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Background and Aim: Acceptance of international intellectual 

property treaties such as; Paris, Bern, Washington, Rome and Thripe 

are the objects of international intellectual property protection by the 

majority of countries in the world. These treaties refer to principles 

that are important in the study of intellectual property rights due to 

their effective role in interpreting the rules set forth in the treaties and 

determining the limits of international intellectual property 

protection. The most important of these principles are: the principle 

of national behavior, the principle of complete conduct, the principle 

of the need to provide for minimum wages, the principle of 

independence of rights, the principle of prohibition of unfair 

competition and the principle of prohibition of abuse of rights. 

Materials and Methods: The study of descriptive-analytical topics 

is based on information from libraries and reputable sites. 

Ethical considerations: This article respected of the intellectual 

ownership rights of the authors that their work have been exploited. 

Results: In order to gain the protection of the intellectual property 

rights of their citizens by other states, states are forced to accede to 

international intellectual property treaties and accept the principles 

set forth in it, which results in the international legal protection of 

some intellectual property cases. Is. 

Conclusion: Considering the permanence of the principles under 

consideration (principle of national conduct, full conduct, necessity 

of anticipating minimum wages, independence of rights, prohibition 

of unfair competition and prohibition of abuse of rights) by the 

Contracting States and the unity of the criterion It is a theory that 

these principles, in order to be accepted by the civilized nations which 

are the same as the Contracting States, are called the general 

principles of international intellectual property law. 
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 مقدمه. 1

 ال، وجودوما قسم از کیبه عنوان  یآثار فكر

م با ابتكار أتو یاست، ماحصل تراوشات ذهن یمجرد

و  یصنعت یكه به دو دسته كل خالق آن تيو خالق

در چهارچوب مقررات به مالک آن و  ميتقس یادب

حقوق  یسر کی ی،المللنيب معاهداتو  یداخل

 یدائم) یو حقوق معنو( موقت و قابل انتقال) یماد

 د. یابیم اختصاص( انتقال رقابليغ و

اند؛ سابقه داشته انيب پيشينيانچه طبق آن بر

به قرن پانزدهم  یفكراموال  ی ازحقوق حمایت

مربوط به ورقه اختراع، به شهر و حقوق  یالديم

 هـك (160، 1996، پورتر و چيگردد )تیبرم زيون

 ینيبشيپ اقدام به ییاروپا یكشورها ریسا جیتدربه

 یاگونههبخود نمودند.  قوانينحقوق مالكانه در  نیا

مان با رشد مزه یالديكه در شروع قرن هجدهم م

 تيحق مالك ییعلم و صنعت، شناسا ییو شكوفا

 یكشورها تیدر اكثر آورالزام به عنوان حقی یفكر

 نيبودن قوان ینياصل سرزم كنيشد. ل ريجهان فراگ

 یدر تمام یمان آثار فكرمزو دشوار بودن ثبت ه

 یهایو سرعت فناور یو توسعه تكنولوژ شورهاك

 یهاصهيهمراه خص به در انتقال مطالب یارتباط

ون سهولت نشر و همچ ،یخاص آثار فكر

ثبت  ینيآن در خارج از قلمرو سرزم یبرداریكپ

كه  شد. چرا یمالكان آثار فكر یموجب نگران ،آن

افراد دولت  یرا برا یفيتكال صرفاً ،یمل راتمقر

آن كشور فراهم  تيمتبوع در قلمرو تحت حاكم

مزبور، محدود به  تیحمابه طور معمول آورد و یم

 در آن حق بدواً نیبود كه ا یكشور یمرزها

بدون و افراد خارج از آن قلمرو  دهیگرد ییشناسا

مند شوند بهره آنتوانستند از یماجازه صاحب حق 

. به ندیرا پرداخت نمابدون آنكه هزینه این انتفاع 

حفظ  یرـلكان آثار فك، مامعضالت نیا سبب

الزم در  یهااطياحت تیشان را در رعاحقوق

با  زيا نهتدول ،آن دانسته یبرداریاز كپ یريجلوگ

 رون اتخاذ رفتامچمرسوم، ه یهاوهيتوسل به ش

دوجانبه و  یالمللنيمعاهدات ب ميتنظ، متقابل

از حقوق مالكانه اتباع خود  تیحمابه جانبه، چند

متعاهد برآمدند.  یدر قلمرو كشورها یبر آثار فكر

 ،زبورم یبه كشورها تیمحدود بودن حماليكن 

دوجانبه و  یاز قراردادها یانبوه ميبه تنظ منجر

 نهادر آ یمتفاوت اريبس طیشد كه شرا یاجانبهچند

ها تالش نیا قيعدم توف ت،يگنجانده شده بود. واقع

جهت  یحلراه افتنیها دغدغه دولتحال  بود.

و  یدر سطح جهان یفكر تياز حقوق مالك تیحما

بر همه  یتیحما یحداقل استانداردها ليتحم

 بود.  كسانبطور ی هاتدول

 یسازكسانیبا هدف  یالمللنيب معاهداتظهور 

 یحقوق حداقل تیا به رعاهتقواعد و الزام دول

ده ـدو معاه بیتصو قیاز طر یمالكان آثار فكر

و  ی(صنعت یآثار فكربا موضوع ) سیپار یالمللنيب

سپس  و ی(و هنر یادب یبا موضوع آثار فكر)برن 

از ی المللنيبه نام دفتر ب یالمللنيسازمان ب ليشكت

 1893و برن در سال  سیپار هیادغام دفاتر دو اتحاد

 کیبا انجام  این دفتر ها بود كهتالش نیا جهينت

 1970در سال  یو ادار یساختار اتاصالح یسر

 و در سال لیتبد یفكر تيمالك یبه سازمان جهان

 یتخصص یهااز سازمان یكیعنوان  به 1974

 زيآمتيموفق ندیفرا نیاشد.  رفتهیسازمان ملل پذ
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متوقف نشد و در مذاكرات دور اروگوئه جهت رفع 

یک ساز و كار اجرایی  جادیقبلی و ا معاهداتنقایص 

قالب موافقتنامه  ثر، حقوق مالكيت فكری درؤم

به ، منجر عمومی تعرفه و تجارت )گات( مطرح

های تجاری حقوق نامه جنبهتصویب موافقت

ها در دولت تیعضو رشیپذ، دیفكری گرد يتمالك

 تياز مالك تیموكول به حمای سازمان تجارت جهان

با  یو مقررات مل نيقوان یسازكسانی ،یفكر

و برن شد. هر چند  سیاز معاهدات پار یریالگوپذ

و  تیبه عضو یالزامی المللنيكشورها از لحاظ ب

 كنيد. لنندار یالمللنيو معاهدات ب نهادهاالحاق به 

، شانالمللیرفتار بينآثار  ليكشورها با تحل حيترج

 ینا رياست كه در غ یجهان انیجر نیبا ا ییسوهم

زوا و ـانبه  رـعدم تعامل منج نیا ورت،ص

 خواهد شد.  ایشان یبرا یتجار یهاتیمحدود

كه به  یتيعنوان مالك به یفكر تيمطالعه مالك در

معاهدات  یدر لوا یاموال فكر یذات تيجهت خاص

 یفهم اصول حقوق افته،ی یالمللنيب صهيخص

است  تيشده در معاهدات مزبور حائز اهم رفتهیپذ

طرح مباحث در مقاله به  تیكه به جهت محدود

اصول در پنج معاهده مذكور  نیا نیرمتمطالعه مه

كه به جهت  پسینامه ترموافقت کیماده  3در بند 

جاز در این نوشتار معاهدات ـاهميت و رعایت ای

پردازیم. این المللی بنيادین ناميده شده، میبين

،  1967 سیپار ونيكنوانس معاهدات عبارتند از؛

، معاهده 1928رم  وني، كنوانس1971 معاهده برن

 1989 كپارچهی یدرخصوص مدارها یفكر تيمالك

 تيحقوق مالك یتجار یهانامه جنبهو موافقت

 .1994( پسی)تر یفكر

 هامواد و روش .2

 یمبنا و بر یليتحل-یفيمطالعه مباحث توص قهیطر

 باشد.یم معتبر یهاتیو سا یااطالعات كتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی3

 نویسندگانی یوـحقوق معن تیمقاله با رعااین 

شده  یبرداربهره شانیا فاتيلأباشد كه از تیم

 است.

 

 ها. یافته4

مالكيت فكری  حقوق تیجهت جلب حما هادولت

 تیناچار به عضو ها،دولت ریاتباع اشان توسط سا

و پذیرش  یفكر تيمالك یالمللنيدر معاهدات ب

 امر، نیا جهينت كه باشندیماصول مقرر در آن 

ی برخی از اموال فكری المللنيب حقوقی تیحما

 است.

 

 . بحث5

مطالعه  تیو اهم یاصول حقوق گاهیجا .1-5

 آن

 یالمللنيب معاهداتدر  قرراز طرح اصول م شيپ

 بهتر آن است كه به مفهوم ن،یاديبن یفكر تيمالك

 رغمیعل كهحقوق كلی اصول  و اهميت مطالعه

ی، در حد ساختار حقوق در آن نقش بسيار مهم

 . میپردازاند، بمورد مطالعه قرار نگرفتهكفایت 

و هر آنچه  یزيبن، اساس و هر چ شه،یاصل را ر

)دهخدا، ذیل كلمه  بسته به آن باشد زيوجود آن چ

 ی،و عمل یاند. با مطالعه علوم نظركرده ا، معناصل(

گذاری و پایه مند ساختن علوماعدهبشر به ق لیتما
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 یمتون حقوق. ميابییاصول را درمیک سری بر آن 

 علم نیا یبر بنا نبوده، عالوه یامر مستثن نیاز ا زين

اصول  زيآن ن هایحقوق در شاخه یبر اصول كل

 شود. یمالحظه م یاختصاص یحقوق

اند كه یو الزام یدائم ،یاحكام كل ،یحقوق اصول»

حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل  یمبنا

ها و سعادت انسان یحقوق اساس نيتضم یآن را برا

 وانید 38ماده  1بند ج بخش  سته،دان یضرور

حقوق كه  یالهه، اصول كل یدادگستر یالمللنيب

باشد را از منابع حقوق یمقبول ملل متمدن م

 یاصول كل یو بررس افتنی تيشمرده است. در اهم

جملگی خاطرنشان ساخت كه  دیالملل بانيحقوق ب

و آن اعتقاد  دارند اشتراکوجه  کی این اصول

 نیبه وجود ا یالمللنيجامعه ب یاعضا یعموم

الملل ضمن پژوهش مؤسسه حقوق بين .اصول است

های سازمان ملل كلمه اصل در قطعنامه ایمعن

متحد، به این نتيجه رسيد كه واژه اصل در 

كه از آن  ،كار رفته به یمختلف یمعان درها قطعنامه

 ای ییا غيرحقوق ییک اصل حقوق یجمله: در معنا

هنجاری كه قاعده  یو به معن ترییک هنجار عال

 یقوقمثابه یک خواست حآفریند و بهیرا م یجزی

و به معنای قاعده رهنمون و هادی برای  یسياسیا 

 -339 ،1397 ،یكرد ی)محمود« .باشدیم ريتفس

923). 

خاطرنشان ساخت، اصول مقرر در معاهدات  دیبا

همچون  گر،ید یخود برگرفته از اصول یالمللنيب

( یو اراده عام )قرارداد اجتماع تيمالكاحترام به 

 (.113، 1382، و همكاران دین ک)ك دنباشیم

را از جهت طول  یحقوق دانان، اصولاز حقوق یبرخ

 یاند. اصول فطرنموده ميبه دو دسته تقس اتيح

كه به جهت  گریدارند و دسته د یكه جنبه دائم

 بشر، خلق شده و با یاجتماع ،یاقتصاد یهاازين

، 1394 ،ی)صادق اندرييقابل تغ یآت یارزگقانون

51). 

حائز  ییدر اختالفات قضا حقوقی نقش اصول

خود را مكلف به احترام  ییقضا هی. رواست تياهم

 یاصول حقوق قیطر نیو بد ستهندا یبه اصول قانون

از انتقاد  ییحال ابا نيو در ع دینمایم تیرا تقو

 یاصل حقوق کیاصل نداشته و ورود استثناء بر  کی

، 1394 ،یخي)شباشد نمی ديبع ییقضا هیتوسط رو

91-93.) 

برخی  درطور كه دكترین حقوقی بيان داشته، همان

مترادف  یاصطالح قاعده حقوق یحقوق هاینگارش

 و )انصاریه است كار گرفته شد بهی اصل حقوق

هرچند این دو اصطالح در  (.36، 1395 ان،يحاج

 لیدهخدا، ذباشند )مترادف می یلغو معنای

 یهر دو استانداردهاو  .(قاعده ات اصل وكلم

 از یكدیگر زیمتما، ليكن دهندیرا ارائه م یحقوق

 آندانستن  كسانی ،(797 ،2007 چل،ي)م بوده

  (.1086-1087، 2001باشد )مارسو، ینم صحيح

)بوالنژه، بوده موارد استعمال اصول  یقواعد حقوق

 یسو آورند كه ازالزام یكل احكام ،(80، 1376

نظم در روابط  جادیمنظور ا به صالحیمرجع ذ

 یارزگقانون نوعو مص هدیوضع گرد یاجتماع

 یگاهیجا یكه اصول حقوق یحال . درنداصالح

 یاز آن حت تياز قواعد دارند و تبعو باالتر  یفراقانون

 یستیباینم مقننو  ستيگذار الزامقانون یبرا
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با اصول  رید كه مغانمایرا وضع  یقاعده حقوق

  (.15، 1397 ،یاتي)حباشد می یحقوق

 

معاهدات رر در ـمق یوقـول حقـاص. 2-5

  نیادیبن ی مالکیت فکريالمللنیب

 یفكر تيمالك یالمللنيبا شرح مختصر تحوالت ب

از اصول  یبرخ انيبه ب ،حقوق یاصول كل فیو تعر

 نیاديبن مالكيت فكری یالمللنيدر معاهدات ب مقرر

رفتار ملی،  از: اصل اصول عبارتند نی. امیپردازیم

حداقل  ینيبشيالوداد، اصل لزوم پ كامله اصل

اصل استقالل حقوق، اصل منع رقابت  ،حقوق

 .اصل منع سوءاستفاده از حقو منصفانه ريغ
 

 یصل رفتار مل. ا1-2-5

الملل به عنوان یک قاعده حقوق بين رفتار ملیاصل 

جمله اصول  از(. 59، 2015ی، رگوخصوصی )

المللی بين غيرقابل رزرو، مندرج در پنج معاهده

از  ، بدین مفهوم است كهنیاديبن مالكيت فكری

 یتیحما یهارود در روشیدول متعاهد انتظار م

 اتباعون همچ با اتباع دول عضو یفكر مالكيت

كه در را  یازيدولت خود رفتار نموده و هرگونه امت

 بهدهند یم صيبه اتباع خود تخص خصوص نیا

 اعطاء زيعضو ن یكشورها ریسا مياتباع و افراد مق

از حقوق  مقصود (.7-8، 1999 )كولستون، ندنمای

 نيكه توسط قوان امتيازاتی استو حقوق  اعطایی،

مقرر  ییقضا هیرویا  نيقوان ریسا ای لفؤحقوق م

لف ؤبه م یو صنف یه تحت عنوان شغلنچشده و آ

 باشد.میاصل  این خارج از شمول ،رديگیتعلق م

 و تيفارغ از مل یمالكان آثار فكر بيترت نیبد

دول عضو از حاكميت در محدوده  شاناقامتگاه

 مشابه اتباع دولت متبوع آن كشور یتیحما

معاهده نفعان در نتيجه ذیبرخوردار خواهند بود. 

حقوق »گردند؛ مند میاز دو دسته حقوق بهره

ورد، ـه حسب مـای كدهـوق معاهـداخلی و حق

ليكن باید  توانند به یكی از آنها استناد نمایند.می

توانند به نمی توجه داشت در كشور خاستگاه اثر

استناد نمایند. مگر آنكه قانون ای حقوق معاهده

 «تجویز نماید.محل خاستگاه چنين امری را 

  (37-38، 1393 ،ی)محمدزاده وادقان

در  یروابط عاشقانه گلدونبا مطالعه پرونده نمایش 

 Goldoni’s Love affairs in Chioggia) ايوگيچ

، درک بهتری از اصل رفتار ملی خواهيم (1968

داشت. در این پرونده یک نمایش تلویزیونی توسط 

تاليا ضبط و تئاتر پيكولو ميالن در شهر ميالن ای

 آی یاجازه پخش اختصاصی آن به سازمان آر ا

(RAI) اعطاء شد. ليكن شبكه اف دی اف (FDF) 

آلمان، اقدام به بازپخش آن بدون مجوز نمود. 

برداری آن را به اجراكنندگان برنامه كه مجوز بهره

آی داده بودند. اقدام به طرح دعوا  یسازمان آر ا

عليه شركت اف دی اف در محاكم آلمان نمودند. 

رغم الحاق دولت آلمان به ليكن دعوای ایشان علی

رد شد كه اگر كشور ایتاليا نيز عضو  كنواسيون رم

كنوانسيون رم بود، مطابق اصل رفتار ملی چنين 

 بود. حقی برای خواهان متصور می

آن دسته »اعضا  ریاتباع سایپس مطابق معاهده تر

كه  اندآن عضو بعهی تحقوق ای یقياز اشخاص حق

 یهاتیاز حما یبرخوردار یالزم برا یارهايمع

 ، معاهده1967 سیپار معاهده شده در ینيبشيپ
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ی فكر تيرم و معاهده مالك ونيكنوانس، 1971 برن

 .را داشته باشند كپارچهی یمدارها درخصوص

 یسازمان تجارت جهان یتمام اعضا ییه گونچچنا

 1ماده  3بند )« .دباشنمی معاهدات عضو آن

 تیامكان عضو با توجه به ( البتهپسینامه ترموافقت

 یمدارها معاهدهبه  یدولتنيب یهازمانو الحاق سا

از  کی هر تابعين، در این معاهده اتباع كپارچه،ی

معاهده  15)ماده  اندمزبورعضو سازمان  یكشورها

 واشنگتن(.

معيارهای مشترک جهت حمایت اشخاص حقيقی 

و حقوقی در معاهدات مذكور تابعيت یكی از دول 

متعاهد، اقامت یا داشتن مؤسسه صنعتی یا تجاری 

باشد واقعی و معتبر در یكی از كشورهای عضو می

رم و  ونيمقرر در كنوانسو شروط دیگر، معيارهای 

كه عبارتند از: اولين اجرا،  شندبامی معاهده برن

اولين تثبيت و اولين انتشار در یكی از دول عضو 

 پردازیم.كه به شرح مختصر شروط اخير می

معاهده برن طی بندهای متعدد اصل رفتار ملی را 

های عضو از دولت»بدین صورت بيان نموده است: 

آثار نویسندگانی كه تابعيت یكی از كشورهای عضو 

ده یا مقيم دول عضو باشند، خواه این آثار را دارا بو

منتشر شده یا نشده باشد و همچنين نویسندگانی 

كه تبعه كشورهای متعاهد نيستند ليكن اثرشان 

طور برای اولين بار در یكی از دول عضو یا به

های عضو و غيرعضو همزمان در یكی از دولت

كنندگان آثار سينمایی منتشر شده و همچنين تهيه

كه محل سكونت یا تهيه فيلم آنها در یكی از 

كشورهای عضو باشد و طراحانی كه آثار معماری 

خود را در یكی از دول عضو بنا نموده یا در ساخت 

تجسمی در یكی از -بنا یا سایر آثار هنری گرافيكی

كشورهای عضو همكاری داشته باشند همانند آثار 

به این البته نمایند. ایت میاتباع دولت خود حم

است كه  یتيشده و آن وضع وارد ییاستثنا اصل

عضو باشد  یاز كشورها یكیانتشار اثر  نيمحل اول»

و  هدوعضو بريتبعه كشور غ یمالک اثر فكر كنيل

نداشته و دولت متبوع  اقامت عضو ممالک در یكی از

معاهده برن عضو  كشور رندگانآثار پدیدآو او از

دولت عضو خاستگاه  .عمل نياوردفی بهحمایت كا

 نمایداثر محدود  آن از را خود تیحما تواندیاثر م

 یبه اعطا یالزاممتعاهد نيز  دول ریسا تبع آنبهو 

محل نخستين  ه كه كشورنچآاز  شيب تیحما

 «د داشت.ن، نخواهشدهقائل اثر انتشار برای آن 

 (394-395، 1388ه وادقانی و محسنی، )محمدزاد

به  نسبتی اصل رفتار مل یاجرا كنوانسيون رم

ی ورتـص در را اجراكنندگان ای یهنرمندان مجر

 یدر حامل صوت تيثبیا تاجرا اولين  كه» پذیرد؛می

كه در صورتی  و در بودهمتعاهد  یكی از دولدر 

 وسيلهبه باشد. نشده تيتثب یحامل صوت کی

پخش شده  ونيكنوانسمورد حمایت  یهابرنامه

ی، صوت یهاحامل دكنندگانيو درخصوص تول باشد

یكی از  تيتابعداشتن  به منوط اعمال رفتار ملی

بار  برای اولين صدا تيانتشار و تثب دول متعاهد یا

 5و  4 ادو)م «.است در یكی از كشورهای عضو

 (معاهده رم

همانطور كه مالحظه شد؛ اصل رفتار ملی منجر به 

پذیرش  المللی از مصادیق موردحمایت بين

گردد و این حمایت المللی بنيادین میمعاهدات بين

المللی توان یكی از دالیل خصيصه بينرا می
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مالكيت فكری تلقی نمود. چراكه این مالكيت 

محدود به یک سرزمين خاص نبوده، به عنوان یک 

آور در ممالک عضو شناسایی گردیده حق الزام

 است. 

 

 صل کامله الوداد. ا2-2-5

 استيكامله الوداد، مترادف اصل ساصل گنجاندن 

شرط در  به عنوان یک ضيبدون تبع یتجار

 ،آغاز یالدياز قرن هجدهم م یالمللنيمعاهدات ب

اول متوقف و پس از جنگ  یجهانبا شروع جنگ 

دات ـاز معاه یدادـددا در تعـدوم مج یـهانـج

( از جمله 9-11، 2010 ،یسر تديكيونی) المللینيب

)گات(،  ارتتج تعرفه و ینامه عمومموافقت

تجارت خدمات )گاتس( مقرر  ینامه عمومموافقت

 در تشابه جهت كامله الوداد بهاصل  .دیگرد

به مفهوم اصل  کینزد گانهيرفتار با اتباع ب چگونگی

 . باشدیاز آن م زیمتما كني، لاست یرفتار مل

رفتاری كه »... آن است  دیاصل كامله الوداد مؤ

 ویا افراد  نفعیتوسط كشور اعطاءكننده با كشور ذ

چيزهایی كه در ارتباط با آن كشور هستند، اتخاذ 

از رفتار با كشور ثالث یا افراد  یستیبامی گرددمی

در ارتباط با كشور ثالث،  مشابه و چيزهای

به مجمع  ونيسكمي گزارش) «.نباشد ترنامطلوب

 نيآگوست ويليام قضيه(. 21، 1979 ،یعموم

طرح شرط كامله  نمونه اياندولت اسپ هيعل ینیمافز

 باشد. در این پروندهالوداد به عنوان یک دفاع می

 ینيتبعه آرژانت کی ،ینیمافز نيآگوست ويليام یآقا

 یگذارهیسرما ییايشركت اسپان کیدر بود كه 

 یگذارهیسرمانامه موافقتبر اساس  نموده و

 دولت هي( علBIT) ايو اسپان نيدوجانبه آرژانت

 ايطرح دعوا كرد. اسپاننزد نهاد داوری  اياسپان

كه زیرا  مرجع داوری بود. تيصالحمدعی عدم 

مندرج در شرط حل اختالف طبق گذار بر هیسرما

بر طبق این نكرده بود دعوا طرح معاهده مذكور 

گذار و دولت قبل از هیسرما نياختالف ب شرط

 محاكم نزد یستیبایم ی،المللنيب یارجاع به داور

مطرح ( اياسپانمحاكم مورد،  نی)در ا زبانيكشور م

شرط كامله الوداد  ،به استدالل خواهان كني. لگردد

دهد یاجازه م یمقرر در معاهده مستند دعوا به و

-یليشدولت  نيبمایكه ف یترمطلوب طیتا از شرا

 محاكمبه مراجعه  كه بر طبق آن لزومی اياسپان

 یداورمرجع قبل از مراجعه به  كشور ميزبان

  گردد. مندبهره ست،ين

 رفاًـص ن،یاديبن یفكر تياز معاهدات مالك

الوداد پرداخته  به اصل كامله پسینامه تروافقتـم

الوداد  ، عدم طرح اصل كاملهرسدمینظر  هاست. ب

بدین  یفكر تيمالك یالمللنيب معاهدات ریدر سا

از حقوق  تیدر حما یكه اصل رفتار مل باشدجهت 

ا هدولته ـك راـ. چدینمایم تیكفا یمالكان فكر

 گانگانيه بـه نسبت بـك یرفتارول ـطور معمبه

تر از رفتار نسبت به اتباع خود مطلوب ند،ینمایم

 4موجب ماده  به(. 173، 1388 زاده،ی)فتح ستين

مزایا، منافع، امتيازات هرگونه » نامه تریپسموافقت

خصوص حمایت از مالكيت  یا معافيتی كه در

فكری، یک عضو به اتباع كشور دیگر اعطاء نماید، 

گونه قيد و شرطی در مورد اتباع فوراً و بدون هيچ

مثال،  طور به« اعضای دیگر نيز پذیرفته خواهد شد.

اگر دولتی تعرفه كاالهای وارداتی كشوری را كاهش 
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بایستی این امتياز را به سایر اعضاء نيز دهد، می

اعطا نماید. در عين حال استثنائاتی به این اصل 

مزایا، » طبق مقرره مذكور؛ وارد شده است. بر

خصوص حقوق  منافع، امتيازات یا معافيتی كه در

اجراكنندگان، توليدكنندگان آثار صوتی و مؤسسات 

نامه حاضر كننده خارج از چارچوب موافقتپخش

 معاضدت المللیبين هاینامهباشد یا از موافقت

 طور به كه عام ماهيتی دارای قانون اجرای یا قضایی

 نگردیده، محدود فكری مالكيت از به حمایت خاص

 (1971) برن معاهده مقررات طبق شده یا بر ناشی

 دهدمی اجازه كه باشد شده اعطا رم كنوانسيون یا

 رفتار از بلكه نبوده، ملی رفتار تابعی از متخذه رفتار

نماید )معامله  تبعيت دیگر كشور در شده پذیرفته

 هایهـناموافقتـم از هـدست آن ل(؛ یا ازـقابـمت

 ناشی فكری مالكيت از حمایت به مربوط المللیبين

 نامهشدن موافقت االجرااز الزم قبل كه باشد شده

 اطالع به و آمده در اجرا به تجارت جهانی سازمان

فكری  مالكيت حقوق تجاری هایجنبه شورای

 یا ناموجه تبعيض خودسرانه حال عين در رسيده و

  «نشوند. قائل دیگر اعضای اتباع عليه

راین پيروی از اصل كامله الوداد اعضای ـبناب

نماید، در صورت نامه تریپس را مكلف میموافقت

اعطاء حقوق یا معافيتی به اتباع یكی از دول 

این امتيازات به طور خودكار به اتباع سایر متعاهد، 

دول عضو نيز اختصاص یابد. با جمع این اصل و 

اصل رفتار ملی حمایت بين المللی از مالكيت فكری 

كه ممكن  گردد. ليكن كافی نيست. چراآشكار می

است در نظام حقوقی سایر اعضاء حمایت كافی از 

ای همالكيت فكری صورت نگرفته و امتياز مورد توج

نيز به اتباع دول متعاهد اعطاء نشده باشد. در 

اینجاست كه تكليف به اعطای حقوق حداقلی این 

 نماید.حمایت را تكميل می
 

 حداقل حقوق يصل اعطا. ا3-2-5

 ازات،يمجموع قواعد، امت منظور از حداقل حقوق

مقرر در معاهدات و اصالحات  یو معنو یحقوق ماد

است كه دول عضو  یمالكان آثار فكر یآن برا یبعد

ود ـخ یمل نـيوانـآن در ق ینبيشيه پـمكلف ب

 المللیني. آنچه با مطالعه معاهدات بباشندیم

است كه در  نیا م،يابییدرم نیاديبن یفكر تيمالك

 معاهدات اصطالح حداقل حقوق به نیاز ا یبرخ

 نیبدون اشاره به ا گرید یدر برخ كنلي رفته، كار

 یبرا هاییاصطالح بسته به موضوع معاهده، حداقل

شده  ینبيشيپ تیتحت حما یفكرمالكان آثار 

 نظر گرفتن با در بنابراین(. 1995رایكمن، ) است

 یاصل رفتار مل ینيبشيو پ ممنوع شدن حق رزرو

دول ، نیاديبن یفكر تيمعاهدات مالك یدر تمام

مزبور مكلف به فراهم نمودن  یهانامهعضو موافقت

اتباع  یبرا مقرر در معاهدات یاستانداردها حداقل

 باشند. یدول عضو م ریاتباع سا ودولت خود 

های از سازمانهای حداقلی خصوص حمایت در

 6و  2ی مطابق مواد ونیزیو تلو ییویپخش راد

 یستیبامیكشور عضو معاهده »كنوانسيون رم 

معاهده را به  نیمندرج در ا هایتیحما حداقل

اگر  یحت د،ینما ءكشورهای عضو اعطا ریاتباع سا

خود اعطا ننموده  یاتباع داخل برایحقوق را  نیا

 ییهاتدیمحدو تواندیكشوری نم چيه یباشد. ول

اتباع  بر ،شده نييرم تع كنوانسيونه در نچاز آ شيب
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 نیاگر ا یحت .دیكشورهای عضو اعمال نما ریسا

و نموده  خود مقرر یرا در قانون داخل هاتیمحدود

فرض « .دنمایدر مورد اتباع كشور خود اعمال 

كنيد؛ در پرونده برنامه روابط عاشقانه گلدونی در 

چيوگيا، هر دو كشور آلمان و ایتاليا به كنوانسيون 

رم ملحق شده بودند و قانون آلمان برخی حقوق را 

طرح دعوا  گان حقاستثناء كرده بود. آیا اجراكنند

مقرره مذكور  را بر طبق آن حقوق داشتند؟ بر طبق

ضبط اثر مورد  ،ديفرض كنحال پاسخ مثبت است. 

 ایآ .گرفتیم بحث در كشور آلمان صورت

بر طبق حقوق  توانستندیاجراكنندگان اثر م

حقوق استثناء شده استناد  نیبه ا یامعاهده

انون ق كهآن مگر .است یبار پاسخ منف نیا ند؟ینما

 د.  ونممی زیرا تجو یازيامت نيكشور آلمان چن

 جادیا خصوص اعطاء حقوق حداقلی در كه یدیترد

 ی،ارفاق یهامهلت یاعطا مواردی همچون شده،

كمتر  یكشورها ینظر گرفته شده برا در ازاتيامت

ه ـك استی اجبار یصدور مجوزهاو  افتهیتوسعه

. شودمیكنار گذاشته ی حقوق حداقل یاگونهبه

در  تیشبه آن است كه حداقل حما نیپاسخ به ا

 یبا كشورها سهیدر مقا افته،یتوسعه ینظر كشورها

مزبور، سبب  ازاتيتوسعه متفاوت بوده و امت حال در

 یحداقل یاستانداردها تیشود تا اصل لزوم رعاینم

د. گرداعتبار یب یفكر تيمالك وقاز حق تیحما

توسعه و  حال در یكشورهاارتباط با در  بلكه صرفاً

وارد بر اصل مذكور  یاستثنائات افتهیكمتر توسعه

 (.471-472، 1395 س،ی)جرو است شده
 

 

 

 اصل استقالل حقوق. 4-2-5

 نیاديبن یالمللنيتوسط معاهدات براهكاری كه 

جهت امكان الحاق تعداد بيشتری از كشورها به این 

محدود ) یاراتياختاعطاء  ها اتخاذ شده،نامهتموافق

عدول از  یبرا به دول عضو (مقرر در آنبه قواعد 

است  یمل نيدر قوانمعاهدات مزبور مقررات  یبرخ

كه نتيجه این اختيار، ظهور دو وضعيت متعارض 

باشد. بدین ترتيب حقوق كمتر و حقوق بيشتر می

كشورهایی كه قلمرو حقوق اعطایی را محدود 

یی كه منطبق با مفاد هااند در مقایسه با دولتنموده

نمایند و كشورهایی المللی رفتار میمعاهدات بين

كه به استناد اختيارات اعطایی به قلمرو امتيازات 

اند، حقوق كمتری به مالكان آثار فكری و افزوده

 نمایند. حقوق مرتبط اعطاء می

شود؛ این است كه اگر در حال سؤالی كه مطرح می

ی قوانين دول عضو راستای این اختيار در اجرا

تعارضی پيش آید كدام قانون مالک است؟ قانون 

المللی كشوری كه مفاد آن منطبق با معاهدات بين

است یا قانون كشوری كه قواعدی متفاوت از متن 

 معاهدات مزبور، مقرر نموده است؟ 

به  پاسخ به این سؤال، در اصل استقالل حقوق  كه

 سیو معاهده پاردر دنيز تعبير و  مستقلاصل رفتار 

؛ 734، 2009 ،ینوودید) هشداشاره  به آنو برن 

مستتر است. این اصل كه  (،339، 2018منگ، 

 آكادامی مورد توجه قرار گرفته هایامروزه در بحث

در  بر جایگاه اصلی آن (، عالوه2013، تهيونيماتول)

الملل خصوصی اعم از قراردادی دعاوی حقوق بين

 حل تعارض قوانينبه عنوان قاعده و غيرقراردادی، 

 به .(2013، تهيونيماتول) ه استدیگردمطرح 
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د ـورهای متعاهـدر كش رـاثن اصل، ـوجب ایـم

طور  به) أمبدمستقل از قانون كشور بایستی می

 (اثر یا صدور ورقه اختراع انتشار نيمحل اولمثال 

 (.323، 2013)بوشيو،  رديقرار گ تیمورد حما

 كه دارنده است دولت عضوی منظور از كشور مبدأ

سسه صنعتی ؤدارای یک م در آن یانحصار حقوق

 غير این و در و معتبر باشد حقيقی یا تجارتی

صورت، دولت عضوی است كه دارنده حق انحصاری 

در فرض عدم اقامت از اتباع و  داشتهدر آن اقامتگاه 

 . (سیپار ونيكنوانس 6)بند ج ماده  آن كشور باشد

 یرا برا یخاص فاتیتشر أاگر كشور مبدبنابراین 

جهت  . مالک آندنمای ليتحم فكری از اثر تیحما

 عضو یكشورها ریدر سا تیاز حما برخورداری

انجام  مزبور فاتیتشر نماید كهبت اث مكلف نيست،

از اثر  أكه كشور مبد یزماناست  نيچنهمو  دهش

 كه ممكن است اثر ادبی یا اختراع باشد، ثمورد بح

نماید  تیحما یگریدنحو  به اینكرده  تیحما

  (.453، 1398زركالم، )

 دنظریدادگاه تجددر رأی »اصل استقالل حقوق 

 10 -12.509-11و  12.508-11فرانسه )شماره 

منعكس گردیده است، در پرونده ( 2013 لیآور

شركت  کیتوسط  لمبرداريف / گزارشگر کمذكور ی

استخدام شد و سپس در  1978در سال  ییكایآمر

 رآن ب یفرانسو رمجموعهیدر ز ینقش 1993سال 

، 2004در سال  شپس از اخراجوی عهده گرفت. 

 جهت نقض حق چاپ خود شكایتی عليه كارفرما به

قواعد حل از  یدادگاه بدو ريد. تفسنمومطرح 

اثر،  مبدأبه اعمال قانون كشور  منجر تعارض قوانين

آن  نيوانـطبق ق هـك متحده شداالتیا یعنـی

 جادـید اـكارمن کیوسط ـه تـك یاثر تیرایكپ

 خواهان بنابراین .متعلق به كارفرما است ،شودیم

حال، دادگاه  نی. با اتداشا نوطرح دع حق

 (برن)معاهده  5.2ماده  ؛كرد استدالل دنظریتجد

عنوان  به قانون فرانسهدر این پرونده موثر بوده و 

د. گرداعمال بایستی میاختالف  نیر اقانون حاكم ب

 در یحیتصر فرانسه تیرایكه قانون كپ ییجااز آن

دادگاه  خصوص حق مزبور برای كارفرما نداشت.

)بارت و  «.داد لمبرداريبه نفع ف حكم نظردیتجد

؛ 2006اترا اوته،  یپ؛ 50-51، 2013، همكاران

 .يتال ال(جید یس دی یب تیسا

المللی مالكيت بنابراین با پذیرش خصيصه بين

فكری و اختيارات دول عضو در تعدیل قواعد مقرر 

اصل  المللی فكری بنيادین،در معاهدات بين

استقالل حقوق راهكاری جهت رفع تعارض ناشی 

 باشد.از این اختيار در قوانين ملی می

 

 منصفانهریمنع رقابت غ. اصل 5-2-5

 رقابت نامشروع را حوزه نظراناز صاحب یبرخ

 ،1391)دراهوس،  انددهنمو یمبهم و نامعلوم تلق

المللی مالكيت فكری بنيادین، معاهدات بين از. (95

ه آن ـدات تریپس و پاریس صراحتاً بـمعاه

نامه تریپس آشكار نمودن اند. موافقتپرداخته

جمله اطالعات مربوط به  از اطالعات افشاء نشده

آنها، مستلزم تالش قابل  هيرا كه ته یشیآزما

 رمنصفانهيعنوان رقابت غ بهباشد را می یتوجه

. و (پسینامه ترموافقت 39)ماده  نموده است یتلق

 هیخالف رو كه بر یهر رقابت» :سیپار ونيكنوانس

 رديتجارت انجام گ ایشرافتمندانه معمول صنعت 
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موجب اشتباه با  ءاز انحا ینحوكه ممكن است به

 بيرق کی یتجارت ای یصنعت تيفعال ایمحصوالت 

رقابت نامشروع را  گردد یسسه وؤتزلزل اعتبار م ای

 یهاعضو را مكلف به اتخاذ روش یكشورهای، تلق

 وصـخص نـیو در اـباع دول عضـاز ات یتـیاحم

جمله  از( سیپار ونيكنوانس 10)ماده  «.دینمایم

 توسط دولبایستی مصادیق رقابت نامشروع كه می

كه به  یهر اقدام»از؛  عبارتند ،دنعضو ممنوع گرد

 صيدر تشخ یاز انحاء موجب سردرگم ینحو

 یتجار ای یصنعت یهاتيفعال ایسسه، محصوالت ؤم

كه  یاظهارات خالف واقع تجار ایگردد  یگرید

سسه، ؤموجب تزلزل اعتبار م ،ممكن است

شود.  بيرق یتجار ای یصنعت تيفعال ایمحصوالت 

كه استفاده از آنها در  یها و اظهاراتنشانه نيچنهم

عموم مردم در خصوص  یتجارت، موجب سردرگم

و تناسب با  تيها، كمیژگیو د،يتول ندیفرا عت،يطب

 10ماده  3)بند  «.گردندكننده هدف مصرف

طور كه اشاره شد، دول همان (سیپار ونيكنوانس

های عضو كنوانسيون پاریس مكلف به اتخاذ روش

باشند. یكی از حمایتی در برابر رقابت نامشروع می

ها، حمایت قضایی است كه با توجه به این روش

الحاق كشور جمهوری اسالمی ایران به كنوانسيون 

پاریس، مطالعه رویه قضایی ایران در این خصوص 

 ليشركت چكما تكست» پروندهدر باشد. مفيد می

محمد  عليه برمحدود  تيو تجارت با مسئول عیصنا

به خواسته ابطال  یصنعت تيقراگزلو و اداره مالك

(، دعوای X-Lady) ی ایكس ليدیعالمت تجار

 یليدلارائه عدم  ليدل به خواهان در مرحله بدوی

رد  وی یعالمت تجار یبر شهرت جهان یمبن

خواهان  ، اعتراضنظردیتجددادگاه  كني. لدیگرد

 10مكرر و ماده  6به استناد ماده  ی رابدو

برابر  رازیداد.  صيوارد تشخ سیپار ونيكنوانس

عالمت ، اسناد و مدارک ارائه شده توسط خواهان

 X-Ladyليدی نيو جنریشن فشن )-ی ایكستجار

New Generation Fashion ،) به  2002در سال

كه عضو  هيدر كشور ترك خواهدنظرینام تجد

است. و  دهیثبت گرد ،باشدیم سیپار ونيكنوانس

 ديتقل اینقل  ونيكنوانساین مكرر  6برابر ماده 

كه  یمشهور متعلق به شخص یعالمت تجار

، با نمایداستفاده  مزبور ونياز كنوانس تواندیم

كه  در وضعيتیقابل ابطال است و  نفعیذ یتقاضا

 ایعالمت شامل نقل عالمت مشهور  یقسمت اصل

 استبا آن  شتباها جادیاثر در ؤكه م است یديتقل

رفتار خواهد شد و برابر ماده  بيترت نيبه هم زين

كه به  یهر عمل»...  پاریس ونيمكرر كنوانس 10

سسه و محصوالت ؤاشتباه با م موجب ،از انحا ینحو

ممنوع  ،دشو بيرق یتجارت یصنعت تيو فعال

 ،ابطال یعالمت مورد تقاضا هيو در مانحن ف «.است

عالمت ثبت شده به نام  یقسمت اصل

جزو  دنظرخواهیبوده و عالمت تجد دنظرخواهیتجد

نام  گردد و ثبت آن بهیعالئم مشهور محسوب م

 یموجب اشتباه و گمراه دنظرخواندهیتجد

 یپ وع را دررو رقابت نامش گردیدهكننده مصرف

 .(170-171، 1399 ،یام)« خواهد داشت.

انه با ممنوع فمنصرقابت غير بدین ترتيب اصل منع

نمودن اقداماتی كه منجر به نقض حقوق مالكيت 

گردد به حمایت هر چه بيشتر این نوع از فكری می

 پردازد.مالكيت می
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 منع سوءاستفاده از حق. اصل 6-2-5

این نظریه پذیرفته شد كه اصل رفتار ملی، كامله 

الوداد و منع رقابت نامشروع در كنار اصل لزوم 

المللی حداقلی، منجر به حمایت بيناعطای حقوق 

لمرو این حمایت گردد. ليكن قاز مصادیق فكری می

ق را شامل ـوءاستفاده از حـوده و سـدود بـمح

همواره مذموم سوءاستفاده از حق كه  چرا شود.نمی

 گذاران ممنوع گردیده است. بوده و توسط قانون

ن ـررات ایـمق» پسینامه ترموافقتبر طبق 

در نامه مانع از آن نخواهد بود كه اعضاء موافقت

صدور  طیشرا ایها هیخود آن دسته از رو نيقوان

توانند؛ سوءاستفاده یم یمجوز را كه در موارد خاص

شده و بر رقابت در  یتلق یفكر تياز حقوق مالك

بازار اثر سوء داشته باشند را مشخص نموده، 

ی هاهیكنترل رو ایجهت ممانعت  یاقدامات مقتض

نامه موافقتاین در مقدمه  و «.ندیمزبور اتخاذ نما

ضوابط و  ،ندینما نياند تضمدول عضو مكلف شده»

 یفكر تياز مالك تیمنظور حما كه به اییههیرو

بر سر راه تجارت مشروع  یبه مانع شوند،یاتخاذ م

 ندیب تریپسنامه با مطالعه موافقت «نگردد. لیتبد

از اختراعات،  یاستفاده انحصار ؛ميرسیم جهينت

 یفيتوص یهاو واژه یاسرار تجار كپارچه،ی یمدارها

 قیحسب مورد ممكن است مصاد ،یدر عالئم تجار

 گردند.   یسوءاستفاده از حق تلق

 دكتریننظر  هب ست؟ياما سوءاستفاده از حق چ

از حدود قانون  كه ییجاصاحب حق تا آنی حقوق

حق خود را تواند می د،یخود تجاوز ننما اتارياختو 

  ان،یكاتوز) كاربرد به شهیصورت و هر اند هر به

برتر  تيصرف داشتن موقع نی.  بنابرا(103 ،1358

مسلط اتخاذ  یتجار یاگر توسط واحدها یحت

 یرقابت یبا استانداردها یوجه منافات چيه گردد، به

  یتلقسوءاستفاده از آن نامشروع كه ـنداشته، بل

. (17، 1398 ،یسنگان یحسن و یرهبر)گردد یم

 تيسوءاستفاده از حق در مالك قیجمله مصاد از

 سانس،يل یامتناع از انجام معامله و اعطا» یفكر

كننده و گزاف، معامله له ،یتهاجم یگذارمتيق

ی متـيق ضـيتبع ،یوفادار فـيتخف ،یحصارـان

 (36 ،1398 ،یسنگان یحسن و ی)رهبر« باشند.یم

 توانندیدول عضو م» س؛یپار ونيكنوانس مطابق

ون عدم مچه ییهااز سوءاستفاده یريجلوگ یبرا

صدور  خیسال از تار 3 یموجه در طريغ یبرداربهره

مربوطه كه ممكن است از اعمال حق  نامهيگواه

 یهانامهيگواه لهيشده بوس ضیتفو یانحصار

 ريشود، تداب یناش د،يمف اءياش یهانمونه ایاختراع 

ی هنگام ريدابـت نی. اندیالزم را اتخاذ نما یقانون

د ناختراع شو نامهيتواند منجربه زوال حق گواهیم

از  یريجلوگ یبرا یاجبار یكه صدور مجوزها

 در چنينهمنباشند.  یمذكور كاف یهاسوءاستفاده

ثبت عالمت  یاز عالمت برا یبرداركه بهره یصورت

بدون عذر  یبوده و پس از صدور گواه یضرور

 یبرداراز آن بهره یمدت معقول یموجه در ط

 « نشود.

امكان سوءاستفاده  زين یو هنر یرابطه با آثار ادب در

 3جهت بر طبق ماده  نیاز حق متصور است. بد

 یا چاپی شكل بهچنانچه اثر »معاهده برن:  وستيپ

 حق هنددار توسط ،تكثير مشابه یگرد شكل هر

 رثاآ قيمت مشابه قيمتی به، و(ا زهجاا با یا) تكثير

باشد.  هنشد عرضه وشفر ایبر ركشودر آن  مشابه
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 یهازنيا فعر رمنظو به نندامیتو ركشو ینا عتباا

و  تكثير زمجو نشگاهیو دا شیزموآ یا عمومی

 نیاز ا یمشابه آثار متيق بهرا  پچا ینا رنتشاا

از  پساگر  نند.ك یافتدر كمتر مبلغی یا ليقب

 نشر نیا زمجا ینسخهها لعماا قابل تمد ینقضاا

 یهازنيا فعر رمنظو به هما 6از  بيش مدتی طی

 مشابه قيمتی به نشگاهیو دا شیزموآ یا عمومی

 ستاخودر مشابه رثاآ ایبر ركشو یندر اكه قيمتی 

و  تكثيرمجوز  ،نشوند شتهاگذ وشفر به دمیشو

 ءعطاا قابلاثر مزبور توسط مقام صالح  چاپی رنتشاا

 نظر ردمو ترجمه كه یصورت در عالوه بر آن. ستا

 هنشد منتشراو  زهجاا با یا ترجمه حق هنددار توسط

 محل ركشوعمومی بانیز به آن كه ترجمهاین یاو 

امكان صدور مجوز بر طبق ماده نباشد،  تقاضا

 یصورت است در نيچن. همباشدمی یمذكور منتف

 توسطمزبور،  ركشودر  ثرا یک یپچا یهانسخهكه 

 فعر رمنظو به او زهجاا با یا تكثير حق هنددار

 نشگاهیدا یا تحصيلی ،یزشموآ یا عمومی یهازنيا

 رثاآ ایبر ركشو یندر ا كه مبلغی)مشابه  مبلغی به

 هرگونهشود،  شتهاگذ وشفر به (ستا یجرا مشابه

 یمقرره منقض نيهم دستناا به درهصا زمجو

 نباز نهما به پچا ینكه اآن به وطمشر. گرددمی

 ینا دستناا به یشابر كهبوده  ییمحتوا مانو با ه

 متما یعزتو. ستا هشد درصا نشر زمجو دهما

از  قبل تا چرخه نجریاچاپ شده در  ینسخهها

تحت  نيچنباشد. همیمجاز م زمجو ینقضاا

 تثبيت ی،تصویر-صوتی تكثيرماده  نیمقررات ا

 ثرا هرگونه تكثير نيزو  یتصویر-صوتی زمجا

آن  اههمر متن ترجمهدر آن و  رجمند هشد حمایت

 ستاخودر آن در زمجو كه ریكشو عمومی نباز به

 شیزموآ افهدا ایبر صرفاًكه بر آن وطمشر ه،شد

 ریپذامكان ،شوند منتشرو  تهيه نشگاهیداو 

، 1388 و محسنی، محمدزاده وادقانی) .«میباشد

388-389).  
 

 جهینت. 6

 یاصول تحت بررس رشیو پذ ینظر به ماندگار 

اصل كامله الوداد، اصل لزوم  ،یاصل رفتار مل)

حداقل حقوق، اصل استقالل حقوق،  ینيبشيپ

اصل منع سوءاستفاده از حق و اصل منع رقابت 

توسط دول متعاهد و وحدت مالک از ( رمنصفانهيغ

 یالمللنيب وانید 38ماده  1بخش ج بند 

 نیقابل طرح است كه ا هینظر نیالهه، ا یگسترداد

آن توسط ملل متمدن  رشیرا به جهت پذ اصول

حقوق  یباشند، اصول كلیكه همان دول متعاهد م

 .ميبنام یفكر تيمالك یالمللنيب

 

 . سهم نویسندگان7

 باشد.یم كسانیمقاله این از  سندگانیسهم نو
 

 . تضاد منافع8

 د.تضاد منافع وجود نداردر این مقاله 
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امی، محمد حسن، مالكيت فكری در رویه قضائی  -

 .1399ایران، چاپ اول، بنياد حقوقی ميزان، 

اصول »محمدمهدی،  ان،يانصاری، اعظم، حاج -

، «تجارت یمقررات سازمان جهان ريو تفس یحقوق

سال چهارم،  ،یفصلنامه پژوهش حقوق خصوص

  .1395 شماره چهاردهم،

حقوق و حقوق  یاصول كل» بوالنژه، ژان، -

مجله ی، محمدزاده وادقان مترجم عليرضا، «موضوعه

سی و شماره  ،یاسيدانشكده حقوق و علوم س

  .1376، ششم

 خچهیتار پس،ینامه ترموافقت ل،يدان س،یجرو -

 زاده،یشكوه مترجم رضامواد،  ليو تحل نیتدو

  .1395انتشارات دانشگاه تهران، ، تهران اول،چاپ 

مفهوم اصول حقوقی و »عباس، حياتی، علی -

مقایسه آن با قاعده حقوقی )مطالعه تطبيقی در 

، فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق ایران و فرانسه(

 . 1397دانش حقوق مدنی، شماره دوم، 

 مترجم ،یفكر تيفلسفه مالك ،تريپ ،دراهوس -

 ی،خانیتق علیی، معلمهدی  نيا،حكمتمحمود 

پژوهشگاه فرهنگ و سازمان انتشارات  اول،چاپ 

  .1391 ،اسالمی شهیاند

حقوق  د،يوح ،یسنگان یحسن ،ميابراه ،یرهبر -

، چاپ اول، دوم لدج ،یفكر تيرقابت در عرصه مالك

كتب علوم  نیانتشارات سازمان مطالعه و تدو، تهران

و  قيپژوهشكده تحق)سمت(،  هادانشگاه یانسان

  .1398 ،یتوسعه علوم انسان

چاپ  ،یو هنر یادب تيزركالم، ستار، حقوق مالك -

 نیانتشارات سازمان مطالعه و تدو ،پنجم، تهران

ها )سمت( پژوهشكده دانشگاه یكتب علوم انسان

  .1398 ،یو توسعه علوم انسان قيتحق

چاپ  ،یفكر تياصول حقوق مالك م،یمر ،یخيش -

  .1394 زان،يم یحقوق اديبن ،اول، تهران

آن در  گاهیو جا یمحسن، اصول حقوق ،یصادق -

 زان،ينشر م ،حقوق موضوعه، چاپ دوم، تهران

1394.  

الوداد در  اصل كامله»زاده، اميرهوشنگ، فتحی -

، شماره W.T.Oنامه ، ویژه«سازمان جهانی تجارت

 . 1388بيست و هفتم، 

در  ريتقص ایسوءاستفاده از حق »، ناصر ان،یكاتوز -

 یاسي، مجله دانشكده حقوق و علوم س«اجرای حق

  .1358، بيست و یكمدانشگاه تهران، دوره 
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 .1382انتشارات اطالعات، ، تهران
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، الملل مولف و حقوق مجاور، چاپ اول، تهراننيب

  .1393 زان،يم یحقوق اديبن

محمدزاده وادقانی، عليرضا، محسنی، حسن،  -

ترجمه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و »

فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق ، («1هنری )

 ،و سوم دومشماره سی و نهم، دوره  ،یاسيو علوم س

1388 . 
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 یاصول كل تيماه» ،زهرا ،یكرد یمحمود -

، «المللنيآن در حقوق ب یو كاركردها یحقوق

 . 1397، سی و پنجمدوره  ،یالمللنيب یمجله حقوق

سایت بی دی سی دیجيتال ال آخرین مراجعه  -

 ، قابل دسترسی در:16/11/1400

https://ccdigitallaw.ch/index.php/english/c

opyright/1/1-1-principe-de-territorialite 
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