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Abstract
Patent rights and trade marks are potentially substantial assets to invest in
various fields of developing industries. Article 1(d) Foreign Investment
Promotion and Protection Act ratified by the Iranian parliament in 2002 refers
to those rights that could be the subject of foreign investment agreements in
Iran. The question is that if there was an international factor in a security
contract of a patent right, what conflict of law rule within the framework of
well-known methods could achieve a definitive and predictable solution. It
seems that if there is neither a mutual agreement nor, due to financial reasons,
the most closely connecting factor to a security contract of a patent right other
than the one referred to the Article 968 of the Iranian Civil Code, then merely
recourse to the legal methods to resolve conflict of laws could be problematic.
As a governing law on security interests in patent rights, this article attempts
to propose a method of the conflict of law rule corresponded to fundamental
features of intellectual property rights by referring to the classical rules of
conflict of laws, fundamental economic features of security interests in
intellectual property rights and recent international approaches, particularly,
the UNCITRAL legislative guide of secured transactions.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهش حقوق خصوصي ---------

تحلیلي بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و عالئم تجاری


عباس احدزاده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران

سعيد حبيبا

استاد ،گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده

اختراع ،روشی را برای حل تعارض پیشنداد کنیم که با ویژگیهای مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

کلیدواژهها :حقوق مالکیت صاانعتی ،قرارداد رهن ،اصاال حاکمیت اراده ،قانون منتخب طرفین،
قانون مقر دادگاه ،تحلیل منافع اقتصادی.
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این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهنِ حق اختراع ،چه قاعدهای امکان دستیابی به راهحل قابل پی بینی
و قطعی در چارچوب روشهای شناخته شدۀ حل تعارض قوانین حقوق بینالملل خصوصی را میسر مینماید؟ به نظر اگر
قانون حاکم بر قرارداد ،با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع ،به
دالیل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در مادۀ  968قانون مدنی ذکر شده است ،آنگاه اتکا به صرف روش حقوقی برای
تعیین قانون حاکم ،کارآمد نخواهد بود .در این مقاله کوش میشود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال
فکری و رویکردهای بینالمللی اخیر بهویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ،برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق

تاریخ پذیرش1399/05/01 :

حق اختراع و عالئم تجاری غیرمشدور ،دارایی بالقوه برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ،بهخصوص برای تأمین
سرمایه در توسعة صنایع محسوب میشوند .بند  3مادۀ  1قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ایران ،از این
حقوق ،بهعنوان کاالی سرمایهای یاد میکند که میتواند موضوع قراردادهای سرمایهگذاری خارجی قرار گیرند .مسئله
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مقدمه
به طور سنتی ،در فرایند حل تعارض قوانین اصوالً با استفا ده از یکی از دو روش حقوقی و
روش اصولی ،قانون حاکم بر دعوی تعیین میگردد 1.نظام حقوق بینالملل خصوصی
ایران ،برای حل تعارض قوانین قراردادی گرای

به روش حقوقی برای حل تعارض قوانین

در قراردادها دارد؛ یعنی مقام رسیدگیکننده به اختالف 2با تحلیل رابطة حقوقی ،مرکز
ثقل مادی قرارداد را از نظر مکانی ،تعیین میکند و صرف نظر از اینکه تعصّبی نسبت به
خصوصیت طرفین دعوی داشته باشد یا صرف نظر از اینکه خود را درگیر خطمشی
راهبردی قانون گذار در وضع قواعد شکلی و ماهوی موضوع دعوی بنماید ،بر اساس معیار
عینی «محل انعقاد قرارداد» قانون حاکم را در موضعی بی طرفانه ،بر قرارداد اعمال میکند.
دیدگاه قانون گذار در وضع قاعدۀ حل تعارض مندرج در مادۀ  968قانون مدنی بر اساس
رعایت سه اصل بی طرفی ،قابل پی بینی بودن و قطعیت حقوقی ،سازگار با مبنای تاریخی
و فلسفی قواعد حل تعارض قوانین میباشد و از این حیث ستودنی است؛ اما با گذشت
زمان این دیدگاه ،مورد بازبینی قرار نگرفته است و به دلیل برخورداری از نگاهی یکسویه
بر مسالة قواعد حل تعارض ،انعطاف ناپذیری خود را در برابر موضوعات جدیدی چون
حقوق مالکیت فکری ،بیمة مسئولیت مدنی و قواعد حقوق رقابت همچنان حفظ کرده

 .1الماسی ،نجادعلی« ،حقوق بینالملل خصوصی» ،چاپ سوم ،)1384( ،تدران نشر میزان ،ص .51
 .2مقام رسیدگیکننده به اختالف ،میتواند دادگاه باشد یا داور مرضیالطرفین؛ البته تعددات قراردادی حقوق مالکیت
فکری ،از قاعدۀ کلی ارجاع اختالفات به داوری تبعیت می کنند و ارجاع آن به داوری با مانع قانونی و محدودیتهای
مبتنی بر نظم عمومی ملی (آنطور که ادعا شده است) مواجه نمیباشد .اگرچه مواد  59و  60قانون ثبت اختراعات،
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب ( 1386/11/03قانون ثبت اختراعات) ،رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرا
قانون و آییننامة اجرایی آن را در صالحیت شعب خاصی از محاکم عمومی (حقوقی و کیفری) تدران دانسته است ،اما
این مواد بههیچ وجه مفدوم سلبی ندارد و مانع از آن نیست که طرفین قرارداد نتوانند در ارجاع اختالفات خود به داوری،
تراضی کنند (بدمئی ،محمدعلی و شیو عطار ،حسنی« ،قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت»،
مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  ،85بدار -تابستان  ،1397ص  .)58حتی به نظر میرسد اختالفات مبتنی بر مسئولیت
مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ،قابل ارجاع به داوری هستند .با این وجود ،برخی از حقوقدانان در قابلیت
رسیدگی دعاوی حقوق مالکیت فکری از طریق داوری ،قائل به محدودیتهای مبتنی بر نظم عمومی ملی شدهاند و

ارجاع اختالفات ناشی از حقوق مالکیت فکری به داوری را مورد تردید قرار دادهاند؛ (جنیدی ،لعیا «قانون حاکم در
داوریهای تجاری بینالمللی» ،چاپ اول ،تدران نشر دادگستر ،»1376« ،ص .)59-58
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است و از این منظر ،مورد انتقاد می باشد .حتی می توان گفت به لحاظ ضروریات و
مقتضیات کنونی عصر حاضر ،نیازمند بازبینی جدی است .هیچ یک از روشهای تفسیر
حل تعارض قوانین بخصوص در قراردادها ،راهحل مطلق نیستند.

1

توسل صرف به روش حقوقی برای حل تعارض قوانین در قراردادهایی مانند لیسانس
حق اختراع ،عالمت تجاری یا واگذاری حقوق ناشی از اختراع یا عالمت تجاری مشکالت
حل تعارض قوانین را سخت تر و حتی پیچیدهتر می کند؛ بلکه دادرس در توسل به روش
حل تعارض قوانین ،باید به ماهیت روابط حقوقی توجه کند 2.قاعدۀ حل تعارض در حقوقی
که قواعد ماهوی آن متکی بر سیاست های صنعتی و توسعة فرهنگی هر کشوری است و
حمایت از حقوق پدیدآورنده مبتنی بر مالحظات نفع عمومی است ،3باید از انعطاف
برخوردار باشد .از سوی دیگر این قاعدۀ حل تعارض باید دست دادرس را باز بگذارد که
بتواند با در نظر گرفتن تمام اوضاع واحوال حاکم بر قرارداد از جمله خط مشیهای
راهبردی قانون مقر دادگاه و سایر ویژگی های مربوط به حقوق مالکیت فکری ،قانونی را
حاکم بداند که با عدالت (معاوضی و توزیعی) سازگار باشد .در نظام حقوق مالکیت
فکری ،با حمایت از اعطای حق انحصاری پدیدآورنده ،منافع خصوصی اشخاص تأمین
می شود (عدالت معاوضی) و از سوی دیگر ،نفع عمومی جامعه با حداکثرسازی دسترسی
عمومی به اطالعات از طریق الزام مخترع به افشاء اطالعات ،ایجاد معافیتها و استثنائات،
صدور مجوزهای اجباری و تنظیم رقابت عادالنه که به کمک قواعد حقوق رقابت برقرار
میشود ،عدالت توزیعی تأمین میگردد.
قواعد سنتی حل تعارض قوانینی که عمدتاً در چارچوب نظام حقوق بینالملل
خصوصی ایران و اکثر کشورها ،پایهریزی شده اند ،به تأمین عدالت خصوصی اشخاص
درگیر در مسئله توجه دارند و عمالً برای برقراری عدالت توزیعی ،وضع نشدهاند و نباید
انتظار داشت که قواعد حل تعارض سنتی که تمایل به تحقق عدالت معاوضی دارند ،بر

 .1ایرانپور ،فرهاد« ،نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی تحول از نظامهای حقوق ملی بهسوی نظام
حقوق فراملی» ،تدران موسسة مطالعات و پژوه های حقوقی شدر دان  ،چاپ اول ،)1390( ،ص .68
 .2ایرانپور ،همان ،ص .68
 .3ایرانپور ،فرهاد« ،اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرین های فکری» ،فصلنامه حقوق ،مجلة دانشکدۀ
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تدران ،دورۀ  ،42شماره  ،)1391( ،4ص .43
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مسائلی که در محوریت عدالت توزیعی قرار دارند ،اعمال گردند .1از اینرو قواعد حل
تعارض قوانین در تماس با حقوق مالکیت فکری ،با این چال

مواجه میشوند که چطور

می خواهد انتظارات عدالت توزیعی مقر دادگاه را برآورده نماید .به نظر قاعدۀ حل تعارض
« محل انعقاد قرارداد» در برآورده ساختن این انتظارات با کاستی مواجه شود .مسئله این
است که دریابیم با دخالت عنصر خارجی در یک قرارداد رهن حق اختراع ،چه قاعدهای
امکان دستیابی به راه حل قطعی ،قابل پی بینی و بیط رفانه را در چارچوب روشهای
شناخته شدۀ حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی ،میسر می نماید؟ رهن حق
اختراع و یا عالمت تجاری به عنوان یکی از قراردادهای مدم تجاری ،در تأمین سرمایه برای
تجاری سازی اختراعات یا تولید محصوالت جدید با عالمت تجاری ثبتشده ،بسیار شایع
و رایج است .به عنوان یک قرارداد تجاری بین المللی ،تعیین قانون حاکم بر قرارداد در
فروض مختلفی چون توافق اراده های طرفین و سکوت متعاملین می تواند از این جدت
اهمیت بررسی را بیشتر کند که فضای قانونی برای پذیرش رهن اموال فکری دستکم در
اختراعات و عالئم تجاری مبدم باشد و یا قواعد سنتی حل تعارض قوانین با رویکردی
ساویینی محور درصدد باشد که قانون حاکم بر قرارداد رهن یک حق اختراع را تعیین
نماید.
فرض بر این است که اگر قانون حاکم بر قرارداد ،با توافق طرفین تعیین نشده باشد و
یا نزدیک ترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حقوق مالکیت صنعتی ،به دالیل اقتصادی
غیر از عاملی باشد که در مادۀ  968قانون مدنی ذکر شده است ،آنگاه اتکا صرف روش
حقوقیِ صرف برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود .در واقع ،آنچه قراردادهای
رهن حق اختراع و عالئم تجاری غیرمشدور را از عامل ارتباطی محل انعقاد قرارداد در
حقوق قراردادها متمایز می سازد ،مالحظات عمدتاً حقوق اقتصادی است که میتواند در
یافتن عامل ارتباطی مؤثر در فرایند قانون حاکم بر قرارداد مؤثر باشد .برای مثال از آنجایی
که احتمال می رود در جریان قرارداد ،راهن ورشکسته شود و اجرای قرارداد ،تابع مقررات
آمرۀ ورشکستگی محل سکونت عادی وی قرار گیرد ،عامل ارتباطی محل سکونت عادی
راهن ،بتواند یک راهحل مناسب تری نسبت به محل انعقاد قرارداد باشد .نکتة مدم دیگری
1. Bagheri, Mahmood, Nakajima, Chizu,“The private international law of securities
transactions: a socio- economic analysis”, The Company Lawyer, Vol. 23,No.1.
(2002), p.17.
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که باید خاطرنشان شود این است که قلمرو قانون حاکم در قراردادهای رهنِ حق اختراع
تا چه محدودهای قابلیت ا عمال دارند .برای نمونه ،آیا قانون حاکم بر تعددات قراردادی
ناشی از رهن اموال فکری مانند توافق طرفین بر نحوۀ پرداخت حق امتیاز مرتدن ،عدم
امکان ترهین مجدد بدون رضایت مرتدن ،اجازۀ مرتدن به تعقیب و طرح دعوی مسئولیت
مدنی ناشی از نقض حقوق راهن و مواردی از این قب یل تابع همان قانون حاکمی خواهد
بود که بر مسالة « وجود ،اعتبار و قلمرو» حق اختراع و یا عالئم تجاری غیرمشدور موضوع
قرارداد رهن حاکم است؟ به نظر باید با در نظر گرفتن سابقة تاریخی قواعد حل تعارض
قوانین و مبنای فلسفی حقوق مالکیت فکری و بررسی رویکردهای بینالمللی بهویژه سند
پیشندادی آنسیترال ،مشخص شود که اوالً به چه روشی قاعدۀ حل تعارض باید تعیین شود
و دوماً چه رویکردی اتخاذ شود که بتواند با خود ،مالحظات فوق را در تعیین قانون حاکم
بر قرارداد رهن حق اختراع و یا عالمت تجاری غیر مشدور به همراه داشته باشد؟

 .1ویژگي خ اق قواعد حقوق مالکیت فکری در فرایند حل تعارض قوانین
حقوق مالکیت فکری از ویژگی های خاصی به نسبت سایر حقوق مالی برخوردار است .از
آنجایی که این حقوق پایگاه مادی و ملموس ندارند ،در مقایسه با اموال مادی و ملموسی
مانند اتومبیل و اسباب و اثاثیة خانه و کارخانه و ی ا ساختمان و ابنیه به اموال غیرمادی شدرت
دارند .این گونه حقوق ،به دلیل آنکه واجد مالیت و ارزش اقتصادی هستند ،در امکان
معامله آن ها نباید تردید کرد .حتی گفته شده است که این گونه اموال در دستة اموال منقول
قابلِ بازداشت هستند 1.از منظر حقوق بین الملل خصوصی توج ه به این نکته حائز اهمیت
است که بدانیم این حقوق به دلیل فقدان مرکزیت ثقل مادی چگونه عینیت مییابند و
ضرورتاً تفکیک میان حقوق مالکیت صنعتی از حقوق مالکیت ادبی -هنری اهمیت
به سزایی دارد .از طرف دیگر ،باید مشخص شود قراردادهایی که برای ترهین حقوقی چون
اختراع و یا عالمت تجاری منعقد می شوند با کدام عامل ارتباطی نزدیکترین و مدمترین
ارتباط را برقرار میکنند 2.اعتبار حقوق مالکیت صنعتی بر خالف حقوق مالکیت ادبی-
 .1شمس ،عبداله ،اجرای احکام مدنی ،جلد دوم ،چاپ سوم ،تدران انتشارات دراک ،1398 ،ش .771
 .2شیروی ،عبدالحسین و پنداشتهپور ،محمدرضا « ،عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری»،
مجله حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تدران ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1زمستان  ،1394ص .18-5

احدزاده و همکاران | 157

هنری ،منوط به رعایت تشریفات ثبت در ادارۀ مالکیت صنعتی هر کشوری است که
درخواست حمایت از آنها می شود .حقوق مالکیت ادبی -هنری غالباً به محض خلق اثر
مورد حمایت واقع می شود و نیازمند رعایت تشریفات خاصی نیستند .به همین دلیل در
حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراع و عالئم تجاری ( غیرمشدور) ،حقوق انحصاری مالکانة
مخترع یا صاحب عالمت به محض ثبت مورد حمایت قرار می گیرد و میتوان محل ثبت
این حقوق را به عنوان یک عامل ارتباطی ،معیاری عینی برای تعیین قانون حاکم در فضای
بین الملل خصوصی در نظر بگیریم .البته خاطرنشان می شود که لزوم رعایت تشریفات
الزام آور برای جلب حمایت در هر کشوری مبتنی بر اصل سرزمینی بودن حمایت از حقوق
مالکیت فکری اس ت و این حقوق ارتباط مستقیم با منافع عمومی کشور مورد درخواست
1

حمایت دارد.
در واقع ،نوع حمایت و کیفیت و میزان حمایت میتواند بسته به سیاستهای تقنینی هر
کشوری کم یا زیاد شود و این یک مسالة حاکمیتی است 2.از این منظر است که هر کشوری
حتی برای کنترل این حقوق انحصاری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی،
محدودیتهایی را به کمک قواعد عمومی حقوق رقابت ایجاد میکنند که نشان میدهد این
حقوق در مقایسه با اموال منقول و غیرمنقول مادی تندا یک حق مالی خصوصی نیست .از این
منظر میتوان در مقام حل تعارض قوانین ولو حوزۀ قراردادی ،تحلیل و ارزیابی منافع عمومی
کشور مقر دادگاه را به عنوان یک عامل ارتباطی مدم در نظر گرفت .این مسئله را میتوان از
دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق ،مورد توجه قرارداد تا درک درستی از اعطای حق انحصاری
مالکانه و لزوم تحدید این حقوق به کمک قواعد حقوق رقابت داشته باشیم .دخالت دولت در
اعطای حقوق انحصاری ،محدود به زمان معین به مالک اختراع یا عالمت تجاری و تدوین
سیاستهای رقابت عادالنه در قالب قواعد آمرۀ حقوق رقابت به خاطر تأمین نفع حداکثری
جامعه است ،در غیر اینصورت از دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی ،ایجاد محدودیت در

 . 1اکثر قواعد شکلی و ماهوی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصل سرزمینی بودن حق مانند مواد ،15 ،6 ،5 ،4 ،1،2
 47 ،44 ،43 ،40 ،32 ،29 ،28 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16قانون ثبت اختراعات ،آمره و مرتبط با خطمشیهای راهبردی
قانونگذار برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در قلمرو سرزمینی ایران میباشند.
 .2باقری ،محمود و احدزاده ،عباس« ،قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری»،
فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی ،مجلة ،دورۀ  ،44شمارۀ  ،1393 ،2صص .141-140
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مالکیت اشخاص با حق طبیعی برخورداری از مالکیت نامحدود ،انحصاری و مطلق بر مال
منافات دارد؛ 1زیرا نفع خصوصی مالک اختراع ،اقتضاء میکند بدون محدودیت با هر شخصی
و با هر مبلغی که تعیین میکند بتواند با هر شرایطی حقوق

را به دیگری واگذار کند؛

درحالیکه تأمین نفع حداکثری جامعه باعث میشود میان نفع خصوصی مالک حق و نفع
عمومی جامعه تعادل برقرار شود .الزام مالک اختراع به اعطای مجوز اجباری در سایة مقررات
آمرۀ قانونی این ادعا را ثابت میکند که مبنای اعطای حق انحصاری مالکانه به مالک اختراع
یا عالمت تجاری را باید در تفکرات اقتصادی فایدهگرایانه دنبال کرد نه مبانی فلسفی حقوق
طبیعی؛ 2زیرا اجبار قانونی صاحب اختراع به اعطای حقوق انحصاریاش در قالب یک قرارداد
لیسانس اجباری به غیر ،با مبانی اصل آزادی قراردادها منافات دارد و تندا میتوان از نگاه
ابزارگرایانة مکتب فایدهگرایان چنین الزامی را با هدف تأمین بیشترین سود و تحمیل کمترین
هزینة معامالتی برای جامعه توجیه نمود .در این صورت نیز باید دید فایدۀ اقتصادی و اجتماعی
قاعدۀ حل تعارض قوانین در قراردادهای رهن اموال فکری در چیست و چه هدفی را دنبال
میکند .اگر قاعدۀ حل تعارض قوانین با انطباق بر سیاستهای تقنینی قواعد ماهوی حقوق
مالکیت فکری مقر دادگاه ،نفع حداکثری جامعه را تأمین کند ،در آن صورت قاعدۀ مذکور
مفید و سودمند خواهد بود.

3

با چنین طرز تلقی به نظر میرسد نگاه به سیاستهای ندفته در پس قوانین ماهوی اعطای
حقوق ،در دستیابی به قواعد حل تعارض ضروری است .از نظر ضرورت حفظ تعادل میان
منافع اشخاص حقوق خصوصی و نفع عمومی جامعه در یک رابطة حقوقی دارای ماهیت
دوگانة خصوصی و عمومی ،الزم میآید که دادگاه در مقام تعیین قانون مناسب ،با اتکا به
روش حقوقی صرف قادر به انجام درست تکالیف خود نباشد .از سوی دیگر ،حقوق مالکیت
فکری کشورها تحت تأثیر قواعد الزامآور کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفتهاند و از آنجایی
که مقررات موافقتنامة تریپس ،4رعایت مقررات خاصی از کنوانسیونهای برن و پاریس را برای
کشورها الزامآور ساخته است ،نشان میدهد که این حقوق وارد قلمرو حقوق عمومی شده
 .1حکمتنیا ،محمود ،مبانی مالکیت فکری ،چاپ دوم ،تدران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
 ،1387ص .235
 .2حکمتنیا ،همان ،صص .260-259
 .3انصاری ،مددی ،تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها ،چاپ دوم ،تدران انتشارات جاودانه (جنگل) ،1393 ،ص .247

4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
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است؛ زیرا موضوع مطالعة کنوانسیونهای بینالمللی ،حقوق خصوصی نیست؛ بنابراین حتی
کشورهایی که عضو کنوانسیونی خاص نمیباشند با تأثیرپذیری از این هنجارهای بینالمللی
مانند اصل رفتار ملی 1و رعایت حداقل حمایت ،میتوانند از صاحبان حق تحت یک حق
مکتسبة مشروع حمایت نمایند 2.با توجه به این تحلیل ،بهسادگی نمیتوان گفت که با اتکا به
روش حقوقی ،قانون مناسب در قراردادهای رهن حقوق مالکیت صنعتی قابل تعیین باشد؛ زیرا
مالحظات اقتصادی حقوقی در رهن اموال فکری و سیاستهای تقنینی قانونگذار در وضع
قواعد برای حمایت از نفع خصوصی و نفع عمومی ،بهعنوان عامل ارتباطی مدم در تعیین قانون
حاکم بر قراردادهای رهن حقوق مالکیت صنعتی میتواند در بهکارگیری روش اصولی برای
حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و عالئم تجاری مؤثر باشد.

 .2رویکردهای بین المللي اخیر در قانون حاکب بر قراردادهای رهن حقوق
مالکیت صنعتي
 1 .2توجیه صحت رهن حقوق مالکیت فکری
در نظام حقوقی ایران ،قانونگذار در مادۀ  774قانون مدنی ،به تبعیت از نظر مشدور فقدا امامیه،3
رهن غیر اعیان (دین و منفعت) را باطل میداند و در خصوص امکان ترهین حقوق مالی مانند
حق اختراع و حق تألیف موضع شفافی ندارد .به دلیل همین سکوت ،برخی از صاحبنظران با

1. National Treatment Principle

 .2الماسی ،نجادعلی و احدزاده ،عباس« ،نق

اصول بینالمللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر

نقض حق مالکیت فکری» ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی ،مجلة دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تدران،
دورۀ  ،46شمارۀ  ،1395 ،3ص .368
 .3حلی ،ابیطالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطدر (فخر المحققین)« ،ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعد»،
چاپ اول ،جلد دوم ،تحقیق کرمانی و اشتداردی و بروجردی ،طبع بامر ،1387 ،ج 10 2؛ قمی سبزواری ،علی بن محمد
بن محمد« ،جامع الخالف و الوفاق»  ،چاپ اول ،تحقیق شیو حسین حسنی بیرجندی ،قم زمینهسازان ظدور امام عصر،
 292 ،1379؛ کرکی ،ابوالحسن علی بن حسین (محقق ثانی)« ،جامع المقاصد فی شرح القواعد» ،چاپ اول ،بیروت
موسسه آل البیت االحیاء التراث العربی ،1408 ،ج 274 5؛ بجنوردی ،سید محمد حسین« ،القواعد الفقدیه» ،چاپ اول،
جلد ششم ،تحقیق مددی مدریزی و محمد حسین دراینی ،قم هادی ،1419 ،ج .21 6
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استنباط از مواد  772و  774قانون مدنی در ترهین اموال غیرمادی اظدار تردید کردهاند؛ 1زیرا
اینگونه داراییها به تعبیری در زمرۀ «اعیان» نیستند و بهطور «مادی» قابل قبض نمیباشند .در
نتیجه مالی را که نتوان به قبض مرتدن داد ،قابل ترهین نیست ،لیکن مصحلت اقتضاء میکند
که در مقام توجیه صحت رهن اموال فکری ،از ظاهر مادۀ  772قانون مدنی گذر کرده و اجازه
نداد که با اعمال ظاهر قانون ،یکی از باارزشترین داراییها از چرخة اقتصاد کشور حذف شود.
امروزه بخ

اعظمی از تولید ناخالص ملی کشورهای توسعهیافته را داراییهای فکری تشکیل

میدهند و قطعاً حذف این داراییها از چرخة اقتصادی کشور به نفع هیچکسی نیست .از اینرو
بسیاری دیگر از حقوقدانان کوش
مسئله ،برطرف نمایند.

کردهاند تا این نقیصة قانون مدنی را با نگاهی واقعبینانه به

2

به نظر می رسد روح حاکم بر ضرورت قبض مال مرهون ،حصول اطمینان از وصول
طلب از محل وثیقه است و الزاماً داشتن وجود مادی و ملموسِ ( عینی بودن) مال مرهون
ویژگی خاص آن در عقد رهن نمی باشد؛ کما اینکه برخی از فقدا با تمسک بر اصل عدم
و عموم آیة شریفة «اوفوا بالعقود» بر ا ین نظرند که منطق اصلی روایت منقول از معصوم
برای قبض مال مرهون ،به خاطر در سفر بودن راهن و مرتدن است و قبض را شرط صحت
عقد نمیدانند 3.پس اگر در رهن اموال فکری از طریق ثبت قرارداد در مرجع رسمی این
 .1کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین ( 3عقود اذنی ،وثیقههای دین) ،چاپ اول ،تدران دانشگاه تدران ،1364 ،ش 353؛ امامی،
سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد دوم ،چاپ دهم ،تدران انتشارات اسالمیه ،1382 ،ص .420
 .2حبیبا ،سعید و شعبانی کندسری ،هادی « ،بازپژوهشی نق

قبض در وضعیت رهن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق اسالم،

ایران و فرانسه» ،آموزههای فقه مدنی ،شماره  ،14پاییز -زمستان  ،1395صص 122-99؛ اخالقی ،بدروز« ،بحثی پیرامون
توثیق اسناد تجاری» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تدران ،ش  ،1368 ،24صص 1-23؛ کریمی ،عباس
و معین االسالم ،محمد« ،رهن اموال فکری» ،فصلنامه حقوق ،دورۀ  ،38شماره  ،)1387( ،2صص 324 -315؛ محمودی،
اصغر« ،رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی» ،پژوه های حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،16شمارۀ
 ،1391 ،1صص .172-157
 .3عاملی ،زینالدین بن علی (شدید ثانی)« ،حاشیه شرائع االسالم»  ،جلد اول ،چاپ اول ،قم دفتر تبلیغات اسالمی قم،
 ،1422ص 395؛ طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن (شیو طوسی)« ،المبسوط فی فقه االمامیه» ،تحقیق سید محمدتقی
کشفی ،نشر المکتبه المرتضیه الحیا االثار الجعفریه ،جلد دوم ،چاپ سوم ،تدران ،1387 ،صص « 199 -196و عقد الرهن
یفتقر الی ایجاب و قبول و قبض برضاء الراهن و لیس بواجب »...و «و عقد الرهن لیس بالزم و الیجبر الراهن علی تسلیم
الرهن فان سلم ب اختیاره لزم بالتسلیم و االولی ان نقول یجب باالیجاب و القبول »...و «اذا مات المرتدن قبل قبض الرهن
لم ینفسو الرهن ...و اذا مات الراهن فال ینفسو الرهن ایضا.»...

احدزاده و همکاران | 161

اطمینان خاطر برای مرتدن حاصل شود که می تواند از محل قرارداد ثبتشده ،حقوق خود
را استیفا کند ،چه اشکالی باید در ترهین آن وجود داشته باشد .از سوی دیگر ،تعبیر «عین»
به «اصل مال» در مال مرهونه ،باعث اعتبار بخشیده شدن رهن حقوق مالی چون حق اختراع،
حق تألیف و حتی اوراق بدادار میشود 1و با وحدت مالک مادۀ  369قانون مدنی تسلیم
مال حسب مورد به کیفیات مختلفه است و مالک قبض عرفی است .کما اینکه در میان
فقدا نیز قاعدۀ عقلی «قبض کل شیء بحسبه» پذیرفته شده است و به نظر میتواند مبنایی
برای صحت رهن دیون هم باشد 2.هرچند ممکن است برخی به این استدالل ایراد وارد
کنند که چنین تعبیری اجتداد در برابر نص است؛ لیکن تا قبل از اصالح قانون مدنی ،مزیت
عمدۀ چنین تعبیری ،جلوگیری از معطل ماندن و بی فایده شدن چنین دارایی باارزشی
است 3.البته در رد اشکال وارده میتوان این طور نیز پاسو داد که در نظام حقوقی ایران،
توثیق اموال غیرمادی ،دست کم در سدام مدیران در شرکتهای سدامی طبق مادۀ 114
الیحة قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت و نیز قسمت دوم تبصرۀ مادۀ  47قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است .بااینحال
در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورهای پیشرفته رهن اموال فکری بهعنوان یک دارایی
باارزش برای تأمین سرمایه پذیرفته شده است و حتی قانون گذار مصر با پذیرش رهن اموال
فکری ،در مواد  21و  87قانون مالکیت فکری ،جواز رهن اموال فکری را صادر نموده
است.

 .1کریمی و معین االسالم ،پیشین ،ص .318
 .2نجفی ،محمدحسن بن باقر« ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم» ،چاپ هفتم ،بیروت دار االحیاء التراث العربی،
 ،1981ج 11 25؛ شدید ثانی ،زین الدین بن علی« ،فی شرح اللمعه الدمشقیه» ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی،1411 ،
ج 66،4؛ حسینی سیستانی ،سید علی« ،منداج الصالحین» ،چاپ اول ،جلد دوم ،قم مکتبه آیه اله العظمی سید علی حسینی
سیستانی ،1416 ،ج 288 2؛ موسوی خمینی ،سید روح اله« ،تحریرالوسیله»  ،چاپ اول ،تدران موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی ،1379 ،ج .513 2
 .3سلطانی ،محمد و اخوان هزاوه ،حامد« ،ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سدام» ،فصلنامه بورس اوراق بدادار ،شماره ،17
سال پنجم ،1391 ،ص .150
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 .2-2ضرورت تفکیک «تعهدات قراردادی» از «اعتبار ،وجود و قلمرو» حقوق
مالکیت صنعتي
به طورکلی در حوزۀ قراردادی اموال فکری ،رویة قضایی کشورهای انگلستان 1و ایاالت
متحدۀ آمریکا 2و قوانین بین الملل خصوصی کشورها میان دو موضوع مدم تفکیک قائل
هستند .بهعبارت دیگر ،در قراردادهای حقوق مالکیت صنعتی که رایجترین آنها قرارداد
لیسانس (انحصاری و غیر انحصاری) 3و قرارداد واگذاری 4است ،به پیروی از اصل
سرزمینی بودن حق ،از نظر ماهوی یک قانون واحد نمی تواند بر موضوع «وجود ،اعتبار و
قلمرو» حقوق مالکیت صنعتی و «تعددات قراردادی» 5اعمال گردد .در مسالة قابلیت داوری
حقوق مالکیت فکری ثبت شده ،تفکیک میان تعددات قراردادی از موضوع «اعتبار و
وجود» مورد تأکید قرار گرفته است 6.عالوه بر این ،رویکردهای جدید بین المللی که در
مقررات پیشندادی مؤسسات بین المللی معتبر اتخاذ شده است ،این طرز تلقی را تأیید
می کند .موسسة حقوق آمریکا موسوم به (ای ال آی) 7موضوع قابلیت انتقال حقوق مالکیت
فکری را از مسائل قراردادی ناشی از انتقال مالکیت و لیسانس حقوق مالکیت فکری به
ترتیب در مواد  314و  315تابع قانون مجزایی می داند .در اصول تعارض قوانین گروه
اروپایی ماکس پالنک 8هم در مادۀ  3 102به صراحت به تأسّی از مقررات کنوانسیون

1. Campbell Connelly & Co Ltd v Noble [1963] 1 All ER 237, [1963] 1 WLR 252.
2. Corcovado Music Corp. v. Hollis Music, Inc. 981 F.2d 679 (2d Cir. 1993).
3. Exclusive License and Non- Exclusive License
4. Assignment Agreement
 .5برخی توافقات طرفین در چارچوب قرارداد رهن اموال فکری مانند حق اختراع و عالمت تجاری صرفاً قراردادی
است و هیچ ارتباطی به اصل اعتبار و وجود حق ندارد .برای مثال ،طرفین توافق میکنند که مرتدن اجازه دارد در
چارچوب قرارداد ،با موارد نقض حق از طریق طرح دعوی علیه عامل نقض حق ،مقابله کند ،یا توافق بر چگونگی
پرداخت حق االمتیاز یا اقساط رهینه می نمایند .مواردی از این دست ،مسائل قراردادی هستند و قاعدۀ حل تعارض
متناسب خود را میطلبد.
 .6بدمئی ،محمدعلی و شیو عطار ،حسنی ،پیشین ،صص .58-39

7. INTELLECTUAL PROPERTY: PRINCIPLES GOVERNING JURISDICTION,
CHOICE OF LAW, AND JUDGMENTS IN TRANSNATIONAL DISPUTES,
American Law Institute(ALI), (2008), last seen(2020-03-22), available in:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us218en-part2.pdf
8. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property.
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 بدره میبرد و مقرر میدارد1»بین المللی برن و پاریس از قاعدۀ «محل درخواست حمایت
 قلمرو و مدت زمان حقوق مالکیت فکری و دیگر مسائل، ثبت، اعتبار،که « بر مسالة وجود
2

» اعمال میگردد، قانون کشوری که حمایت مورد درخواست واقع میشود،مرتبط با حق

 همین قاعده را بهگونهای دیگر برای مسالة « قابلیت انتقال حقوق مالکیت3 301 و در مادۀ
فکری و این مسئله که آیا انتقال یا لیسانس می تواند علیه اشخاص ثالث مورد استناد واقع
 تعیین3 501  طبق مادۀ، درحالی که در خصوص تعددات قراردادی3.شود» پیشنداد میکند
3 502  ابتدا به اصل آزادی ارادۀ طرفین قرارداد متکی شده است و در مادۀ،قانون حاکم
 «نزدیک ترین عامل ارتباطی به قرارداد» بر،تصریح می کند که در فرض سکوت طرفین
 برای،اساس معیار «محل سکونت عادی» شخصی که متعدد به اجرای تعدد شاخص است
 بهکار،انتخاب قانون حاکم بر تعددات قراردادی انتقال و لیسانس حقوق مالکیت فکری
 اعمال، بیان شده3 301  و3 102  درواقع معیاری متفاوت از آنچه در مواد.گرفته می شود
 مقرر می دارد که قلمرو قانون حاکم در فرضی که مسئله3 506  حتی در مادۀ4.میگردد
 آثار بطالن و انحالل، آثار ناشی از نقض تعددات، اجرا، محدود به تفسیر،قراردادی باشد
 اعتبار و قلمرو» حق از «تعددات، به نظر می رسد تفکیک مسئلة «وجود.قرارداد میشود
1. Lex Protectionis
2. “The law applicable to existence, validity, registration, scope and duration of an
intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law
of the State for which protection is sought”.
3. “The transferability of intellectual property rights and the question whether the
transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law
of each State for which protection is sought”.
4. "(1) In the absence of a contractual choice of law…… is most closely connected".
(2) In contracts …… the court shall take into consideration in determining the State
with the closest connection:
(a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has
her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract.
(b) as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor
has her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract.
(3) If no clear decision can be made under paragraph 2 and the transfer or license
concerns intellectual property rights for only one State, it shall be presumed that the
contract is most closely connected with that State. If the transfer or license concerns
intellectual property rights for multiple States, it shall be presumed that the State with
which the contract is most closely connected shall be the State in which the creator,
transferor or licensor has her/his habitual residence at the time of conclusion of the
contract”.
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قراردادی» نشان می دهد که قانون منتخب طرفین نمی تواند در خصوص مسانلی که ارتباط
مستقیم با اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری بهخصوص در حقوق ثبتشده دارند ،مؤثر
واقع شوند؛ به عبارت دیگر ،اقتضاء این اصل آن اس ت که اعتبار و وجود هر حق مالکیت
صنعتی به دلیل استقالل آن ها در هر کشوری که اعطاء می شود ،با قانون کشور دیگری
مورد ارزیابی قرار نگیرد و همین مسئله ،به طور غیرمستقیم بر قاعدۀ حل تعارض تأثیر
میگذارد.

 . 3-2فرض توافق طرفین در انتخاب قانون حاکب بر قرارداد رهن حقوق
مالکیت صنعتي
در حقوق بین الملل خصوصی ،پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم
بر قرارداد ،سابقة دیرینهای دارد 1.تقریباً اکثریت قریب به اتفاق رویکردهای جدید
بین المللی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری از جمله رهن حق اختراع یا
عالمت تجاری ،پذیرفته اند که تراضی طرفین در تعیین قانون حاکم بر تعددات قراردادی
رهن حق اختراع و عالمت تجاری معتبر و الزماالجرا میباشد .در نظام بینالملل خصوصی
کرۀ جنوبی ،در مورد قراردادهای واگذاری ،وثیقه و لیسانس حقوق مالکیت فکری ،طرفین
مجاز هستند در مورد قان ون قابل اعمال توافق نمایند 2.انجمن حقوق بینالملل خصوصی
کره در نشست عمومی که در  26مارس سال  2010برگزار کرد ،اصولی را تحت عنوان
اصول کره در دعاوی بین الملل مالکیت فکری پیشنداد کرد 3که به پیروی از مادۀ  25قانون
بین الملل خصوصی (مصوب  7آپریل  )2001اصل حاکمیت اراده را به موجب مادۀ 20
برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای انتقال و واگذاری ،وثیقه و یا لیسانس حقوق مالکیت
 . 1اصل آزادی ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از قرن نوزدهم میالدی در حقوق انگلستان به رسمیت
شناخته شد .برای مطالعة بیشتر رک به
Dicey, Morrise & Collins, The Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, 15th Edition,
(2018), (Chapter 32- Section 2), supra note 32-041, at 2 (Rule 222, Comment).
2 Article 25(Party Autonomy): (1) A contract shall be governed by the law which the
parties choose explicitly or implicitly… (2) The parties may choose the applicable law
regarding a part of the contract. last seen (2020-03-22), Available in:
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=22558&type=part&key=8
3The Korean Principles on International Intellectual Property Litigation (‘Korean
Principles’).
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فکری ،پذیرفته است 1.در اصول تعارض قوانین ماکس پالنک نیز توافق طرفین برای
انتخاب قانون حاکم بر حقوق و تعددات متعدد طرفین ناشی از قرارداد ایجاد یا انتقال رهن
اموال فکری ،به صراحت در بند  1مادۀ  3 801پذیرفته شده است .در بند  1مادۀ  315سند
پیشندادی موسسة آمریکایی حقوق (ای .ال .آی) 2هم از توافق طرفین در قراردادهای انتقال
و لیسانس حقوق مالکیت فکری برای قانون حاکم بر تعددات قراردادی سخن گفته شده
است و به نظر میرسد توافق طرفین در قرارداد رهن حق اختراع یا عالمت تجاری با استناد
به همان ماده موجه باشد .کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)
در سال  2010در قالب یک سند پیشندادی ،به عنوان ضمیمة راهنمای قانون گذاری مربوط
به قراردادهای حاوی تضمین و رهن اموال 3،موضوع قانون حاکم بر رهن حقوق مالکیت
فکری را به اجماع تدوین و مطرح نمود .در شماره  318این سند اصل حاکمیت اراده و
تراضی طرفین برای تعیین قانون حاکم بر تعددات و حقوق متقابل راهن و مرتدن ناشی از
قرارداد رهن (جنبه های قراردادی قرارداد رهن) ،مانند د یگر تعددات قراردادی ،به رسمیت
شناخته شده است .البته در منطق این راهنمای قانون گذاری ،درعینحال که به اصل
حاکمیت اراده احترام گذارده می شود ،عامل ارتباطی واقعی باید قانون قابل اعمالی را به
مسالة تأثیرگذاری بر حقوق شخص ثالث ،حق تقدم ،ایجاد و تحقق رهن حاکم بداند که
اهداف کلیدی قواعد حل تعارض که عبارت اند از قطعیت حقوقی ،قابل پی بینی بودن و
تحقق انتظارات اطراف ذینفع قرارداد رهن را برآورده سازد.

1 Article 20: (1) The parties may enter into a choice of law agreement for all or part
of disputes anytime before or after the disputes arise. Provided, however, the choice
of law agreement regarding the issues of existence/validity disputes, the contents,
extinguishment, infringement, assignability, and the effect of assignment of
intellectual property rights on a third party, and registration of registered IPRs shall
be binding only on the parties concerned.
(2) The choice of law agreement between parties shall not affect the rights of third
parties that are established before the agreement. (3) The existence and validity of the
choice of law agreement shall be governed by the law chosen thereby.
2. American Law Institute.
3. Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions(Supplement on Security Rights
in Intellectual Property), United Nations, New York, 2011, last seen (2020-03-22),
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10available
in:
57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf
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 . 4-2فرض سکوت طرفین در انتخاب قانون حاکب بر قرارداد رهن حقوق
مالکیت صنعتي
هرچند ممکن است عدم توافق بر انتخاب قانون حا کم بر تعددات قراردادی در یک قرارداد
بین المللی رهن حق اختراع یا عالمت تجاری امر نادری به نظر برسد ،اما به دالیلی از جمله
عدم اعتماد طرفین به یکدیگر در قانون پیشندادی مورد نظر و یا عدم آشنایی به قانون مورد
نظر ،طرفین ترجیح دهند که مقام رسیدگیکننده به اختال ف با در نظر گرفتن جمیع
اوضاع واحوال قضیه قانون حاکم را تعیین کند؛ بنابراین در چنین فرضی ،باید با بررسی
رویکردهای اخیر بررسی کرد که کدام ویژگی و یا عامل ارتباطی میتواند در تعیین قانون
حاکم ،مؤثرتر باشد.

 .1-4-2معیار شخصي «اجرای تعهد شاخص»
معیار «اجرای تعدد شاخص» را باید در کنوانسیون رم  11980و سپس در سند خلف آن،
یعنی دستورالعمل رم یک مصوب  2008یافت 2.در این دو سند هرچند اختصاصاً از بیان
قاعدۀ حل تعارض بر قراردادهای مالکیت فکری ،به دلیل احتمال بروز اختالفنظرهای
شدید میان کشورهای عضو ،پرهیز شده است ،لیکن حقوقدانان پیشنداد کردهاند که در
مقام تعیین قانون حاکم بر مسائل قراردادی حقوق مالکیت فکری هم میتوان از قاعدۀ
مندرج در مادۀ  4دستورالعمل رم یک که مبتنی بر «اجرای تعدد شاخص» میباشد ،استفاده
کرد؛ 3اما سؤال اصلی این است که اساساً دادگاه باید کدام عامل ارتباطی را در تعیین «تعدد
شاخصِ» اقسام متنوعِ قراردادهای مالکیت فکری مالک قرار دهد .برای نمونه ،میان
حقوقدانان در شناسایی متعدد به اجرای تعدد شاخص یک قرارداد پیچیدۀ لیسانس حق
اختراع ،سه دیدگاه مطرح شده است 4و این نکته ،فرایند حل تعارض قوانین را برای دادگاه
1. EEC Convention on the Law applicable to Contractual Obligations, [1980] OJ
L266/1, which came into force on 1 April 1991 (the ‘Rome Convention 1980’).
2. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17
June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), [2008] OJ
L177/6, which came into force on 17 December 2009 and applies according to the
corrigendum to contracts concluded as from 17 December 2009.
3. Fawcett, James, J, and Torremans, Paul. “Intellectual Property and Private
International Law”, (2nd Edition), Oxford Private International Law Series,
Published in print: 17 February 2011, para.14.53
4. Fawcett, James, J, and Torremans, Paul. Ibid, paras.14.69- 14.122.
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مقر پیچیده تر و محتمالً گمراهکننده میکند .برخی از صاحب نظران مانند تروللر 1معتقدند
اجرای تعدد قرارداد لیسانس در کشور محل سکونت عادی لیسانس گیرنده روی میدهد
و بنابراین در مواردی که لیسانس تندا یک کشور را پوش

می دهد ،باید قانون کشور

لیسانس گیرنده اعمال شود و در جایی که لیسانس بدره برداری از حق در چندین کشور
مختلف اعطا شده باشد ،برای پرهیز از اعمال چندین قانون مختلف برای یک قرارداد ،باید
قانون کشور محل سکونت عادی لیسانس دهنده را به عنوان نزدیک ترین عامل ارتباطی به
قرارداد اعمال کنیم 2.برعکس ،برخی معتقد هستند در فر ضی که در قرارداد لیسانس ،حق
بدرهبردار ی از اختراع یا طرح صنعتی برای کشورهای مختلفی اعطا میشود ،باید قانون
کشور لیسانس گیرنده را مناسب بر قرارداد دانست؛ زیرا لیسانس گیرنده به انگیزۀ
بدرهبرداری از حق ،اقدام به سرمایهگذاری می کند و در واقع اوست که اجازۀ بدرهبرداری
از حق را دریافت نموده است؛ بنابراین از آنجایی که تعدد شاخص و اصلی قرارداد با محل
سکونت عادی لیسانس گیرنده ارتباط نزدیکی را برقرار می نماید ،انتظار بهجایی است که
این قانون مناسب بر قرارداد لیسانس باشد 3.قانونگذار اتری

در بند  1مادۀ  43قانون

بین الملل خصوصی مصوب  1978تصریح می نماید که اگر قرارداد مربوط به حقوق اموال
ناملموس (اموال فکری) در چندین کشور مختلف باشد ،قانون کشوری که محل سکونت
عادی لیسانس گیرنده در آنجا واقع شده است ،حاکم بر قرارداد خواهد بود 4.برخی دیگر
مانند اوگن اولمر 5معتقدند در وض عیتی که لیسانس اعطاشده ،حاوی هیچ تعددی مبنی بر
بدره برداری از حق نباشد یا اساساً لیسانس انحصاری نباشد ،میتوان انتظار داشت که قانون
کشور محل سکونت عادی لیسانس دهنده اعمال شود 6.نظر سومی هم وجود دارد که از
1. Troller
2. Troller, A,. “International Lizenzvertrage, in [1952] GEWERBLICHER
RECCGTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT”,108(Austlandsteil), supra note 38, at
196, Cited by: Fawcett, James, J, and Torremans, Paul,Ibid, para.1.4.74.
3. Modiano, Giovanna, “ International Patent Licensing Agreements and Conflict of
laws”, Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 2,Issue 1
Spring,1980,PP. 23- 27
4. Palmer,Edith,.�“The Austrian Codification of Conflicts Law”, The American
;Journal of Comparative Law, Vol.28,No.2 (Spring 1980), pp.197-234, Published by
Oxford University Press, Para, 43(1).
5. Eugen Ulmer
6. Ulmer, Eugen,. “ Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws”, Kluwer,
Netherlands, 1978.p. 102.
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«قانون محل درخواست حمایت» دفاع میکند .فاوست( 1معاد ل انگلیسی واژه در پاورقی)
اعمال قانون کشور محل درخواست حمایت را برای قرارداد لیسانس و انتقال حقوق
مالکیت صنعتی مانند اختراع و طرح صنعتی مناسبتر میداند؛ زیرا در این کشور فنآوری
مورد بدرهبرداری قرار میگیرد 2.دالیل طرفداران اعمال قانون کشور محل درخواست
ح مایت ،متعدد است از جمله اینکه این راهحل یادآور قاعدۀ محل وقوع مال ،بهعنوان یک
قاعدۀ بین الملل خصوصی برای اموال غیرمنقول می باشد .حقوق مالکیت صنعتی به عنوان
نوعی از اموال است که به دلیل لزوم رعایت تشریفات ثبتی و سرزمینی بودن اعطای حق،
شبیه به اموال غیرمنقول می باشد و تاآنجایی که یک قرارداد لیسانس ،به حقوق مالکیت
صنعتی اختراع و طرح صنعتی مربوط میشود ،کشور حمایتکننده ،کشور محل
بدرهبرداری نیز تلقی میشود؛ بنابراین بهعنوان یک قاعدۀ حل تعارض ،با رجوع به قانون
محل وقوع مال ،یعنی محل درخواست حمایت ،نزدیکترین رابطه با قرارداد بهموجب این
قانون برقرار شود 3.در خصوص مالک تشخیص «اجرای تعدد شاخص» در قراردادهای
مالکیت فکری در جای دیگری پرداخته شده است 4و در اینجا اشاره مختصر به آن کافی
به نظر میرسد .نکته مدم این است که در مطالعات بین المللی اخیر همین معیار برای رهن
اموال فکری مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال ،مادۀ  23اصول کره برای دعاوی
بین الملل مالکیت فکری ،معیار نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن اموال فکری
مبتنی بر محل سکونت عادی راهن تعیین شده است 5.در سند پیشندادی موسسة ماکس
پالنک در بند ( )2مادۀ  3 801و بند ( )1مادۀ  3 802معیار محل سکونت عادی راهن در
1. Fawcett
2. Fawcett, James, J, and Torremans, Paul. Ibid, para.14.87
3. A Dicey, “Dicey’s Conflict of Laws“, (7th edn, 1958); C Schmithof, “The English
Conflict of Laws”, (3rd edn, 1954), Cited by Fawcett, James, J, and Torremans, Paul.
Op,cit, para.14.88
 .4بختیاروند ،مصطفی« ،تعارض قوانین در قراردادهای بینالمللی مالکیت فکری» ،حقوق خصوصی ،دورۀ  ،12شمارۀ
 ،1394 ،1صص .124-115

5. Art 23 of the Korean Principles:
(1) If there is no choice of law agreement for assignment of Intellectual Property
Rights, providing them as security or license thereof, the law of the State which has
the closest connection shall apply. The law of the State of the Habitual Residence of
the assignee, security holder, or licensee is presumed to be the law of the State with
the closest connection.
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زمان انعقاد قرارداد ،مالک قرار گرفته است .به نظر می رسد این معیار به تبعیت از معیار
«تعدد شاخص» مندرج در مادۀ  4مقررات دستورالعمل رم  ،1تعدد اصلی قرارداد رهن
اموال فکری را بر عددۀ راهن میداند؛ زیرا به زعم تدوین کنندگان این سند ،راهن است
که باید حقوق ناشی از اختراع و یا عالمت تجاری خود را در جایی که سکونت عادی
دارد و امکان دسترسی به برای اجرای قرارداد وجود دارد ،در اختیار طلبکار مرتدن بگذارد.
از طرف دیگر ،به نفع مرتدن است که در راستای الزام راهن به اجرای مفاد قرارداد ،به
دادگاه محلی که وی در آنجا سکونت دارد ،دسترسی داشته باشد .حتی از منظر نظریهی
«تعدد شاخص» مرتدن به عنوان طلبکار تعدد چندان مدمی بر عدده ندارد که به محل
سکونت عادی وی مراجعه شود .حتی این طرز تلقی در فرضی که راهن به تعددات
قراردادی خود عمل نمیکند و باید علیه وی در دادگاه محل اقامت وی طرح دعوی بشود،
از یک قاعدۀ مدم بینالمللی «محل اقامت خوانده» ،نیز تبعیت می کند .البته در قسمت اخیر
بند ( )2مادۀ  3 801بر امکان اعمال قانونی که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد برقرار
می کند ،اشاره شده است و میتواند این قانون متفاوت از قانون محل سکونت عادی راهن
باشد .در پیشنداد شمارۀ  ،204ضمیمة راهنمای قانون گذاری مربوط به معامالت حاوی رهن
اموال فکری آنسیترال ،به محل تجارت اصلی راهن به عنوان یک عامل ارتباطی مدم اشاره
شده که از این عامل ارتباطی در کنار عامل ارتباطی «محل درخواست حمایت» ،1بهعنوان
یک مکانیزم ترکیبی حل تعارض قوانین رهن اموال فکری استفاده و مورد پیشنداد اصلی
واقع شده است .طبق قانون پیشندادی سند راهنما ،قانون قابل اعمال برای برقراری و ایجاد
رهن اموال ،تأثیرگذاری بر حقوق اشخاص ثالث ،حق تقدم و اجرای حقوق ترهینی اموال
مادی و ملموس قانون کشوری است که محل تجارت اصلی راهن 2در آنجا واقع است .در
صورتی که محل تجارت اصلی راهن در بی از یک کشور واقع شده باشد ،ادارۀ مرکزی
یعنی محلی که واقعاً راهن در آنجا استقرار دارد مالک قرار می گیرد .از نظر تحلیل
اقتصادی مسئله ،راهن م تعدد اصلی به اجرای قرارداد است و به دالیل اقتصادی برای مرتدن،
دسترسی آسان به او و اموال وی در هر محلی که سکونت عادی دارد در راستای الزام او
به ایفای تعددات قراردادی ،هزینه و ریسک معامالتی را کمتر می کند .مزیت اصلی و
1. Bariatti, Stefania, “The Law Applicable to Security Interests in�Intellectual
Property Rights”, Journal of Private International Law, 2010, 6:2, pp.407-412
2. Grantor
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عمدۀ رویکرد مبتنی بر قانون کشوری که محل سکونت عادی راهن در آنجا واقع میباشد،
این است که قانون واحدی بر آن موضوعات اعمال می شود .برای مثال ،مرتدن 1که
میخواهد حق وثیقه ای را در مورد اموال غیرمادی راهن (مانند اموال فکری ،اسناد مالی
در ذمه) به دست آورد ،ولو آنکه آن اموال رهنی با کشورهای مختلفی ارتباط داشته باشند،
می تواند با استناد به قانون یک کشور ،وثیقه را در اختیار بگیرد ،علیه اشخاص ثالث به آن
استناد نماید و حق تقدم خود را علیه هر طلبکار دیگری اعمال و اجرا نماید .این رویکرد،
الزامات ناشی از ثبت رهن مال در کشورهای مختلف و تحمیل هزینههای تحقیق و بررسی
در مورد آن را در بیشتر مواقع کاه

می دهد ،چون مرتدن ملزم می باشد ،تندا در کشوری

که محل سکونت عادی راهن واقع است نسبت به ثبت رهن و تحقیق و بررسی در مورد
آن بپردازد .چنین امری ،هزینه های معامالت حاوی رهن اموال را کاه میدهد و باعث
می شود قطعیت و میزان درجة اطمینان را افزای دهد و بنابراین به طور بالقوه تأثیر مثبتی
در سرمایه گذاری اینگونه اموال به عنوان یک اعتبار قابل اطمینان می گذارد .مزیت مدم
دیگر قانون محل سکونت عادی راهن ،در این است که اگر وی ورشکسته شود ،مطابق
مقررات قانون کشوری که فرایند ورشکستگی در مورد وی مدیریت و اداره میشود ،به
وضعیت او رسیدگی میشود؛ بنابراین چنین وضعیتی می تواند حتی در فرایند ورشکستگی
راهن ،مرتدن را با چال تعدد قوانین قابل اعمال کمتر مواجه نماید .این وضعیت دستاورد
مدمی برای یک مرتدن است که مطمئن می شود حتی در صورت ورشکستگی راهن،
حقوق وی بر همة طلبکاران احتمالی مقدم و اولویت خواهد داشت .یکی از اشکاالتی که
می توان به این رویکرد وارد کرد آن است که هرچند در این رویکرد ،دو هدف «قابل پی
بودن» و «قطعیت حقوقی» قانون حاکم محقق می شود ،اما در ارزیابی منافع و تحلیل
اقتصادی مسئله ،تندا به تأمین نفع اقتصادی مرتدن متمرکز است و این نکته می تواند برای
کشورهایی که سرمایهفرست می باشند و حمایت از سرمایة مرتدن را در اولویت قوانین
خود قرار می دهند مطلوب است ،لیکن در توجه به مالحظات نفع عمومی و اقتصادی مقر
دادگاهی که سرمایه پذیر است از یک طرف و نیز در حمایت از نفع اقتصادی صاحب حق
اختراع یا عالمت تجاری که حقوق خود را به رهن گذارده است ،با کاستی مواجه است و

1. Secured Creditor.
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ممکن است محدودیت ناخواسته ای را برای تعیین قانون حاکم بر رهن اموال فکری مانند
اختراع و عالمت تجاری ایجاد کند.

 .2-4-2معیار نزدیکترین عامل ارتباطي «تحلیل منافع»
در مادۀ  317سند پیشندادی موسسة آمریکایی آی .ال .ای موضوع قانون قابل اعمال بر
وثیقة اموال فکری مستقیماً مورد خطاب قرار نگرفته اند و تعیین قانون حاکم بر مسالة فرایند
تکمیل سازی وثیقة اموال فکری ،حق تقدم یا ضمانت اجرای وثیقة حقوق مالکیت فکری
را به قواعد کلی حاکم بر معامالت رهنی ارجاع میدهد .در مادۀ  9مقررات قانون تجارت
متحدالشکل آمریکا 1فرایند شکلگیری «رهن منافع»  ،از جمله ترهین اموال فکری در قالب
اموال غیرمادی و ناملموس مقرر شده است و در اکثر ایالت های آمریکا این قانون
الزماالجرا میباشد .در تفسیر رسمی که از این ماده شده است ،بر این موضوع تأکید
می شود که تقریباً همة معامالتی که تالش دارند «رهن منافع» را در اموال شخصی ایجاد
نمایند ،تحت حاکمیت این مقررات قرار دارد 2.با مالحظة جمیع جدات میتوان گفت که
هدف اصلی مادۀ  9حمایت از طرفی است که دارای وثیقه است و در برابر خریدارانی که
از بدهکار خرید می نمایند و یا اشخاصی که از بدهکار طلبکار می باشند ،جانبداری
مینماید 3.به همین دلیل مادۀ  9مقرر می دارد طرفی که دارای وثیقه است ،میتواند به
موجب یک فرایند تکمیلسازی« 4،رهن منافعِ» خود را تثبیت نماید .بااینحال برای تعیین
قانون حاکم بر رهن اموال فکری باید از قواعد کلی حل تعارض مقرر در اولین و دومین
مجموعة تعارض قوانین پیروی کرد .در ایاالت متحدۀ آمریکا ،به طور کلی قاعدۀ حل
تعارض در تعیین قانون حاکم بر قراردادها ،در صورت فقدان تراضی طرفین ،از ایالتی به
ایالت دیگر متفاوت میباشد 12 .ایالت آمریکا به استناد اولین مجموعه قوانین مربوط به
تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم بر قراردادها ،از رویکرد سنتی قانون محل انعقاد

1. The Uniform Commercial Code, last seen (2020-03-22), available in:
https://www.uniformlaws.org/acts/ucc
)2. U.C.C. § 9-101 Official Cmt. (2001
3. U.C.C. § 9-101 Official Cmt.
4. Perfection.
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قرارداد 1پیروی مینمایند (مواد  325و  2.)326در حالیکه  23ایالت آمریکا از قواعدی که
در دومین مجموع ة قوانین مربوط به تعیین قانون حاکم بر قراردادها مقرر شده است ،پیروی
میکنند 3.مادۀ  188دومین مجموعه قوانین مربوط به تعیین قانون حاکم بر قراردادها ،مقررۀ
اصلی و مدم در تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهایی است که طرفین قانون حاکم را
انتخاب نکردند .این مادۀ قانونی مقرر می دارد که حقوق و تکالیف طرفین در مورد
موضوعات قراردادی تحت حاکمیت قانون کشوری قرار می گیرد که مدمترین رابطه را
در مورد آن موضوع داشته باشد .به عالوه در صورت فقدان تراضی طرفین در انتخاب قانون
حاکم مؤثر ،تعیین قانون قابل اعمال باید با توجه به ع وامل ارتباطی زیر تعیین شود (الف)
محل انعقاد قرارداد (ب) محل مذاکره برای انعقاد قرارداد (ج) محل اجرای قرارداد (د)
محل موضوع قرارداد و (و) اقامتگاه ،سکونت ،تابعیت ،محل شرکت و نیز محل تجارت
طرفین .این سند همچنین مقرر می دارد که این عوامل ارتباطی باید در راستای اهمیت
ارتباط آن ها با موضوع خاص قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرند .به عالوه ،طبق بند (188)1
تحلیل انتخاب قانون حاکم در یک اختالف قراردادی باید با مالحظه قراردادن عوامل
ارتباطی مندرج در مادۀ ( 6)2انجام شود .این عوامل عبارتاند از (الف) الزامات نظامهای
بین المللی و بین ایالتی؛ (ب) خطمشی های مرتبط با دادگاه مقر رسیدگیکننده؛ (ج)
خطمشی های مرتبط با دیگر ایالت های ذینفع و منافع مرتبط آن ایالتهایی که در تعیین
موضوع خاص مؤثر است؛ (د) حمایت از انتظارات موجه؛ (و) خطمشیهای راهبردی
اساسی ندفته در زمینة خاص حقو قی؛ (ز) قطعیت ،قابلیت پی بینی و یکپارچگی نتیجه و
(ح) سدولت در تعیین و اعمال قانونی که باید اعمال شود»  .در زمینة قراردادهای مالکیت
فکری هم می توان از همین اصول برای انتخاب قانون حاکم استفاده نمود 4.نکتة قابل
ذکراین است که دومین مجموعة تعارض قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا از دهة 1950
میالدی به بعد با نظریة تحلیل منافع عمومی براینارد کاری 5توسعه پیدا کرد .تحلیل منافع
1. Lex loci contractus
2. Symeonides, S. “American Private International Law”, (Kluwer Law International
2008), para 485.
3. Symeonides, Ibid. para 488.
4. Great Clips Inc v Hair Cuttery of Greater Boston LLC and Great Cuts Inc 2009 WL
458554 (D Mass); Getty Images (US) Inc v Advernet Inc f/k/a VR Marketing Inc 2011
WL 2732202
5. Brainerd Currie
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عمومی کاری ،با این پی

فرض مطرح شد که هر دادگاهی موظف به اجرای سیاستهای

تقنینی کشور خود می باشد و در صورتی امکان اجرای قانون یک کشور خارجی فراهم
اس ت که آن کشور ،بیشترین نفع را در اختالف مطروحه داشته باشد ،در عین حال که
دادگاه رسیدگی کننده ،فاقد آن نفع باشد 1.از دیدگاه کاری ،در برخی دعاوی که تعارض
واقعی منافع کشورها وجود دارد و چند کشور در مسئله ای ،منفعتی را در اعمال شدن قانون
خود بر دعوی دنبال میکن ند ،باید قانون کشوری که بیشترین نفع را در دعوی دارد حاکم
دانست 2.کاری بر این باور است که اگر قانون دادگاه مقر در میان قوانین کشورهای درگیر
در مسئله ،نفعی در دعوی دارد ،تأمین و حفظ منافع دادگاه مقر بر سایرین ارجحیت دارد
و این در حالی است که در تعارض غیرواقع ی ،تندا یک کشور است که نفع واقعی در
مسئله دارد و اعمال قانون آن کشور ذینفع ،بالاشکال است 3.جنبة حمایت گرایانة حقوق
مالکیت فکری از یک طرف و ضرورت حمایت از نفع اقتصادی راهن ،با رویکرد مبتنی
بر اصل «تخصیص کارآمدی» 4قاعدۀ حل تعارض تطبیق می کند و این اجازه را میدهد تا
قانونی را که متناسب با خطمشیهای راهبردی قانون گذار است انتخاب کرد .قاعدۀ انتخاب
قانون حاکم مبتنی بر این اصل ،در واقع کارکرد زمینة خاص قانونی را که به موضوع مربوط
می شود را مدنظر قرار میدهد 5.موارد تخصیص کارآمدی نوعاً زمینه های حقوق ماهوی
را دربرمی گیرند که هدف آنها حمایت کردن از طرف های ضعیف (مانند کودکان،
مصرف کنندگان و کارگران) است 6رویکرد «تخصیص کارآمدی» برای تضمین حقوق
طرف ضعیف بر طبق قوانین کشوری که فعالیت های اقتصادی یا اجتماعی در آنجا روی
1. Hill Kay, Herma,“Currie’s Interest Analysis in the 21th Century: Losing the Battle,
But Winning the War”, 37Willamette L. Rev, (2001),p.123
2. Currie, Brainerd, “The Constitution and the Choice of Law: Governmental Interests
and the Judicial Function,” University of Chicago Law Review 9, (1958), pp.9-10
3. Currie,Ibid,p.10
4. Functional Allocation Approach.
 .5قسمت (و) از بند ( )2مادۀ  6دومین مجموعه اصول و قواعد حقوقی تعارض قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا با اشاره به
«خطمشیهای راهبردی اساسی ندفته در زمینة خاص حقوقی» از رویکرد تخصیص کارآمدی قانون تأثیر پذیرفته است.
 .6برای مثال بند ( )2مادۀ  6کنوانسیون  1980رم و بند  2و  3مادۀ  8دستورالعمل رم  1قانون قابل اعمال بر قراردادهای
استخدام را قانون کشوری میداند که کارمند عادتاً در آنجا وظیفهاش را انجام میدهد .این قاعده مبتنی بر رویکرد
حمایت گرایی است که بر تخصیص کارآمدی قوانین کار که حمایت از کارگر را مالک قرار میدهند ،استوار شده
است.
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میدهد بهکار گرفته میشود و اینطور بهنظر میرس د که هدف این رویکرد ،بهطور خاص
حمایت از طرف ضعیف نیست ،بلکه بیشتر کارکرد حمایتی آن است که خط مشی
راهبردی عمومی تر منفعت مانند نفع عمومی در قلمرو عمومی اطالعات و دان  ،در محور
توجه قرار دارد؛ 1بنابراین مالحظه می شود که تئوری براینارد کاری ،رویکرد یکجانبه
گرایانه دارد که متمرکز بر اعمال فراسرزمینی قواعد داخلی می باشد .تحلیل منافع عمومی
کاری ،در دومین مجموعة اصول و قواعد حقوقی تعارض قوانین مصوب  1971بسیار
تأثیرگذار بوده است .اصول کلی این مجموعه قواعد تعارض قوانین ،با رویکردی منعطف
انتخاب عوامل ارتباطی را در اختیار قضات قرار می دهد و دادگاه باید در هنگام تعیین عامل
ارتباطی ،به جای اتکا به یک عامل ارتباطی واحد و مضیق ،به مجموعهای از عوامل ارتباطی
توجه کند تا موفق به انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد شود 2.در این راستا ارزیابی
خطمشی های راهبردی مرتبط با کشور مقر دادگاه و سایر کشورهای ذینفع و خطمشیهای
راهبردی اساسی ندفته در زمینه های خاص حقوقی ،مورد تأکید قرار گرفته است 3.قواعد
خاص حل تعارض قوانین مندرج در دومین مجموعة اصول و قواعد حقوقی تعارض قوانین،
دربرگیرندۀ موضوعات متنوعی مانند مسئولیت مدنی ،قراردادها و غیره میباشد .این
مجموعه قواعد ،مبتنی بر این ایده هستند که در قانون حاکم بر دعوی قراردادی در صورت
فقدان تراضی طرفین ،باید با لحاظ اصول کلی حل تعارض قوانینی که در مادۀ  6بیان شده
است ،کشوری باشد که بیشترین ارتباط را با دعوی برقرار مینماید.

1. Eechoud, Mireille.van. “Choice of Law in Copyright and Related Rights:
Alternatives to the lex protectionis”, Kluwer law International, 2003, p.176.
۲. Carruthers, J.M. “The Treansfer of Property in The Conflict of Laws”, Oxford
12..Universsity Press, 2005, 1
 .3مادۀ  6دومین مجموعه اصول و قواعد حقوقی تعارض قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا مقرر میدارد «( )1دادگاه با توجه
به محدودیت های قانون اساسی ،برای انتخاب قانون حاکم ،دستورالعمل قانون ایالت خود را دنبال میکند )2( .در
صورتی که چنین دستورالعملی وجود نداشته باشد ،عوامل ارتباطی برای انتخاب قانون قابلاعمال شامل موارد زیر است
(الف) الزامات نظامهای بینالمللی و بین ایالتی (ب) خطمشیهای مرتبط با دادگاه مقر رسیدگیکننده (ج) خطمشیهای
مرتبط با دیگر ایالتهای ذینفع و منافع مرتبط آن ایالتهایی که در تعیین موضوع خاص مؤثر است (د) حمایت از
انتظارات موجه (و) خطمشی های راهبردی اساسی ندفته در زمینة خاص حقوقی (ذ) قطعیت ،قابلیت پی بینی و
یکپارچگی نتیجه و (خ) سدولت در تعیین و اعمال قانونی که باید اعمال شود».
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 .3-4-2معیار عیني «محل ثبت قرارداد» جایگزین محل انعقاد قرارداد
در اعطای حقوق انحصاری مالکیت برای پدیدآورندۀ یک اثر فکری ،سیاستهای تقنینی
کشور اعطاکنندۀ حق ،مبتنی بر مالحظات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی خود
میباشد .جنبههای حمایت گرایانة حقوق مالکیت فکری ،قواعد ماهوی آن را از صرف
یک رابطة حقوق خصوصی تبدیل به قواعدی کرده است که عمدتاً سرزمینی و مبتنی بر
قواعد الزامآور دستوری هستند 1.از این رو دادرس باید به تمام جنبه های اعطای حقوق
مالکیت فکری توجه کند تا دریابد حمایت از این حقوق ،به چه دلیل سرزمینی هستند؛
بنابراین تحل یل مبانی قانونی حمایت از اموال فکری در یافتن قانون مناسب بسیار اهمیت
دارد .نکتة مدم دیگر در یافتن قاعدۀ حل تعارض مناسب بر قراردادهای رهن اموال فکری،
باید توجه به مالحظات قانون گذار در وضع مقررات رهن اموال فکری باشد .از آنجایی که
در کشورهای در حال توسعه دریافت فن آوری روز دنیا از کشورهای توسعه یافته اهمیت
به سزایی دارد ،دادگاه باید قواعدی را برای حل تعارض پیدا کند که میان نفع سرمایهگذار
که عمدتاً صاحب اموال فکری است با نفع راهن که عمدتاً نیازمند به دریافت فنآوری نو
می باشد ،یکی را برگزیند .عالوه بر این ،در تعارض قوانین رهن اموال فکری ،باید به
مالحظات سیاستهای قانون گذاری مقر دادگاه توجه شود .قانون گذار در مادۀ  968قانون
مدنی ،یک قاعدۀ حل تعارض قوانین در قراردادها وضع کرده است .این ماده بهعنوان یک
قاعدۀ حل تعارض بر کلیة قراردادها قابلیت اعمال پیدا میکند؛ اما به دلیل ابعاد اقتصادی
مختلفی که یک قرارداد رهن اموال فکری دارد ،باید بگوییم که قاعدۀ مذکور قادر به
پاسخگویی به مسائل مربوط به جزئیات رهن اموال فکری ،نیست .برای مثال نمیتوان به
این قاعده برای تعیین قانون حاکم بر تأثیرگذاری رهن بر حقوق اشخاص ثالث ،یا حق
تقدم بر رهن اموال فکری و سایر مواردی که در سند پیشندادی ضمیمة آنسیترال به آنها
پرداخته شده است استناد کرد .حتی محل انعقاد قرارداد نمی تواند در مقایسه با محل ثبت
قرارداد ،مدم ترین عامل ارتباطی در قراردادهای رهن اموال فکری به شمار آید .در توجیه
صحت رهن امو ال فکری اشاره نمودیم که صحت آن ،مستلزم قبول قبض عرفی مال است
و این امر تندا با ثبت قرارداد رهن در ادارۀ مالکیت فکری میسر میشود؛ بنابراین مالحظه
 .1ایرانپور ،فرهاد و معلی ،مددی« ،مبانی حقوق بر آفرین های فکری» ،فصلنامة حقوق دانشگاه تدران ،دورۀ  ،40شماره
 ،8زمستان  ،1389ص .58-57
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می گردد که وقوع رهن اموال فکری و ایجاد آن با محل ثبت قرارداد نزدیکترین ارتباط
را برقرار می نماید و همین محل می تواند در تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن برای حل
اختالف در مسائل قلمرو ،اعتبار و تأثیرگذاری رهن بر حقوق اشخاص ثالث ،یا حق تقدم
و اولویت بر رهن اموال فکری ،بسیار مؤثر باشد .از سوی دیگر ،حتی میتوان بر اساس
رویکرد مبتنی بر « تخصیص کارآمدی قوانین مالکیت فکری و تحلیل اقتصادی قرارداد
رهن اموال فکری» روش دیگری را برای حل تعارض انتخاب کنیم که در راستای حمایت
از منافع اقتصادی راهن باشد .برای مثال اگر مخترع ایرانی برای تأمین سرمایه بخواهد
حقوق اقتصادی ناشی از اختراع خود را به رهن بگذارد ،ناگزیریم از وی در صورت بروز
ورشکستگی وی حمایت کنیم و از نظر اقتصادی به صالح نیست که قانون دیگری بر رابطة
حقوقی میان راهن و مرتدن حاکم باشد .به عنوان یک روش حل تعارض ،قانونگذار
می تواند توجه دادرس را به خط مشی راهبردی قانون مورد نظر هدایت کند؛ بنابراین
علی رغم آنکه محل ثبت قرارداد رهن اموال فکری ،می تواند یک عامل ارتباطی به قرارداد
تلقی شود ،اگر سیاست های اقتصادی قانون گذار ایرانی در راستای حمایت از راهن باشد،
می توان محل سکونت عادی وی را بهعنوان مدمترین و نزدیک ترین عامل ارتباطی به
قرارداد رهن حقوق مالکیت صنعتی ،پیشنداد نمود .با این وجود ،به طور کلی حقوق
بین الملل خصوصی ایران ،ناآشنا با عامل ارتباطی محل ثبت نیست .در مواردی که ثبت
واجد اثر است ،همین عامل ارتباطی میتواند بهعنوان نزدیکترین و مدمترین عامل
ارتباطی شناخته شود 1.بهعنوان راه حل تعارض قوانین در دعاوی قراردادی رهن اموال
فکری در موارد قلمرو حق ،اعتبار آن و تأثیرگذاری رهن بر حقوق اشخاص ثالث و یا حق
تقدم بر رهن اموال فکری باید برای اموال فکری ثبت شده (مانند اختراعات عالئم تجاری
و طرح های صنعتی) ،از وحدت مالک مواد  138 ،95 ،93 ،21و  139آییننامة اجرایی
قانون ثبت اختراعات استف اده کرد و با توسل به مکانیزم ثبت قرارداد رهن در ادارۀ مالکیت

 .1در مادۀ  969قانون مدنی ،قانونگذار در خصوص شکل و نحوۀ تنظیم اسناد ،قائل به حاکمیت قانون محل تنظیم سند
است« .محل ثبت سند» بهعنوان یک عامل ارتباطی ،مدمترین و نزدیکترین عامل ارتباطی در فضای حل تعارض قوانین
ایران ،به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین« ،محل ثبت قرارداد رهن» حقوق مالکیت صنعتی میتواند از سوی
قانونگذار به عنوان مکانیزمی برای حل تعارض قوانین قراردادهای رهن حقوق مالکیت صنعتی معرفی و بهکار گرفته
شود.
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صنعتی ،قانون محل درخواست حمایت که لزوماً با محل ثبت قرارداد تقارن مییابد را بر
این گونه مسائل حاکم بدانیم و به نظر می رسد در مورد تعددات و آثار ناشی از قرارداد
رهن اموال فکری ،قاعدۀ سنتی «محل انعقاد عقد» کافی و متناسب به نظر نمیآید.

نتیجه
قواعد سنتی حل تعارض قوانین در سیر تاریخی خود ،دچار تحول شده است .بهطوریکه
برای یافتن راهحلهایی که بتواند بی طرفی ،قابلیت پی بینی و قطعیت را در روابط اشخاص
حقوق خصوصی حفظ کند ،پیشندادهایی شده است .در اواخر قرن نوزدهم با چنین
رویکردی ،تمرکز روابط حقوقی اشخاص بر نقطة مکانی معین توسط ساویینی مورد
استقبال قرار گرفت و تحول تاریخی را در حل تعارض قوانین ایجاد کرد .این راهحل در
قوانین بین الملل خصوصی بسیاری از کشورها از جمله قواعد حل تعارض قوانین ایران
مورد استفاد ه واقع شد و همچنان نیز به عنوان قاعدۀ حل تعارض در تعددات (قراردادی و
مسئولیت مدنی) کاربرد دارد .از اواخر قرن بیستم میالدی به بعد ،تأثیرپذیری قواعد حل
تعارض قوانین از قواعد ماهوی مبتنی بر مالحظات اقتصادی ،موجب پیدای رویکردهای
جدیدی از جمله کارکرد «تحلیل منافع عمومی» در حل تعارض قوانین شده است.
موضوعات جدیدی چون حقوق مالکیت فکری ،مالحظات نفع خصوصی و نفع عمومی
در ایجاد آن ها نق مدمی دارد و مسالة تعارض قوانین در این دسته از حقوق ،نمیتواند
بدون توجه به این مالحظات و با تکیه بر تأمین نفع خصوصی اشخاص ،بهراحتی حل شود.
عالوه بر این تأثیرپذیری قواعد ماهوی ملی کشورها از مقررات بین المللی حمایت از اموال
فکری به عنوان یک هنجار بین المللی ،مسالة قاعدۀ حل تعارض قوانین قراردادی و مسئولیت
مدنی حقوق مالکیت فکری را از اتکا صرف به روش حقوقی یک جانبه ،دورتر کرده است
و ضرورتاً به اقتضاء تحلیل اقتصادی نفع حداکثری در اعطاء حقوق انحصاری و تأمین نفع
عمومی ،قاعدۀ حل تعارض قراردادی دیگر نمیتواند بی طرفانه عمل کند و حتی میتوان
گفت به تحلیل منافع ،نزدیک تر شده است .به همین ترتیب در تعیین قانون حاکم بر
قراردادهای رهن حق اختراع و عالم ت تجاری ناگزیریم به این مالحظات توجه کنیم .از
میان رویکردهایی که در حل تعارض قوانین بیان گردید به نظر می رسد ،اختیار مقام
رسیدگی کننده به اختالف در تعیین قانون حاکم بر مسئله ،به روش اصولی که محدود به
یک عامل ارتباطی نیست ،بسیار کارآمدتر از اعمال روش حقوقی « محل انعقاد قرارداد» یا
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« محل اجرای قرارداد» باشد؛ بنابراین پیشنداد می شود دادرس با تحلیل و ارزیابی منافع،
برای یافتن «نزدیکترین و مدمترین» عامل ارتباطی از میان عوامل ارتباطی که بتواند نفع
حداکثری و مالحظات خط مشی راهبردی اقتصادی مقر دادگاه را تأمین کند شناسایی
نماید .در صورتی که نفعی برای مقر دادگاه در مسئله ای وجود نداشته باشد ،باید با توجه
به مالحظاتی که عمدتاً اقتصادی است ،مانند اینکه رسیدگی به وضعیت مالی راهن در
محل سکونت عادی وی مدم ترین ویژگی تلقی شود و یا رسیدگی به فرایند ورشکستگی
وی در محل سکونت عادی وی سریعتر و آسان تر از سایر نقاط تلقی شود ،نزدیکترین
عامل ارتباطی به قرارداد رهن حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراع و عالمت تجاری ،محل
سکونت عادی راهن ،مالک قرار گیرد .به عنوان یک پیشنداد به قانونگذار ،میتوان
مجموعه ای از عوامل ارتباطی مانند «محل ثبت ق رارداد ،محل انعقاد قرارداد و یا محل
اجرای قرارداد» را که برای ارزیابی و تحلیل نفع مقر دادگاه مؤثر واقع شوند را معرفی نمود
تا در اختیار دادرس یا داور باشد و چنانچه مقر دادگاه رسیدگی کننده فاقد نفعی باشد،
محل سکونت عادی راهن ،مدمترین و نزدیکترین عامل ارتبا طی به قراردادهای رهن
اموال فکری معرفی گردد .نکتة آخر اینکه ،در فرض تعارض قوانین قراردادهای رهن
حقوق مالکیت فکری مانند حقوق مالکیت صنعتی که حمایت از آنها مستلزم رعایت
تشریفات ثبتی است و لزوماً در هر کشوری بنا به اصل سرزمینی بودن حق ،با ثبت به
رسمیت شناخته می شوند ،در مسالة « وجود ،اعتبار و حقوق ماهوی» حق باید از سایر
موضوعات مرتبط با تعددات قراردادی و حقوق ناشی از قرارداد رهن آنها تفکیک شوند.
برای مثال ،پیشنداد می شود مقرر گردد که « قانون حاکم بر مسالة وجود ،اعتبار و قلمرو
حقوق مالکیت صنعتی ،محل درخواست حمایت باشد» .عامل ارتباطی «محل درخواست
حمایت» در حقوق مالکیت صنعتی ،به دلیل ارتباط مستقیم با محل ثبت قرارداد،
نزدیکترین و مدم ترین عامل ارتباطی در این موارد می باشد .در اکثر رویکردهای
بین المللی اخیر این عامل ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است .در پایان ،الزم است
یادآوری گردد که بازبینی قواعد حل تعارض قوانین موجود در نظام حقوق بینالملل
خصوصی ایران ،باید با در نظر گرفتن تحوالت اخیر ،در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.
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