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چکیده
اگر دعاوی پیرامون حقوق مالکیت فکری دربردارندة یک عنصر خارجي باشند ،موضوع
تعیین قانون حاکم و دادگاه صال مطرح مي شود .مهمترین سؤالي که در این شرایط ممکن
ا ست در ذهن طرفین اختالف ایجاد شود ،این ا ست که آیا ميتوانند با تواف یکدیگر دادگاه
صال و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو تو سط
دادگاه مَقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده بهعنوان یک اصل در تعیین دادگاه صال
و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و ا ستثنائات اندکاند .طب تمام ا سناد
بینالملليِ مورد بررســي توافقات انتخاب دادگاه صــال در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر
و جز در صورت تصری خالف ،موجد صالحیت انحصاری است .تواف بر قواعدِ صالحیت
انحصــاری حاکم نیســت ،اما در ســایر موارد بر قواعد تعیینکنندة دادگاهِ صــال تفوّق دارد.
اعتبار تواف ِ انتخاب قانون حاکم در خ صول قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری ،مورد
اجماع و در خصول مالکیت و نقض این حقوق ،مورد تردید است .نظر غالبْ تواف پیرامون
قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودنِ قواعد ،غیرمعتبر و تواف پیرامون
قانون حاکم بر نقض را نیز تنها پس از وقوع نقض ،صحی ميداند.
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مقدمه
در اسناد بینالمللي به موضوع صالحیت دادگاهها و تعارض قوانین در حوزة مالکیت فکری به
شـــکلي بســـیار گذرا پرداخته شـــده اســـت .قوانین ملي نیز غالباً فاقد مقررات صـــری در این
خصول هستند.
کشورهای عضو جامعة اروپایي در  1968کنوانسیون بروکسل پیرامون صالحیت و اجرای

آرا در موضــوعات مدني و تجاری 1را به تصــویب رســاندند .در  2001آییننامه بروکســل Ι
پیرامون صالحیت ،جایگزین کنوان سیون بروک سل شد که در خ صول مو ضوعات مالکیت
فکری تفاوت اســـاســـي با کنوانســـیون نداشـــت 2.در  2012پارلمان اروپا آیین نامة شـــماره
 1215/2012ناظر بر صـالحیت و شـناسـایي و اجرای آرا در موضـوعات مدني و تجاری 3را به
تصویب رساند که هماکنون در حال اجراست.
دو آییننامة مهم دربارة قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در اتحادیة اروپا

تصــویب شــده اســت :آییننامة  593/2008موســوم به رم  Ιپیرامون قانون حاکم برای تعهدات
قراردادی که جایگزین کنوانســیون رم  1980شــد و آییننامة  864/2007موســوم به رم  ΙΙکه
ناظر بر قواعد قانون حاکم در مورد تعهدات غیرقراردادی است.
مؤســـســـه ماکس پالنک در ســـال  2004پروژهای را برای تهیه پیشنویس اصـــول ناظر بر
صـــالحیت در مالکیت فکری آغاز کرد که بعداً به شـــکل یک پروژه تکمیلي به نام «اصـــول
تعارض قوانین در مالکیت فکری» 4درآمد و در سال  2011نهایي شد.

اصول  ALIنیز با هدف ارائه به کنفرانس الهه تدوین شد .چون پروژة تصویب کنوانسیون
آرا الهه شک ست خورد ،پیشنویس تهیه شده به مؤ س سه آمریکایي حقوق 5ارائه و با همکاری
این مؤســســه تکمیل و نهایتاً اصــول حاکم بر صــالحیت ،قانون حاکم و آرا در دعاوی فراملي
مالکیت فکری در سال  2007در جل سة مجمع عمومي مؤ س سه ت صویب شد .این ا صول شامل
1. Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters, 1968.
2. Engelen, C.L.A. Van, “Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual
Property”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 14.3, 2010, p 2.
3. Regulation No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and
Commercial Matters5/4/2021
)4. Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP
)5. American Law Association (ALI
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مجموعة جامعي از قواعد مربوط به موضـــوعات مختلف صـــالحیت بینالمللي ،قانون حاکم و
شناسایي آرا در دعاوی مالکیت فکری است.
با توجه به ســـکوت یا اجمال اســـناد بینالمللي و قوانین ملاي در خصـــول قواعد حقوق
بینالملل خصـــوصـــي در حوزة حقوق مالکیت فکری ،تواف ميتواند نقش مهمي را در این
خ صول ایفا نماید .سؤال مهم این ا ست که آیا طرفین ميتوانند دادگاه صال و قانون حاکم
را در دعاوی مالکیت فکری انتخاب کنند و در فرض پذیرش اصل حاکمیت اراده ،گستره آن
شــامل کدام یک از ابعاد حقوق مورد نزاع خواهد بود؟ به نظر ميرســد چنین توافقاتي اصــوالً
معتبر هســتند و اســتثنائاتي نیز مانند مغایرت با قواعد آمره قابل تصــور اســت .با توجه به فقدان
ســابقة بررســي موضــوعْ در منابع فارســي ،در این نوشــتار طي دو بخش امکان تواف پیرامون
دادگاه صــال و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری در اســناد بینالمللي و قوانین ملاي مورد
بررسي قرار گرفته و نظریة قابل پذیرش نیز تحلیل خواهد شد.

 .1توافق انتخاب دادگاه صالح
 .1-1اسناد بینالمللی
 .1-1-1اصول حاکم بر صالحیت ،قانون حاکم و آرا در دعاوی فراملی مالکیت
فکری ()ALI
طرفین اجازه دارند تواف انتخاب دادگاه را در خ صول دعاوی موجود و آینده دا شته با شند.
دادگاه تعیین شدهْ مگر در صورت تواف خالف ،صالحیت انح صاری دارد .انتخاب دادگاه از
لحاظ شکلي و ماهوی معتبر است ،مشروط بر اینکه طب قانون کشورِ مقرْ معتبر باشد .دادگاه
منتخب فقط در صــورت داشــتن صــالحیت موضــوعي؛ یعني ارتباط نزدیک با موضــوع دعوا
ميتواند دعوا را استماع کند .پروندههای مربوط به موضوع اعالم اینکه حقوق مالکیت فکریِ
معّینِ ثبتشده ،غیرمعتبر هستند ،در دادگاه کشور ثبتکننده مطرح خواهد شد.

 .2-1-1رژیم بروکسل
اگر طرفها که یک یا چند تن از آنان مقیم کشـــورهای عضـــوند ،تواف کنند که دادگاه یا
دادگاههایي از یک دولت عضو واجد صالحیت برای حلوفصل هر اختالفي هستند که از یک
رابطةه حقوقي خال ناشي شده ،آن دادگاه یا دادگاهها صالحیت اختصاصي خواهند داشت.
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دیوان عدالت اروپایي در یکي از تصـــمیمات خود تصـــری ميکند که عليرغم ظاهر عبارت
«دادگاه یا دادگاه هایي از یک دولت عضـــو» ،طرفین ميتوانند بر صـــالحیت چند دادگاه در
کشورهای مختلفِ عضوْ تواف کنند 1.توافقات انتخاب دادگاه به نظر انحصاری ميرسند مگر
طرفین خالف آن را تواف کنند.

آیین نامة بروکســـل  Ιبه طرفین اجازه ميدهد تواف انتخاب دادگاه را قبل یا بعد از وقوع
نزاع منعقد نمایند .توافقات انتخاب دادگاه باید به شکل کتبي منعقد یا م ستند شود یا به شکلي

منطب با رویههایي که طرفین بین خود شان برقرار کردهاند با شد .آییننامه هیچ ارتباط خا صي
بین دعوا و کشـــور مَقر را الزام نمي ک ند  .تواف طرفین برای انت خاب داد گاه در ارت باط با
مو ضوعات م شمول مقررات صالحیت انح صاری ،یعني ر سیدگيهای مربوط به ثبت یا اعتبار
حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،قابل اجرا نخواهد بود.
دادگاهِ انتخاب شدة کشور عضو نميتواند صالحیت را صرفاً به این دلیل که دعوا متضمّن
حقوق مالکیت فکری خارجي ا ست رد کند .طب رویة دیوان عدالت اروپایي در مورد دعاوی
مالکیت فکری ،این بدان معناســـت که مالحظاتي مثل اصـــل ســـرزمیني بودنِ 2حقوق مالکیت
فکری (برای تعیین حمایت از مصــادی مالکیت فکری باید مالک را قوانین کشــوری دانســت
که حمایت در آنجا مطالبه شــده اســت) 3،توســط دادگاه در تصــمیمگیری در مورد اینکه آیا
باید صالحیت را بپذیرد یا نه مدنظر قرار نخواهد گرفت.
توافقات طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر دالیل عام و خال صـــالحیت حاکم اســـت.
بااینوجود طرفین نميتوانند خارج از مقررات صالحیت انح صاری ،قراردادی را منعقد کنند؛
بنابراین تواف طرفین برای انتخاب دادگاه در مورد ادعاهای نقض ،مادام که خوانده به اعتبار یا
ثبت ح اختراع اعتراض نکرده ،قابل اجرا خواهد بود .بهمحض اینکه دفاع ثبت/اعتبار مطرح
شود ،ر سیدگي به نقض به ر سیدگي به ثبت/اعتبار چرخش پیدا ميکند که بر همین ا ساس به
اِعمال قواعد صالحیت انحصاری مقرر در آییننامه منجر ميشود.
1. Freeman, Elizabeth, “The EEC Convention on Jurisdiction and Enforcement of Civil
and Commercial Judgment”, Northwestern Journal of International Law and Business,
Vol 3, 1981, p 511
2. Principle of territoriality
 .3صادقي ،محسن« ،مطالعه تطبیقي تعیین مرجع صال رسیدگي به دعاوی حقوقي نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالي»،
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،ش  ،1389 ،55ل .54
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 .3-1-1آییننامه 1215/1012
اگر طرفین صــرفنظر از اقامتگاهْ تواف کرده باشــند که دادگاه یا دادگاههایي از کشــورهای
ع ضو ،صالحیت حلوف صل اختالفي را که از یک رابطة حقوقي خال نا شي شده یا ممکن
ا ست نا شي شودْ خواهند دا شت ،همان دادگاه یا دادگاهها صال ه ستند ،مگر تواف بر ا ساس
قانون آن کشور از لحاظ ماهوی باطل باشد .چنین صالحیتي انحصاری خواهد بود مگر طرفین
طور دیگری تواف کنند.
این شـرط که یکي از طرفین مقیم اتحادیه اروپا باشـد ،وجود ندارد و حتي اگر هیچیک از
طرفین مقیم اتحادیه نباشـــند ،تواف آنان برای انتخاب دادگاه مســـتقر در قلمرو اتحادیه ،معتبر
1
خواهد بود.
تواف ِ اعطاکنندة صالحیت به یکي از شکلهای زیر خواهد بود :کتبي ،به شکل منطب بر
رویههایي که طرفین بین خودشـــان برقرار کردهاند یا به شـــکل منطب بر عرفي که طرفین در
تجارت بینالملل از آن آگاهاند یا باید آگاه با شند و بهطور منظم تو سط طرفین قراردادهایي از
همان نوع رعایت ميشود.
هر تواف اعطاکنندة صــالحیت که بخشــي از قرارداد را تشــکیل ميدهد ،بهعنوان توافقي
مستقل از سایر مفاد قرارداد تلقي خواهد شد .اعتبار تواف اعطاکنندة صالحیت نميتواند صرفاً
به این دلیل که قرارداد معتبر نیست ،رد شود.
در خصـــول انتخاب دادگاه ،مهمترین نکته این اســـت که صـــالحیت مبتني بر تواف بر
2

صالحیت انحصاری تفوق ندارد.
دیوان عدا لت ارو پایي در دعوای  C-159/97وجود ارت باط عیني بین داد گاه و اختالف
طرفین را ضــروری ندانســته و معتقد اســت طرفین ميتوانند دادگاهي را که مناســب تشــخیص
ميدهند انتخاب کنند 3.همچنین دیوان در دعوای  ،C-23/78چنین نظر داد که ممکن اســت بر

1. Kono, Toshiyuki, Intellectual Property and Private International Law, Hart
Publishing, 2012, p 128-130
2. Kunda, Ivana & Manuel Goncalves, Carlos, Practical Handbook on European Private
International Law, European Union, 2010, p 60
 .3مافي ،همایون و اسدیان ،سودابه « ،دادگاه صال در دعاوی ناشي از قراردادهای تجاری الکترونیکي در نظامهای حقوقي
آمریکا و اروپا» ،مطالعات حقوق تطبیقي ،دوره  ،7ش  ،1395 ،1ل .340
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ا ساس تواف طرفین دادگاههای چند ک شور یا چند دادگاه واقع در یک ک شور برای ر سیدگي
به یک دعوا صال باشند.

1

 .4-1-1اصول تعارض قوانین در مالکیت فکری ()CLIP
اگر طرفین تواف کنند که دادگاه یا دادگاه های یکي از دوَلِ عضــوْ صــالحیت رســیدگي به
دعوایي که در ارتباط با یک رابطة حقوقي خال طرح شــده یا ممکن اســت طرح شــود را
دار ند ،داد گاه های مورد تواف در خصـــول رســـ یدگي به ت مام تع هدات قراردادی و
غیرقراردادی و ســـایر ادعاهای ناشـــي از آن رابطه حقوقي صـــال خواهند بود مگر طرفین
صالحیت را صراحتاً محدود کرده باشند .صالحیت دادگاه های مورد تواف انحصاری است
مگر خالف آن تصری شود.
تواف اعطاکنندة صـــالحیت به یکي از شـــکلهای زیر خواهد بود :کتبي ،به شـــکل منطب بر
رویههایي که طرفین بین خودشــان برقرار کردهاند یا به شــکل منطب بر رویهای که طرفین در
تجارت بینالملل از آن آگاهاند یا باید آگاه با شند و بهطور منظم تو سط طرفین قراردادهایي از
همان نوع رعایت ميشود.
تواف طرفین بر سلب صالحیت از دادگاههایي که دارای صالحیت انحصاری هستند ،فاقد
اثر قانوني خواهد بود .اعتبار تواف انتخاب دادگاه طب قانون ملي کشوری محل دادگاه منتخب
تعیین خواهد شد.
تواف بر انتخاب دادگاه که بخ شي از قرارداد را ت شکیل ميدهد ،بهعنوان توافقي م ستقل از
ســـایر مفاد قرارداد تلقي ميگردد؛ بنابراین بطالن قرارداد موجب ســـلب اعتبار تواف انتخاب
دادگاه نیست.

 .2-1قوانین ملی
 .1-2-1کانادا
توافقات انتخاب دادگاه در دادگاههای کانادا قابل اجرا ه ستند و ا شخال غیر ساکن ميتوانند
برای طرح دعوا در دادگاههای کانادا ترا ضي نمایند .دادگاههای کانادا معموالً صالحیت شان را

1. Ibid, p 63.
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اعمال خواهند کرد ،مگر دادخواهي مطلقاً به کشـــور کانادا غیرمرتبط یا دادخواهي در کانادا
غیرعادالنه باشد.

 .2-2-1آمریکا
دادگاههای آمریکا تواف طرفین در خصول صالحیت شخصي را معتبر مي شناسند ،نه تواف
در مورد صــالحیت موضــوعي .بیشتر دادگاههای ایاالتمتحده شــروط انتخاب دادگاه را به
اجرا ميگذارند و آن را بهمنزلة اعراض از ایراد به فقدان صالحیت شخصي تلقي مينمایند ،اما
برخي ایالتها نظر چندان مســاعدی نســبت به شــروط انتخاب دادگاه ندارند و آن را تا جایي
معتبر ميدانند که مبنایي منطقي برای انتخاب وجود داشته باشد .دیوان عالي آمریکا در پروندة
برمن 1سه ا ستثناء بر پذیرش شرطِ صالحیت مقرر کرد :عدم تنا سب مَقر ،تدلیس و مغایرت با
2
نظم عمومي.

 .3-2-1سایر کشورها
در فرانســـه مســـئلة قلمرو مادی تواف انتخاب دادگاه که بخشـــي از قرارداد بهره برداری از
کپيرایت اســت ،معموالً به نفع مؤلاف تفســیر ميشــود .با این وجود رویة قضــایي دادگاههای
فرانســه تمایل به تفســیر شــروط انتخاب دادگاه به نحو موســّع و صــرفنظر از اینکه آیا دعوا
دارای ماهیت قراردادی یا شبهجرم است را نشان ميدهد.
قانون حقوق بینالملل خ صو صي کروا سي هیچ قاعدة خا صي را در ارتباط با شرایط قابل
اجرا بودنِ شـــروط انتخاب دادگاه در دادگاههای کرواســـي پیشبیني نميکند .بر این اسـ ـاس
طرفین فقط در صـــورتي ميتوانند دادگاه های کرواســـي را انتخاب کنند که یکي از طرفین
3
تابعیت کرواسي را داشته باشد.

1. Berman v Zapata Off-Shore Company
 .2مقصودی ،رضا« ،شروط صالحیت قضایي در حقوق بینالملل خصوصي» ،پژوهشنامه حقوقي ،سال اول ،ش ،1389 ،2
صص  145و .147
3. Kono, Toshiyuki, op.cit, p 130 & 131.
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 .4-2-1ایران
در مادة  971قانون مدني آمده اســـت« :دعاوی از حیث صـــالحیت محاکم و قوانین راجعه به
اصـــول محاکمات تابع قانون محلي خواهد بود که در آنجا اقامه ميشـــود .مطرح بودن همان
دعوا در محکمة اجنبي رافع صالحیت محکمه ایراني نخواهد بود»؛ بنابراین در صورت وجود
تواف انتخاب دادگاه ،اعتبار آن بر اســاس قوانین ایران ارزیابي خواهد شــد .بهعالوه رس ـیدگي
در دادگاههای خارجي مانع ر سیدگي مراجع ق ضایي ایران نی ست .ایراد امر مطروحه با توجه به
بخش اخیر ماده  971نمي توا ند مانعي ج هت اع مال تواف در خصـــول انت خاب داد گاه در
حقوق ایران باشـــد .به عقیدة برخي از حقوقدانان بهمنظور جلوگیری از صـــدور آرا متعارض،
1
این قاعده باید در رویه ،منحصر به فرض صالحیت انحصاری دادگاههای ایران شود.
بر ا ساس مادة  10ق.م «قراردادهای خ صو صي ن سبت به ک ساني که آن را منعقد نمودهاند،
درصورتيکه مخالف صری قانون نباشد نافذ است ».طب مادة  233قانون مذکور «هر معامله
که واقع شده باشد محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و بهموجب ماده
 219ق.م «عقودی که بر طب قانون واقع شــده باشــد ،بین متعاملین و قائممقام آنها الزم االتباع
است ».اصل صحتْ نهتنها شامل قرارداد ،بلکه شامل اجزاء آن نیز هست .هر شرط مندرج در
ضمن عقد ،خود نیز یک قرارداد و تابع ا صل صحت خواهد بود .یکي از نتایج اعمال ا صل
صـحت این اسـت که در فرض تردید در امری یا تکمیلي بودن قانون ،اصـل بر تکمیلي بودن
ا ست .از این نتیجه تحت عنوان «اباحة قراردادی» یاد و گ سترة آن شامل شروط ضمن عقد نیز
ميشــود؛ 2بنابراین اصــول حاکمیت اراده ،آزادی قراردادی و صــحت و لزوم قراردادها مباني
قابل اتکایي برای پذیرش اعتبار تواف انتخاب دادگاه صـــال در حقوق ایران هســـتند ،مگر
صراحت قانون نافي این اعتبار باشد.
تواف صــری یا ضــمني اصــحاب دعوا برای اعطای صــالحیت به دادگاه فاقد صــالحیت
ذاتي فاقد اثر قانوني اســت« 3.قواعد صــالحیت ذاتي از قواعد اســاسـي و مربوط به قواعد
آمره است و این قواعد برای ایجاد نظم عمومي به وجود آمده است و کسي که برخالف
 .1مافي ،همایون و حسیني مقدم ،سید حسن« ،دادگاه صال در حلوفصل اختالفات ناشي از تعهدات غیر قراردادی در
حقوق ایران و اتحادیه اروپا» ،مطالعات حقوق تطبیقي ،دوره  ،8ش  ،1396 ،1ل .305
 .2کاتوزیان ،ناصر ،معامالت معوض :عقود تملیکي ،چاپ دهم ،تهران ،شرکت سهامي انتشار ،1388 ،ل  400و .401
 .3شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسي مدني ،ج  ،1چاپ نوزدهم ،تهران ،انتشارات دراک ،1387 ،ل .371

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری

133

صالحیت ذاتي تواف کند ،در واقع خدشه به نظم عمومي است 1».در خصول صالحیت
ن سبي با عنایت به تکمیلي بودن قواعد ،تواف مي تواند معتبر شناخته شود ،اما درعینحال این
تواف ْ دادگاه فاقد صالحیت محلي را مکلاف به رسیدگي نمي کند و دادگاه ميتواند به دعوا
رســیدگي یا قرار عدم صــالحیت محلي صــادر نماید 2.بر اســاس مفهوم ماده  371قانون آیین
دادرسي مدني دا دگاه فاقد صالحیت محلي در فرض عدم ایراد خوانده ،ميتواند به رسیدگي
ادا مه د هد و این امر با تواف ضـــمني طرفین توج یه مي گردد .طب

ماده  59قانون ث بت

اختراعاتْ طرح های صـــنعتي و عالئم تجاری ،دعاوی حقوقي و کیفری ناظر بر اختراعات،
طرح های صـــنعتي و عالئم و نام های تجاری بین اتباع ایران و نیز دعاوی اتباع خارجي علیه
ایرانیان در صالحیت انحصاری دادگاه های تهران و بنابراین تواف خالف آن غیرمعتبر است.
دعاوی حقوقي مربوط به مالکیت ادبي هنری مشــمول اصــل صــالحیت دادگاه محل اقامت
خوانده و با توجه به ن سبي بودن صالحیت ،تواف در خ صول آن ممکن ا ست ،اما دعاوی
کیفری نقض حقوق مالکیت ادبي هنری و سایر حقوق مالکیت صنعتي در صالحیت دادگاه
کیفری دو محل وقوع جرم و با عنایت به ویژگي آمرة مقررات کیفری هرگونه تواف خالف
آن باطل خواهد بود.
آیا انحالل عقد اصـــلي به علت بطالن یا ســـایر دالیل بر اعتبار شـــرط انتخاب دادگاه مؤثر
اســت؟ قانون مدني در این باره ســاکت اســت .در مادة  16قانون داوری تجاری بینالمللي
آمده اســت« :شــرط داوری که جزئي از قرارداد اســت ،از نظر اجرای این قانون بهعنوان
موافقتنامهای مستقل تلقي مي شود و تصمیم داوری در خصول بطالن و ملغياالثر بودن
قرارداد ،فينفسه بهمنزلة عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود»؛ بنابراین به
استناد مالک مادة فوق ميتوان گفت در حقوق ایرانْ نظریة استقالل شرط از عقد پذیرفته شده
است.
«انتخاب دادگاه نیز همانند سایر مفاد قرارداد یک شرط مح سوب مي شود و م شمول
شرایط و الزامات شروط ضمن عقد است .بهاینترتیب اگر شرطْ فقط به نفع خواهان باشد،
او ميتواند با اســقاط شــرط به دادگاههای صــالحیتدارِ دیگر مراجعه کند .در غیر این
 . 1منصوری ،سعید « ،تأثیر تراضي بر انحراف از صالحیت ذاتي و اثر رأی قطعي شده»  ،ماهنامه قضاوت ،ش ،78
 ،1391ل .49
 -2شمس ،عبداهلل ،پیشین ،ل 401
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صورت ،یعني اگر شرط به نفع هر دو یا به نفع خوانده با شد ،خواهان نميتواند از چنین
اختیاری استفاده کند».

1

 .3-1دیدگاه منتخب
اصل حاکمیت اراده از اصول اساسي حقوق بینالملل خصوصي است .مفهوم اصل حاکمیت
اراده عبارت است از اینکه «ارادة طرفینِ قرارداد ،حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است
و حاکمیت اراده را باید بهعنوان اصــل پذیرفت .اصــل حاکمیت اراده ،مبیّن آن اســت که
آزادی و ارادة طرفین قرارداد ،محدود به ایجاد یا انتخاب نوع قرارداد نیست؛ بلکه در تعیین
2

شرایط قرارداد از جمله قانون حاکم بر قرارداد نیز جاری است».
نتایج حقوقي ا صل حاکمیت اراده عبارتاند از -1 :قرارداد منبع ا صلي تعهدات را ت شکیل
ميدهد؛  -2قســمت اعظم مواد قانوني در زمینة قراردادها تکمیلي (تفســیری) هســتند؛  -3در
انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن ارادة انســان نقش اســاســي دارد و نميتوان کســي را به انعقاد
قرارداد یا تعیین محتوای آن مجبور ســاخت (اصــل آزادی قراردادی)؛  -4بعد از انعقاد قرارداد
ارادة طرفین باید محترم شمرده شود و هیچکس جز متعاقدین ح ا تغییر آثار قرارداد را ندارد؛
 -5انعقاد قرارداد اصوالً از لحاظ شکلي تابع تشریفات خاصي نیست؛  -6تفسیر قرارداد باید بر
مبنای ارادة طرفین انجام شـــود 3.حاکمیت اراده بهعنوان یک اصـــل کلي در موضـــوع دادگاه
صــال برای رســیدگي به دعاوی فراملاي نیز قابل اعمال اســت .اعمال اصــل حاکمیت اراده و
پذیرش اعتبار تواف انتخاب دادگاه صـــال منجر به ثبات و قابلیت پیشبیني در روابط حقوقي
طرفین خواهد شد؛ چون هر دو طرف با سنجش منافع خود صالحیت دادگاه را ميپذیرند.
«دالیل حقوقي و نیز تحلیلهای اقتصادی فراواني به نفع شرط انتخاب دادگاه قابل ارائه
ا ست .در ب سیاری از نظامهای حقوقي از جمله حقوق ایران شرط داوری مورد پذیرش قرار
گرفته ا ست .قبول چنین شرطي به معنای تجویز سلب صالحیت از کلیة مراجع ق ضایي به
نفع عدالت خصــوصــي اســت؛ بنابراین در چنین فضــایي به طری اولي باید شــرط انتخاب
 .1مقصودی ،رضا ،پیشین ،ل .160
 .2خانلری بهمنمیری ،حسین« ،پذیرش مطل یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بینالمللي با نگرشي بر
مقرره رم یک و حقوق آمریکا» ،پژوهشهای حقوق تطبیقي ،دوره  ،23ش  ،1398 ،3ل .97
 .3باقری ،مصطفي و رشیدی ،محمد« ،ارزیابي جایگاه و نقش اراده در حقوق بینالملل» ،کنفرانس بینالمللي علوم انساني
روانشناسي و علوم اجتماعي ،تهران ،1394 ،صص  6و .7
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دادگاه صــال را که به معنای اعراض از یک دادگاه به نفع دادگاه دیگر اســت ،مورد
پذیرش قرار داد».

1

در خصول تواف انتخاب دادگاه صال ابعاد مختلف موضوع باید مورد بررسي قرار گیرد:

الف -شرایط اعتبار توافق

 -وجود رابطة حقوقي مبنا

پیرامون امکان تواف در خصول دادگاه صال برای ر سیدگي به دعاوی موجود به ا ستناد
اصـــل حاکمیت اراده ،صـــحت و لزوم قراردادها هیچ تردیدی وجود ندارد .در مقابل انتخاب
دادگاه برای ر سیدگي به دعاوی آیندهْ تنها در ب ستر یک قراردادْ قابل ت صور و تواف در فرض
عدم وجود رابطه قراردادی به دلیل نامشخص بودن موضوع غیرمعتبر است.
 وجود رابطه با مقر«با توجه به اینکه حلا مسئلة تعارض صالحیتها مقدّم بر حل مسئله تعارض قوانین است ،تأثیر
صــالحیت قضــایي در صــالحیت قانوني یک امر منطقي خواهد بود ...علت این تأثیر آن اســت
که قاضــي دادگاههای ملاي اصــوالً برای تعیین قانون حاکم قواعد حل تعارض کشــور خود را
اجرا ميکنند .این قاعده که انتخاب دادگاه ميتواند در تغییر قانون ا صلي حاکم بر ق ضیه مؤثر
باشد ممکن است سبب سوءاستفاده نیز بشود؛ به این صورت که چون انتخاب قانون بستگي به
این دارد که دعوی در کدام دادگاه طرح شـــود ،خواهان ترجی ميدهد دعوا را در دادگاهي
طرح کند که قانون مد نظر او را اجرا ميکند».

2

بنابراین وجود ارتباط نزدیک بین موضـــوع دعوا و کشـــور محلا رســـیدگي (معقول بودن
شـــرط انتخاب دادگاه) از اهمیت ویژهای برخوردار اســـت .ارتباط نزدیک ميتواند بر عواملي
مانند اقامتگاه یا تابعیت طرفین ،محل انعقاد یا اجرای قرارداد ،محل انتشار اثر ،محل وقوع جرم،
محل ا ستقرار ادله و ...مبتني با شد .این شرط مانع سوءا ستفاده طرفین از قانون از طری انتخاب
مقرای است که هیچگونه وابستگي به دعوا ندارد« .بر اساس این اصل ،خواهان ميتواند اثبات
 .1مقصودی ،رضا« ،تواف بر دادگاه صال در قراردادهای بینالمللي :توجیه و نقد رویه قضایي» ،فصلنامه رأی ،ش ،11
.1394

 .2مافي ،همایون و ادبي فیروز جایي ،رشید« ،صالحیت دادگاههای ایران در قلمرو حقوق بینالملل خصوصي» ،دانش حقوق
مدني ،سال  ،3ش  ،1393 ،2صص  50و .51
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کند که دادگاه منتخب نامنا سب ا ست یا دادگاه دیگرى منا سبتر ا ست .در این صورت بر
اساس اصل لزوم رعایت عدالت قضایى ،از اصل وفاى به عهد عدول ميشود .بار اثبات عدم
تنا سب مَقر با مدعي ا ست 1».دادگاهِ منتخب در صورت فقدان ارتباط معقول ميتواند به ا ستناد
این امر از رسیدگي به دعوا خودداری نماید.

 مکتوب بودن یا انطباق بر رویة طرفین یا عرفوجود تواف باید محرز باشد و احراز آن از طری سند کتبي یا رویة متداول بین طرفین یا عرف
امکانپذیر خواهد بود .برای مثال چنانچه کتابهای نوی سنده مقیم ک شور «الف» طي  10سال
اخیر تو سط نا شری معین در ک شور «ب» چاپ و توزیع شده و در طول این  10سال طرفین در
تمام اختالفات پیش آمده در خصـــول ح تألیف ،ح ترجمه ،ح اقتباس و ...به دادگاه
کشور محل اقامت نویسنده رجوع کرده باشند ،تواف ضمني بر صالحیت دادگاه مذکور قابل
احراز خواهد بود.

 استقالل شرط از قراردادتواف طرفین در خصول دادگاه صال ممکن است بهصورت قراردادی مستقل یا به شکل شرط
ضمن عقد باشد .شروط ضمن عقد از لحاظ اعتبار تابع عقد هستند .در فرضي که تواف در قالب
شرط ضمن عقد و قرارداد اصلي به علت بطالن ،اقاله یا فسخ منحل شده است ،بر اساس دکترینِ
قابلیت تفکیکپذیری ،انحالل قراردادْ شــرط انتخاب دادگاه را غیرمعتبر نميســازد .این دکترین
الهام گرفته از نظریة استقالل شرط داوری است که بر اساس آن شرط و عقد دو تواف جداگانه
2
هستند و انحالل عقد اصلي موجب انحالل شرط داوری نخواهد بود.

ب -گستره اعمال توافق

 دعاوی حال و آیندهطرفین ميتوانند صــالحیت دادگاه تعیینشــده را به رســیدگي به دعاوی حال ،آینده یا حال و
آینده اختصال دهند.

 .1نوشادی ،ابراهیم و حجت زاده ،علیرضا« ،اعتبار حقوقي شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکي» ،فصلنامه
برنامهریزی و بودجه ،سال  ،16ش  ،1390 ،3ل .75
 .2راستبد ،مازیار و رستمي ،عباد اله« ،بررسي استقالل شرط داوری در حقوق ایران و آمریکا» ،مطالعات حقوق تطبیقي،
دوره  ،9شماره  ،1397 ،2ل .620
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 صالحیت انحصاریاثر تواف بر انتخاب دادگاه ایجاد صالحیت انح صاری برای دادگاه منتخب ا ست ،مگر طرفین
خالف آن را مقرر کرده باشـــند .ایجاد صـــالحیت انحصـــاری برای دادگاه منتخب محدود به
مواردی اسـت که در فرض عدم انتخاب ،صـالحیت دادگاه غیرانحصـاری اسـت .به بیان دیگر
تواف پیرامون انتخاب دادگاه نميتواند بر قواعد صالحیت انحصاری (صالحیت دادگاه کشور
محل ثبت حقوق) حاکم باشد .البته اگر تواف بر صالحیت فقط به نفع یکي از طرفین باشد،
او ح ا اقامة دعوی در هر دادگاه دیگری را دارد.

 تعدد دادگاههای منتخبطرفین ميتوانند بیش از یک دادگاه را برای رســـیدگي به دعاوی انتخاب کنند ،اما این امر در
فرض عدم تفکیک مو ضوعات در صالحیت هر دادگاه با آثار منفي مثل صدور آرا متعارض
همراه اســـت .ســـؤال مهم این اســـت که در صـــورت تعیین دادگاههای متعدد و عدم تفکیک
صالحیت هر یک ،و ضعیت اعتبار تواف و ر سیدگي دادگاهها به چه نحو خواهد بود؟ به علت
عدم وجود موجبات بطالن ،اعتبار تواف غیرقابل خد شه به نظر مير سد ،اما سازِکار پی شنهادی
برای جلوگیری از صــدور آرا متعارض ،خودداریِ دادگاه دوّم از رســیدگي به اســتناد ایراد امر
مطروحه ،در فرض آغاز دادرسي توسط دادگاه اول است.

 .2توافق انتخاب قانون حاکم
 .1-2مالکیت حقوق مالکیت فکری

 .1-1-2اسناد بینالمللی
الف -ا صول حاکم بر صالحیت ،قانون حاکم و آراء در دعاوی فراملی مالکیت
فکری
در صورت وجود چند خال  ،مالکیت اوّلیه ن سبت به مو ضوع طب قانون ک شور تعیین شده در
قرارداد بین خالقان معیّن ميشود .طرفین ميتوانند در هر زمانْ قبل یا بعد از نزاع در مورد قانون
حاکم بر وجود ،انتساب ،قابلیت انتقال و مدت حقوق ثبتشده یا ثبتنشده تواف کنند.
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ب -اصول تعارض قوانین در مالکیت فکری
قانون ک شوری که حمایت برای آن مطالبه شده ،بر مو ضوعاتي مثل وجود ،اعتبار ،قلمرو،
مدت و تمام موضــوعات دیگر مربوط به ح مالکیت فکری حاکم اســت و طرفین حقي برای
انتخاب ندارند .استفاده از اصطالح «تمام موضوعات دیگر» ،تفسیر مو سّعتری از محتوای اصل
قانون کشــور محل حمایت را ممکن ميســازد و ميتواند شــامل موضــوعاتي مثل بقای حقوق
مالکیت فکری ثبتشده نیز باشد.

ج -مقررات اتحادیه اروپا

در اتحادیة اروپا طب آییننامه رم  Ιطرفین قراردادهای غیراســـتخدام و اســـتخدام ميتوانند در
مورد مالکیت حقوق مادی مرتبط به تواف برســـند .در مورد حقوق اخالقي و نیز موضـــوع
مالکیت در غیر حالتي که اثر در جریان رابطة قراردادی خل ميشـــود ،تواف در خصـــول
مالکیت غیرممکن به نظر ميرسد.

 .2-1-2قوانین ملی
الف -کانادا
در خصول امکان تواف پیرامون مالکیت حقوق فکری جز در مورد آثار فکری ایجاد شده در
جریان روابط ا ستخدامي ،ت صریحي در قوانین کانادا به چ شم نميخورد .دادگاههای کانادا در
پروندههای قراردادهای مرتبط با مالکیت فکری ،قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از قانوني
که بر موضـــوعات مرتبط به خود حقوق مالکیت فکری حاکم اســـت ،متمایز ميکنند .قانون
انتخابشــده بر موضــوعاتي مثل قابلیت انتقال یا قابلیت اعراض از حقوق مالکیت فکری اثری
نخواهد داشت.

ب -آمریکا
طرفین قراردادهایي مانند قراردادهای استخدامي ميتوانند قبل از ایجاد اثر مورد حمایت حقوق
مالکیت فکری ،در خصول مالکیت اثر در قرارداد تواف نمایند.
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ج -سایر کشورها
در اکثر کشــورها مانند ایتالیا آزادی ارادة طرفین در خصــول موضــوع مالکیت حقوق فکری
تنها در مورد قراردادهای ا ستخدامي پذیرفته شده ا ست .طب قانون ا سپانیا طرفین مجاز نی ستند
در خصول قانون حاکم بر موضوعات مالکیتي تواف کنند.

1

د -ایران
ماده  13قانون ح ما یت حقوق مؤل فان و مصـــن فان و هنرم ندان مقرر مي دارد« :حقوق مادی
اثرهایي که در نتیجة ســـفارش پدید ميآید تا ســـي ســـال از تاریخ پدید آمدن اثر متعل به
سفارشدهنده است ،مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری تواف شده باشد ».مادة
 3قانون فوق نیز تصــری ميکند« :حقوق معنویِ پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیس ـت و
غیرقابل انتقال ا ست» و طب مادة « :14انتقالگیرندة ح ا پدیدآورنده ميتواند تا سي سال پس
از واگذاری از این ح استفاده کند ،مگر اینکه برای مدت کمتر تواف شده باشد».
همچنین در مادة  5قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صـــنعتي و عالئم تجاری آمده اســـت:
«چگونگي ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوة تعلا ح ا اختراعِ ثبت شده به شرح زیر
ا ست :الف) حقوق اختراع ثبت شده منح صراً به مخترع تعل دارد؛ ب) اگر افرادی به صورت
مشــترک اختراعي کرده باشــند ،حقوق ناشــي از اختراع مشــترکاً به آنان تعل ميگیرد؛  ...د)
حقوق ناشي از اختراع ثبتشده قابل انتقال است؛ هـــ) در صورتي که اختراع ناشي از استخدام
یا قرارداد باشـــد ،حقوق مادی آن متعل به کارفرما خواهد بود ،مگر آن که خالف آن در
قرارداد شــرط شــده باشــد؛ و) نام مخترع در گواهینامه اختراع قید ميشــود ،مگر اینکه کتباً از
ادارة مالکیت صنعتي درخوا ست کند که نامش ذکر ن شود .هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبني
بر اینکه نام شخص دیگری بهعنوان مخترع قید گردد ،فاقد اثر قانوني است».
مادة  6قانون ح ما یت از حقوق پد یدآور ند گان نرمافزارهای را یا نهای نیز مقرر ميدارد:
«پدیدآوردن نرمافزارها ممکن است ناشي از استخدام و یا قرارداد باشد .در این صورت :الف)
باید نام پدیدآورنده توسط متقاضيِ ثبت به مراجع یادشده در این قانون بهمنظور صدور گواهي
ثبت اعالم شـــود؛ ب) اگر هدف از اســـتخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرمافزار مورد نظر
بوده و یا پدیدآوردنِ آن جزء موضوع قرارداد باشد ،حقوق مادی مربوط و ح ا تغییر و توسعة
1. Kono, op. cit, p 183
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نرمافزار متعل به اســتخدامکننده یا کارفرما اســت ،مگر اینکه در قرارداد بهصــورت دیگری
پیشبیني شده باشد».
ي حقوق مالک یت فکریْ با ید
در خصـــول ام کان انت خاب قانون حاکم بر اب عاد مالکیت ِ
موضوعات مختلف را بهطور جداگانه مورد بررسي قرار داد:

 شرایط ایجاد و حمایتشــرایط ایجاد و حمایت از حقوق فکری جزء قواعد آمره هســتند و کشــورها بر اســاس
منافع ملاي خود این الزامات را تعیین ميکنند  .برای مثال در ایران و اکثر کشــورها حمایت از
اختراعات مشــروط به جدید بودن ،کاربرد صــنعتي و ثبت اســت .طرفین نميتوانند با تواف
حمایت قانو ن را به اختراعي ت سرای دهند که فاقد این شرایط ا ست یا قانون ک شوری را برای
حکو مت بر راب طه خویش انت خاب ن مای ند که کاربرد صـــنعتي را برای ح ما یت از اختراع
ضروری نميداند.

 حقوق مادیاز توجه به بند «هــــ» مادة « 5قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتي و عالئم تجاری» و مادة 6
«قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای» ميتوان نتیجه گرفت که قواعد
ناظر بر حقوق مادی آمره ه ستند ،مگر در فر ضي که اثر به موجب سفارش یا در جریان روابط
اســتخدامي ایجاد شــده باشــد .در این صــورت حقوق مادی متعلا به ســفارشدهنده یا کارفرما
خواهد بود ،مگر در صـــورت تواف خالف؛ بنابراین فقط طرفین رابطة قراردادیِ منجر به خل
اثر ميتوانند در مورد قانون حاکم بر حقوق مادی تواف کنند.

 حقوق معنوی (اخالقی)م صادی  ،مالکیت ،مدت و عدم امکان انتقال حقوق معنوی همگي قاعده آمره مح سوب و
تواف بر خالف آن غیرمعتبر ميباشـــد .بند «الف» و «و» مادة  5قانون ثبت اختراعات نیز به این
موضوع اشاره دارد .برای مثال ح انتساب یک اثر هنری به پدیدآورندة آن ،عدم قابلیت انتقال
به غیرپدیدآورنده و نامحدود بودن مدت ح  ،قواعدی ا ست که قانونگذار ایراني در را ستای
حمایت از خالقان آثار پیشبیني کرده اســت .نميتوان با تواف « ،الف» را پدیدآورندة یک اثر
موسیقي تلقي نمود که «ب» خل کرده است.
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 مدت حمایتقســـمت اخیر مادة  13و مادة  « 14قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصـــنفان و هنرمندان» تواف
پدیدآورنده و سفارشدهنده بر مدت کمترِ حمایت را امکانپذیر دان سته ا ست؛ بنابراین تواف
بر افزایش مدت غیرمعتبر است.
 .2-2نقض حقوق مالکیت فکری

 .1-2-2اسناد بینالمللی
الف -اصووول حاکم بر صووالحیت ،قانون حاکم و آرا در دعاوی فراملی مالکیت
فکری
در اصول تصریحي در این خصول به چشم نميخورد.

ب -اصول تعارض قوانین در مالکیت فکری
طرفها ميتوانند قانون حاکم بر موضـــوع جبران خســـارت را انتخاب کنند .چنین توافقي در
مورد قانون حاکم در صــورتي قابل اجراســت که قبل یا بعد از وقوع نقض ،انجام شــده باشــد.
بااینوجود اگر نقض ارتباط نزدیکي با رابطة قبلي بین طرفین داشته باشد ،قانون حاکم بر رابطة
قبلي بر جبران خ سارات نا شي از نقض نیز حاکم خواهد بود ،مگر طرفین صراحتاً اعمال قانون
حاکم بر رابطة قبلي بر خسارات را مستثني کرده باشند یا از تمام اوضاعواحوال مشخص باشد
که ادعا به کشور دیگری بیشتر مربوط است .طرفین ميتوانند شیوههای جبران خسارت را در
قراردادِ منعقدة قبل یا بعد از نزاعْ پیشبیني کنند.

ج -مقررات اتحادیه اروپا
طرفین نميتوانند توافقي در مورد قانون حاکم در خصـــول تعهدات غیرقراردادی ناشـــي از
نقض حقوق مالکیت فکری داشته باشند .همچنین اصل حاکمیت اراده در مورد قانون حاکم بر
تعهدات غیرقراردادی نا شي از اَعمال مغایر با رقابت من صفانه اِعمال نخواهد شد .این در حالي
اســـت که آیین نامه بهعنوان یک قاعدة کلي تواف در خصـــول قانون حاکم بر تعهدات
غیرقراردادی را پس از وقوع عمل زیانبار معتبر شـــمرده اســـت .علت ممنوعیت انتخاب قانون
حاکم در موضـــوعات مالکیت فکری و رقابت غیرمنصـــفانه این اسـ ـت که «رقابت ناعادالنه
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دربرگیرندة منافع جمعي اســـت و حقوق مالکیت فکری هنوز بهطور وســـیعي به اصـــل
سرزمیني متکي بوده و یک منفعت عمومي است».

1

 .2-2-2قوانین ملی
الف -کانادا
در مورد امکان انتخاب قانون حاکم بر نقض در قوانین کانادا تصریحي وجود ندارد.

ب -آمریکا
قوانین آمریکا نیز در خصـ ـول اعمال اصـــل آزادی اراده در حوزة تعهدات خارج از قرارداد
ساکت هستند« .در حقوق آمریکا سکوتِ بیانیة دوم مؤسسة حقوق و معدود قوانین موجود در
خصــول حاکمیت اراده در حل تعارضــات غیرقراردادی باعث شــده که در مورد امکان و یا
شـــرایط این قبیل توافقات به ویژه قبل از وقوع فعل ز یان بار تشـــتت فراواني را در میان آرا
دادگاهها شاهد باشیم .غالب محاکم با تمرکز بر روشهای تفسیر ،تنها شرط این قبیل توافقات
را داللت صـــری الفاظ قرارداد بر شـــمول آن نســـبت به کلیة اختالفات ممکنالوقوع از جمله
2
الزامات قهری دانسته و در مسیر کشف این اراده نهایت سختگیری را اعمال مينمایند».

ج -سایر کشورها
حاکمیت اصـــل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی در قانون مدني
آلمان پذیرفته شــده اســت 3.قوانین حقوق بینالملل خصــوصــي بلژیک و ســوئیس نیز اصــل

 .1قربانيفر ،مریم « ،بررسي تطبیقي قانون حاکم بر نقض عالئم تجاری با تأکید بر کنوانسیون پاریس ،موافقتنامه تریپس و
مقررات رم دو و مقایسه تطبیقي آن با حقوق ایران» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،ش  ،1396 ،84ل .114
 .2الماسي ،نجاد علي و میرحسیني ،مجید« ،حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدني در مقررات متحدالشکل
رم دو و حقوق ایران» ،مجله حقوق خصوصي ،شماره  ،1389 ،17ل .12
 .3عباسي سرمدی ،مهدی و سیدیزاده اصل ،سید سلمان« ،قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقررات
متحدالشکل رم دو ( )2007و حقوق ایران» ،مجله حقوقي دادگستری ،سال  ،81ش  ،1396 ،100ل .152
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حاکمیت اراده در این حوزه را پذیرفتهاند 1.قانون ســـوئیس شـــامل قواعد خال حل تعارض
برای شـــبهجرم و نقض های حقوق مالکیت فکری اســـت و از اصـــل ح انتخاب طرفین در
خصــول قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری پشــتیباني ميکند ،اما آزادی برای تواف
بر قانون حاکم مشــمول دو محدودیت دیگر اســت .اول انتخاب قانون حاکم فقط بعد از وقوع
نقض /خســارت ممکن اســت .دومْ طرفین فقط ميتوانند بر اعمال قانون مَقر تواف کنند .قانون
کرواسي به طرفها اجازه نميدهد در مورد قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی تواف کنند،
مگر فرضـــي که دعوا به داوری ارجاع شـــده باشـــد« .از دهة هفتاد میالدی در معدودی از
ک شورهای اروپایي مانند سوئیس ،آلمان و بلژیک حاکمیت اراده به صورت محدود و فقط بعد
از وقوع حادثه زیانبار پذیرفته شـــده و در ســـایر قوانین از جمله قوانین بینالملل خصـــوصـــي
انگلیس هیچ ا شارهای به این ا صل ن شده ا ست .در حقوق فران سه نیز ا سا ساً هیچ قاعدهای در
خصول تعیین قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد و ضع ن شده و رویة قضایي با تمایل به
پذیرش صالحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار ،مانند رویة قضایي حاکم در انگلیس به امکان
چنین انتخابي به دیدة تردید و تا حدودی انکار مينگرد».

2

د -ایران
«در مســؤولیت مدني ،تفاوت در منشــأ الزامات و ارتباط نزدیکتر آن با نظم عمومي و
حاکمیت دولتها ،باعث شده که بهطور سنتي در پذیرش حاکمیت اراده و آزادی طرفین
در حلا تعارض با تردیدهایي مواجه شود .بهویژه آنکه معموالً در دعاوی م سئولیت مدني،
طرفین قبل از وقوع شبهجرم با یکدیگر بیگانه بوده و تنها به صورت اتفاقي ،سرنوشت آنها
3
به هم گرهخورده است».

 .1قربانيفر ،مریم و الماسي ،نجادعلي « ،مطالعه راهکارهای پیشنهادی مؤسسه حقوقي آمریکا و مؤسسه حقوقي مکس پالنک
آلمان در تعیین قانون حاکم بر نقض عالئم تجاری در فضای مجازی» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،ش  ،1396 ،83ل
.213
 .2الماسي ،نجاد علي و میرحسیني ،مجید ،پیشین ،ل .7
 .3محمدی ،محمدجواد و مزارعي ،علي « ،مطالعه تطبیقي حاکمیت اراده و نقش آن در تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت
مدني» ،پنجمین کنفرانس ملي حقوق و علوم جزا ،1397 ،ل .2
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در حقوق ایران حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر مســـؤولیت مدني را بهطور
کامل نه ميتوان پذیرفت و نه ميتوان رد کرد .مســـؤولیت مدني در زمرة قوانین برونمرزی
ا ست و ک شورها بر ا ساس یک رویة م سلم بینالمللي اعمال قانون خارجي در این خ صول را
در قلمرو خود مجاز ميدانند .جبران خ سارت ،اعادة و ضعیت زیاندیده و بازدارندگي اهداف
مهم مسؤولیت مدني هستند.
توافقات بعد از وقوع خسارت را باید دارای اثر قانوني تلقي نمود؛ چون با وقوع زیان تواف
اشــخال در حاکم نمودن قانوني غیر از قانون ایران تأثیر مســتقیمي در بازدارندگي مســؤولیت
مدني نداشته و تنها اثر آن در توزیع خسارات میان دو طرف دعوا ظاهر مي شود .همانطور که
بعد از وقوع خ سارتْ زیاندیده ميتواند ذمة عامل ورود ضرر را بَری یا با وی م صالحه نماید،
ميتواند در مورد قانون حاکم نیز با وی تواف نماید .در مورد توافقات قبل از وقوع خســـارت
باید بین قواعد کنترلکننده رفتارها و قواعد ناظر بر چگونگي جبران خســـارت تفکیک قائل
شد .قواعد گروه نخستْ آمره هستند و تخطي از آنها با تواف ممکن نیست .قواعد گروه دوم
چنین نیســتند و اگر موضــوع تواف طرفین تعیین قانوني باشــد که آثار وضــعي ناشــي از فعل
زیانبار در آینده و حدود مســـؤولیت و نحوه جبران خســـارت را تعیین ميکند ،ميتوان آن را
معتبر شناخت؛ چون اوالً مالک ماد 968 ،ق.م در اینجا قابل استفاده است .ماده مذکور با توجه
به تبعیت قاعدة حل تعارض از قاعدة ماهوی از حیث امری یا تخییری بودن ،اصـــل حاکمیت
اراده را در قراردادها پذیرفته و از آنجا که در الزامات خارج از قرارداد مقررات ناظر بر تعیین
آثار فعل زیانبار و نحوة جبران خســارت دارای خصــیصــه تکمیلي اســت ،تواف طرفین برای
تعیین قانون حاکم بر این آ ثار معتبر خوا هد بود .ثان ی ًا تواف طرفین برای تعیین قانون حاکم
1

مشمول اصل صحت است ،مگر دلیل صریحي بر عدم اعتبار آن وجود داشته باشد.
«عناصری که احراز آنها برای توجه مسؤولیت مدني به شخص الزم است متعددند .از میان
این عناصــر ،نخســت مســائل مربوط به تعیین چگونگي واقعة منشــأ مس ـؤولیت مدني و وص ـف
حقوقي آن و درجة مداخله فاعل و عنصـــر معنوی الزم برای توجه مســـؤولیت به او و رابطة
ســببیت میان فعل و زیاني که به خواهان رســیده مطرح ميگردند .اینگونه مســائل بهطور کلي
 .1الماسي ،نجادعلي و میرحسیني ،مجید ،پیشین ،صص  22و  23و نیازی ،عباس و یزدانیان ،علیرضا و جاللي ،محمود،
«بررسي تطبیقي قانون حاکم بر مسؤولیت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ایران» ،دانش حقوق مدني ،سال  ،6ش ،2
 ،1396ل .85
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تابع قانون محل واقعه دانســته ميشــوند .پس از آن مســائل مربوط به خودِ زیان ،مانند زیانهای
قابل مطالبه از جمله ز یان های معنوی و تعیین میزان آن ها مطرح ميشـــوند .این موارد نیز باید
تابع قانون محل واقعه با شند .بااینحال اینگونه م سائل صرفنظر از واقعة من شأ زیان از م سائل
حقوقي خصوصي صرفاند .از اینروی ميتوان میان آنها و مسائل نوع اول از این حیث قائل
به تفاوت گردید که اگر در مســائل پیشــین تنها قاعدة محل واقعه را ميتوان تعیینکنندة قانون
صــال دانســت ،در مســائل نوع دوم ،امکان تأثیر ارادة مشــترک طرفین در تعیین آن قانون قابل
نفي نیســت .به بیان دیگر دربارة آنچه مربوط به احراز مســؤولیت مدني اســت تنها قاعدة محل
واقعه در تعیین قانون صال مؤثر ا ست .در مقابل درباره آنچه مربوط به تعیین انواع خ سارتها
و میزان آنچه و چگونگي جبران آنها ست این امکان دیده مي شود که بتوان آن را تابع قاعدة
آزادی اراده دانست».

1

 .3-2قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری

 .1-3-2اسناد بینالمللی
الف -ا صول حاکم بر صالحیت ،قانون حاکم و آراء در دعاوی فراملی مالکیت
فکری
تعهدات قراردادی طرفین مشــمول قانون منتخب طرفین اســت و آنان ميتوانند در هر زماني بر
انتخاب قانون حاکم تواف کنند .کشــوری که قانون آن توســط طرفین انتخاب شــده ضــرورتاً
نباید مرتبط به طرفین یا دعوا باشـــد .انت خاب قواعد نهادهای غیردولتي نیز مجاز اســـت .انواع
قواعد غیردولتي عبارتاند از :حقوق بازرگاني فراملاي 2شـــامل قواعد عرفي و مبتني بر رســـوم
تجاری تهیه شده به صورت مدوّن تو سط مؤ س سات حرفهای خ صو صي مثل قراردادهای نمونة
تنظیمشــده توســط اتحادیة تجاری ذرت لندن ،قواعد ناشــي از اتحادیههای بینالدولي حرفهای
مثل اینکوترمز 3تدوینشده توسط اتاق بازرگاني بینالمللي ،قواعد تهیهشده توسط سازمانهای
بین المللي م ثل قانون مت حدالشـــ کل پیرامون قرارداد های بیع بین الملليِ اشـــ یاء منقولِ مادیْ

 .1سلجوقي ،محمود ،حقوق بینالملل خصوصي ،جلد  ،2چاپ هفتم ،تهران :انتشارات میزان ،1393 ،ل .399

2. Lex Mercatoria
3. International Commercial Terms
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تدوینشــده توســط مؤســســه بینالمللي وحدت حقوق خصــوصــي ،عرفها و رســوم تجاری
غیرمدوّن ،اصول کلي حقوقي و قواعد منبعث از آراء صادره در محاکم بینالمللي و داوری.

1

ب -اصول تعارض قوانین در مالکیت فکری
انتقال یا توافقات لی سانس و قراردادهایي که مو ضوع ا صلي آنها ایجاد حقوق مالکیت فکری
اســت و ســایر توافقات مربوط به حقوق مالکیت فکری ،مشــمول حکومت قانون انتخابشــده
توســـط طرفین هســـتند .انتخاب قانون باید با قطعیت معقولي از طری واژههای قرارداد یا رفتار
طرفین بیان یا نشان داده شود.

ج -مقررات اتحادیه اروپا

آییننامه رم  Ιبر اصــل بنیادین آزادی انتخاب قانون حاکم توســط طرفین تأکید ميکند .بر این

ا ساس قراردادها م شمول حکومت قانونِ انتخاب شده تو سط طرفین ه ستند .این قاعده به نحو
یک سان در مورد قراردادهای مالکیت فکری نیز اعمال مي شود .قانون منتخب ضرورتاً نباید به
قرارداد یا اقامتگاه یا تابعیت طرفین مرتبط باشــد .انتخاب قانون حاکم توســط طرفین مشــمول
اِعمال استثنای نظم عمومي و قواعد امری است.
آیین نا مهْ کتبي بودن تواف انتخاب قانون حاکم را الزام نميکند .وجود و اعتبار قرارداد
باید توسط قانوني تعیین شود که بر اساس آییننامه بر قرارداد حاکم است.
انتخاب قانون تو سط طرفین ممکن ا ست صری یا ضمني با شد .انتخاب ضمني باید با
قطعیت معقول از مفاد قرارداد یا اوضــاعواحوال اســتنباط شــود .مثال رایج از تواف ضــمني
حالتي اســـت که بین طرفین برای مدتها تجارتي وجود داشـــته که متضـــمن انتخاب قانون
حاکم بوده اســت .مثال دیگر وجود تواف انتخاب دادگاه اســت که تلویحاً متضــمن انتخاب
قانون مقر نیز هست.
قانون منتخب طرفین ممکن اســت قانون ملاي هر یک از آنان یا قانون کشــور ثالث و قانون
یک کشور عضو یا غیرعضو باشد .در فرض انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ،قانون ماهوی
کشور منتخبْ اعمال خواهد شد ،نه قواعد حلا تعارض آن کشور ،مگر در مقررات آییننامه به
نحو دیگری مقرر شده باشد.
 .1خماميزاده ،فرهاد« ،قواعد غیردولتي بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد» ،تحقیقات حقوقي ،ش  ،43صص .218 -223
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در آییننامهْ امکان انتخاب سایر قواعد ،مانند اصول کلاي حقوق تجارت بینالملل نیز توسط
طرفین قرارداد پیشبیني نشـــده و بنابراین طرفین فقط ح انتخاب یک قانون دولتي را خواهند
دا شت؛ «زیرا اوالً ظاهر مقررات چنان ا ست که قانون حاکم بر قرارداد لزوماً باید قانون داخلي
یکي از دولتها باشد .بند  3و  4مادة  3در فرض انتخاب قانون توسط طرفین و بند  1و  2و  3و
 4مادة  4در فرض عدم انتخاب قانون توسط طرفین به صراحت تصری ميکند که قانون حاکم
لزوماً باید قانون یک کشـــور باشـــد .بهعالوه در مواد  7 ،6 ،5و  8از عبارت « قانون دولت یا
کشـــور» بهعنوان قانون حاکم اســـتفاده ميکند .همچنین قرارداد نميتواند در یک خأل قانوني
ایجاد شود؛ زیرا قرارداد زماني ایجاد التزام ميکند که تعهدات ناشي از آن بر اساس یک نظام
1
حقوقي دولتي تشکیل شده باشد».
آیین نامه به طرف ها اجازه ميدهد قانون حاکم بر کل قرارداد یا بخشـــي از آن را انتخاب
کنند .انتخاب قوانین مختلف برای بخشهای مختلف قرارداد دپوساژ 2نامگذاری شده است.
تواف در خصــول قانون حاکم همچنین ميتواند بعد از انعقاد قرارداد انجام شــود یا تغییر
یابد .طرفین هر زمان که بخواهند ميتوانند قرارداد را تابع قانوني غیر از قانوني که قبالً بر آن
حاکم بوده قرار دهند .البته انتخاب قانون حاکم پس از انعقاد قرارداد با دو محدودیت مواجه
اســت :قانون مؤخار نميتواند قرارداد را از نظر شــکلي از اثر بیندازد یا به حقوق اشــخال ثالث
لطمهای وارد کند.

 .2-3-2قوانین ملی
الف -کانادا
بر اساس حقوق عرفيِ کانادا طرفین ميتوانند قانون حاکم مناسب بر تعهدات قراردادی خود را
انتخاب کنند .قانون منا سب بر تمام مو ضوعات مربوط به اعتبار و اجرای قرارداد حاکم خواهد
بود .قانون مدني ایالت کبک نیز انتخاب طرفین را به شـــرط رعایت قواعد آمره کشـــوری که
قانون آن در صورت عدم تواف اعمال خواهد شد ،اجازه ميدهد.

 .1مافي ،همایون و تقي پور ،محمدحسین « ،قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا»،
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي ،سال چهارم ،ش  ،1394 ،13ل .151
2. Depecage
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ب -آمریکا
«بر ا ساس بخش  186مجموعه ا صول و قواعد حقوقي دوّم تعارض قوانین ،قانون قابل اعمال بر
موضــوعات قراردادی بهموجب قانون منتخب طرفین بر طب قاعده بخش  187تعیین ميشــود.
در غیر این صورت قانون حاکم بر اساس قانون منتخب بهموجب قاعدة بخش ( 188قانون قابل
اعمال در فقدان انتخاب اثرگذار طرفین) تعیین خواهد شــد 1».قانون ایالت منتخب طرفین برای
حکومت بر حقوق و تکالیف قراردادی اعمال ميگردد ،مگر ایالت منتخب رابطة اســـاسـ ـي با
طرفین یا معامله نداشــته یا هیچ مبنای عقالني دیگری برای انتخاب طرفین وجود نداشــته باشـد.
فقدان ارتباط عقالني قرینهای بر عدم وجود حسننیت طرفین در تواف تلقي ميگردد.
مادة  2ب قانون متحدالشـــکل تجاری آمریکا نیز تواف طرفین قرارداد در خصـــول قانون
2

حاکم را معتبر ميداند.
در فرض عدم وجود ارتباط اســاســي ،وجود مبنای متعارف برای انتخاب نیز کافي خواهد
بود .برای مثال طرفین قرارداد را در کشور ثالثي منعقد و اجرا ميکنند ،اما به دلیل عدم آ شنایي
با قانون آن کشور قانون دیگری را بهعنوان قانون حاکم انتخاب مينمایند.
«در حقوق آمریکا اســـتقالل اراده از طری شـــرط اِندِراج در قرارداد توجیه ميشـــود و از
همینرو هیچ محدودیتي از لحاظ محتوای شــرط وجود نداشــته و طرفین قادرند بهجای قوانین
ملاي ،اصول و یا عرفهای تجاری بینالمللي را در رابطة خود حاکم نمایند».

3

ج -سایر کشورها
در ســوئیس تعهدات بین طرفین قرارداد انتقال حقوق مالکیت فکری ،مشــمول حکومت قانون
تعیین شده توسط طرفین است .شرط انتخاب قانون ميتواند در قرارداد گنجانده شود یا بعد از
انعقاد قرارداد به آن ا ضافه شود .انتخاب قانون حاکم نباید مغایر نظم عمومي سوئیس و سایر
قواعد امری باشد.

 .1همان ،ل .165
 .2السان ،مصطفي« ،بررسي نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکي» ،پژوهش حقوق و سیاست ،ل .148
 .3الماسي ،نجاد علي و میرحسیني ،مجید ،پیشین ،ل .14
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در کروا سي تعهدات قراردادی بین طرفین م شمول تواف طرفین برای انتخاب قانون حاکم
خواهد بود.

1

در نظام کامنالی انگلیســي در ســال  ،1969نظریة حاکمیت قانون محل انعقاد قرارداد
جای خود را به نظریة قانون مناســب داد .بدین ترتیب،در جایي که ارادة طرفین ابراز شــده
است ،همین اراده و قصد پذیرفته مي شود و در جایي که طرفین در خصول قانون حاکم
سکوت کرده باشند و قصد خود را چه صری و چه ضمني ابراز ننموده باشند ،قانون حاکم
قانوني خواهد بود که نزدیکترین و واقعيترین ارتباط را با قرارداد دارد.

2

ضرورت ارتباط بین قانون منتخب و قرارداد در رویة قضایي آمریکا ،انگلیس و سوئیس نیز
پذیرفته شده است.

د -ایران
در مادة  968ق.م آمده اســت« :تعهدات ناشــي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد اســت ،مگر
اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.».
گرچه ظاهر ماده  968امکان انتخاب قانون حاکم را محدود به فرضـــي ميداند که طرفین تبعة
خارج باشند ،اما اوالً به اعتقاد اکثر حقوقدانان قسمت اول مادهْ تکمیلي و فقط ناظر به سکوت
طرفین در خصول قانون حاکم است و در صورت انتخاب توسط طرفین اعم از اتباع ایراني یا
خارجي ،قانون منتخب بر قرارداد حاکم خواهد بود؛ چون قاعدة حل تعارض از حیث امری یا
تکمیلي بودن تابع قاعدة ماهوی است و قواعد مربوط به قراردادها اصوالً تکمیلي هستند .ثانیاً با
اســـتفاده از ظرفیت مادة  10ق.م و ماده  6ق.آ.د.م که بر اســـاس آن اعتبار قراردادها صـــرفاً با
محدودیت نظم عمومي و اخالق ح سنه همراه ا ست ،شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد که
یکي از اجزاء قرارداد است ،به طری اولي معتبر خواهد بود؛ صرفنظر از اینکه متعاقدین تبعة
چه کشوری هستند 3.ثالثاً قانون داوری تجاری بینالمللي ِایران نیز اصل را بر حاکمیت اراده
قرار داده اســت .مادة  27این قانون مقرر ميدارد -1« :داور برحســب قواعد حقوقي که
1. Kono, op. cit, p 600
 .2افضلي مهر ،مرضیه و وحدتي شبیری ،سید حسن « ،تحول مفهومي ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق
بینالملل خصوصي» ،پژوهشهای حقوق تطبیقي ،دوره  ،20ش  ،1395 ،3ل .38
 .3پیری ،حمیدرضا و الماسي ،نجادعلي « ،معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری
بینالمللي» ،فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصي و کیفری ،ش  ،1397 ،35ل .99
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طرفین در مورد ماهیت اختالف برگزیدهاند اتخاذ تصـمیم خواهد کرد .»...در حال حاضـر
مادة  968ق.م با مادة  27قانون داوری تجاری بینالملليِ ایران قابل جمع ميباشــد :مادة 27
یکي از موارد سکوت مادة  968را پر کرده و رسیدن به تفسیری معتبر از طری عامّ مقدّم و
1
خالّ مؤخار و همچنین تفسیر موسّع از مادة  10در باب حاکمیت اراده را تأیید ميکند.
بنابراین طرفین اعم از ایراني یا خارجي ح دارند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند.
چنین توافقي ميتواند صری یا ضمني با شد .ارادة ضمني از او ضاعواحوال حاکم بر قرارداد
استنباط مي شود .مهمترین اَماراتي که به کمک آنها ميتوان ارادة ضمني طرفین در خصول
انتخاب قانون حاکم را کشــف کرد عبارتاند از :محل انعقاد یا اجرای عقد ،اقامتگاه یا تابعیت
طرفین قرارداد ،زبان قرارداد ،تواف در خصـــول دادگاه صـــال یا داوری در کشـــور خال،
اشــاره به مقررات یک کشــور ،روابط تجاری دائمي بین طرفین در حالي که همة قراردادهای
قبلي مشمول حاکمیت قانوني خال بودهاند ،دفاع خوانده در ماهیت بدون ایراد به اعمال قانون
مقر دادگاه.
ارادة طرفین در انت خاب قانون حاکم بر قرارداد مطل نیســــت .با ید بین قرارداد و قانون
انتخاب شده ارتباط منطقي وجود دا شته با شد .این شرط در قوانین پیشبیني ن شده ،اما ميتوان
تقلاب ن سبت به قانون از طری انتخاب غیرمنطقي قانون حاکم را م صداقي از مغایرت قرارداد با
نظم عمومي به شــرح مقرر در مادة  6ق.آ.د.م دانســت .بر این اســاس انتخاب قانون غیرمرتبط
ممکن است بهعنوان تقلاب نسبت به قانون و باطل تلقي شود.
اصــل آزادی قراردادی و اصــل صــحت اقتضــا ميکند که طرفین بتوانند قانون حاکم بر
بخشي از قرارداد را تعیین کنند یا قانوني را که در زمان انعقاد عقد انتخاب کردهاند با تواف
بعدی تغییر دهند یا قوانین متعدد برای حکومت بر بخشهای مختلف قرارداد انتخاب نمایند.
در خصول امکان انتخاب قواعد حقوقي غیردولتي تصریحي در قوانین ایران وجود ندارد.
برخي از حقوقدانان معتقدند صرفاً قانون به معنای اخص خود قابل انتخاب است و برخي دیگر
بر این نظر هســتند که چون قانون در مفهوم عام خود به معني مقررات اســت و ميتواند شــامل
حقوق دولتي یا غیردولتي باشــــد ،ام کان انت خاب مقررات کنوانســـیون ها یا مقررات نمو نه

 .1مافي ،همایون و کاویار ،حسین « ،بررسي تطبیقي قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکي منعقده در محیط اینترنت از منظر
نظامهای حقوقي آمریکا ،اتحادیه اروپا و ایران» ،مطالعات حقوق تطبیقي ،دوره  ،4ش  ،1392 ،1ل .169
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مؤسسات غیردولتي نیز وجود خواهد داشت 1.در مورد انتخاب حقوق فراملي که نمونة بارز
آن عرفهای بازرگاني بینالمللي ا ست از این جهت که این عرفها اوالً حقوق یا قانون
نیســتند (زیرا بهوسـیله یک مقام حاکم شــناختهشــده وضــع نشــدهاند) و ثانیاً مبهم و نامعین
ميباشــند انتقاد شــده اســت 2.در حقوق کشــور ما با توجه به عبارات ماده  968ق.م که اختیار
طرفین را محدود به تعیین «قانون» حاکم بر قرارداد دان سته ،امکان انتخاب قواعد یا مقرراتي که
«قانون» به معنای اخص بر آن قابل اطالق نباشد ،منتفي است.
اعتبار تواف انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران با دو اســتثناء مهم همراه اســت.
اوالً ق.م در خصــول تعیین قانون حاکم بر شــرایط انعقاد قرارداد ســاکت اســت .مادة  968نیز
تنها مربوط به آثار قرارداد اســت ،نه شــرایط انعقاد آن .طب دیدگاه اکثر حقوقدانان به اســتناد
مادة  5ق.م در مورد قراردادهای منعقده در ایران ،قانون حاکم بر شـــرایط انعقاد قانون ایران
اسـت .در مادة  5آمده اسـت« :کلیه سـکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران
خواهند بود ،مگر در مواردی که قانون اســتثناء کرده باشــد ».حاکمیت قانون ایران بر شــرایط
انعقاد قرارداد با یک اســتثناء مهم همراه اســت .بر اســاس مادة  7ق.م اهلیت تابع قانون کشــور
متبوع شـــخص اســـت « :اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مســـائل مربوط به احوال
شـــخصـــیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود ».ثانیاً بر ا ساس مادة  975ق.م و ماده  6ق.آ.د.م مغایرت
قرارداد با نظم عمومي و اخالق حسنه از موجبات عدم اعتبار عقد است.

 .4-2دیدگاه منتخب
در مورد تعیین قانون حاکم روشهای مختلفي وجود دارد -1 :بهطور مســتقیم و با روش
عیني و جزمي بدون در نظر گرفتن اراده طرفین قرارداد؛  -2بهطور غیرمســتقیم و با روش
ذهني و شــخصــي و بر اســاس اصــل حاکمیت اراده؛  -3روش تلفیقي؛  -4روش انتخاب

 .1پروین ،فرهاد و اکبری رودپشتي ،عظیم« ،رویکردی تطبیقي در حقوق حاکم بر قراردادها» ،مجله حقوقي دادگستری ،ش
 ،1392 ،82ل .42
 .2نیکبخت ،حمیدرضا و عیوض پور ،علياصغر« ،اصل حاکمیت (آزادی) اراده بهعنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیر
قراردادی :نگاهي به نظام حقوقي اتحادیه اروپا» ،مجله حقوقي بینالمللي ،سال  ،26ش  ،1390 ،44ل .41
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مناســبترین قانون یا قانون دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد بر اســاس نظر قاضــي 1.امروزه
اکثر ک شورهای جهان از تلفی دو روش برای تعیین قانون حاکم پیروی ميکنند ،بدین معنا که
با توجه به اصــل حاکمیت اراده و صــحت و لزوم قراردادها ،اصــل بر امکان تعیین قانون حاکم
توسط طرفین است و استثنائاتي نیز وجود دارد .استثنائات اصل حاکمیت اراده عبارتاند از:

الف -مغایرت با قوانین آمره
قوانین آمره قوانیني هســـتند که تواف بر خالف آنها ممکن نیســـت .تشـــخیص آمره بودن با
معیارهایي مانند تصـــری قانون ،لحاظ هدف نفع عمومي و قوانین حمایتي مثل قراردادهای
مصـــرف و اســـتخدام 2انجام ميشـــود .در حوزة حقوق مالکیت فکری قواعد حقوق رقابت از
وصف آمره 3برخوردار هستند .همچنین است مقررات ناظر بر شرایط ایجاد و حمایت و نقض
حقوق فکری و نیز مصــادی  ،مدت و عدم قابلیت انتقال حقوق معنوی .در مقابل قواعد مربوط
به مصــادی  ،مدت و قابلیت انتقال حقوق مادی اغلب تکمیلي هســتند و امکان تواف بر خالف
آن ها وجود دارد .البته مدت حقوق مادی با تواف قابل کاهش اســـت نه افزایش چون پس از
انقضا اثر در قلمرو مالکیت عمومي قرار ميگیرد.

ب -مغایرت با نظم عمومی و اخالق حسنه
ج -تقلب نسبت به قانون
مطاب نظریة تقلاب نســبت به قانون ،عملي که متقلابانه انجام شــده ،باطل و فاقد اثر حقوقي
است .اهمیت نظریه در این است که قاضي زماني به آن استناد ميکند که عمل متقلابانه (آثار
آن) باطل یا قابل ابطال نباشــد؛ زیرا عملي که به اســتناد به قانون باطل یا قابل ابطال اســت،
 .1قافي ،حسین و وحدتي شبیری ،سید حسن « ،بررسي فقهي انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق
بینالملل خصوصي» ،فقه و اصول ،سال  ،49ش  ،1396 ،3ل .134
 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک .وحدتي شبیری ،سید حسن و افضلي مهر ،مرضیه« ،اولویت قوانین حمایتي نظامهای حقوقي
رومي ژرمني و کامن ال نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد» ،حقوق تطبیقي ،دوره  ،1شماره
.1393 ،101
 .3طباطبائي نژاد ،سید محمد « ،چالش تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهي به
نظام اتحادیه اروپا» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایي ،ش  ،1392 ،62ل .107
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تخلف از قانون مح سوب مي شود ،نه تقلاب ن سبت به قانون 1.عدم ارتباط قانون منتخب با محل
انعقاد یا اجرای عقد ،اقا متگاه یا تابعیت طرفین قرارداد ،زبان قرارداد ،محل وقوع نقض و...
ميتواند قرینهای بر قصد تقلاب نسبت به قانون باشد.

نتیجهگیری
طب تمام اسناد بینالمللي مورد بررسي توافقات انتخاب دادگاه صال معتبر و موجد صالحیت
انحصاری بوده ،اما بر قواعد صالحیت انحصاری حاکم نیستند.
تواف انت خاب داد گاه در کا نادا به شـــرط ارت باط با مقر ،در آمری کا تن ها در خصـــول
صالحیت شخصي و در کرواسي منوط به اینکه یکي از طرفین تابعیت کرواسي یا مقر ثبتشده
در کروا سي دا شته با شد معتبر ا ست .در ایران تواف ا صحاب دعوا برای اعطای صالحیت به
دادگاه فاقد صالحیت ذاتي فاقد اثر و در خصول صالحیت نسبي معتبر است ،اما درعینحال
این تواف ْ دادگاهِ فاقد صـــالحیت محلي را مکلاف به رســـیدگي نميکند و دادگاه یادشـــده
ميتواند به دعوا رسیدگي یا قرار عدم صالحیت محلي صادر نماید.
اصــول  ALIتواف در خصــول ابعاد مالکیتي و قراردادهای ناظر بر حقوق فکری را معتبر
دانسته ،اما در مورد امکان انتخاب قانون حاکم بر نقض ساکت است .طب اصول  CLIPامکان
تعیین قانون حاکم پیرامون مالکیت وجود ندارد ،اما طرفین ميتوانند قانون حاکم بر موضـــوع
جبران خسارت و قراردادهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری را انتخاب کنند .بر اساس آییننامة
رم  Ιطرفین ميتوانند در مورد قانون حاکم بر قراردادهای مالکیت فکری و نیز مالکیت حقوق
مادی به تواف برسند ،اما در مورد حقوق اخالقي و تعهدات غیرقراردادی ناشي از نقض حقوق
مالکیت فکری نه.
در کانادا ،آمریکا و کشورهای اروپایي تواف درخصول قانون حاکم بر قراردادها اصوالً
معتبر و در خ صول قانون حاکم بر مالکیت فقط در قراردادهای ا ستخدام نافذ و در خ صول
نقض نیز تواف یا غیرممکن و یا با شرایطي مانند انجام تواف پس از وقوع نقض مجاز است .در
ایران به لحاظ وصـــف آمره ،اغلبِ قواعد ناظر بر مالکیت حقوق فکری ،تنها تواف بر کاهش
مدت حقوق مادی ،تواف بر خالف تعل این حقوق به ســـفارشدهنده یا کارفرما و تواف در
 .1شریعتباقری ،محمدجواد« ،حاکمیت اراده بر قراردادهای بینالملل خصوصي» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایي ،ل
.117
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مورد قانون حاکم بر قرارداد معتبر ند .در مورد قانون حاکم بر نقض ،تواف قات ب عد از وقوع
خسارت واجد اثر قانوني هستند.
به اســـتناد اصـــل حاکمیت اراده ،تواف انتخاب دادگاه جز در صـــورت مغایرت با قواعد
صالحیت انح صاری ( صالحیت دادگاه محل ثبت) یا فرض عدم ارتباط منطقي مقر با مو ضوع
مي توا ند معتبر تلقي گردد .در اخت یار طرفین برای انت خاب قانون حاکم بر قرارداد ها هیچ
تردیدی وجود ندارد .در مورد قانون حاکم بر مالکیت ،صرفنظر از قراردادهای ا ستخدام که
انتخاب قانون در مورد آنها مجاز اســت ،به لحاظ اینکه قوانین ملي در خصــول موضــوعاتي
مثل ایجاد ح  ،شــرایط حمایت ،انتســاب ،قلمرو ،قابلیت انتقال ،نقض ،مدت و ...آمره هســتند،
تواف بر خالف آنها که در موضـــوع مورد بررســـي در قالب عدم اعمال یک قانون و اعمال
قانون دیگر متبلور ميشـــود ،فاقد اعتبار اســـت .برای مثال چگونه ميتوان تصـــور کرد طرفین
تواف کنند اثری که توســط یک ایراني خل و در ایران عرضــه شــده اســت ،از این حیث که
حقوق پدیدآورنده با ارتکاب چه اعمالي نقض مي شود یا مدت حمایت از اثر چند سال است،
مشــمول قانون فرانســه باشــد .در خصــول انتخاب قانون حاکم بر نقض ،نظریة مبتني بر اعتبار
تواف پس از وقوع نقضْ صحی تر به نظر ميرسد.
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نوشــادی ،ابراهیم و محمود باقری« ،چالشهای تعیین صــالحیت قضــایي و قانون حاکم بر قراردادهای
الکترونیکي بینالمللي» ،مجله حقوقي دادگستری ،ش .)1396( ،100
وحدتي شــبیری ،ســید حســن؛ افضــلي مهر ،مرضــیه« ،اولویت قوانین حمایتي نظامهای حقوقي رومي
ژرمني و کامنال ن سبت به ا صل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد» ،حقوق تطبیقي،
دوره  ،1شماره .)1393( ،101
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