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Background and Aim: Basically, the occurrence of disputes 

and lawsuits in the courts is one of the inevitable issues in the 

current world, and patents are more faced with this problem 

due to its diversity and complexity. Legislators from different 

countries support inventors with the aim of economic 

development and expanding international relations. In this 

regard, several conventions have taken a big step towards the 

realization of a unified system in the field of intellectual 

property by enacting laws on intellectual property rights. 

Materials and Methods: This research is theoretical and its 

research method is descriptive-analytical and the data 

collection method is library. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present 

study, while respecting the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Results: Patent infringement, if it occurs under a contract or in 

a context other than the contract, causes the violator to be held 

liable. 

Conclusion: In choosing the ruling law, the principle of free 

will is accepted by different legal systems and if the choice of 

law is not fulfilled by the parties to the dispute, the law of the 

country requesting protection in contractual obligations as well 

as in non-contractual obligations can be used as an 

international standard. To be accepted in patent claims. Judges 

of domestic courts can also rule in accordance with the rules of 

international conventions to which Iran has acceded. 
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 مقدمه. 1

 یکنون جهان گسترش در ییبسزا نقش یفکر آثار

 از حفاظت لیدل نیهم به .اندنموده جادیا

 به لیتبد فناورانه یدستاوردها و یفکر یهاییدارا

 شده مختلف یحقوق یهانظام در یاساس اصل کی

 یفکر تیمالک حقوق توسعه رو نیا از ؛است

 یفناور و یاقتصاد تیموفق ضامن تواندیم

 انیبندانش یهاشرکت نیهمچن و پژوهشگران

 ،ادشدهی هدف یراستا در یکنون جوامع در .باشد

 از تیحما یزمینه در یاریبس مقررات و نیقوان

 بیتصو به یهنر و یادب ی،صنعت آثار نندگانیآفر

 یهاسال در یفکر تیمالک حقوق .است دهیرس

 نیهمچن و آثار داتیتول حجم رفتن باال با ریاخ

 و یالمللنیب و یمل حوسط در ارتباطات گسترش

 تیقابل و نترنتیا یجهان شبکه قیطر از خاصه

 با ،نیمخترع یهاشهیاند عیسر و آسان یدسترس

 حق ازسوءاستفاده  ثیح از یجد داتیتهد

 1۹70 سال در. است شده مواجه آثار نندگانیآفر

 تیفعال به شروع یفکر تیمالک یجهان سازمان

 از یکیعنوان به بعد هایالس در سازمان نیا .نمود

 ییماندخو متحد ملل سازمان یتخصص یهاسازمان

 را یفکر تیمالک حقوق توانیم رو نیا از ؛نمود

)کمبه،  شناخت تیرسم به یبشر حق کیعنوان به

 مختلف یکشورها (.۹73، 2006؛ هلفر، 5۹، 1۹۹8

 هدف به یفکر آثار به نسبت یتیحما نیقوان وضع با

 و عیبد آثار خلق قیطر ازروزافزون  توسعه یواال

 روابط گسترش و اقتصاد ییایپو نیهمچن

 که است ذکرن ایشا البته .شندیاندیم یالمللنیب

 متفاوت ،مختلف یکشورها در اختراع ثبت محدوده

 یقراردادها. (113۹، 1۹۹8)ویسنته،  است

 حقوق از یبرداربهره مجوز یاعطا و یواگذار

 از .است برخوردار ییباال تنوع از یفکر تیمالک

 گسترش به حقوق نیا دارندگان لیتما ،گرید یسو

 انعقاد موجب گرید یکشورها در خود تیفعال

 آن در کشور کی از شیب که گرددیم ییقراردادها

 در اختالف موجبات بعضاً امر نیهم .هستند لیدخ

 فراهم یلمللانیبصورت  به را یفکر تیمالک حقوق

های متعددی در این حوزه صورت . پژوهشآوردیم

گرفته که بیشتر در ارتباط با نقض حق اختراع و 

شرایط تحقق آن و چگونگی انتخاب دادگاه صالح 

باشد؛ لیکن در فرض تحقق نقض حق اختراع می

ین سؤال ر درصدد پاسخگویی به اپژوهش حاض

باشد که اختالفات ناشی از نقض حق اختراع بر می

 درشوند و مبنای قانون کدام کشور رسیدگی می

حاکم،  قانون انتخاب توافق طرفین در عدم صورت

ها شود؟ بررسیاین تنازع چگونه حل و فصل می

 با قضات موارد نیا در حکایت از آن دارد که

 یدگیرس به اقدام تعارض حل قواعد از یمندبهره

 تیدرنها و یرقراردادیغ و یقرارداد اختالف به

 یداخل نیقوان بر عالوه .ندینمایم یرأ صدور

 اشاره نیقوان تعارض مسئله به که کشورها

 مهم نیا به یاریبس یهاونیکنوانس ،اندنموده

 رفعدرصدد  مناسب یراهکارها ارائه با و پرداخته

 .اندبرآمده یاحتمال منازعات
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 ها. مواد و روش2

 به قیتحق روش و بوده ینظر نوع از قیتحق نیا

 روش و باشدیم یلـیتحل – یفـیتوص ورتـص

 با و است یاکتابخانه صورته ب اطالعاتی آورجمع

 گرفته صورت مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه

 .است
 

 . مالحظات اخالقی3

 تیرعا ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در

 شده تیرعا یدارامانت و صداقت متون، اصالت

 .است
 

 ها. یافته4

 متعدد لیدال به اختالف بر حاکم قانون نییتع

 در با دادگاه صورت نیا در. ابدین تحقق است ممکن

 یدگیرس ،دادگاه مقر تعارض حل قواعد گرفتن نظر

. دهدیم قرار خود کار دستور در را پرونده به

 در ییراهکارها انیب به مختلف یهاونیکنوانس

 نییتع بحث در. پرداختند اختالف وفصلحل جهت

 قانون نظر، به یقرارداد تعهدات بر حاکم قانون

 را ارتباط نیترکینزد ت،یحما یتقاضا محل کشور

 رفع یبرا مناسب نهیگز تواندیم و داشته قرارداد با

 با زین یرقراردادیغ تعهدات درخصوص. باشد تنازع

 ارتکاب ای خسارت رادیا قانون از تیتبع اصل وجود

 محل کشور قانون رسدیم نظر به بار،انیز عمل

 خالق از تواندیم شکل نیبهتر به تیحما یتقاضا

 از اعم تعهد، نوع از فارغ رو، نیا از ؛کند تیحما اثر

 محل کشور قانون رشیپذ ،یرقرادادیغ و یقرارداد

 
1 patent 

 یالمللنـیب یاریـمع وانـعنبه تیحما یتقاضا

 ههمرا بهرا  یاریبس مثبت تبعات و آثار تواندیم

 .باشد داشته

 در اختراع حق قراردادن با رانیا کشور حقوق در

 ۹66 ماده به تمسک با توانیم یمال حقوق لیذ

 اختالف حل اریمع را مال وقوع محل ،یمدن قانون

 رانیا کشور که است یحال در نیا. داد قرار

 یعتصن تیمالک یهاونیکنوانس یبرخ به یدرستبه

 یشورا مجلس دیتائ مورد که ییآنجا از و وستهیپ

 قضات و محسوب قانون حکم در قرارگرفته یاسالم

 د.نینمایم یرأ صدور به اقدام آن براساس

 

 . بحث5

 1اختراع حق. 5-1

 که یفکر دهیآفر نوع هر از است عبارت اختراع

 تجارت و صنعت در کلیمش نمودن برطرف به منجر

اختراع حقی  حق .(83، 1381 ،ینوروز) گرددیم

 ،استفاده جهت در موقت و مشروط ی،انحصار است

 ی.برداربهره مجوز تحصیل و انتقال ،فروش ،عرضه

 به و است یفکر تیمالک حقوق از یتابع حق نیا

 گسترش و توسعه در آن یواال تیاهم جهت

 مورد کشورها اقتصاد ییایپو جهیدرنت و صنعت

 از تیحما رونیا از ؛است گرفته قرار ژهیوتوجه 

 طـرواب و یلـداخ وقـحق در یتـصنع تیـمالک

 ابتدا در .دینمایم جلوه یاتیح یامر یالمللنیب

 تیمالک از تیحمازمینه  در سیپار ونیکنوانس

 توجه اختراعات بحث به 1883 سال در یصنعت

 اختراع ثبت یهمکار عاهدهم 1۹70 سالدر  .نمود
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 یراستا در بلند یگام معاهده نیا که شد منعقد

 حضور .شدیم محسوب نیمخترع حقوق از تیحما

 نیا در یصنعت بزرگ یکشورهااتفاق  به بیقر

 نیهم در .افزود آن شتریب هرچه یغنا بر معاهده

 عرصه به پا یفکر تیمالک یجهان سازمان دوره

 یکیعنوان اکنون بههم که سازمان نیا .نهاد وجود

 تیفعال حال در ملل سازمان یتخصص یهاآژانس از

 جادیا یفکر تیمالک از تیحماهدف  با ؛باشدیم

 تیمالکزمینه  در که سیپار ونیکنوانس بعدها .شد

 رمجموعهیز بود نموده انیب را یمهم موارد یصنعت

 1۹۹5 سال در .پرداخت تیفعال به سازمان نیا

 نیا .شد ضعو پسیتر عنوان تحت یامعاهده

 بر حاکم یعموم قواعد یبرخ انیب ضمن معاهده

 درخصوص ینیقوان نشر به اقدام ،یفکر تیمالک

 برخوردار یخاص تیاهم از که نمود اختراع حق

 (.1، 13۹3، هزادیتق) است

 نینخست یبرا رانیا حقوق در اختراعات از تیحما

 و عالئم ثبت قانون بیتصو با 1310 سال در بار

 در رانیا کشور ادامه در .وستیپ وقوع به اختراعات

 الحاق با و وستیپ سیپار ونیکنوانس به 1338 سال

 یشورا مجلس بیتصو و موجود یهایبازنگر به

 یراستا در اساسی یگام، 1377 سال در یاسالم

 اختراع حق اصهخ و یصنعت تیمالک از تیحما

 از تیحما قانون، 137۹ سال در .شد برداشته

 و دیرس بیتصو به یاانهیراافزار نرم دآورندگانیپد

 نیمخترع از تیحماگونه سازوکار نیبد

 هیتعب قیمصاد از یکیعنوان به یاانهیرا یافزارهانرم

 سازمان یرسم تیعضو به رانیا 1380 سال در .شد

عنوان به سازمان نیا .درآمد یفکر تیمالک یجهان

 ملل سازمان تیمالک یتخصص یهاآژانس از یکی

 یهانهیزم در یاریبس معاهدات تیریمد به اقدام

 در .دینمایم اختراع حق آنتبع به و یفکر کیتمال

 مقنن زین 1382 مصوب کیالکترون تجارت قانون

 در یفکر تیمالک حقوق از را خود تیحما صراحتاً

 تاًینها .است داشته اعالم کیالکترون مبادالت بستر

 عالئم و یصنعت یهاطرح ،اختراعات ثبت قانون

 یداخل نیقوان انطباقباهدف  1386 سال در یتجار

 به الحاق یراستا در یالمللنیب یاستانداردها با

و  یبزرگ) دیرس بیتصو به جارتت یجهان سازمان

 یخاص توجه قانون نیا که (5۹، 1388، زادهیفتح

 .است نموده اختراع حق به

 یبرا یحقوق نیچن ییشناسا در صراحتوجود  با

 از یریجلوگ جهت به موارد یبرخ در ؛نیمخترع

 موارد در نیهمچن و ادشدهی حق ازسوءاستفاده 

 استفاده ی،انسان یاالو حقوق با اختراع حق تعارض

 اختراع حق دارندگان از اجازه کسب بدون گرانید

 نیچن یاعطا (.226، 2013)خان،  است ریپذامکان

 سپس و مطرح سیپار ونیکنوانس در ابتدا یمجوز

 گرفت قرار رشیپذ مورد کشورها اکثر نیقوان در

 یبرخ در(. 4، 1۹۹۹؛ کرا، 6۹۹، 2018)لیو، 

 به راجع یخاص قانون در صراحتاً حق نیا کشورها

 گرفته قرار ییشناسا مورد یاجبار مجوز یاعطا

 یکشورها یبرخدر  که است یحال در نیا و است

 ینیبشیپ مختلف نیقوان در یحق نیچن ،گرید

 شدهن وضع آن یبرا خاصی قانون کنیول ؛است شده

 .(80، 13۹6 اروند،یبخت) است

 ی،اقتصاد یهاثاقیم اکثر در که یحقوق از یکی

 بشر حقوق یجهان هیاعالم ی وفرهنگ و یاجتماع
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 حق ،گرفته قرار دیتأک مورد یاساس یاصلعنوان به

؛ کینی، 2182، 200۹)بیهل،  است سالمت بر

 رو نیا از (؛305، 2006؛ هگرزیل، 145۹، 2000

 ،سالمت بر حق و اختراع حق نیماب تعارض در

 با یطیشراوجود  باو  یموارد در توانندیها مدولت

 و حفظ یبرا الزم اقدامات نیمخترع قح از عدول

؛ لذا با آورند فراهم را جامعه آحاد سالمت یبرقرار

، مهمّ بر اهمّ میتقد لزومتمسک بر قاعده فقهی 

عقالنی به نظر ترجیح حق بر سالمت بر حق مخترع 

 و صیتشخ به مربوط اختراعات ناًیقرسد و یمی

 یموارد از یکی وانیح ای انسان یهایماریب معالجه

 مناسب ییشناسا جهت در یانیشا کمک که است

 یاطیاحت اقدامات آن متعاقب و یماریبموقع به و

 .دینمایم ماریب شخص درمان و الزم

 یهاروش اختراعات ثبت و یفکر تیمالک نیقوان

 نیا و نمودند یمستثن تیحما شمول از را درمان

 و عالئم ثبت قانون 28 ماده 2 بند دروضوح به امر

نامه موافقت 27 ماده 3 بند و 1310 سال اختراعات

قانون ثبت  4و همچنین بند ج ماده  پسیتر

ی صنعتی و عالئم تجاری مصوب هاطرحاختراعات، 

 سالمت برحق چراکه  ؛است تیرؤ قابل ،1386

 یباالتر تیاهم از نیمخترع حقوق به نسبت

در حال  و (74، 1385 ،یخیش) است برخوردار

 حق به مربوط مسائل در اختالف بروز امکانحاضر 

 کی حداقل که ییدعوا در .است عیشا یامر اختراع

 ابتدا قاضی ،خوردیم چشم به آن در یخارج عنصر

؛ دیبرآ نیقوان تعارض مسئله حلدرصدد  دیبا

 ی کهکشور کدام قانون کند نییتع دیبا نابراینب

 نیمابیف یحقوق رابطه بر ،دارد با دعوی ارتباط

وفصل حل به توانیم آن براساس و داشته حکومت

 قضات راستا نیا در .پرداختشده حادث اختالفات

 آن اساس بر که یقواعد مجموعه از یمندبهره با

 به اقدام ،نمود انتخاب را دارتیصالح قانون توانیم

 ؛4، 13۹1 ،یالماس) ندینمایم یدعو به یدگیرس

 .(21، 13۹1، یرمعزیام ؛74، 13۹3، ییصفا

خصوص اینکه از چه مصادیقی در همچنین در

شود باید بیان داشت حقوق کشور ایران حمایت می

 رارـق ونیـقان حمایت تحت صرفاً مصادیقیه ـک

 به و باشد شده اشاره بدان قانون در که گیرندمی

 از ایگونه عنوانبه مقنن توسط دیگر، عبارت

 گرفته قرار شناسایی مورد فکری مالکیت مصادیق

 مشخص حمایت مورد موضوع که زمانی تا و باشند

 در قانون صحیح اجرای و حمایت امکان نگردد،

و  )نعمتی باشدنمی ممکن آن از حمایت راستای

 (.8 ،1400همکاران، 

 

 ی مفهوم و مبانی فقهی و حقوقیبررس. 5-2

 يفكر تیمالك

 زحمات ونیمد یرامونیپ جهانروزافزون  توسعه

 شیخو تعقل قدرت یریکارگبه با که است یافراد

 و خود یزندگ بر مثبت راتیتأث جادیا درصدد

 نو یراه بتوانندبسا چه یحت و ندیآیبرم عصرانهم

 که است یموجود انسان .دراندازند ندگانیآ یبرا

 نهینهاد او در را ینوآور و تیخالق توان خداوند

 حق (.105، 138۹ ،یآمل یجواد) است ساخته

 رمعتبریغ فقها از یگروه توسط ،یفکر تیمالک

 در و( 625 ،1363 ،ینیخم امام) شده شناخته

 معتبر را قـح نیا فقها از رـگید یگروه مقابل،
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 به مخالف گروه (.2۹، 13۹6صفایی، ) دانندیم

 قاعده با مؤلف حقوق تعارض جمله از یلیدال

 و مقدس شارع توسط آن یامضا عدم ط،یتسل

 استناد هـلیرالوسـیتحر کتاب در موجود دگاهید

 که یزمان»: است عبارت دگاهید نیا که کنندیم

 ود،ـشیم آن مالک کتاب کی دـیخر با یردـف

 منع آن از یبرداریکپ و ریتکث از را یو توانینم

 خود یهاییدارا و اموال بر مسلط افراد که چرا کرد؛

 دهند انجام توانندیم آن در را تصرف هرگونه و بوده

 عقد چگونهیه بدون اموالشان بر مردم تسلط سلب و

 (.625 ،1363 ،ینیخم امام) «ستین زیجا یشرط و

 یط اگر که شودیم برداشت مذکور عبارت مفهوم از

... و ریتکث ،یبرداریکپ حق ،یشرط کی ای عقد کی

 شود؛ سلب دار،یخر شخص تسلط یکل طوربه ای

 برخی(. 41 ،138۹ ،روشن) بود خواهد نافذ و معتبر

دیگر از فقها مالکیت فکری را مغایر با احکام و 

اند که بیان داشتهنظامات اسالمی دانسته و چنین 

 توان در قالب عقود و معامالت دراین حقوق را نمی

    (.208 ،1371)صافی گلپایگانی، نظر گرفت 

 عدم ازجمله یلیدال به قائل موافق یفقها مقابل، در

 یفرد حقوق به احترام ضرورت و الضرر قاعده ردع،

 (.1۹1 ،13۹3 زاده،محسن و فرد یزدیا) باشندیم

م انقالب ـطی استفتائات بعمل آمده رهبر معظ

ای، مالکیت فکری را در اله سیدعلی خامنهآیت

امری شرعی دانسته و به حق انحصاری حالت کلی 

 ،1386)نقیبی، اند پدیدآورنده نیز اشاره کرده

 عقالً  حقوق نوع نیا انتقال و نقل نیهمچن (.272

 نیا در یردع تنها نه مقدس شارع و بوده حیصح

 است داشته زین یداتییتأ بلکه نداشته، رابطه

نیز تجاوز به حق  در عرف (.56 ،1385 ،فردیدیام)

گردد که از شرع نشأت گرفته امری ناپسند تلقی می

نوع  فکری حق بوده، هراست و از آنجا که مالکیت 

تجاوز به آن باتوجه به مبانی شرعی حرام است 

برخی  (. همچنین20 ،13۹2)آهنگران و همکاران، 

اند، حقوق مالکانه آثار فکری در کشور بیان داشته

ان از مبانی شرعی برخوردار بوده و ضرورت دارد ایر

و همکاران،  زادهمورد احترام قرار گیرد )بیگ

بنا به مصالح جامعه و  (. در مجموع7۹2 ،13۹7

حمایت از پدیدآورندگان اعم از مؤلفان و مخترعان، 

ها را به سمت مشروعیت و ضرورت دارد دیدگاه

مقبولیت مالکیت فکری سوق داد، تا حقوق 

یدآورندگان به درستی تأمین گردد و در مقابل پد

نقض مصون بماند؛ چنین حمایتی آثار مثبت 

متعددی همچون افزایش خالقیت، نوآوری در 

سطوح مختلفی را به همراه دارد و در نهایت منجر 

گردد، های متعددی میبه پیشرفت کشور در زمینه

 قرن دوم نیمه در یغرب یکشورها در از سوی دیگر،

 جمله از یلیدال به اتکا با ینظرصاحب افراد نوزدهم

 نظام شدنبرچیده خواهان ارزش، ـ کار هینظر

 . اندبوده فکری مالکیت

 نزد در خصوصبه و گذشته یهازمان در یفکر آثار

 است، داشته یمعنو و یاخالق یجنبه شتریب فقها،

 نندگانیآفر امرارمعاش جهت به و زمان مرور به اما

 یمال بعد ،یمعنو و یاخالق بعد بر عالوه ،یفکر آثار

 . شد گرفته نظر در یفکر اثر ینندهیآفر یبرا زین

 یمال بعد یدارا ،یفکر تیمالک حق حاضر حال در

 ؛(16 ،13۹1 ،یآقمشهد یاصغر) باشدیم یمعنو و

 با و یروزمرگ از گرفتنفاصله با یبرخ رو نیا از
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 که ندینمایم خلق یعیبد یفکر آثار فراوان تالش

 و ارزشمند آثار چنین از انتیص و حفظ یبرا

 بروز که یافکار ماحصل از بهتر هرچه یبرداربهره

 یضرور و الزم یقانون یهاتیحما ،افتهی ظهور و

 تحقق یبرا یمتعدد یهاونیکنوانس .کندیم جلوه

 از یقیمصاد انیب به و شدند جادیا یامر چنین

 که است یدر حال نیا و پرداختند یفکر تیمالک

اند ننموده ارائه تیمالک عون نیا از یفیتعر کدامچیه

 یمتنوع و متعدد فیتعار ارائه باعث امر نیهم و

 تیمالک حقوق یبرخ .است شده نیدکتر توسط

 : اندکرده فیتعر گونهنیا را یفکر

 آن موضوع و بوده یاقتصاد ارزش یدارا که یحقوق

 (.254 ،13۹1 ،ییصفا) است یفکر اثر کی

 یانحصار یوربهره اجازه آن صاحب به که یحقوق

 (.24، 13۹3 ان،یکاتوز) دهدیم را انسان فکر از

 یبرا یانحصار و مطلق یمندبهره حق که یحقوق

 ی،ادب یهانهیزم در یفکر اثر نندهیآفر شخص

 یمعنو و یماد ارزش یدارا که یصنعت و یهنر

، 18 ،یآقمشهد یاصغر) کندیم جادیا را هستند

13۹1). 

 در یفکر یهانشیآفر و هاینوآور از یناش حقوق

)وایپو،  یادب و یهنر ی،علم ی،صنعت یهانهیزم

2017 ،1.)  

 حق توانیم ادشدهی فیتعار گرفتندر نظر  با

 در که دانست یازاتیامت مجموعه را 1یفکر تیمالک

صورت به تیحما یبرا یهنر و یادب ی،صنعت امور

؛ ردیگیم قرار اثر نندهیآفر اریاخت در یانحصار

 
1 Intellectual Property Rights. 
2 Industrial Property  

 تیمالک حقوق که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا

 ی،ادب تیمالک و 2یصنعت تیمالک قسم دو به یفکر

 .گرددیم منقسم 3یهنر

 یتوجهیب دوران از گذر از پس یمعنو تیمالک حق

 پادشاهان از یبرخ توسط یتیهویب جهیدرنت و

 خالقانبه  ای که حتیگونهبه .شد شمرده محترم

 یالدیم 18 قرن .دیگردیم میتقد ییایهدا آثار

 محسوب حق نیا به دنیبخش تیرسم دوره

 و انگلستان ،کایمرآ یکشورهاچراکه  شودیم

 و داده قرار ییشناسا مورد این حق را رسماً فرانسه

 رساندند بیتصو به آن درخصوص یمل نیقوان

 1710 سال در قانون نیاول. (51، 13۹3 ،یامام)

 بیتصو به تیرایکپ حقمینه ز در انگلستان در

 .(2۹، 13۹4، ینیرحسیم) دیرس

 

 يادرقراردیغ و يقرارداد تیمسئول یبررس. 5-3

 یصنعت تیمالك نقض در

 نیماب قرارداد نقض از یناش ،خسارات ورود یگاه

 مسئول متخلفصورت  نیا در که است نیطرف

 تحت آن از و باشدیم وارد یهاانیز و ضرر جبران

 جبران .کنندیم ادی یقرارداد تیمسئول عنوان

 مورد صراحتاً نیز اسالم شرع در یخسارات نیچن

، 13۹6 مقدم، ینیحسو  یمحمد) شده واقع دیتأک

 .است آن درک به قادر یراحت به زین عقل و( 127

 شخص کند یتخط آن از یفرد اگر قراردادباوجود 

، 13۹0 ان،یکاتوز) دارد را آن مطالبه حق دهیدانیز

 صیرتق یقرارداد تعهدات انجام عدم بنابراین (؛17

3 Copyright 
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 بود خواهد آن جبران مسئول مرتکب و محسوب

 سئولیتم مقابل در (.26، 13۹4 کلو،یبار)

 از خارج ی است کهتیمسئول به ناظر ی،رقراردادیغ

 جهیدرنت و شودیم جادیا اشخاص یبرا قرارداد

 وارده تاخسار جبران به ملزم را شخص قانون

 ،محاکم در یدعو طرح و اختالف بروز .دینمایم

 و است یکنون جهان ریناپذاجتناب مسائل از یکی

 ییآشنا و یاقتصاد یهاتیفعال گسترش با مهم نیا

 به نموده مقرر آنان یبرا قانون که یحقوق با افراد

 حقوق از تیحما .افتی یفزون یریچشمگ نحو

 برخوردار یخاص تیاهم از همواره یفکر تیمالک

 انعقادواسطه به است ممکن حق مالک .است بوده

 یاعطا و یواگذار جهت در گرید اشخاص با قرارداد

 تیفعال حوزه گسترش درصدد یموارد در و حق

 آن از قرارداد طرف فرد اگر رو نیا از؛ دیبرآ خود

 صاحب شخص به یخسارت جهیدرنت و کند یتخط

 وجود خسارت جبران مطالبه امکان، دیآ وارد حق

 ییواال ارزش از قراردادچراکه  ؛داشت خواهد

 و ناپسند یامر آن از عدول و بوده برخوردار

 در .است یقانون یاجرا ضمانت با همراه یراخالقیغ

 قرارداد وجود بدون است ممکن زین یموارد

 نیا در که رساند بیآس یگرید حق به یشخص

 مکتسبه حقوق از تیحما فهیوظ ننمق مورد

 به اقدام آن براساس و داشتهبر عهده  را اشخاص

 .دینمایم یتیحما نیقوان وضع

مسئله  ی،خصوص المللنیب حقوق یدعاو در

 ؛55-73، 13۹3مقصودی، )ها دادگاهتعارض 

مقدم بر تعارض قوانین  (213-234 ،13۹6، همان

 
1 Qualification  

رسیدگی به تعارض م بعد از ؛ بنابراین محاکاست

قوانین خواهند پرداخت  ها به مسئله تعارضدادگاه

 (. در۹2، 13۹8فالح غالمی، ؛ 13، 13۹1)الماسی، 

 .1است فیتوص اقدام نیاول موضوع تعارض قوانین،

 که یحقوق امر نوع نییتع از است عبارتتوصیف »

 نسبت دیبا یخصوص المللنیب یحقوق قاعده کی

 رو نیا از ؛(78، 13۹1، یالماس)« گردد اجرا آن به

 یهادسته از یکی در امر بدو در دیبا را دعوا هر

 ،اموال ،اشخاص رینظ حقوق عالمشده شناخته

 ی،مورد نیچن گرفتن نظر در با .قرارداد و... اسناد

 حاکم قانون نییتع و یدعو به یدگیرس روند

 2ارتباط عامل نییتع فیتوص از بعد .ابدییم لیتسه

 عوامل براساس دیبا .کندیم جلوه یاتیح اریبس

 عوامل نیا که دیبرگز را قانون نیترمناسب ارتباط

 ،سند میتنظ محل ،مال وقوع محل ازاند عبارت

 مربوط یدعاو در مثال یبرا و... قرارداد انعقاد محل

 ارتباط عامل ،مال وقوع محل ربازید از اموال به

 وقوع محل قانون حاکم قانون و شدهیم محسوب

 .بود خواهد لما

 جنبه یدارا که ثیح آن از یفکر تیمالک حقوق

 یتلق یمال حق است، ریغ بهانتقال  قابل و یمال

ازجمله  حق نیا به مربوط یدعاو نیبنابرا؛ گرددیم

 (.346، 13۹7 عادل،) دنشویم محسوب یمال یدعاو

 قح یفکر تیمالک مهم یهارمجموعهیز از یکی

 در انسان جان با که یاختراع همواره .است اختراع

 آورده فراهم را افراد بهبود موجبات و بوده ارتباط

 اختراعات پس .است برخوردار یشتریب تیاهم از

 رینظ یاجتماع سالمت و بهداشت حوزه به مربوط

2 Connecting factor  
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 یهایماریب یجراح و درمان و صیتشخ یهاروش

 ژهیوتوجه  مورد مقنن توسط دیبا وانیح و انسان

موجب به خواه یصنعت تیمالک نقض. ردیگ قرار

 قضنا فرد تیمسئول ،رقراردادیغ خواه باشد قرارداد

نظر  از که یحاتیتوض با و داشت خواهد همراه به را

 قانون نییتع که شودیم حاصل جهینت نیا گذشت

 یوافر تیاهم ازشده حادث اختالفات بر حاکم

 .است برخوردار
 

 نونقا یا عدم تعیین نییتعبررسی فروض . 5-4

 يدعو نیطرف توسط منازعه بر حاكم

 قرارداد انعقاد به اقدام خوداراده  با نیطرف

 نیطرف از یکی که دارد وجود امکان نیا .ندینمایم

 شخص رو نیا از ؛دینما یتخط آن مفاد از قرارداد

 برابر در تیحما انتظار محکمه به مراجعه با مقابل

 دادگاه جهینت در و دارد را خود حقوق کنندهضییعت

 رد جستار و قرارداد انعقاد طیشرا گرفتن نظر در با

گذاران قانون .دینمایم یرأ صدور به اقدام قانون متن

 اراده تیحاکم عنوان تحت یاصل مختلف یکشورها

 تیرسم به را اختالفات به دادن صلهیف یبرا

 طرف اشخاص یاساس اصل نیا براساس .اندشناخته

 اهخو و اختالف بروز از قبل خواه توانندیم قرارداد

 یطیشراوجود  با را هازعمن بر حاکم قانون آن از بعد

 قرارداد که یموارد در نیهمچن .ندینما انتخاب

 حادث یاختالف و ندارد وجود اشخاص نیماب

 ادشدهی اصل براساس یدعو نیطرف ،شودیم

 یزنیرا تنازع بر حاکم قانون درخصوص توانندیم

 کنند.

 و تناسب ینشتریب که یونقان ،علم با نیطرف

 نندیگزیبرم را دارد هاآن خاص طیشرا با یسازگار

 نیقی امر نیا .(۹، 138۹ ،ینیرحسیمو  یالماس)

 پس .آوردیم فراهم را افراد دانوج اقناع موجبات

 استقالل حاکم قانون انتخاب به نسبت دیبا نیطرف

 .(102، 13۹1 ،یباقر عتیشر) باشند داشته

 تعارض بحث در بار نیاول یبرا اراده تیحاکم اصل

 یحقوق موضوعات گرید در سپس و مطرح نیقوان

 المللنیب حقوق موضوعات در .نمود ییخودنما

 ،گانهیب عنصر کی حداقل وجود لیدل به یخصوص

 تواندیم حاکم قانون نییتع در عمل ابتکار یواگذار

 و با تحقق باشد اشخاص حقوق کنندهنیتضم

 عالم در روابطروزافزون  توسعه شاهد هدف همین

 را دهارا تیحاکم رو نیا از ؛میابوده المللنیب

 المللنیب حقوق یساسا اصول از یکی توانیم

 .(50، 1384 کبخت،ین) نمود محسوب یخصوص

 نیز یفکر تیمالک یقراردادها در یاساس اصل نیا

 .استشده  واقع رشیپذ مورد

 با موارد یبرخ در اصل نیا است ذکر انیشا

 نیبنابرا ؛بود خواهد مواجه ییهاتیمحدود

 از شرط و دیقیب استفاده یمعنا به اراده تیحاکم

 بلکه ستین یدعو نیطرف به شده حقوق تفویض

 دادگاه مقر کشور آمره نیقوان بهموظفند  افراد

 یعموم نظم خالف توافقات از و شده قائل احترام

 یفکر تیمالک به مربوط قواعد .ندینما زیپره داًیاک

 اریبس موارد در و نبوده یمستثن سخن نیا از زین

ها برخالف آن توافق که هستند آمره قواعد یدارا
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 کنترل مقررات مثال یبرا 1.باشدینم ریپذامکان

 ایآمره قواعد متضمن رقابت قانون و یاتیمال ی،ارز

 ریپذامکان وجه چیه ها بهآن از عدول که هستند

 کشور یا تیحما محل کشور قانون لذا و ستین

 یدگیرس و یابیارز مالک دیباو...  مجوز صدور محل

 نییتع. (8، 13۹2 محمدنژاد،) ردیگ قرار یدعو در

 لیقب از یمتعدد لیدال به اختالف بر حاکم قانون

 ...و محکمه رشیپذ عدم ،نیطرف انتخاب عدم

 دادگاه ضفر نیا در .ابدنی تحقق است ممکن

 به توجه با یدعو بر حاکم قانون نییتع به موظف

 راستا نیهم در .است پرونده خاصاحوال  و اوضاع

 یبرا 1۹80 سال در 1 روم به موسوم یونیکنوانس

 بیتصو یقرارداد تعهدات بر حاکم قانون نییتع

 ییارهایمع دادن قرار اریاخت در با ادشدهی قانون .شد

 قانون انتخاب در یسع ارتباط نیترکینزد رینظ

 تحت یدیجد مقررات 2001 سال در .نمود مناسب

 شد 1۹80 مقررات نیگزیجا (،1)روم  یقبل عنوان

 پوشش تحت زین را یفکر تیمالک یقراردادها و

 کیتفک با قانون نیا (.311، 201۹)بریگز،  داد قرار

 هر در حاکم قانون نییتع به اقدام مختلف مسائل

 توجه اقامت محل به ادشدهی قانون .نمود مورد

 ،فروشنده اقامت محل از و داشته مبذول یخاص

 سخن زیفرانش کنندهافتیدر و خدماتدهنده ارائه

 که یمورد هر در است ذکر انیشا البته .است گفته

 یکشور با ترکینزد ارتباط انگریب یروشنبه قرارداد

 قانون اریمع و مالک ،باشد اقامت محل از ریغ

 
المللی، در شده بینعنوان یکی از اصول پذیرفتهاصل سرزمینی به 1

)دویی،  دقواعد مربوط به ثبت اختراعات نیز مورد توجه ویژه قرار دار

البته الزم به ذکر است، در موارد بسیاری این اصل امکان  (.377، 2002

 ارتباط نیترکینزد یدارا که بود خواهد یکشور

 یارهایمع زین ارتباط نیترکینزد نییتع در .است

 محل قانون یبرخ که یاگونهبه دارد وجود یمتفاوت

 محل کشور قانون یبرخ و حقواگذارکننده  سکونت

 جهیدرنت و ارتباط نیترکینزد مالک را تیحما

 در (.16، 2008)تورمنز،  دهندیم قرار حاکم قانون

 محل کشور قانون نظر به یصنعت تیمالک بحث

 قرارداد با را ارتباط نیترکینزد ،تیحما یتقاضا

 مثبت تبعات و آثار تواندیم و دینمایم فایا منعقده

 به نیمخترع حقوق از حمایت ثیح از یاریبس

 .باشد داشته همراه

 بر حاکم قانون نییتع به 2 روم مقررات مقابل در

 قانون از صراحتاً و پرداخته یرقراردادیغ تعهدات

 یاصل اریمععنوان به تیحما یتقاضا محل کشور

-43، 2007)بوشیرو،  است آورده انیم به سخن

 تیتبع ،اصل همواره یرقراردادیغ تعهداتدر (. 17

 ؛است بارانیز عمل ارتکاب ای خسارت رادیا قانون از

 اثر خالق از شتریب هرچه تیحما یبرا مقنن کنیول

 مالک را تیحما یتقاضا محل کشور قانون ی،فکر

 قانون یراحتبه محاکم شکل نیبد .است داده قرار

 اقدام آن مقررات براساس و نموده دایپ را ازین مورد

 است ذکر به الزم البته .ندینمایم حکم صدور به

 ثر،امبدأ  کشور قانون اعمال لیقب از گرید اتینظر

 یدارا زین ...و دادگاه مقر قانون ،مناسب قانون

 فاسدهای تالی به توجه با که هستند یطرفداران

تحقق نداشته و در راستای وحدت حقوقی در زمینه مالکیت صنعتی از 
 (.204، 200۹)دینوودی،  شودعدول میآن 
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 از تیحما یتقاضا محل قانون یهنظر ،موجود

 .است برخوردار هتریب یمنطق و یقانون وانهپشت
 

 انریا در اختراع حق تعارض حل قاعده. 5-5

 نیقوان ،تعارض حل قواعد منبع نیترمهم شکیب

 گرفتن نظر در با که کشورهاست یداخل

 را اختالفاتوفصل حل روش ی،کل یهایمشخط

زمینه  در یخاص قانون رانیا در .ندینمایم یمعرف

 در صرفاً و نداشته وجود یخصوص المللنیب مسائل

 حل یعموم قواعد یبرخ انیب به ی مقننمدن قانون

 ۹68 ماده درگذار قانون .است پرداخته تعارض

 از یناش تعهدات» :است داشته اشعار یمدن قانون

 نکهیا مگر ،است عقد وقوع محل قانون تابع عقود

ناً ضم ای حاًیصر را آن و بوده یخارج اتباع نیمتعاقد

 نیا براساس« .باشند داده قرار یگرید قانون تابع

 وقوع محل قانون تابع عقود از یناش تعهدات ماده

 مهم نیا رشیپذ که است یحال در نیا بود دنخواه

 وجه چیه به یفکر تیمالک قرارداد یهاتیواقع با

 از نوع نیا در انعقاد محل چراکه ؛ندارد تناسب

 عامل و بوده برخوردار تیاهم نیکمتر از قراردادها

 .گرددینم محسوبمؤثر  ارتباط

 ی؛مال حقی است اختراع حق که شد انیبدرگذشته 

 تصرف در» ی:مدن قانون ۹66 ماده مطابق رو نیا از

 رمنقولیغ ای منقول بر اشیاء حقوق ریسا و تیمالک

 آنجا در ایاش آن که بود خواهد یمملکت قانون تابع

 دن شییشونقلحمل ذالکمع .باشندیم واقع

 به تواندینم گرید مملکت به یمملکت از منقول

 محل قانون مطابق اشخاص است ممکن که یحقوق

 
1 Intangible property 

 باشند کرده لیتحص آن به نسبت ءی شیاول وقوع

 تینیع مال که یموارد در نیبنابرا« .آورد وارد خلل

 و است آسان یامر ،وقوع محل قانون نییتع دارد

 همراه مصائب با 1باشد یرمادیغ که یموارد در

 قانون اعمال از مانع دینبا امر نیا کنیول ؛بود خواهد

 نییتع قابل ی کهموارد در ، حتیمال وقوع محل

های مالکیت (.204، 138۹ ،یرینص) گردد نیست

توان برای فکری، اموال غیرمادی هستند که نمی

ها تجلی فیزیکی قائل شد از این رو باید برای آن

این دسته از اموال محل وقوع فرضی در نظر گرفت. 

عنوان پایگاه بدین منظور قانون محل ابراز فعالیت به

کید و پذیرش اصلی روابط حقوقی، همواره مورد تأ

، 13۹1، کشورهای مختلف قرار دارد )الماسی

 در ی،مدن قانون ۹66 ماده از نظرصرف(. 1۹3

 صریحت عدم لیدل به یرقراردادیغ یهاتیمسئول

 .شد مسکمت یمدن قانون 5 مادهبه  دیباگذار قانون

 اعم رانیا سکنه هیکل» :است داشته انیب ماده نیا

 خواهند رانیا نیقوان طیعم خارجه و هداخل اتباع از

.« باشد کرده استثنا قانون که یموارد در مگر بود

 خسارت مطالبه یرانیا محکمه در هرگاه نیبنابرا

 سکنه توسط یفکر تیمالک حقوق نقض از یناش

 درباب رانیا کشور نیقوان ،ردیگ صورت رانیا

 عوید آن بر افراد تیتابع از غرفا یمدن تیمسئول

 .بود خواهد حاکم

 نیقوان رانیا در یصنعت تیمالک حقوق نهیزم در

 رانیا کشور آن بر عالوه .استشده  وضع یخاص

عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و 

 تیمالک یهاونیکنوانس از یبرخ به همچنین
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نظیر کنوانسیون پاریس و معاهده همکاری   یصنعت

 رشد موجبات ناًیقی امر نیا که وستهیپ ثبت اختراع،

 معاهدات نیا و آورد خواهد فراهم را یاقتصاد و نمو

 ثبت قانون 62 ماده .هستند قانون حکم در

 1386 یتجار عالئم و یصنعت یهاطرح ،اختراعات

 حقوق بر یالمللنیب اسناد مقررات تیاولو از صراحتاً

 در» :ماده نیاموجب به .است گفته سخن یداخل

 در مندرج مقررات با قانون نیا مفاد تعارض صورت

 که یصنعت تیمالک به راجع یالمللنیب معاهدات

 ای و وستهیپها آن به رانیا یاسالم یجمهور دولت

« .است مقدم مذکور اتمعاهد مقررات ،ونددیپیم

 یحقوق وحدت یراستا در بلند یگام ناًیقی امر نیا

 رو نیا از ؛شودیم محسوب ایدن نقاط یاقص در

 و علم با یحقوق و یقیحق از اعم مختلف اشخاص

 با و موجود نیقوان به نسبتمانع  و جامع شناخت

در  خود تیفعال گسترش به اقدام خاطر نانیاطم

 بروز  صورت در و نمود خواهند کشورهای مختلف

 یدعو طرح به اقدام یقانون یمجار قیطر از اختالف

 د.نینمایم
 

 جهینت. 6

 تعقل قدرت بر هیتک با فکری آثار نندگانیآفراساساً 

 با و تجارت و صنعت در ییگشاگرهباهدف  و

 به اقدام ،موجود یخألها به نسبت جامع شناخت

 خلق که زانیم همان به ناًیقی و ندینمایم اختراع

 تیرؤ وضوح قابلبه ، نقض آن نیزافتهی شیافزا آثار

 ای قرارداد یفضا در است ممکن قضن نیا .است

 یبراگذاران قانون .رسد ظهور منصه به آن از خارج

 به گرانید بیترغ یبرا و یافراد نیچن از تیحما

 یتیحما نیقوان وضع به اقدام ،اختراعات انجام

 راستا نیهم در مختلف یهاونیکنوانس و ندینمایم

 در است ممکن اختراع حق مالک .شدند جادیا

 حوزه گسترش و حق یاعطا و یواگذار جهت

 ارتباط گرید یکشورها در افراد با خود تیفعال

 موارد نیا در اختالف بروز صورت در .دینما برقرار

 حل به الزام دیمؤ عوید در یخارج عنصر وجود

 رو نیا از ؛است تعارض حل قواعد از طریق اختالف

 ،ارتباط عوامل و یحقوق عمل نوع نییتع با قاضی

 به اقدام و ییشناسا را تنازع بر حاکم قانون

 یصنعت تیمالک نقض .دینمایم اموروفصل حل

 ریغ یبستر در خواه و باشد قراردادموجب بهخواه 

 را ضناق فرد تیمسئول ،ونددیبپ وقوع به قرارداد از

 .داشت خواهد همراه به

های بعمل آمده در پژوهش حاضر حکایت بررسی

 توسط اراده تیحاکم اصل رشیپذ از آن دارد که

 نموده فراهم را امکان نیا مختلف یحقوق یهانظام

 بر حاکم قانون ،گریکدی راضیت با اشخاص که

 تیمالک حقوق در امر نیا و نندیبرگز را اختالف

بنابراین ؛ است برخوردار یاژهیو گاهیجا از زین یفکر

 موجود یهااز تنش دور به و آرام ییفضا در نیطرف

 و دننیگزیبرم را مناسب قانون ،مذاکره قیطر ازو 

 نظم و آمره نیقوان با رتیمغا عدم صورت در قضات

 آن براساس ،دادگاه مقرر قانون یعموم انتظامات و

 .ندینمایم یرأ صدور به اقدام و یدگیرس عوید به

 متعدد لیدال به اختالف بر حاکم قانون نییتع 

 در با دادگاه صورت نیا در .ابدنی تحقق است ممکن

 یدگیرس ،دادگاه مقر تعارض حل قواعد گرفتن نظر

 .دهدیم قرار خود کار دستور در را پرونده به
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 در ییراهکارها انیب به مختلف یهاونیکنوانس

 نییتع بحث در .پرداختند اختالفوفصل حل جهت

 قانون ،نظر به یقرارداد تعهدات بر حاکم قانون

 را ارتباط نیترکینزد ،تیحما یتقاضا محل کشور

 رفع یبرا مناسب گزینه تواندیم و داشته قرارداد با

 با زین یرقراردادیغ تعهداتخصوص در .باشد تنازع

 ارتکاب یا خسارت رادیا قانون از تیتبع صلاوجود 

 محل کشور قانون رسدیم نظر به ،بارانیز عمل

 خالق از تواندیم شکل نیبهتر به تیحما یتقاضا

نوع تعهد، اعم از ؛ از این رو، فارغ از کند تیحما اثر

قانون کشور محل  قرادادی، پذیرشقراردادی و غیر

للی ـالموان معیاری بینـعنهـتقاضای حمایت ب

ه داشته تبعات مثبت بسیاری به همرا تواند آثار ومی

 حق قراردادن با نیز رانیا کشور حقوق در باشد.

 به مسکت با توانیم یمال حقوق ذیل در اختراع

 حل اریمع را لما وقوع محل ی،مدن قانون ۹66 ماده

 رانیا کشور که است یحال در نیا .داد قرار اختالف

 یصنعت تیمالک یهاونیکنوانس یبرخ به یدرستبه

 یشورا مجلس دیتائ مورد کهییآنجا از و وستهیپ

 قضات و محسوب قانون حکم درقرارگرفته  یاسالم

 نیا از ؛ندینمایم یرأ صدور به اقدام آن براساس

 و صنعت توسعه و رشد یبرا گرددیم شنهادیپ رو

 یهاونیکنوانس به وستنیپ ،اقتصاد آنتبع به

 و آمره قواعد با رتیمغا عدم صورت در ستحدثهم

 گونهدینب تا ردیگ قرار کار دستور در یعموم نظم

 نقاط یاقص در یحقوق اتحاد یسوبه استوار یگام

 ریسا و رانیا کشور نیمخترع و برداشته ایدن

 حوزه گسترش به اقدام خاطر نانیاطم با هاکشور

 .ندینما خود تیفعال

 نویسندگان سهم. 7

تدوین  و تهیه در برابر صورت به نویسندگان کلیه

 .اندداشته مشارکت حاضر پژوهش
 

 منافع تضاد. 8

 ندارد. وجود منافع تضاد مقاله این در
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