحا وقوع اقض؟ اگر قداو هحا وقوع اقض هالک بدشا و
اقض همزهد ه اا کیوه اتیدق انند بدشا ها حا یسش؟
خصویدع ا اکه یدوب هدلکیش نکرب به لیا هدهیش و ژ اب که اهاا هسدئا و
دل هدب بیینرب اسعش به یدوب اهوال نیز کن خواهاا اششی تیدول قواایش هدهوب
کیوههدب هخن ف کن از ال ا پیچیاگن ا ش یدوب اسشه براب هردلْ یا ن که ه و
کیوه اقض ح هحسوب هنشو هاکش اسش ه کیوه ار اسدسدع اقض ح به حسدب
اید ای ه ا بیدل هوجو یرندع هقدالتن بد یاوا قداو حدکم بر یدوب اقض حقوق هدلکیش
نکرب وجو اه  ،اهد هیچ هاععن تدکاو به ه دلعة قدیاۀ حاّ تعدهض و ژ ه حقوق هدلکیش
نکرب ه اساد بیشالا ن و ایول حقوقن و برهسن تح ی ن هص حش حقوقن ایادل ا ش
قدیا ه اظدم حقوقن ا را اپر اخنه اسشه بادبرا ش ه ا ش هقدله ابناا بد برهسن اساد و ایول
2

حقوقن بیشالا نِ هرتعط ،به اعدل ا ش هسنیم که ه دبیم آ د قدیاۀ کیوه حاد شکااا
بهیاوا و قدیاۀ حاّ تعدهض جددان و ها ه ا ش یدوب به هسایش شادخنه شا اسش؟
بعا از برهسن ه س ح بیشالا ن ،اظدم حقوقن ا را ها ه و هرح ه برهسن هنااد یمه ابناا

وضعیش هوجو ها از لحدظ اهکد دننش پد اد قداوان براب ا ش قدیا ه هقرهال هوجو
ه دلعه ااو و سپس یالحیش ایادل ا ش قدیا ها ه اظدم حقوقن ا را بد ه اظر گرننش
شرا ط و هوقعیش کیوه از لحدظ اقنصد ب و س ح توسعه دننان برهسن خواهیم کر ی
1ی قدیاۀ قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش بهیاوا قدیاۀ یاوهن
 1ی پس از ا ش براب سدولش ه اسنعادل به جدب یعدهل یدوب اقض غیرقراه ا ب ،از یعدهل یدوب اقض اسنید
هنکایمی
2. Lex Loci Protectionis
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هر اا هاچاد ا ش هوضوع که آ د قدیاۀ قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش و قدیاۀ
تحکیمشا ه کاوااسیو هدب بیشالا ن اسش 1و ا اکه آ د بد ا به آ بهیاوا و قدیاۀ
الزامآوه اار سش د خیر اخنال

اظر وجو اه  2،اهد ه یاا ،تعاا ز د ب از کیوههد

هدااا سوئیس ،ب ژ و و ا ندلید 3که یضو هعدهاال بر  ،پده س ،د تر پس ایز هسناا ،قداو
کیوه حاد شکااا ها ایادل هنکااای توجیه ایادل ا ش قدیا ها ایز ا ش هن اااا که ها
ایا سرزهیان بو ا ش حقوق و ایا هننده ه ّن بد ایادل ا ش قدیا به روه کدها تأهیش
هنگر .

4

ه تقر رال هوجو و ه دب برهسنهدب بیشالا ن 5،قدیاۀ قداو کیوه

حاد شکااا به یاوا و قدیاۀ اسنداااه بیشالا ن که قداو حدکم براقض ح هدلکیش
نکرب ها هیخص هنکاا ،غیرقدبا ااکده اسش و ه یریة بیشالا ن اسعش به یحش ایادل
قدیاۀ قداو کیوه حاد شکااا اسعش به اقض حقوق هدلکیش نکرب بد توجه به ابنادب ا ش
حقوق بر ایا سرزهیان بو تر اب وجو اااه  ،اهد ا بیدل اادهشن اساد و ایول حقوقن
بیشالا ن و برخن جزئیدل آ هاکش اسش بد کا ار هنیدول بدشای

6

1ی ه هاب ه بد ا اکه اگر و هدل نکرب ه اا کیوه حاد ش شو  ،وضعیش کیوه ای دکاااۀ حاد ش یسش ها حا
ثدبنن وجو اااه و سدزهد جددان هدلکیش نکرب ه پن دننش ها حا ه ا ش خصوص اسش و براب هردل پرونسوه
گیازبرگ ها حا س س ه هراتعن ها ه ا ش خصوص برگز ا اسش
Professor Ginsburg’s Report submitted at the Wipo Group of Consultants on Private
International
Law
and
Copyright
(Geneva,
Dec.1998),
http://www.wipo.org/eng/meetings/1998/gcpic/doc/gcpic-2.doc
2. Eechoud, M Van. "Choice of Law in Copy right and Related Rights, Alternatives
to the Lex Protectionis", 2003, pp. 95-127
3. Article 110 (1) of 1987 Swiss Private International Law Act, Article 93 the 2004
Belgian Private International Law Act, and Article 54 of 1995 Italian Private
International Law.
4. Pertegass Sender, Marta. Crossborder Enforcement of Patent Rights, an analysis of
the interface between intellectual property and private international law, (Oxford:
Oxford University Press, 2002), p. 239.
5. Kono, Toshiyuki; Jurcys,paulius. "General Report" in Toshiyuki Kono (ed),
Intellectual property and Private International Law,Comparative Perpectives,
(Oxford: Hart Publishing, 2012), p. 163
6. Bonomi,Andrea; Volken, Paul. Yearbook of Private International Law,
(Switherland: Sellier, 2007), pp .92-93
براب هردل هد  8کاوااسیو هم و هقره اشنه اسش تعداال غیرقراه ا ب که ادشن از اقض حقوق هدلکیش نکرب
هسناا تحش حدکایش قداو کیوهب اسش که حاد ش از آ

هخواسش شا اسش د هد

 301ایول ابی ال یآب

هقره اشنه اسش که اقض حقوق هدلکیش نکرب و خسدهال ادشن از اقض تدبع قداو کیوه حاد شکااا اسشی هد
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 .2آیا کنوانسیون برن حاوی قاعدة قانون کشور حمایتکننده بهعنوان یک
قاعدة عمومي است؟
یدوب اقض ه حقوق هؤلف یدوب ها جن هسناا که بد توجه به یام وجو هاب ة قراه ا ب
و نقاا پی بیان اق

قداو حدکم و سدولش اهکد اقض ا ش اهوال ،پرهاگتر به اظر

هن هسای ه ا ش خصوص کاوااسیو بر حدوب هقرهاتن اسش که ا یدهد ن ه خصوص
بر اشش قدیاۀ قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش بهیاوا و قدیاۀ حاّ تعدهض از آ ه رو
گر ا که ه ذ ا به برهسن آ هد هنپر از می ه ا ش خصوص ،هد  5ا ش کاوااسیو از
اهایش ز د ب برخوه اه اسشی

 .1-2ماده  5-1اصل رفتار ملّي و قلمروی حقوق اعطایي طبق اصل رفتار ملّي
ا گد هد ایوأل تاد ا به ایادل قوایا ها

حقوق بیشالا ا هدااا قداو کیوه ا گد

هسیاگن کااا و قداو کیوه هعاأ ها اهاای ه خصوص حقوق هؤلّف ا ش ایول بیینر ه
کاوااسیو هدب بیشالا ن حقوق هؤلّف و بهروه و ژ ه کاوااسیو بر بید شا ااای 1تیسیر
ایا هننده ه ّن ه کاوااسیو بر به هیدوم قدیاۀ حاّ تعدهض که ایادل و حکوهش قدیاۀ
قداو کیوه حاد شکااا ها ا جدب هنکاا ،توسط برخن اایاااا حقوقن حاد ش 2و
هوه هخدلیش برخن ار قراه گرنشی 3باا  1هد  5کاوااسیو بر هقره اشنه اسش هؤلّییش
ه هاب ه بد آثده یوهل گرننه تحش حاد ش ا ش کاوااسیو بد ا از هاد حاد نن که سد ر
کیوههدب یضو (اه کیوه هنعوع) به اتعدیید ای د کر د ه آ اا ای د خواهاا کر ،
بدر هاا شواای رع ایا هننده ه ّن (هد  )5-1هرکیوه یضو بد ا به او سااگد خدهجن
(اتعدع سد ر کیوههدب یضو) هاد حقوقن ها ای د کاا که به اتعدع ه ّن خو ای د هنکااا،
 3 601ایول ک یپ قدیاۀ قداو کیوه حاد ش کااا ها به یاوا قدیاۀ یاوهن حدکم بر اقض حقوق هدلکیش نکرب
تعییش کر اسشی
1. Lipstein, K. Principles of the Conflict of Laws, National and International, (The
Hague/Boston/London, 1981), pp.94-98, 107-112
2. Ulmer, Eugen. Intellectual Property Rights and The Conflict of Laws: A Study
Carried out For The Commission of The European Communities,DirectorateGeneral for International Market and the Conflict of Laws, (Berlin: Springer 1978),
pp. 11-12.
3. Eechoud, M Van. Choice of Law in Copyright and Related Rights, Alternatives to
the Lex Protectionis, 2003, pp.125-126
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اهد آ د ا ش و قدیاۀ حا تعدهض اسش؟ ا ش تیسیر هوانقد و هخدلیدان اه ی هخدلید
هعنقااا ه واقع ایا هننده ه ّن قداو حدکم ها تعییش اانااد ا ،ب که ا ش ایا بیینر هرتعط
بد وضعیش خدهجن بیادااد از لحدظ برابرب از حقوق هسدوب بد اتعدع اخ ن اسش و اه قدیاۀ
حا تعدهض 1،اهد برخن ار ،ایا هننده ه ّن ها و قدیاۀ تعدهض قواایش به شاده
هنآوهاا 2که هاندن به ایادل قداو کیوهب هنشو که بد ا حقوق اتعدع آ ها بهروه کسد
براب سد ر ش هم ه اظر بایر م ،اهد بد تاقی ه کاوااسیو هدب بیشالا ن که هبر اهااۀ ا ش
ایا هسناا ههن دبیم که یرندع یحعش از حقوق هسدوب اتعدع بیاداه بد اتعدع اخ ن شا
اسش و هیچ یحعنن از قداو حدکم ایسشی هضدندع ا اکه ه جد ن که حقوق اتعدع اخ ن کانر
از اسنداااه بدشا ایا هننده ه ّن ایادل اانشو  ،حدل آاکه اگر ا ش ایا و قدیاۀ حا
تعدهض بو  ،بد ا ه ا ش خصوص ایز ایادل هنگر ای

3

 .2-2ماده  2-5کنوانسیون برن
ه دب هد  5-2اانیدع از ا ش حقوق و ایادل آ هد اعد ا هاو به هیچ تیر یدتن بدشای ایش
حاد ش و اانیدین هسنقا از حاد ش ای د ن کیوه هعاأ اسش ،اهد برخن ه تیسیر ا ش باا از
هد  5هعنقااا هد  5-2و قدیاۀ حا تعدهض (قداو حدکم) اسش که هاندن به ایادل
قداو کیوهب هن شو که حاد ش از آ هخواسش شا اسش ،اهد ا ش تیسیر ایز بد ابددم
هواجه بو و به ال ا پی گینه اانتوا پدسخن ق عن ا ی 4ه واقع برخن بد تیسیر باا 2
هد  5کاوااسیو بر بد اینقد و اسناد به ایا سرزهیان بو  ،ا ش هد ها حدوب قدیاۀ حا

1. Lucas, Andre. Private International Law Aaspects of the Protection of Works and
Subject Matter of Related Rights Transmitted Over Digital Network, (Wipo, 2001), p.
3.
2. Drexl, Josef; Kur, Annette. Intellectual Property and Private International Law:
Heading for the Future, 2005), pp. 151 &152 – 165 &166.
3. Torremans, Paul; L. C, Intellectual Property and Private International Law, 5 EUR.
INTELL. PROP. REV, 2006, P. 312.
4. Dinwoodie, Graeme B. "Developing a Private International Intellectual Property
Law: The Demise of Territoriality?", William & Mary Law Review, (Oxford Legal
Studies Research Paper No. 52/2009), P. 717.
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تعدهض ااسنهااا 1،اهد بد برهسنهدب یوهل گرننه ه هادبع 2و آهاب هوجو از جا ه « یواب
ا نده» ،3ا ش هد حدوب هیچ قدیاۀ حا تعدهضن ایسش و یرندع به ایا هننده ه ّن اشده اه ی
ایا هننده ه ّن ه سد ر اساد بیشالا ن هرتعط هدااا کاوااسیو پده س و هوانقشادهة تر پس
هم تصر ح شا  ،اهد ه هیچ و به هیچ قدیاۀ حا تعدهضن که هاندن به و قداو هیخص
شو اشده ایا اسش و هاد روه که گینه شا ،یرندع به هیزا و اواان حاد ش از ا ش
جدش که کانر از اتعدع اخ ن اعدشا پر اخنه اسش و اه ایا حاد شی 4یا اب هعاو ایز
هعنقااا که هد  2-5کاوااسیو بر هم هبر اهااۀ قدیاۀ قداو کیوه هحا حاد ش و هم
قداو کیوه هحا هسیاگن 5اسشی ا گد یدلن ااا یس «جد ن که حاد ش از آ هخواسش
شا ها هح ن که هواا هسیاگن ه آ آغدز گر ا اسش ،تیسیر ااو اسش» که هاد
قدیاۀ قداو کیوه هحا هسیاگن ( ا گد هسیاگنکااا ) اسش ،اهد بهاظر هنهسا ایش
تیسیرب از هحا هخواسش حاد ش هدهیش سرزهیان حقوق هؤلّف ها ز ر سؤال بعر ه راکه
تأکیا ا ش هد بر ایا سرزهیان بو

حقوق هؤلّف اسش و بادبرا ش ا ش ایا قدیاۀ قداو

کیوه هحا حاد ش ها تقو ش هنکااه بادبرا ش ایش تیسیرب از هد  2-5کاوااسیو بر
اد هسش به اظر هنهساه 6لذا اکنة هدم ار ه هاب ه بد هد  ،5-2ا اکه ا ش هد اانتوااا
و قدیاۀ یالحینن ایز اانتوااا بدشای 7براب هردل هاکش اسش اثرب که رع قداو نرااسه
حاد ش هنشو ه ا گد هدب ااا یس ه دلعه و ررو یوب شو ه لذا اگدهن که تأ یا
اکرر ش ها به هارا اه آ اسش که هد  2-5کاوااسیو بر به هیچوجه حدوب قدیاۀ حاّ
تعدهض ایسش و یرندع به ایا هننده ه ن هذکوه ه سد ر کاوااسیو هد هنپر از ی
1. Xalabarder, Raquel. "Copyright: Choice of Law and Jurisdiction in the Digital
Age", Annual Survey of International & Comparative Law: Vol. 8: IsS. 1 (2002), p.
83.
2. Eechoud, M Van. Choice of Law in Copyright and Related Rights, Alternatives to
the Lex Protectionis, )2003), pp.125-126.
3. Itar-Tass Russian News v. Russian Kurier, 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998
4. Dinwoodie, Graeme B., Op.cit, P: 716.
5. Lex Fori
6. Holden, Adam. "When in Rome (II): Jurisdiction, Choice of Law and Foreign
Copyright Infringement in New Zealand Courts", Auckland University Law
Review,Vol. 22 (2016), pp. 199-200.
7. Ginsburg, Jane. "Private International Law Aspects of the Protection of Works and
Objects Related Rights Transmitted Through Digital Networks", Colum Journal of
Law and Arts, (2015), p. 34.
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 .3قاعدة قانون کشور اعطاکنندة حمایت به عنوان قاعدة عمومي حاکم بر نقض
حقوق مالکیت فکری طبق کنوانسیون رم 2
هقرهال کاوااسیو هم  2که ه  11جوالب  2007تصو ب و ه  11ژااو ه سدل 2009
الزماالجرا شا ،ه خصوص قداو حدکم بر یدوب اقض حقوق هدلکیش نکرب بیینر ش
قدب یش ایادل ها اه ی ا ش هقرهال شدها قوایا کپده ة اانخدب قداو اسش که جد از ش
قوایا اانخدب قداو ه ّن ولشهدب یضو شا اسش.

1

هر قداوان که توسط ا ش هعدها هیخص شا بدشا ایادل خواها شا (هد  3هعرو
به ایا جددان) ،اهد ه ییش حدل قوایا ا ش کاوااسیو هحاو هسناا و اسعش به
هوضویدتن که تحش شاول کاوااسیو ایسش قوایا اانخدب قداو ه ّن ایادل خواها شای
ه واقع هقرهال هعدهاۀ همِ  2از و سنه تیکیا شا اسش سنة اول که یدها اهتعدرن ها
یادیر هد ب تیکیا هن ها ،هدااا هحا وقوع خسدهل و سنة وم که یدها اهتعدرن
غیرهد ب اسش هدااا تراضن ررنیشی

2

 .3-1رژیم ویژة کنوانسیون رم  2در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری
هد  8کاوااسیو هم  2هژ م و ژ اب ها براب قداو حدکم بر تعداال غیرقراه ا ب حقوق
هدلکیش نکرب اانخدب ااو اسش که به یاوا و ایا جددان شادخنه شای رع ا ش
ایا که به ایا قداو کیوه هحا حاد ش هعرو اسش 3،تعداال غیرقراه ا ب که
ادشن از اقض حقوق هدلکیش نکرب هسناا تحش حدکایش قداو کیوهب اسش که
حاد ش از آ هخواسش شا اسشی 4هد  8کاوااسیو هم  2ه هاب ه بد اقض حقوق
هدلکیش نکرب اسش ،اهد ا ش هد باو ا ش که به دل هدب هسدئا اسدسن از جا ه وجو ،
هدلکیش و اینعده ا ش حقوق بپر از قداو کیوه حاد شکااا ها اسعش به تادم هسدئا هربو
1. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11
July 2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II) [2007] OJ L199/40.
 . 2عاشوری ،مهدی .تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد ،با مطالعه تطبیقی در حقوق ايران و فرانسه،
(تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،)1389 ،ص.307 .
3. Lex Protectionis
4. Garcimartin Alfareze, Farancisco J. The Rome II Regulation : on the Way Toward
a European Private International Code, (The European Legal Forum (E) 3-2007), p.
87.

قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری :فرصت یا چالش؟ | ایروانی مهاجرانی | 17

به اقض حقوق هدلکیش نکرب قدبا ایادل هن ااا ،اهد سؤال اسدسن ا ش اسش که ق اروب
حقوق هدلکیش نکرب هااهج ه ا ش هقرهال کاام اسش؟ به یعدهل ار ه دب هد 8
ا ش هقرهال کاام حقوق جزء حقوق هدلکیش نکرب بهشاده هنهواا؟ هد  26ه ا ش
خصوص اشدهاتن ااو

ا ش هقرهال از یعدهل حقوق هدلکیش نکرب

اسش «ها

ا ااواه هنتوااا تیسیر شو حقوق هؤلف و حقوق هرتعط ،ح و ژ براب حاد ش از
ا هد و حقوق هدلکیش یاعنن» 1که به اظر هنهسا تیسیر هض ّی ا ش هد بد یاد ش به
یضو ش اتحد ه اهوپد ه هوانقنادهه تر پس و جدهعیش ا ش هوانقنادهه هادسب ایسشی العنه ا ش
هوضوع هنتوااا هاچاد هحا اخنال

و بحث بدشا ،اهد اگد ها

ا ش اسش که

هقرهال کاوااسیو هم  2بد ا اسعش به اقض سد ر حقوق که تحش حاد ش قواایش اخ ن
کیوههدب یضو هسناا ،ایز ایادل شو ی 2هدااا حقوق هربو به تصو ر و شخص هیدوه
که برخن کیوههد آ ها ه زهرۀ حقوق هدلکیش نکرب هنآوهاای

 .4قاعدة قانون کشور اعطاکنندة حمایت به عنوان قاعدة عمومي حاکم بر نقض
حقوق مالکیت فکری طبق اصول کلیپ
ایول ک یپ 3هدااا کاوااسیو هم 2به قدیاۀ کیوه هحا حاد ش به یاوا قدیاۀ ای ن
هناار  ،اهد اسعش به ا ش هعدها اوآوهبهد ن اه ی قساش وم هد  3 601قدیاۀ حدکم بر
یواب اقض و یواب خسدهل ها از هم تیکیو ااو اسشی

 .1-4قاعدة عمومي حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری
ه واقع اادهش هد ۀ  3 602هادااا هد  )2( 5کاوااسیو بر اسش ،اهد کاوااسیو بر
یعدهل «کیوهب که حاد ش از آ

ه خواسش شا اسش» ها بهکده بر اسشی بد توجه به

تأخّر زهدان اانیده ایول ک یپ اسعش به کاوااسیو بر به اظر هنهسا ه ا ش ایول تعاااع
1. Waelde, Charlotte; Brown, Abbe; Kheria, Smita. Contemporary Intellectual
Property: Law and Policy, forth edition, (Oxford: 2016), p. 987.
2. Engelen, Dick van. "Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual
Property", Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14. 3 (2010), pp.13-14
 .3گرو اهوپد ن هدکس پالاو براب تعدهض قواایش ه حقوق هدلکیش نکرب که به یوهل هخیف ایول ک یپ ادهیا
شا  ،هجاویه ایولن ها هاجع به یالحیش بیشالا ن ،قداو حدکم و شادسد ن و اجراب آهاب خدهجن ه هوضویدل
هدلکیش نکرب براب اسنید ۀ اایاااا حقوقن ه ا ش حوز هانیر ااو اسشی
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از ا ش یعدهل اسنید شا تد از تیسیر غ ط به ا گد هسیاگنکااا که از یعدهل هااهج
ه کاوااسیو بر بر اشش هن شو ج وگیرب و آ ها ایالو ااد اه ز را ن سیة وجو ب
قدیاۀ قداو کیوه ا گد هسیاگنکااا ها ز ر سؤال هنبر ی قدیاۀ یاوهن هااهج ه
هد  3 601براب تادم ااواع حقوق هدلکیش نکرب خوا از رر

ثعش ا جد شا و ایدزهاا

ثعش بدشاا هدااا ح اخنراع ،خوا باو ایدز به ثعش قدبا حاد ش بدشاا ،هدااا حقوق هؤلف،
قدبا ایادل اسشی

 .2-4قاعدة عمومي حاکم بر خسارات ناشي از نقض حقوق مالکیت فکری
ا ش ایول ه هد  3 605و  3 606هقره ااو اسش که ه اهتعد بد خسدهال ،قدیاۀ قداو
کیوه حاد شکااا ها به ایع قداو هانخب ررنیش هنتوا کاده گذاششی ه واقع ایول
ک یپ بد تیکیو هیدوم اقض هااهج ه هد  ،3 601هژ مهدب قداوان هنیدوتن ها قدبا ایادل
هن ااا که ه دب آ آزا ب اها ۀ ررنیش ه بحث خسدهال بههسایش شادخنه شا اسشی

 .5قاعدة قانون کشور اعطاکنندة حمایت بهعنوان قاعدة عمومي حاکم بر نقض
حقوق مالکیت فکری طبق اصول تنظیمي مؤسسة ای .ال .آی.
ایول تاظیان هؤسسة ابی الی آبی 1ایز حدوب ایولن هیدبه ایول ک یپ اسشی ه واقع ا ش
ایول قداو هحا حاد ش ها به یاوا قدیاۀ ای ن حدکم ه یدوب هربو به تادم ااواع
حقوق هدلکیش نکرب هنشادسا و هو کر سرزهیان ها حیظ ااو اسشی ایول ابی الی آبی
بیش حقوق هدلکیش نکرب ثعششا و سد ر حقوق هدلکیش نکرب ،تیکیو قدئا شا اسش،
اهد ا ش تیکیو یرندع ند اۀ تع یان اه ه ز را تیدول یرندع ه ترهیاولوژب و انیجه کسد
اسشی بد ه دلعة کاوااسیو هد و ایول حقوقن هرتعط ه ا ش زهیاه ه دننیم که هاان آادد
قدیاۀ کیوه حاد شکااا ها بهیاوا و قدیاۀ یاوهن هنشادساا ،بد ا ش تیدول که
کاوااسیو بر ه ا ش خصوص تصر ح اااو اسش و هاوز بر سر قدب یش اسناندج ا ش قدیا
از هقرهال کاوااسیو بر اخنال اظر وجو اه ی

 1ی ا ش ایول توسط هؤسسه حقوقن ابی الی آبی ه تالش براب ا جد و اجادع براب قوایا تعدهض قواایش ه حوزۀ
حقوق هدلکیش نکرب تاظیم شا ااا ( )ALI Principlesی
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 .6پایگاه قاعدة کشور محل حمایت در مقررات موجود در حقوق ایران
بد توجه به یاوهیش قدیاۀ کیوه هحا حاد ش ،اکاو به اعدل برهسن یالحیش ایادل ا ش
قدیا ه هاب ه بد یدوب ه روحه ه ا را هسنیمی هنأسیداه حقوق بیشالا ا خصوین ا را
ه قداو هاان هیچ تصر حن بر قداو حدکم و قدیاۀ حا تعدهض ه یدوب هاان اااو
اسش تد بخواها اوبش به حقوق هدلکیش نکرب برساه بادبرا ش ه هواه سکول قداو ادگز ر
از هراجعه به هقرهال یدم حقوق ا را و برهسن اهکد ایادل ا ش قوایا اسعش به هوضوع
حقوق هدلکیش نکرب هسنیمی 1به روه ک ن قدیاۀ قداو کیوه هحا حاد ش و قدیاۀ قداو
کیوه هحا وقوع اقض و قدیاۀ هسناا که ه اخنالندل هدمتر ش و پرررنااهتر ش قوایا
بهشاده هنآ اای العنه بد کان تعاّ ههن دبیم که ه هاب ه بد اهوال نکرب قداو هحاّ وقوع
اقض هاد قداو هحا حاد ش خواها بو ه 2راکه ه کیوهب که حاد نن بهیاا اانآ ا
رعیعندع اقضن هم یوهل اانگیر ه لذا اگر ه قداو کیوهب که حاد ش ه آ ای د شا و
قداو کیوهب که اقض ه آ هخ ا به لحدظ تئوهب هنیدول هسناا ،اهد به لحدظ یا ن
تقر عدع کسد هنبدشااه 3بادبرا ش شد ا بنوا بد دننش قدیاۀ هحا وقوع اقض ه هقرهال ا را ،
به اوین قدیاۀ کیوه هحا حاد ش ها توجیه ااو ی
یا اب هعنقااا که ایادل قداو هحا وقوع اقض هاواه هعیده هادسعن براب تیخیص
قداو حدکم ایسش 4،اهد اگر قدیا اب وجو اشنه بدشا و اقد ص آ بد اسنرادئدل هنع شو به
هراتب بدنر از ا ش اسش که هیچ قدیاۀ ثدبنن وجو اااشنه بدشاه ز را انیجة آ نقر هو ة
قضد ن و یقبهدااگن کیوه ه س ح جددان خواها بو ی بر هایش هعاد برخن 5هعنقااا

1ی ه حقوق ا را تعداال غیرقراه ا ب شدها و سنه هنشو  -1تعداال غیرقراه ا ب ادشن از جرمه  -2تعداال
غیرقراه ا ب هاانی سنة اول هوضویدع از بحث ا ش هقدله خدهج اسش ه بادبرا ش تارکز هد ه ا ش قساش بر قداو حدکم
بر تعداال غیرقراه ا ب (هاان) حقوق هدلکیش نکرب هنشو ی
2.Pedro de Miguel Asensio, Conflict of laws and the internet, edward Elgar, 2020,
4.96 - 4.99.
3. Basedow, Jürgen, Intellectual Property in the Global Arena, Mohr Siebeck, 2010,
p.157-178.
4. Van Eechoud, Mireille. CHOICE OF LAW IN COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS; Alternatives to the Lex Protectionis, ) 2003), p: 212.
5ی هقصو ب ،هضدی « یدها اهتعد هحا سکواش ید ب ه قوایا حا تعدهض اتحد ه اهوپد و ا را » ،نص ادهه پژوه
حقوق خصوین ،سدل پاجم ،شاده هجاهم ( ،)1396ص 190ی
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هنتوا هد  5قداو هاان 1ها بد توجه به الیدظ یدم به کده هننه ه ا بیدل ا ش هد  ،تیسیر به
حکوهش قداو

اخ ن (قداو ا را ) ااو ی حدل هاکش اسش قداو ا را تصد ندع بد قدیاۀ قداو

کیوه ای دکاااۀ حاد ش ها ع بدشا د اعدشای ه واقع هد

 5قداو هاان بد شادسد ن

حدکایش ک ن قداو ا را بر اشخدص و وقد ع هحق شا ه ق ارو ا را  ،وقوع خسدهل و
ضره ه ق ارو ا را ها ایز هیاول ا ش هد ااسنه و بادبرا ش ضره و خسدهل واه ه ا را
تدبع قداو ا را خواها بو ی انیجة ا ش تیسیر پذ رش یکس قضیه ایز هسشه ه واقع به اسناد
ایا هرتعط ( عان ایا تسدوب حدکایش ولشهد ه حقوق بیشالا ا )2هایش ح ها براب
ایادل حدکایش کیوه خدهجن شادخنه و قداو خدهجن ها بر یواب اقض ه روحه ه ا را
(اقض هحق شا ه خدهج) حدکم بااایمی 3ه واقع ه دب ا ش هد قداو هاان بر تادم
اشخدین که ه ا ش خدک حضوه اهاا حدکایش اه و ه جدش هنع هیکا تعدهض
قواایش ،هر زهد که تر ا ه اجراب قداو ا را د قداو خدهجن بدشا ایا بر اجراب قداو
ا را

هبدهۀ سدکاد آ اسش 4،اهد ه دب قدیاۀ ک ن تعدهض قواایش ه حقوق ا را  ،ایا بر

ایادل قواایش اخ ن اسش و حدکایش قواایش خدهجن ایدزهاا تصر ح هنبدشای بر ا ش تیسیر
اشکدل واه اسش که بد قعول آ  ،تادد اشخدص سدکش ا را تحش پوش ا ش هد قراه
هن گیراا و اشخدص سدکش خدهج کیوه حنن بد نرض اشنش تدبعیش ا راان ایز از حکوهش
قداو هحرومااا و هیخص ایسش ه ا ش هواه تک یف ا گد یسش؟ ا ش هو کر و تیسیر
از هقرهۀ هد  5قداو هاان اگر ه بد اظر ة کالسیو قداو حدکم بر الزاهدل غیرقراه ا ب
(قدیاۀ حکوهش قداو هحا وقوع ضره) ،همخواان اه  ،اهد بد توجه به ا اکه ه آ زهد
هقرهال قداو هاان باو توجه به حقوق هدلکیش نکرب اادشنه شا اسش ،تیسیرب بعیا به
اظر هنهسای هاچایش ه هاسندب توجیه قدیاۀ هحا وقوع ضره ،بد اشده به وحال هالک
هد  968قداو هاان که تعداال قراه ا ب ها تدبع قداو هحا وقوع یقا ااسنه اسش و باو
توجه به تیدول هعاد ن هید یدوب قراه ا ب و یدوب اقض اوع یدوب هعیده تارکز قراه ا
1ی هد  « 5ک یه سکاه ا را ایم از اتعدع اخ ه و خدهجه ه یع قواایش ا را خواهاا بو هار ه هواه ب که قداو اسنراد
کر بدشا»ی
2. Sovereign Equality of States Principle
3. Ansong, Alex. "The Concept of Sovereign Equality of States in International Law",
Gimpa Law Review, VolumeII (2018), PP. 13-115.
4ی کدتوز د  ،ادیری قداو هاان ه اظم کاوان( ،تدرا اانیدهال هیزا  ،)،صی 28ی
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اسش)،گینه شو ه یدوب اقض ایز که هعیده تارکز اقض اسشه بادبرا ش هحا وقوع ه هر
وب ا ش هواه هن توااا هعیده هادسعن ه جدش تعییش قداو حدکم به حسدب آ ای ه ه ّ ا ش
ال هنیدول بد و ژگنهدب هنیدول هسناا و قیدس
اظر ه بد ا گیش که ا ش یدوب و هقولة کده ع
آادد قیدس هعالیدهق اسشی هاچایش ه یدوب قراه ا ب ررنیش قاهل پی بیان اهاا و بد
آگدهن و توان هنتواااا بد توجه به شرا ط و هوضوع قراه ا  ،قداو حدکم ها اانخدب ااد اا
و اگر ا ش توان یوهل اپذ رنش هد  968ها هنتوا به یاوا و ها حا ه شرا ط ابددم
ایادل ااو ی هاچایش بد وجو اخنال اظرهد ،گرا

بیینر حقوق ااد به تیسیرب بو

هد اسشه 1بادبرا ش ه هر شرا ن ررنیش هنتواااا بر خال

اش

ا ش هد بد کا ار توان

ااد اای 2بد توجه به هالحظدل نوق ،ه وضعیش نع ن هقرهال ا را  ،براب ایادل قدیاۀ قداو
کیوه هحا حاد ش هیچ پد اد قداوان ایدننیمه لذا ا ش قدیا از هقرهال نع ن قدبا بر اشش
ایسش هار ه هواه اد هب که ا را بهروه تصد نن کیوه ای دکاااۀ حاد ش بدشای

 .7حکومت قهری قاعدة کشور اعطاکنندة حمایت بر مسائل مالکانة حقوق
مالکیت فکری
هاد گواه که بد ه دلعة هقرهال هم و ایول پییادد ب ابی الی آبی و ایول ک یپ هالحظه
ااو م ،قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش به یاوا و اسنداااه و قدیاۀ یاوهن قداو حدکم
ه یواب اقض شادخنه شا اسش ،اهد ا ش قدیا ه تادم کیوههدب خدهجن قدیا اب هوه
اجادع ایسشی 3بد شحدل به اظر هنهسا اگر ه ا ش قدیا ه هقرهال اخ ن تادم کیوههد
تصر ح اار ا اسش ،اهد ه هاب ه بد هسدئا هدلکداة حقوق هدلکیش نکرب قدیا اب
اجنادبادپذ ر بهشاده هنهو ه بادبرا ش ه حقوق ا را ایز نقاا پد اد براب ایادل ا ش قدیا
اعد ا هد ها از لزوم ایادل آ اسعش به هسدئا هدلکداة یوب هاصر ااد ای یواب هدلکیش
نکرب که اسعش به ایا هدلکیش و د به یعدهل بدنر هسدئا هدلکداة ح اخنال وجو اشنه
4
بدشا بد و یواب اقض یر هنیدول اسش و اهاب پیچیاگن اسش.
1ی جایاب ،لعیدی قداو حدکم ه اوهب هدب بیش الا ن ،د اول( ،تدرا ایر ا گسنر1376 ،
2ی الادسن ،اجد ی نی حقوق بیشالا ا خصوین ،د اول( ،تدرا ایر هیزا  ،)1383 ،یص 347-346
3. Sender, Marta Pendegas. Op.cit, (Oxford, 2002), pp. 211-220.
4. Asensio, Pedro de Miguel. Conflict of laws and the internet, (edward Elgar,2020),
4.96-4.99
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هأب ا گد هخصوص یدوب هدلکیش نکرب پکش یش 1ه سدل  2017لیا خوبن براب
اثعدل ا ش واقعیش اسشی یش از هعاو کیوههد ن اسش که ایا آزا ب اها ۀ ررنیش ها ه
یدوب اقض حنن بعا از وقوع یواب اقض به هسایش شادخنه اسش 2و بد توجه به هااوییش
ا ش ح اانخدب ه هعدهاۀ هم ا ش هأب اق ة ی ین ه یدوب اقض بهشاده هنهو ی ه ا ش
یوب خواهد و اقدش یان بو که اثر اقدشن خو ها به ادم « هااکش لوتوس» 3ه سدل
 2007هانیر کر بو ی ه سدل  2014خواااۀ یوب ،اثر وب ها ه و ااد یاد هسکو و
برلیش تحش ادم «نِرب ا ش لوتوس» 4به ااد

گذاشش که رع ا یدب خواهد ا ش یاا اقض

ح خواهد بهشاده هنهننه اسشی ه ا ش یوب اگر ه ررنیش هیچ قراه ا ب هاجع به قداو
حدکم هاعقا اکر اا ،اهد و هر و رر

اظددهال و ندییدل حقوقن خو ها رع قداو

یش ه رو ااو اا ،ا گد یش ا ش اقاام ررنیش ها به هازلة اانخدب ت و حن قداو یش بعا
از یوب ااسشی هاکش اسش تصد ندع قداو هانخب ررنیش هاد قداو هقرّ ا گد بدشاکه
ه ا ش یوب اتیدق انند  ،اهد اداچه ررنیش هر قداو

ارب ها اانخدب هنااو اا ا گد

آ ها ایادل هن کر ی اکنة هرتعط بد بحث حدضر ه ا ش هأب ا اکه اخنیده ررنیش تادد اسعش
به یواب اقض به هسایش شادخنه شا اسش و هر هوضوع ارب ه هاب ه بد هدهیش حقوق
هدلکیش نکرب از جا ه هدلکیش ،هحنوا ،ق ارو و اینعده ا ش حقوق ه رعقة هسدئا هدلکداة
حقوق هدلکیش نکرب توییف هنشواا که هاحصراع تدبع قداو کیوه حاد شکااا هسناا
و هرگواه ابراز اها ۀ ررنیش ه ا ش خصوص هااوع اسشی 5ه واقع ایا ح و اقض ح و
هسئ ة هسنقا ،اهد بسیده از و به هم هسنااه بادبرا ش هنتوا گیش ایادل ح ّ اخنیده ررنیش
براب اانخدب قداو ه یواب اقض ،به هعادب ایادل و قداو هسنقا اسش ( پدسدژ) 6و
قداو که خدهج از اها ۀ ررنیش بهروه قدرب بر هسدئا هدلکداة حقوق هدلکیش نکرب ایادل

2ی هد  50قداو

1. Xiang Weiren v. Peng Lichong (Drunken Lotus) 2017.
یش هاجع به قداو حدکم بر هوابط هاان ادشن از هوابط خدهجن ،هصوب ( 2010قداو تعدهضدل)

هقره اشنه اسش که ررنیش هنتواااا قداو

یش (قداو هقر ا گد ) ها بعا از حاوث یوب اانخدب ااد اا تد از تعا

قواایش قدبا ایادل بر یوب ج وگیرب کااای
3. Drunken Lotus
4. Fairy in Lotus
 .5ماده  48قانون قرا دادهای چین
6. Depecage
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هنشو و قداو

ار که بد اانخدب ررنیش بر اقض حدکم اسشی 1العنه هاکش اسش تصد ندع

قداو هانخب ررنیش بد قداو کیوه حاد شکااا کسد بدشا که اتیدق بعیاب به اظر
اانهسای به یعدهل ار براب ایا ح  ،اسنرادئدل و هال ح و ا ااواه هسدئا ،ایادل
قداو کیوه حاد شکااا اهرب اجنادبادپذ ر و ضروهب اسشی نقط ا ش قداو اسش که
هن توااا هیخص کاا ق اروب ح یسش و تد ه زهد اشخدص ثدلث بد ا به ا ش حقوق
بهیاوا ح ّ ااحصدهب احنرام باذاهااه بادبرا ش بهاظر هنهسا اسنعادل یعدهل «حدکایش
قدرب قداو کیوه حاد شکااا بر هسدئا هدلکداة هدلکیش نکرب» پدسخاوب ابددهدل و
نقاا هقرهال هصرّو ه ا ش خصوص بدشای به یعدهل ار ه هسدئا هدلکداة حقوق
هدلکیش نکرب ا گد هسیاگنکااا بد هر قداوان ،بد و بسنة تعر فشاۀ قداوان هواجه
هنشو که اه هنتوا اا ه کاّیش و اه ه کیییش آ تغییرب ا جد کاای اسدسدع د ا ش ح بد
هرآاچه که قداو ای دکااا براب آ شادخنه اسش وجو اه د اگر ا گد هسیاگنکااا
بخواها ح هدلکیش نکرب ای دشا ه کیوه «الف» ها بد و ژگنهد ن که ه «ب» براب
ای دب ح جا ا ایدز اسش بساجا ،ار ح هویو وجو اااه ی ا گد وا اهاا حقّن
ال کیوه ه اا) ،هاقضن باااا د بدلعکس
که ه آلاد ای د شا اسش ها بد قداو خو ش (هر ع
(ح هاقضنشا ها هعنعر بیادسا)ه به یعدهل سد تر ،هر کیوهب که ه زهد ای دب ح
خدلش اشنه اسش ،ه زهد هسیاگن ایز هقرهات حدکم خواها بو ی

 .8تفکیک میان شناسایي حقوق تحصیلشده در خارج با شناسایي وجود حق
در کشور دادگاه رسیدگيکننده
کن از هدمتر ش ها کدههد ه جدش توجیه قدرب بو

حکوهش قدیاۀ کیوه حاد شکااا

بر هسدئا هدلکداة حقوق هدلکیش نکرب ،تیکیو شادسد ن حقوق تحصیاشا ه خدهج بد
شادسد ن وجو ح ه کیوه ا گد هسیاگنکااا اسشی
آ د یام شادسد ن و ح ه ا را به لیا یام الحدق به و هوانقنادهه یرندع به هعادب
یام شادسد ن وجو آ ح ه ا را اسش؟ د ا ش یام شادسد ن به خدهج ایز سرا ش هنکاا؟
به یعدهل ار و ا ش ح ه ا را وجو اااه ه خدهج ایز اانتوا آ ها به هسایش
ال
شادخش؟ بادبرا ش آ د اگر و خدهجن که حقوق هدلکیش نکرب ها ه خدهج از ا را هر ع
1. Van Eechoud, Mireille. Choice of Law in Copyright and Related Rights:
Alternatives to the Lex Protectionis, (Kluwer Law International B.V: 2003), p. 212.
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ه کیوه نرااسه تحصیا ااو اسش و حدل به هر لیا ه ا گد هدب ا را براب حیظ
حقوق

اقدهة یوا ااو  ،ا گد هدب ا را  ،یرندع به ا ش لیا که قداو ا را ا ش ح ها به

یاوا حقوق هدلکیش نکرب اان شادسا ،یواب او ها هحکوم به ه هنااد اا ؟ براب پدسو
بد ا به بحث توییف هراجعه کایمی

 .9توصیف
پرس هدان که ه ا اجد ه رو هنشو ا ش اسش که توییف بد ا ه دب کاام قداو
یوهل پذ ر ؟ پدسو به ا ش پرس به ااااز اب اهایش اه که تعییشکاااۀ انیجة یوب
خواها بو ی ه ا ش خصوص سه هوش ک ن وجو اه ی اول توییف به هوجب قداو هقرّ
ا گد که به لیا ا اکه توییف بر اسدس قداو هقر ا گد ه شرا ن که ایدزهاا ایادل
قداو خدهجن به یاوا قداو حدکم هسنیم هوجب تغییر شکا تأسیسدل حقوقن هنشو
هر و به اظر هن هسای وم توییف به هوجب قداو سعب اسش که و ه س س ه هراتب
حاّ تعدهض ه تعدهض قواایش ،توییف هقام بر قداو حدکم اسش (اگر پی

از توییف،

قداو حدکم تعییش شو به ا ش هعاد اسش که سدبقدع قداو حدکم اجرا شا اسش و بادبرا ش
توییف بنهعاد خواها بو )ه لذا ا ش اظر ه ایز هر و اسشی
هوش ار توییف که از اگد او ساا هوش برگز ا و هادسب براب حقوق هدلکیش
نکرب اسش ،توییف بیشالا ن ح اسشی ه یوهل وقوع و یواب حقوقن بد ا
توییف ها اه بر اسدس قداو هقر ا گد  ،ب که به شکا بیشالا ن و بر اسدس هعدهاال
بیشالا ن ااجدم ا ه 1ز را کاوااسیو هدب بیشالا ن بهیاوا ابزاه ا جد ب حقوق هدلکیش
نکرب به شاده هنهواا 2و اعد ا یرندع به جدش توییف رع قداو هقرّ ا گد و بد توجه به
و ژگن هدب حقوق هدلکیش نکرب ،3اهااۀ واقعن ح ها هحروم از حقوق ااو و د

1. Geller, Paul Edward. "Conflicts of Laws in Copyright Cases: Infringement and
Ownership Issues", Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51 (2004), pp.
318-325.
2. Anawalt, Howard C. "International Intellectual Property, Progress, and the Rule of
Law", Santa Clara High Technology Law Journal, vol. 19 (2003), p. 385.
3ی ه خصوص و ژگنهدب حقوق هدلکیش نکرب و وجو تاد ز آ بد اهوال نکرب قعالع ه سد ر هادبع به تیصیا بحث
شا اسش ،از هدمتر ش ا ش و ژگن هد نقاا پد اد نیز کن و اهکد اانقدل گسنر و سر ع و آسد ا ش اهوال و هنعدقعدع
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حقوق

ها بد هحاو ش هواجه کایمی براب هردل اگر ح هؤلین ه خدهج به وجو آها

اسش و اهااۀ ح

ه ا گد هدب ا را اقدهة یوب ااو اسش ،ا گد ا را اعد ا به لیا

یام اانیده اثر براب اولیشبده ه ا را که آ ها از شاول حاد ش ح هؤلف ه ا را خدهج
هنکاا و د به اسناد قداو ا را آ ها ه ااد اه ز را قدضن ه هقدم شادسد ن وجو ا ش ح
ه ا را ایسش ،ب که ه هقدم شادسد ن ح ا جد شا هخدهج اسشی ه دب قدیاۀ ک ن
تعدهض قواایش و به اسناد « کنر ش حقوق ای دشا » 1شادسد ن و ا جد ح بد کا ار
هنیدول هسنااه 2بادبرا ش براب هردل شادسد ن اا

نان د ح بر شدرتن که ه نرااسه ا جد

شا اسش ه ا گد هدب ا را بد ا  2هرح ه ها پیش سر باذاه  -1ا اکه آ د ه دب قداو
نرااسه ا ش ح به یاوا و ح هدلکیش نکرب به هسایش شادخنه شا اسش؟ اگر پدسو
هرعش اسش قدضن واه هرح ة وم هنشو و بد ا برهسن ااد ا که آ د شادسد ن ح ا جد شا
ه خدهج بد اظم یاوهن ا را هغد رتن اه د خیر؟ 3اگر خ ن به اظم یاوهن واه اااد ا
ا ش ح قدبا شادسد ن و اجرا ه ا را اسش ،اهد ا ش با ش هیدوم ایسش که هد هعنقا به شادسد ن
ا جد ا ش ح ه ا را هسنیمی حنن برخن نقاا ح اانخدب قداو حدکم بر یواب اقض
ها به هایش لیا ندقا توجیه قداوان ااسنااه ز را به اینقد آادد هوقعینن که قداو حدکم
بهواس ة توان هیخص گر ا ه هقد سه بد هوقعینن که قدب یش ایادل اا قداو وجو اه
و تر ا ه اانخدب قداو هسش وجو اه  ،هوقعیش بدنرب ها براب ررنیش و هاچایش
ا گد هسیاگن کااا بهوجو هنآوه و ا ش ح اانخدب هیچگواه تادقضن بد ایا
سرزهیان بو

اااه ه راکه ا ش ایا تادد ه اهتعد بد هسدئا هدلکداة هربو به ح نکرب

اقض ا ش حقوق به هاحنن اسشی یالو بر ا ش از و رر
از رر

جاعة بیشالا ن بد حقوق هدلکیش نکرب یجیش شا اسش و

ار ایا سرزهیان هاچاد به قول خو بدقن اسش و ا ش و ا جد پدها وکس هنکااای

1. vested rights Doctrine
2. Kuipers, Jan-Jopp. "Cartesio and Grunkin Paul: Mutual recognition as a Vested
Rights Theory Based on Party Autonomy in Private Law", European Journal of Legal
Studies, Vol. 2, No. 2 (2009), p. 76.
3ی هد  975قداو هاان هحکاه اانتوااا قواایش خدهجن د قراه ا هدب خصوین ها که بر خال اخالق حساه بو
و د بهواس ة جر حه اه کر

احسدسدل جدهعه د به ی ش ار هخدلف بد اظم یاوهن هحسوب شو به هوقع اجرا

گذاه اگر ه اجراب قواایش هزبوه ایوالع هجدز بدشای
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اسش و اه اند

ادشن از اقضی 1هوانقنادهه تر پس قدلب حقوقن هعنعر و شادخنهشا ه

شادسد ن ااواع حقوق هدلکیش نکرب به به جدش تیدول کیوههد ه ا ش خصوص اسشی
اسعش به ایادل قدیاۀ کیوه حاد نکااا ایز اانقد اتن وجو اه و ایادل ا ش قدیا ه
هاة هواه ایز هادسب تر ش قدیا ایسش ،اهد ا ش اانخدب و اسدسدع تصایم به اانخدب قدیاۀ
جد از ش تادد ه هاب ه بد هسدئا نرینِ اقض ه رو هنشو اه هسدئا هدلکداة ح ی ه واقع
تیکیو توییف ،ها حا هادسبتر اسش عان هد هید توییف هسدئا هرتعط به ایا اقض
و توییف هسدئا هرتعط بد اند

اقض بد ا تیکیو قدئا شو می به ا ش هعاد که هرکاام از ا ش

هسدئا قدیاۀ حاّ تعدهض هربو به خو ش ها اه ی کیوه ه اا ایز ایش تیکیکن ها ه
قداو حقوق بیشالا ا خصویناش 2قدئا شا اسشی ه واقع به تععیر کن از او سااگد
هسدئا قداوان و غیرقداوان یاا اهتکدبن تحش حدکایش قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش
خواها بو و سد ر هسدئا هربو به اقض هیاول قدیاۀ قداو اهاب اهتعد از وتری 3ا ش
شادسد ن و شادسد ن ایالهن اسش و به ا ش هیدوم ایسش که و

ه هقرهال اخ ن حقوق

ا را به آ تصر ح ایا اسش تد زهدان که قداو گذاه به آ تصر ح اکاا قدب یش ایادل
اااه  ،ب که پییادد هد براب تقو ش و ه دبقش بد اسنداااه هدب جددان ا ش اسش که ه قداو
ثعش اخنرایدل ،رروهدب یاعنن و یالئم تجدهب هصوب  1386قسانن ها به قوایا حا
تعدهض و ژۀ حقوق هدلکیش نکرب اخنصدص ا و ا ش قدیا ها ایز ه آ بااجدایمی

 .10لزوم اعمال قانون کشور حمایت کننده در حقوق ایران
از ه دلعة اساد و ایول حقوقن بیشالا ن بر اشش هنشو که تادد قدیاۀ حا تعدهض و ژۀ
شادخنهشا براب یدوب اقض ،قداو کیوه حاد شکااا اسشی با شترتیب ا ش بخ به
اعدل برهسنِ قداوانِ لزومِ ایادل قداو کیوه حاد شکااا از جاعههدب هخن ف اسش تد از
ا ش رر بنواایم به ا ش پرس پدسو ا که آ د ایادل قداو کیوه حاد شکااا ْ ا اۀ خوبن
براب یدوب هدلکیش نکرب ه ا را اسش د خیر؟
1. Haimo, Schack. "The Law Applicable to Unregistered IP Rights After Rome II",
Ritsumeikan Law Review, 2009, P.133
2 . Dutch Private International Law, The 2001 Act Regarding Conflictof Laws on
Torts
3. Van Eechoud, Mireille, Choice of Law in Coppy Rights and Related Rights,
Alternatives to the Lex Protectionis,Conflict Rules for Modern Copy Right and
Related Rights, vol. 26 (2003), p. 212.
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 .10-1وحدت رویه در رسیدگيهای بینالمللي در نتیجة مطابقت با
استانداردهای حقوقي بینالمللي موجود
کن از هدمتر ش توجیددل بید شا براب حاد ش از ا ش قدیا  ،آ اسش که ا ش قدیا بد
هقرهال بیشالا ن همخواان اه ی ه واقع بد توجه به ایا سرزهیان حقوق هدلکیش نکرب
و توجدن که اساد بیشالا ن به ا ش ایا اشنهااا و هژ م خدین که هعدهاۀ هم  2براب
یدوب اقض ا ش حقوق پی بیان کر اسش ،توجه به ا ش قدیا هوجب ایادل قدیاۀ واحا
ه ا ش یدوب و ا جد کپده ان بیشالا ن ه احوۀ هسیاگن هنشو ی

 .10-2اعمال قانون واحد بر حقوق مالکانه و دعوای نقض
ه واقع هدم تر ش هز نن که براب ایادل قدیاۀ قداو کیوه ای د کاااۀ حاد ش ه یواب
اقض ه اظر گرننه شا اسش ،ا ش اسش که از ورر بد ایادل ا ش قدیا بر یواب اقض،
قداو واحا بر حقوق هدلکداه و ایز یواب اقضْ حدکم هنشو -ز را ه غیر ا شیوهل
قدضن اد ده به پدسدژ و ایادل وقداو اسش -و از سوب ار ا ش قدیا ه هقد سه بد قدیاۀ
هحا وقوع اقض که ه یدوب ا انرانن هنتوااا اهکد ایادل قواایش هنعا ها نراهم آوه ،
قداو هادسبترب بهاظر هنهسای

 .10-3از دیدگاه دولت اعطاکنندة حمایت
قدیاۀ قداو کیوه ای دکاااۀ حاد ش که بر هعادب ایا سرزهیان باد شا اسش ،قدیا اب
هنادسب بد ایدز ولشهد و هاچایش ح ّ آادد براب بههسایش شادخنش حدکایش ه ن ،قواایش
ه ن و هاچایش سیدسشهدب نرهاان ه ن آادد ه حوزۀ قداو گذاهب اسشی 1هواقع ا ش
قدیا به کیوههد کاو هنکاا تد بنواااا سیدسشهدب حدکاینن خو ها سشکم ه هاب ه
بد اقااهدتن که ه جدش اسنید از ح ْ ای دشا ه اخا هرزهد ید یوهل گرننه اسش،
ایادل ااد اای

1. Ohly, Choice of Law in Digital Environment- Problems and Possible Solutions,
Drex and Kur, 2005, pp.19-20.
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 .4-10از دیدگاه دارندة حق
کن از هدمتر ش هیکالتن که ه یدوب تعدهض قواایش هدلکیش نکرب ،اهااگد د
خواهد یوب بد آ هواجه هنشواا هوضوع قوایا حا تعدهض اانخدب قداو حدکم بر
یوب اسشی هواقع اهااگد ح  ،ایدز اهاا که ه یوهل وقوع اقض ،پی بیان ااد اا
حقوقید ه دب کاام قداو حاد ش خواها شاه بادبرا ش اایاااا حقوقن هعنقا هسناا که
2
قوایا حاّ تعدهضِ قداو حدکمْ بد ا قوایا هوشش و قدبا پی بیان 1بدشای

 .5-10جهت حمایت از سیاستهای حاکمیتي دولت
هاکش اسش شرا ط شادسد ن و هدل بهیاوا هدل نکرب بر اسدس سیدسشهد و اهاا
حدکاینن ه هر کیوه هنیدول بدشا ،براب هردل ه ا را  ،هد  5قداو ثعش اخنرایدل،
ال ه
رروهدب یاعنن و یالئم تجدهب هصوب  ،1386یاصر جا ا بو ِ اخنراع ها «آاچه قع ع
ناو و یاد ع پی بیان شا بدشا» ،هن ااای ه واقع جا ا بو ه سراسر جدد ها هعیده
هن ااا ( لیا ا ش اهر هن توااا هوقعیش ا را از لحدظ نادوهب بدشا که کیوهب واه کااا
بهشاده هنهو ) ،د اسنرادئدل و هحاو شهدب حدکم بر شادسد ن ا ش اهوال که ه ا را به
جدش هعنان بو بر قوایا نقدن و اسالهن هناد ز از سد ر کیوههد خواها بو ه 3بادبرا ش
حاد ش از سیدسشهدب حدکایننِ کیوههد ایادل ا ش قدیا ها ا جدب هنکاای

 .6-10از دیدگاه سرمایهگذارن خارجي
سرهد هگذاه خدهجن قعا از هر اقااهن به ه دلعة هقرهال کیوه پذ راا هنپر از ی هواقع
هیچ سرهد هگذاهب ا ش ه سو ها اانپذ ر که به اانظده انیجة سرهد هگذاهباش ه ق اروب
کیوهب بدشا که از لحدظ هقرهال حقوقن (که ه واقع ابزاه تضایش حقوق و سرهد ه گذاهب
هسناا) هعدم و غیرقدبا پی بیان اسشی ه واقع سرهد هگذاهب ه ا ش حاو و هیزا (یاوه
و اانقدل و هدل نکرب و براب هردل و نادوهب پیچیا ) ق عع بد و «بیزاس پ ش» آغدز

1. Clear and Predictable
2. kim, Eonsuk. Cross Border Enforcement of Patent Rights Limits and Solutions in
Current Conflict of Laws Regime, 2013, p. 497
 .3حکاشاید ،هحاو ی «ایا سرزهیان هعادب اظرب و آثده آ ه اظدم حقوق هدلکیش نکرب» ،هج ه حقوق اسالهن،
شاده  ،)1395( 48یص  25و 26ی
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هنشو که ه ا ش پال بد بید جزئیدل ررو حنن هاجع به احنادل اقض ح  ،هقرهال کیوه
پذ راا ه یوهل اقدهة یواب اقض و غیر تصایمگیرب کر و پس از هاظرگرننش هعیده
هز اه-ند ا اقااهدل هرتعط جدش سرهد هگذاهب ااجدم هنشو ه لذا ا اکه قدیاۀ کیوه ای د
کاااۀ حاد ش ها بر یواب اقض حدکم ااسنه شو  ،هم اسنداااههدب پی بیان هقرهال
بیشالا ن ها که سدبقدع اند آ هیخص شا ها لحدظ خواها کر و هم براب سرهد هگذاها
بد اهکد برهسن هقرهال واضح و هوشش و قدبا پی بیان ،ارایاد حقوقن بهوجو هنآوه
و ا ش هقرهال بهیاوا ابزاه ترغیعنْ ه هازهال هوجب هشا سرهد هگذاهب و ه انیجه
هشا اقنصد ب کیوه هنشو ی

 10-7از دیدگاه مصرفکنندگان حقوق مالکیت فکری
ا ش قدیا براب هصر کاااگد حقوق هدلکیش نکرب و د به یعدهتن ادقضد ح  ،ه هقد سه
بد قداو هقرّ ا گد که ه دب آ خواهد به اعدل سنیدبن به بیینر ش هیزا خسدهل و
بیینر ش حاد ش ،اقاام به اقدهة یوب ه ا گد خدین هنااد ا ،ا ش هز ش ها به هارا اه
که بد حکوهش ا ش قدیا از هیکالل احنادلن خر ا ا گد ج وگیرب هنشو ی

 .11بررسي مصلحت اعمال قاعدة کشور حمایتکننده برای حقوق ایران
تد با شجد بد ه دلعة اساد و هقرهال حقوقن بیشالا ن حکوهش قدیاۀ کیوه حاد شکااا
بر هسدئا هدلکداه ،حقوق هدلکیش نکرب قدرب ااسنه شا و هزا دب شادسد ن قدیاۀ کیوه
حاد شکااا  ،بهیاوا و قدیاۀ یاوهن حاّ تعدهض ه یدوب اقض بیشالا ن هدلکیش
نکرب برهسن شای حدل پرس

هدان که ه رو هنگر ا اکه آ د یاوهیش ا ش قدیا براب

تادم کیوههد بد هر س ح توسعه دننان هادسب خواها بو ؟ بر نرض کندبن هدااا کیارب
آکسیوه ه ا را آنسش هنشو  ،یدحب اثر (هؤلف کندب کیارب) به ا را آها و
یواب اقض حقوق هؤلف ها ه رو کر و قدضن ا راان بد و هسئ ة تعدهض قواایش هوبههو
هنشو ی آ د قدضن بد ا حقوق هؤلف خدهجن ها ه ا را بههسایش بیادسا د خیر؟ هواقع
پرس ای ن ا ش خواها بو که کاام قداو ها بد ا براب یواب اقض هوه ا ید ه ا را
حدکم ااد ای هیوهل ایقد به قداو کیوه حاد شکااا  ،بد ا قداو کیوه ااا یس که
هاد قداو کیوه حاد شکااا اسش بر یوب حدکم و ه انیجه اقض آ ه ا را هحق
ااسنه شو  ،اهد اگر قدیاۀ کیوه هحا وقوع اقض (اقض ا ید ن) بر یوب حدکم ااسنه
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شو  ،قداو ا را بر یوب حدکم بو و ه انیجه و ا ش کندب براب اولیشبده ه ا را
د

ایا و ا را ایز به کاوااسیو بر اپیوسنه اسشه بادبرا ش حاد نن ایز وجو اخواها

اشش و ه انیجه اقضن ایز تحق ایدننه اسشی ا ش انیجهاب اسش که ه شرا ط نع ن به ایع
ا را تادم هنشو ی
 .12قاعدة کشور اعطاکنندة حمایت ،فرصت یا چالش؟
هاکش اسش براب توجیه حاد ش ای د ن ال ن ه رو شو از جا ه ا اکه حاد ش از آثده
ا بن خدهجن هوجب هوا گرننش بدزاه ایر ا را هنشو  ،اهد بد و ا وسیع هنوجه
هنشو م که ا ش حاد ش هنتوااا هاندن به ا را ضره و خسدهل به نعدال و هصر کاااگد
اخ ن گر ی

 .1-12ایجاد انحصار
قدئا شا حاد ش براب اهوال نکرب خدهجن هاییه انیجة هسدیاب ه هوا بدزاه ا را و
اسنید از هادنع اااه ه ز را هاد روه که بدههد گینه شاْ هقرهال حقوق هدلکیش نکرب
اهتعد هسنقیم بد سیدسشهدب حدکاینن ولشهد اهااه بادبرا ش هاکش اسش براب هردل و
هدلوِ خدهجنِ ارمانزاه ها داهاب حنن بد اانقدل قداوان آ به کیوه هخدلیش ااد ا (به لیا
تععیش از سیدسشهدب اتخدذب کیوهش) و ه انیجه هوجب ا جد ااحصده شو ی هایش اهر
هنتوااا بههاحنن اظدم بداکن کیوه ها هخنا کاای

 .2-12وجود تحریمها
کن ار از ال ا هدم هنادسب اعو

ا ش قدیا بهیاوا قدیاۀ حاّ تعدهض ه شرا ط نع ن

کیوه ،وجو تحر مهد اسشی ه واقع هر کیوهب خو ها هنعدا به تعدااتن کر تد ه هقدبا
بنوااا به سندوه هد ن ه ا ش خصوص ادئا شو  ،اهد به لیا وجو تحر مهد بسیدهب از
تولیاکاااگد خدهجن ه سو حضوه و سرهد هگذاهب ه ا را ها اپذ رننه و ا را ها گز اة
هحذو بهشاده هنآوهاای ه حقیقش بسیدهب از کیوههد که حنن هوابط و هادسعدل سیدسن
خوبن بد ا را اهاا ،بد توجه به آاکه تعدهالل بد آهر کد به یاوا و ق ب اقنصد ب ،براب
آادد هزا د ن اه و ه اکش اسش ا ش هادنع ها به جدش هاکدهب بد ا را از سش باهااه
بادبرا ش از سو هن هاکدهب بد ا را

یمپوشن هنکااای

قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری :فرصت یا چالش؟ | ایروانی مهاجرانی | 31

 .3-12تحمیل هزینه بر دوش مصرفکنندگان
کن ار از ال ا اسدسن براب یام تادسب ا ش قدیا بد شرا ط نع ن ا را  ،هز اة ساایان
اسش که ه یوهل شادسد ن حاد ش براب حقوق خدهجن بر هصر کاااگد و هاچایش
ولش تحایا هنشو ی هردل سد ا اکه بد توجه به س ح پد یش ا را

ه ه بااب تولیا

ارمانزاههدب ها داهاب ،بنشو ه ق اروب گسنر اب از ا ش حوز واه ال ضروهل اه ی
به تععیر ار رع ه دلعدل و سنهبااب کیوههد از لحدظ س ح پییرنش ه ا ش زهیاه ،تولیا
ال و
ارمانزاه ه کیوه ا را ه هرح ة اوزا ب اسشی 1آ د هر هصر کاااۀ ید ب (هر ع
اایجو که ندقا هآها اسش) توا خر ا و اسخه از برادهة «وه » د سد ر برادهههدب
کدهبر ب ها خواها اشش؟ ه هردلن ک نتر هردلن کال تر ،بسیدهب از اهوه هدم کیوه
ازجا ه نعدلیشهدب حسدبااهب کال از رر ارمانزاههدب جا ا و بههوز خدهجن ااجدم
هنشو و ه حقیقش باو وجو ا ش برادهههد بسیدهب از نعدلیشهدب ولش یقیم خواها
هداای

 .12-4کاهش قابل توجه ارزش پول کشور در سطح بینالمللي
ا را

ه سدلهدب اخیر به شال بد کده

اهزش پول ه یریة بیشالا ن هواجه شا اسشه

بادبرا ش ه ا ش کیوه که هآها اشخدص به ه دل اسش ،خر ا آثدهب بد اهزهد ن هدااا اله
و وهو که اهزش آادد یزب حاو  4برابر بیینر از ه دل اسش ،به اوین ا جد هحروهیش
براب هصر کاااگد اخ ن خواها بو ه بادبرا ش ه ایش شرا ن اتعدع ا راان اه از اهکد
بدر بر اهب از نادوهبهدب هوز ه حوز هدب هخن ف از جا ه ارمانزاههدب ها داهاب ه س ح
کسد د قدبا هقدبش بد ااواههدب خدهجن برخوه اه هسناا و اه قاهل و توا اقنصد ب الزم
براب تأهیش هز اههدب تحای ن جدش خر ا ااواة خدهجن ها اهاا ،پس ه ا ش وضعیش
ایادل ا ش قدیا هنتوااا حنن ه برخن هواه (حوزۀ سالهش) خ رسدز بدشا و هاندن به
هز اه ساایش براب ولش و هصر کاااگد اخ ن شو ی

1. Carmel, Erran. "Taxonomy of new software exporting nations", The Electronic
Journal of Information Systems in Developing Countries, vol. 13, issue. 2 (2003), pp.
1-6.
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 .13زمان مناسب برای تغییر قواعد حل تعارض
قوایا حاّ تعدهض ه زهدان بد ا ایالو شواا؟ ه اهتعدرن هید تغییر قواایش هدهینن بد تغییر
قوایا حاّ تعدهض هرتعط وجو اه ؟ پدسو به ا ش پرس تد حاّ ز د ب تر ا ها اسعش به
لزوم د یام لزوم هاادمسدزب قوایا حاّ تعدهض بد قوایا اسنداااه بیشالا ن هرتیع
هنسدز ی ق عدع یام الحدق ا را به کاوااسیو بِر  ،ال ن اه که ه یة آ به سیدسشهدب
حدکاینن ولش بد توجه به وضعیش نع ن بدز هنگر ی ه حقیقش اگر حاد ش از آثده ا بن
و هارب خدهجن (که انیجة ایادل قدیاۀ حاد شکااا بر یواب اقض ایز هایش خواها بو )
ه هوقعیش اقنصد ب نع ن ا را به هص حش کیوه بو  ،تد کاو ا ش الحدق یوهل
هنپذ رنشی هاکش اسش یا اب بر ا ش قساش اقا کااا که یام الحدق ا را به کاوااسیو
بر ها کده هسش و هییاب اعو اسش 1.حاد ش از آثده خدهجن وجدة ا را ها ه یریة
جددان اهتقدء ا و هوجب انزا تعدهالل ه ا ش زهیاه و هاچایش توجه و حاد ش از آثده
تولیاکاااگد ا راان ه خدهج از کیوه هنشو (آثده هوسیقن ،سیااد ن و غیر )ی 2هاچایش
هاکش اسش گینه شو ه زهیاة حقوق هدلکیش یاعنن ،حاد ش از هالهدب کدهبر ب
هن توااا هاندن به هشا نادوهب و ه انیجه هشا اقنصد ب از رر اسندهلآ هد شو  3،اهد
ه ا ش خصوص بد ا هید هادنع ،اهم و هدم ااو و برهسن کر که آ د هعد ب حاد ش از
آثده خدهجن از هادنع حاد ش از ا ش آثده و هاچایش حاد ش از آثده ا راان ه خدهج کانر
اسش د بیینر؟ پیوسنش به هوانقنادهه تر پس بهیوهل خو کده الحدق به کاوااسیو بر و
هعدهاۀ هم ها ه ا ش خصوص به هارا اه ی بد ی م به تعدااتن که پیوسنش به ا ش هعدهاال
به هارا اه  ،بد ا برهسن ااو که آ د ه شرا ط نع ن ظرنیش ا جد ایش تعدااتن وجو
اه و به هص حش اسش ؟ و د بریکس هوجب پیچیا تر شا هوابط حقوقن و انزا
هیکالل نعدال ا ش یریه و هاچایش هصر کاااگد هنشو ؟ بهاظر هنهسا ه شرا ن
که کیوه ه هوقعیش حاد ش قوب ه حاّ حاد ش ای د ن کاوااسیو بر قراه اشنه بدشا،
1ی توس ن اد یان ،هاو دره جعیرب ،شدیشی «کاوااسیو بر ( 1886حاد ش از آثده ا بن و هارب) و هزا دب الحدق ا را
به آ » ،پژوه هدب نقه و حقوق اسالهن (نقه و هعدان حقوق اسالهن) ،وه  ،5شاده  ،)1388( 17یص 27-33ی
 .2ه ا ش هقدله هد به اعدل بید هواضع هوانقد و هخدلید الحدق به کاوااسیو بر ایسنیمه ز را از ق اروب هوضوین و
کاّن ا ش هقدله خدهج اسشی
3. Suthersanen, Uma. Utility Models and Innovation in Developing Countries,
(International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2006), p. 4.
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اولیش اقااهن که بد ا یوهل پذ ر الحدق به ا ش کاوااسیو و سپس سدزگدهسدزب هقرهال
حا تعدهض ه دب بد س ح حاد ش ای د ن اسشی به ار سخش اگر قداو ا را به یاوا
قداو هحا وقوع اقض شادخنه شو  ،ه دب بد هقرهال کاوااسیو بر  ،قداو ا را ایز قداو
کیوه حاد شکااا بهشاده هنهو و هنعدقعدع هوظّف به حاد ش و شادسد ن وقوع اقض اسش،
اهد ه حدل حدضر زهیاهاب براب ایادل ا ش قدیا ه کیوه هوجو ایسشی هاچایش پذ رش
و قدیاۀ ثدبش براب هاة شرا ط ،ها کده هادسعن ایسشی پذ رش هر قدیا بسنان به
بسنرهدب کیوه پذ راا از جددل هخن ف سیدسن و اقنصد ب اه ی ه شرا ط نع ن تعییش
ا ش قدیا بیینر از ا اکه کاوکااا بدشا شرا ط ها سخشتر و پیچیا تر هنکاای به یعدهل
ار قوایا حاّ تعدهض اعد ا هاجر به حاد نن انزو بر آاچه قداو هدهینن هقره ااو اسش،
شو ه بادبرا ش پی بیان قدیاۀ کیوه ای دکاااۀ حاد ش باو تغییر ه هقرهال هدهینن ا ش
حقوق ،انیجه اب جز ا جد تک یف براب اتعدع ا راان و بهروه ک ن هحروهیش آادد از هادبع
خدهجن ها به اعدل اخواها اششی

نتیجهگیری
حقوق بیشالا ا خصوین هاادم بد حقوق هدلکیش نکرب هشا اااو و بادبرا ش اانتوا
اانظده اشش که یدوب تعدهض قواایش ا ش حقوق بد هراجعه به قوایا حقوق بیشالا ا
خصوین هوجو به هاحنن حا شو ی ه واقعْ حنن بد نرض کید ش هقرهال هوجو هاوز
ابددهدل وسیعن ه حاونصا ا ش یدوب وجو اه ی بد ه دلعة اساد و ایول حقوقن
بیشالا ن هوجو براب یاوهیش قدیاۀ کیوهِ حاد شکااا بهیاوا قدیاۀ حاّ تعدهض ،ه
وضعیش نع ن هقرهال ا را هیچ پد اد قداوان دنش ایا ،هار ه هواه اد هب که ا را
بهروه تصد نن کیوه ای د کاااۀ حاد ش بدشا ،اهد بد اانخدب هو کر توییف بیشالا ن بد
اسناد به کنر ش حقوق ای دشا  ،ایادل ا ش قدیا ه هاب ه بد هسدئا هدلکداة حقوق هدلکیش
نکرب قدیا اب اجنادبادپذ ر بهشاده هنهو ی هاچایش پییادد هد براب تقو ش و ه دبقش بد
اسنداااه هدب جددان ا ش اسش که ه قداو ثعش اخنرایدل ،رروهدب یاعنن و یالئم تجدهب
هصوب  ،1386قسانن ها به قوایا حاّ تعدهض و ژۀ حقوق هدلکیش نکرب اخنصدص ا و
ا ش قدیا ها ایز ه آ گاجداا شو  ،اهد پرس اسدسن که رن ا ش تحقی باا آ پر اخنه
شا ا اکه قدیاۀ کیوه ای دکاااۀ حاد ش ه یواب اقض ،براب اظدم حقوقن ا را بد س ح
توسعه دننان هیخص و جد اده از لحدظ تولیا نادوهب و نریش خواها بو د دل ؟
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ه واقع بد ی م به هوقعیش ا را از لحدظ اقنصد ب و بد توجه به ا اکه ا را بیینر واه کاااۀ
نادوهب اسش تد تولیاکااا  ،ایش انیجه گرننه شا که تعییش ا ش قدیا ه اظدم حقوقن ا را
بد توجه به شرا ط نع ن به هص حش کیوه اخواها بو ی هواقع ه یوهل پیوسنش ا را به
هوانقنادهه تر پس به لیا الحدق خو کده به هعدهاۀ هم 2و کاوااسیو بر ْ ار تر اب ه
ایادل ا ش قدیا اخواها هداا ،اهد پی از الحدق به ا ش هوانقنادهه ،ایادل ا ش قدیا انیجهاب
جز ا جد تک یف براب اتعدع ا راان و بهروه ک ن هحروهیش آادد از هادبع خدهجن اخواها
اششی

منابع

 الادسن ،اجد ی نی حقوق بیشالا ا خصوین ،د اول ( ،تدرا ایر هیزا )1383ی توس ن اد یان ،هاو دره جعیرب ،شدیشی «کاوااسیو بر ( 1886حاد ش از آثده ا بن و هارب) وهزا دب الحدق ا را به آ » ،پژوه هدب نقه و حقوق اسالهن (نقه و هعدان حقوق اسالهن)،
وه  ، 5شاده )1388( 17ی
-

جایاب ،لعیدی قداو حدکم ه اوهبهدب بیشالا ن ،د اول( ،تدرا ایر ا گسنر)1376 ،ی
حکاشاید ،هحاو ی «ایا سرزهیان هعادب اظرب و آثده آ ه اظدم حقوق هدلکیش نکرب» ،هج ه
حقوق اسالهن ،شاده )1395( 48ی
یدشوهب ،هدابی تعدهض قواایش ه هسئولیش خدهج از قراه ا  ،بد ه دلعه ت عیقن ه حقوق ا را
و نرااسه( ،تدرا اانیدهال اایاد اهدم ید ق (ع))1389 ،ی
هقصو ب ،هضدی «یدها اهتعد هحا سکواش ید ب ه قوایا حا تعدهض اتحد ه اهوپد و ا را »،
نص ادهه پژوه حقوق خصوین ،سدل پاجم ،شاده هجاهم ()1396ی
کدتوز د  ،ادیر ،قداو هاان ه اظم کاوان( ،تدرا اانیدهال هیزا )1387 ،ی
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