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 چکیده

آثار ادببا   ا  رایتکپیت  یتحت حما  یو هنر  یانتشار  ن حقوق  یا  ۀنترنت و امکان نقض گستردیدر 
شود که در تعارض  می  روروبهن پرسش مهم یحق با ا  ۀدارند،  کاربر در سراسر جهانها  ون یلیتوسط م 

ن ییعا در تیآ  .متعدد حاکم خواهد بود  کنندگانه نقضیعل  یو  یبر دعوا  یا چند قانون چه قانون یدو  
ا وضع  یاعمال است  قابلط مجازی قواعد سنتی حل تعارض  یدر مح  لفؤقانون حاکم بر نقض حق م 

ک دو فرض توافق و عدم توافق بر  یله را با تفک سئن مقاله میا  .طلبدمی  ن حوزه یدر ارا   یدی قواعد جد
 ت. در ده اسکر  یبررس  یمجاز  ی لف در فضاؤحق م  یر قراردادی و غ  ی قانون حاکم در نقض قرارداد

  یالمللبین  یهاون یز کنوانسیاکثر کشورها و ن   ۀیرو،  که بر قانون حاکم توافق شده باشد  ینقض قرارداد
  ی ارهای مع،  بدون توافق بر قانون حاکم  ین است. در نقض قراردادیطرف   ۀت ارادیرش اصل حاکمیپذ

ن ارتباط با قرارداد  یرتکینزد   ی عمال قانون کشور دارا ا    هاآنن  یتراتخاذ شده است که مهم  یمتفاوت
، اندانحقوق ن  یب  یدگاه کلیشود دو د  یکه بر قانون حاکم تراض  یرقراردادیاست. در نقض غ  رایتکپی

ت اراده  یرش اصل حاکمیقائل به عدم پذ  یبه کل  یحاکم است: بعض  یالمللبینکشورها و مقررات  
مدنیارتباط مسئول  جهتبه نظم عموم  یت  برخ شده  یبا  و  تعیحاکم  یاند  در  را  اراده  قانون  ییت  ن 

در فرض عدم توافق در  ،  تینهادر  شناسند. و  می  تیبه رسم،  ش و پس از ورود خسارت یپ،  حاکم
غ شا  یرقراردادینقض  تریکه  ایع  نقض  نوع  فضاین  در  حقوق  ماست    یمجاز  ین  نظریاز  ات  ی ان 

 ی قانون دارا   ۀینظر  ت(یو قانون محل حما  بارزیان قانون محل وقوع فعل  ،  قانون مقرمختلف )از جمله  
 . شنهاد شده استین قانون حاکم پییحل در جهت تعن راهیترعنوان مناسبهب ن ارتباط یترکینزد 
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 مقدمه

  ،هاتیاعم از سا،  نترنتی که بستر ا  یدی ط جدیبه همراه شرا   یمجاز  یگسترش استفاده از فضا
جاد کرده  ی تبادل اطالعات ا  یبرا،  وگوگفت  یهااتاق  یو حت  یکترون ک پست ال،  ها انجمن،  ها وبالگ

از  ی ز  ؛ده استکر   روروبه  ی دی جد  هایدشواریلف را با  ؤت از حق میحما،  است   ۀک سو دامنیرا 
افزا  و سبب  رفته  فراتر  مرز کشورها  از  مؤلف  دعاوینقض حق    ۀ در حوز  ی الملل خصوص نیب  ی ش 

بودن از جمله المکان، نترنتی خاص ا یها یژگیگر وید یو از سو شده است 1یت فکر یمالک  حقوق
جاد  یا  یم حل تعارض سنتی را در ارتباط با رژ  یمشکالت،  آن  یگسترده به محتوا   یو امکان دسترس

ط یبا مح  یمجاز  ین حقوق در فضایت از ایان حمایم  چشمگیری   یو حقوق   یفن  یهاکرده و تفاوت 
افراد  شودمی نترنت سببیاثر در ا یک عمل مانند بارگذاریچراکه صرف  ؛د کرده استاجیا یک ی زیف

از آنجا که نقض  کنره  یوتر خود ذخیکامپ  ۀا بتوانند آن را در حافظیدن  یدر هر کجا لف ؤحق مند و 
  ی ن دعاوید بر ایبا  یحل تعارض  ۀشود چه قاعدیمعلوم نم،  رد یگمی  ن کشور صورت ی در چند  معموالا 

از اطالعات    یادی حجم ز  جاییجابهن امکان  ی(. همچنRusso et al., 2001: 17م باشد )د حاک متعد
است  سبب شده    یمجاز  یحق در فضا  ۀکننداشخاص نقض  ییشناسا   یز دشواریه و نیدر چند ثان

م حق  بؤصاحبان  پیلف  از  آسیش  ایپذبیش  شوند.  ادبیر  امر  حقوقیین  و  یقضا  ۀیرو   و  ات  ی 
ن راستا سازمان یدر ا  رده است.ک حل مسائل حقوقی مرتبط با فضای مجازی    جبور بهان را مگذارقانون
را که به »معاهدات    دو معاهده،  لفؤت از حقوق صاحبان حق می حما  یبرا ،  2یت فکریمالک   یجهان

  ی هایوراآمده بر اثر فندی پد  معضالت« معروفند در پاسخ به  ی ت فکریمالک   ینترنت سازمان جهانیا
دی جد م  ۀنیزم  در  تالیجید  از:  اکه عبارت   3د کرب  ی لف تصوؤحق  و   4« پویوا   رایتکپی  ۀمعاهد»ند 

 .5«پو یوا  یهااجراها و فنوگرام  ۀمعاهد»

در   یالملل خصوص نید حقوق بی له از موضوعات جدئن مسیآن جا که ااز    زین  یدر حقوق داخل
ادب،  است  یمجاز  یدر فضا  ی ت فکریحقوق مالک   ۀ حوز قرار   یتوجه جدما مورد    یات حقوق یدر 

مسائل    یگوپاسخ  یروشنتواند بهنمی  و  است  بوده  یار کلینه بسی ن زمینگرفته و مباحث موجود در ا
ای جد در  تع  باشد.نه  ین زم ید مطروح  ا  ین دادگاه صالح در دعاوییالبته در خصوص   ینترنتینقض 

شده  یمباحث جمله  است  مطرح  از  مقالمی  که  به  رسیی»تع  ۀتوان  صالح  مرجع  دعاو  یگدین    یبه 

 
1. Intellectual Property Rights(IPRs) 

2. WIPO 

 الزم االجرا گردید.  2002در مارس  WCTدر ژنو تصویب و  1996معاهدات مزبور در دسامبر  .

4. WIPO Copyright Treaty (WCT) 

5. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)  
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ا  ی اما کتاب    کرد اشاره    یف دکتر محسن صادقیلأ« تیتالیجید  یدر فضا   ینقض اسرار تجار  یحقوق 
ن یلذا ا  خورد. نمی  پرداخته باشد به چشم  ین دعاویقانون حاکم بر ا  یبه بررس  که اختصاصاا   یامقاله

 یلف در فضاؤق منقض ح  ی ن قانون حاکم بر دعاوییتعهای  هیارها و رویمع  یمقاله درصدد بررس
بودن شترین بی. همچناست  رانیو حقوق ا  یالمللبیندر چند سند    یلیو تحل  یقیتطب  ۀبا مطالع  یمجاز

نقض حیم مزان  در فضاؤق  نقض سا   یمجاز  ی لف  به  مالک ینسبت  فکریر حقوق  اهم  یت  ت  یبر 
قض حق  ن است که نقض حق محرز و ناین مقاله فرض بر اید. در ایافزا می   ن حوزه یپژوهش در ا

در  یت فکریناقض حق مالک   ییا شناسای ص نقض حق یتشخ یها وه یشده است؛ لذا از ش  ییشناسا
  ی ن قانون حاکم بر دعاوییار تعیبه مع  ن مقاله صرفاا ین در ایهمچنشود.  ینم  یبحث  یمجاز  یفضا

ه  حاضر در دو بخش ارائ  ۀمقال،  ن اساس ی. بر ایفریک  ینه دعاو،  شودی پرداخته م  یا مدنی  یحقوق 
ان  یبه ب،  ق آنیلف و مصادؤخوانندگان به مفهوم حق م  ییگردد: در بخش نخست با فرض آشنای م

ن ییتع  یارهایم و در بخش دوم معی پردازمی   لفؤحق م  ۀنترنت بر گستریا  تأثیردر خصوص    یاتیکل
دعاو بر  حاکم  م  یقانون  حق  فضاؤنقض  در  پای م  یبررس   یمجاز  یلف  در  ضمن ،  انیشود. 

 شود. یله ارائه مئ سنده در خصوص مسی شنهادات نویپ، یریگجهینت

   مؤلفحق  ۀآن بر گستر  تأثیرنترنت و یا .۱

ک سو با انتشار ی اثر گذاشته است: از    ی و هنر   ی ت ادب ی جهت بر حقوق مالک   از دو   ی مجاز   ی فضا
طور گسترده در دسترس عموم قرار ه ن آثار بی ااست  ط سبب شده  ی ن مح ی در ا   مؤلفحق    ی ق سنت ی مصاد 

را   مؤلف حق    ۀگستر   یمجاز   یدر فضا  ی و هنر  یعلم   و  یآثار ادب   ید برخ ی گر با تول ی د   یو از سو   د ر ی گ 
  . میپرداز می   مؤلف د حق  ی ق جد ی ن مصاد ی ا  ی ( که در ادامه به بررس Inini, 2002: 214است ) ش داده  ی افزا 

برنامک  1ی ا انهیرا   یافزارهانرم الف(   مجموعه  از:  است  عبارت  ،  ها هیور،  یاانهیرا های  هه 
ه  کای انهیستم را یس  یکات  یز اطالعات مربوط به عملیو ن هاآن و مستندات مربوط به  ها  العملدستور

  نامه آیین  2  مادۀضبط شده باشد )ای  انهیرا های  از حامل  یکی  یمشخص بوده و بر رو   ی اربرک  یدارا 
حما  17و    2مواد    ییاجرا  پدیقانون  حقوق  از  نرم ی ت  اایانهیرا   یافزارهادآورندگان  ها  افزارنرم ن  ی(. 

 اند. ت قرار گرفتهیمورد حماز یران نی ا ی ت فکریت از مالک ی حما ۀحیال 2 مادۀ 3بند  موجببه

از از صرف ین  ینترنتیا های  هگایجا  :2ی نترنتیگاه ایپاب(     یمطالب  ی ن است حاوکه مم ک ن ینظر 
خصوصاا    است؛  تیمورد حما  و در مجموع  خودخودیبهاست    ی ر ک ت فکیت مال یه مورد حماکباشد  

  یک مطالب و مندرجات    تمامیتواند  می  مثال  عنوانبهه  کده یجاد گرد یا  ییهاافزارنرم ه  ک ن یبا توجه به ا
 

1. Software 

2. Website 
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  ن یک خورد. لنمی به چشم  یح ین خصوص مقررات صری. در اکند ی پکاربر دانلود و ک  ی ت را برا یسا
دیحما  مشمول را    هاآن   یبکیتر  ی اثر  عنوانبهتوان  می  ترک،  ینترنتیاهای  هگایجا.  تانست  از    یبیکه 

ب و  یاز اصالت در ترت   یدر صورت برخوردار،  نداانهیک را ی  یشده بر روره یمجموعه اطالعات ذخ
، یرند )صادقیگمی  ت قراریمشمول حما  یکت ادبیق مالیاز مصاد  یک ی  عنوانبهم مطالب  یتنظ  ۀنحو

127:1386.) 

جاد  یا یتالیجیو د یمجازط یه صرفاا در محک یگر موارد یز د: ا1ی ارسانهچند یهاافزار نرم پ( 
است    یسیا سرو ی چندمنظوره محصول  های  افزارنرم باشد.  می   چندمنظوره های  افزارنرم ،  ده استیگرد 

ا  یا صدا  یدو عنصر از متن    یب شده است و حداقل دارا کیتر  یتالیجی و دای  رسانه  ۀلیوس  یک ه در  ک
 (. 31 :1381، و کوشا یاطالعات باشد )عبدل ر یو ساای انهیرا های  هبرنام ،ک ا متحریر ثابت ی تصو

صورت منظم و  ه بهکو... است    یاز آثار مختلف متنای  : مجموعه2ی اطالعاتهای  هگایپات(  
بهره یدق وسا ،  یبردارق جهت  الیبا  داشتن شرا ،  شود ومی  جادیا،  یکی ترونک ل  ،  ط الزمیدر صورت 
گر ید یک ی یک یالکترون ۀدادهای هگای(. پا122: 1386، یت است )صادقیحمابلقا یاثر ادب  عنوانبه

  یم محتوایل انتخاب و تنظیدلهستند و به  مؤلفن حق  یت قوانیکه تحت حمااند  یک یاز منابع الکترون
  ۀمعاهد  ۵مادۀ  (. بر اساس  120:  1386،  یرند )صادقیت قرار گی توانند مورد حمامی  خود  یاطالعات

ا  ینش  ی صرف گزکه به  ی گریا اطالعات دیداده    یع گردآور»هر نو، پویوا   ی و هنر  یت ادبیحقوق مالک 
ت برخوردار است«.  یقلمداد شود از حما  ی خلق آثار فکر  یات آن به معنای دن به محتویبخشبیترت 

 ت کرده است. ین آثار حمایز از ایران نیا ی ت فکر یت از مالک ی حما ۀحی ال 3 مادۀن یهمچن

   مؤلفحق  ینترنتیبر نقض اقانون حاکم  .2

اگر   م کهی پردازمی   مهم  ۀلئن مسیبه ا،  مؤلفق حق  یبر مصاد  ی مجاز  یفضا  تأثیرپس از شناخت  
کدام  ،  نقض شود  یخارج  یا حقوق ی  یقیا اشخاص حقی گر توسط شخص  ید  یدر کشورها  مؤلفحق  

ناش بود. مشکالت  بر دعوا حاکم خواهد  تع  یقانون    یت فکریمالک   یقانون حاکم در دعاو ن  ییاز 
و    یمسائل حقوق   ۀنیالشکل در زمتا با وضع مقررات متحداست  مختلف را بر آن داشته    یکشورها

ن قانون ییدر خصوص تع  تاکنون،  نین گام بردارند. با وجود ایدر جهت کاهش تعارض قوان  یتجار
ده نشب  ی ه و تصویته  یخاص  ی المللبینمقررات    ی مجاز  ی در فضا  مؤلفنقض حق    ی حاکم بر دعاو

له  ئاستناد و مس  ی ت فکر یراجع به مالک   یالمللبینناچار به اسناد  ،  ی قانون   ن خألیاست. با توجه به ا
ن ید بیبا  ی مجاز  ی در فضا  مؤلفن قانون حاکم بر نقض حق  ییرسد در تعمی  شود. به نظرمی  حیتشر

 
1. Multi Media 

2. Databases 
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شد و    تفکیک  بهائل  وجود ندارد ق  یقرارداد  ۀچ رابطیکه ه  ین است با زمانیدر ب  یکه قرارداد  یحالت
   کرد.ن ییرا جداگانه تعهریک حکم  

   یقانون حاکم بر نقض قرارداد. 2-۱

  یین دعواهاین بیاما در ا،  شودمی  شتر توسط اشخاص ثالث انجامیب  مؤلفحق    ینترنتینقض ا
د قانون حاکم  یشوند که با می  مطرح  یت فکریراجع به مالک   یعلت نقض قراردادهاز هستند که بهین

ک کرد:  ید از هم تفک ین قانون حاکم دو فرض را باییتع  یبرا،  ن صورت یکرد. در ا  ییرا شناسا   هانآبر  
اند  ن خصوص سکوت کردهیکه در ا  یاند و حالتن کردهیین قانون حاکم بر قرارداد را تعیکه طرف   یفرض 

 .شودیم پرداختهن دو فرض  یا یکه در ادامه به بررس

 نیدر صورت انتخاب طرف. 2-۱-۱

صورت   است که در  یکنند قانون ی در قرارداد به آن توجه م  که اشخاص معموالا   یاز موارد   یک ی 
ن قرارداد ممکن است پس از نقض قرارداد یشود. البته طرف   یدگیه رسیآن به قض  ید بر مبنایاختالف با

تعین به  نسبت  توافق  ییز  حاکم  قانون  نظام کنندن  در  حقوق های  .  ن  یگوناگون  عهدیو  ی  هاهنامز 
 یآزاد،  یالمللبین  یک در خصوص قانون حاکم بر قراردادها یرم    ۀ مقرر  3  مادۀاز جمله    یالمللبین

رفته شده یحل تعارض و قانون حاکم در قراردادها پذ  ۀقاعد  یمبنا  عنوانبهن  یطرف   ۀا استقالل ارادی
)ا در ا236:  1383،  یلماساست  تفاوتی( و    یا فض  با   یواقع  یان نقض حق در فضایم  ین فرض 

د توجه داشت  یبا  یول  .(Basedow, 2010:91است )  یک یحل تعارض  ۀ  وجود ندارد و قاعد  یمجاز
پذ آزادیکه  نیطرف   یرش اصل  قراردادشان مطلق  بر  قانون حاکم  انتخاب  در  برخ ین  در  از    یست و 

ون  نبودن قانییعقال ،  یالمللبینو    یداخل  ۀمقررات آمر،  یچون نظم عموم  ییهاتیکشورها با محدود
 (. 131:  138۵، کبختی)ن مصرف مواجه است ین و قراردادهایطرف منتخب 

حاکم بر قانون  ن  یین در تعیطرف   ۀت ارادیاصل حاکم  در قبالران  یدر خصوص موضع حقوق ا 
  ی از قراردادها  ین دادگاه صالح و قانون حاکم در تعهدات ناشییس قانون تعی ش نویپ  10  مادۀ،  قرارداد
ن قانون حاکم بر قرارداد را داده ییتع  ۀن اجازینموده و به طرف   بینیپیشفرض را    نیران ای ا  یک یالکترون
ن توافق یمابیف  یک یبر قانون حاکم بر قرارداد الکترون  توانند کتبا  می  نیطرف »،  ن مادهیا  موجببهاست.  
نکه یمشروط بر ا،  م شودین تنظی نو  یک ی ا الکترونی  یسنت   یتواند با استفاده از ابزارهامی   ن توافق یکنند. ا

   «.استفاده باشدقابلدر دسترس و  یارجاعات بعد یدر واسط بادوام بوده و برا 

افت که  یتوان  یرا نم  یامقرره ران  یا  ی خصوص   المللبیندر حقوق  ،  س مذکوری نوشیاما به جز پ
تع  اختصاصاا  قراردادییبه  بر نقض  قانون حاکم  مالک   ین  تنها    ی ت فکریحقوق  باشد.    ۀمادپرداخته 

ن یر ای. در تفسستقراردادها  ۀنیحل تعارض در زم ۀدو جانب ۀقاعد یاست که حاو یقانون مدن 968
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عقدانحقوق  یبرخ ،  ماده دارندیان  قاعد ده  که  است  آن  بر  امر  ۀ اصل  وصف  تعارض  ا  ی   ی حل 
  قرراتنکه میبر آن است و با توجه به ا  یرد که مبتنیگمی  یا مادی  یماهو   ۀبودن خود را از قاعدیاریاخت

مدن  ناشیا  یقانون  تعهدات  و  قراردادها  باب  در  جنب  یران  اساساا  آن  حل   ۀقاعد،  دارد   یاریاخت  ۀاز 
  یاریاخت  ۀ ک قاعدید  یمنطقاا با،  داندمی  را تابع قانون محل انعقاد عقد  یکه تعهدات قرارداد  یتعارض

ت  یرش اصل حاکمیپذ  یز به سویران نیا  ییقضا  ۀی( و معتقدند رو211:  1384،  انی شود )کاتوز  یتلق
  ۀشعب  17/10/13۵2مورخ    1478  رۀ شما  یاز جمله رأ ؛  ش دارد ی اراده در انتخاب قانون حاکم گرا 

د ا  یعالوانیهقتم  در  تمایکشور  نشانگر  رابطه  دی ن  نظریل  به  قانون   968  مادۀبودن  یاریاخت  ۀیوان 
ورپول(  یپنبه ل  ۀسسر)مؤداو  یت نسب یراد عدم اهلیآمده است: »ا  ین رأ یاز ا  یاست. در قسمت  یمدن

  ی ن دادرسیی]قانون آ  633  مادۀر  یچه طبق قسمت اخ  ؛ستیآن داور وارد ن  یت خارجیتابع  عنوانبه
بساب  یمدن مطلق  داور  یگانگیق[  قرارداد  بطالن  موجب  بالاثربودن ،  ستین  ی داور  و  بطالن  بلکه 

آنکه وحدت باشد و حال  ت طرف معاملهیتابع یکه داور دارا  یمنحصر است به مورد  یقرارداد داور
قانون   968  مادۀنکه طبق  یت طرف معامله و داور اساساا مورد ادعا قرار نگرفته است. نظر به ایتابع
ا ضمناا  یحاا ینکه متعاقدان آن را صریمگر ا، از عقود تابع قانون محل وقوع است یتعهدات ناش یمدن

قانون د باشند  ی گریتابع  ایبنابرا ،  قرارداده  ایخن طبق قسمت  ماده تراضیر  ا  ین  تابع یبر  قرارداد  نکه 
، ین رأ یان در ادانحقوق   یبرخ   ۀدی« گرچه به عق.  ندارد...  یمنع قانون ،  ورپول استیمقررات مؤسسه ل

لذا بدون ،  عنه گرفته را مفروغ  968  مادۀمندرج در    ۀبودن قاعدیاریکشور اخت  یوان عالیهفتم د ۀشعب
 ورپول یل  ۀ عمال مقررات مؤسسن بر ا  یطرف   یتراض  968  مادۀد  مفا  بودنی ا امری  ی اریورود در بحث اخت

ن  یطرف   یتوان اصل آزادین ماده نمی(. لذا از ا287:  1376،  یدیداند )جنمی  نسبت به قرارداد را معتبر
از عقود را تابع قانون    یتعهدات ناش  »اصوالا ،  ن مادهیرا در ای ز  ؛ن قانون حاکم را استنتاج کرد ییدر تع

بوده و قرارداد خود را تابع    گانهین هر دو از اتباع بیرا که طرف   یکرده و مورد   یف عقد معر  محل وقوع
شان را تابع یاز شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ا،  استثنا   عنوانبه،  کرده باشند   ی گریقانون د

ق یر مضیفسه تد بی( و در موارد استثنا با231:  1377،  ی دیاست« )شهشان شناخته  یا  ۀقانون مورد اراد
  ۵۵2/24  ۀ شمار  ۀشور در دادنامک  یعالوان ی د  24ۀ  شعب  یأ توان به رمی   ن نظرید اییأاکتفا نمود. در ت

 یم قراردادهایافراد در تنظ  ۀت ارادیمک استناد کرد که گرچه اظهار نموده »… اصل حا  ۵/8/72مورخ  
ن قانون ییدر تع  یرانین ایرف اما توافق ط،  رفته شده است«یپذ  قانون مدنی  10  مادۀ  موجببه  یخصوص 

آمره را   ۀک قاعدی  ینوعن ماده بهیرسد امی  ن به نظریبنابرا   1. شمرده نشده استحاکم بر قرارداد معتبر  
 

1. https://www.yasa.co/adoption-of-the-principle-of-freedom- of-contract-with-al-aqouds-law-

of-subsdiary 

https://www.yasa.co/adoption-of-the-principle-of-freedom-
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  یران قراردادیر از ایغ  یران باشند و در کشوریکه هر دو طرف از اتباع ا یدر مورد   یمقرر نموده و حت
ران در آن مورد اعمال یکه قانون ا  کنندشرط    راحتصبهاگر    یحت،  ند یمنعقد نما  مؤلفراجع به حق  

قانون ،  ن نقض شودیاز جهان توسط طرف   ییکه در هر جا  یدر صورت   اثر بوده وین توافق بیا،  گردد
ا  یهم به قرارداد    یچ ارتباطینکه هیولو ا  ؛حاکم خواهد بود  یقرارداد  ۀن رابطیمحل وقوع قرارداد بر ا

 (. 127: 1391، یقرباعتین نداشته باشد )شریطرف 

 نی. در فرض عدم انتخاب طرف2-۱-2

فاحش و  های  شود. تفاوت ین نمییتع  یقانون حاکم بر دعاو،  مؤلفحق    یاز قراردادها  یدر برخ 
است  ن شده یمنجر به ا، تواند ظاهر شودمی مؤلفسنس و انتقال حق یال  یکه در قراردادهاای عمده

ن یییتع  منظوربهمشکل گردد. لذا  ،  نیطرف   ۀل یوسن بهییم تعدر صورت عد ،  به قانون حاکم دستیابی که  
اتخاذ    یمتفاوت  یارها یمع،  مؤلفحق    یقانون حاکم در فرض فقدان شرط راجع به آن در قراردادها

است    ی ت فکرین ارتباط با قرارداد مالک یترکینزد   یقانون کشور دارا   هاآنن  یترشده است که مهم
(Alberto, 2013: 314 که مورد )  مادۀ بند اول    موجببهقرار گرفته است.    19801ون رم  یانسقبول کنو  
  ی شور ک»قرارداد توسط قانون ، نیدر صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرف ، ونین کنوانسیا 4

  ن ارتباط ارائه یترکینزد  یبرا ای اماره  یدر بند بعد ن رابطه را دارد« ویتریکه با آن نزد کشود ی اداره م 
ت  یک حق مالک یا در استفاده از  ینترنت منعقد گشته  یکه در ا  یاعمال در قراردادقابلون  » قاندهد:  می 
ا  ی فکر محل  نترنت یدر  عقدکاست    یقانون  طرف  باک  یه  را  یه  تعهد  انعقاد  ،  ندک  تأدیهد  زمان  در 

ز  کمر،  است   یشخص حقوق   ی عنی ا مؤسسه  یت  ک شر  یکونت داشته باشد و اگر  ک در آنجا س ،  قرارداد
ت  یا انتقال حقوق مالک یسنس  ی ال  یقراردادها   یتمام  ۀ ن قاعده درباری« ا.ر آنجا باشد آن د  یزکمر  ۀ رادا

ز ناملموس  یا هر چی  افزارنرم استفاده از    ۀ که اجاز یسنسیال  اصطالحاا ،  عالوهبهشود.  یاعمال م  ی فکر
  یتابع فروش کپ  گر معموالا ید   ی افزارسخت  یا هر نوع کپیک لوح فشرده است دارد  یکه در    ی گرید

بنابرا  و  بایاست  قانون  ین  زمقابلد تحت  در  گ  ۀنیاعمال  قرار  بنابرا یفروش  دویرد.  و    ین هر  فروش 
ناملموس یال اموال  قانون منتخب طرف یدر غ،  سنس  ل یتحت حاکم،  نیاب  قانون  ا یدهنده  سانسیت 

 ی»هنگام،  ن مادهیهم  پنجم (. البته بر طبق بند  Matulionytė, 2001: 273رند )یگمی  فروشنده قرار 
ن  ی توان ای م  دارد«  ی گریشور دکبا    ی تریکه قرارداد روابط نزد کد  ی ه از مجموع اوضاع و احوال برآک

 نار گذاشت.  کاماره را 

 
1. CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL 

OBLIGATIONS opened for signature in Rome on 19 June 1980 ( 80/934/EEC) 
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ارتباط با قرارداد را مورد   نیترکینزد   یار اعمال قانون دارا یز معین  (2008)  1ک یرم    ۀ مقرر  21  مادۀ
است.  یپذ داده  قرار  مادهیا  موجببهرش  قانون حاکم...،  ن  انتخاب  با  »در صورت عدم  د  یقرارداد 

  ۀنکه قرارداد رابطین ارتباط را با آن دارد مشروط به ایشتریباشد که ب  یت قانون کشوریتحت حاکم
 نداشته باشد«.  ی گریا قرارداد دیبا کشور  یک ینزد  یلیخ

  مادۀ   موجببهد گفت  یبا  یرفکت  یمالک   یران نسبت به قانون حاکم بر قراردادها یما در حقوق او ا
  یک یالکترون یاز قراردادها ین دادگاه صالح و قانون حاکم در تعهدات ناشییس قانون تعی ش نویپ 11

 شود:می ر عملی در صورت فقدان توافق بر قانون حاکم به شرح ز»، رانیا

 ؛قانون محل وقوع عقد حاکم خواهد بود ، تاجر با تاجر یدر قراردادها .1

ا  .قانون محل وقوع عقد حاکم خواهد بود،  کنندهتاجر با مصرف   یردادهادر قرا   .2 ن حال یبا 
 «.مند خواهد بودز بهره یا محل سکونت خود نیقانون محل اقامت  های  تیکننده از حماطرف مصرف 

س  ی نوشیب پی لذا تا تصو،  نه وجود ندارد ین زمیدر ا  ین ماده قانون خاصیجز انکه به  یبا توجه به ا
، رانیا  یقانون مدن  968  مادۀطبق    رجوع کرد.ها  د به قواعد عام حاکم بر قراردادیبا  ناچاربه مذکور  

اتباع خارجه بوده و آن   نینکه متعاملیاست مگر اقانون محل وقوع عقد از عقود تابع  یتعهدات ناش»
ر حل تعارض د قواعد حاکم بید دی«. حال باقرار داده باشند  ی گریتابع قانون د  ا ضمنا  ی   حا  یرا صر

گونه که مالحظه    اعمال است؟ همانقابل  یمجاز  ی( چگونه در فضای)واقع  یک ی زیف  ین در فضاینقوا
  یقانون کشور،  حاکم توافق نشده باشد  که بر قانون  یران اصوالا در تعهدات قراردادیشود قانون ای م

منعقد    یمجاز  یفضا  که در  ی قرارداد  ل شده است. اما دریداند که عقد در آنجا تشک یرا حاکم م
ل قرارداد  یمکان تشک  عنوانبهرا  یید جایرسد بامی شود؟ به نظر یف میشود »مکان« چگونه تعری م

  ۀ نحو  یک ین تجارت الکترونی ز بار کرد. در قوانین  یمجاز  یرا بر فضا  یسنت  ۀ»فرض« کرد تا بتوان قاعد
با ان »مکان  ییتع قرارداد فرض شده است و  انعقاد  قانی«  بدون  ،  است  مسئله حل شده  یون ن فرض 

نیا تأس  یازینکه  به  272:  1389،  وندباشد )قربان  یدی جد  یم حقوق ی س رژیبه  رسد در  ینظر م(. 
انعقاد ن روش تمسک جست و مکان  ید به همیز باین  مؤلفراجع به حق    ینترنتیا  یخصوص قراردادها 

 . کرد از آن قرارداد حاکم    ی ناش   یقانون محل انعقاد را بر دعاو ،  و بر اساس آن  کرد قرارداد را فرض  

 ی رقراردادیقانون حاکم بر نقض غ .2-2

نکه از یبا توجه به ا   ی مجاز  ی در فضا   مؤلف حق    ی رقراردادی نقض غ   ی در مورد قانون حاکم بر دعاو 
احراز   یی را از سو یز   ؛ م خورد یبا مشکل برخواه ،  لحاظ قانون حاکم   به ،  است   ن نبوده ی در ب   ی قبل قرارداد 

 
1. REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) 
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 ی ت ادب ی ک حق مالک ی ممکن است    اول اینکه ز  ی قبل از نقض ممتنع است و بعد از آن ن   ن ی توافق طرف 
موجود در   ی هاتفاوت   نکه ی گوناگون اقامت دارند نقض شود و دوم ا یکه در کشورها  ی اد ی توسط افراد ز 

بر قانون واحد   یک طرف است. لذا احتمال تراض یبه نفع  ،  در هر مورد ،  مختلف   ی حقوق   یها ستم ی س 
برا 22:  1389،  ی نیرحس ی و م   یابد )الماس یی م   کاهش  ر ی نقض غ ن قانون حاکم بر  یی تع   ی (. در ادامه 
 .م ی کن می   ی ن را بررس ی طرف   ی ن و عدم تراض ی طرف   ی دو فرض تراض ،  ی مجاز  یدر فضا   مؤلف حق    ی قرارداد

 نیطرف  یدر صورت تراض .2-2-۱

الزامقانون حاک   خصوص ان در  ی و عامل ز  دیدهزیان امکان توافق    یطور کلبه ات خارج از م بر 
  یران نصیگرچه در حقوق ا  تصور است.قابل،  بارانی ا بعد از وقوع حادثه زیقبل  ،  صورت   قرارداد به دو 

  یان علماین فرض وجود ندارد و در میدر ا  یت مدنین قانون حاکم بر مسئولییتع  ۀدر خصوص نحو
و   (2007)  1رم دو   ۀ اما مقرر،  تنظر قرار نگرفته اس د مورد دقت ی با  که  چنانحقوق هم موضوع آن  

 اند.  کردهن فرض را مشخص یرها حکم اکشو یو حقوق برخ  3و ماکس پالنک  2ی اصول ال

بر شناسا،  رم دو   ۀمعاهد  14  مادۀدر      ۀ قاعد  ۀمنزل ان بهی ت قانون محل وقوع زیحاکم  ییعالوه 
ز تحت  یبه ضرر ن  یمنته  ۀا بعد از وقوع حادثی شود که قبل  ی ن اجازه داده میبه طرف ،  حل تعارض   یکل

حفظ ،  لیانجام مذاکرات آزاد و به دور از تحم،  نیان طرف ی)از جمله وجود قرارداد معتبر م  یطی شرا 
ن  یا ی ن قاعده در مورد قانون حاکم توافق کنند. ول ین( با عدول از ایبودن طرف ایحقوق ثالث و حرفه

  از یات ناشن قانون حاکم بر اختالفییعر تن دیطرف  ۀت ارادیاعمال حاکم 8 مادۀ 3ون در بند یکنوانس
ت قانون یحاکم  یکل  ۀ را ممنوع ساخته و آن را مشمول قاعد  ی فکر  یها تیمالک   یرقراردادینقض غ

 ان( دانسته است. ی )کشور محل وقوع ز تیکشور محل حما

ن را  یانتخاب قانون به طرف ۀ  و ماکس پالنک اجاز  یاصول ال  یدو  هر،  رم دو  ۀ اما برخالف مقرر
،  کرد رم دوی رو،  ی لحاظ نظر گرچه به  اند.داده  یرقراردادیغ  یت فکریراجع به نقض مالک   ی ایادر قض

با نظم    ی ت فکریرا نقض مالک ی است؛ ز  یسازگارتر با اصول کل،  قبل از ورود ضرر ۀ  حداقل در مرحل
قانون حاکم  ، ادتوافق و قرارد  ۀل یوسبه، تواننمی باران ی ز ۀدر ارتباط است و قبل از وقوع حادث یعموم

 
1. REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome 

II). 

2. The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, 

Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes, (ALI Publishers, 2008). 

3. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max 

Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Final Text 1 December 

2011. 
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راجع به نقض حقوق    یای ن قانون حاکم بر قضاییتوان گفت تعمی  یر داد. اما از طرف ییبر آن را تغ
ن بعد از حصول نقض و اختالف ید که طرف ی آمی   شیپ   یصرفاا در موارد ،  در عمل،  یت فکریمالک 

د یو نبا  (حاکم  ن قانونیینه تعو  )  دی آمی   صلح به حساب  ینوع  ین کاریزنند و چنمی   دست به آن
ک طرف و  ین امر که قانون منتخب ممکن است نافع به حال  یر بود و ایگنسبت به آن چندان سخت

 ,Metzgerتوافق خودشان بوده است )  ۀجینت  ست؛ چراکهیچندان مهم ن  باشد  ی گریمضر به حال د

بنابرا 176 :2010 غی(.  نقض  مورد  در  فضا  مؤلفحق    یرقراردادین  با  ،  انتومی  هم  ی مجاز  ی در 
،  معموالا بعد از حدوث اختالف و نزاع  اگرچه  ؛وفصل کرد ن شکل حلیموجود را به ا  یدعاو،  موافقت

 (. Halket, 2008: 217رسد )می ک مرجع سخت به نظریت یتوافق بر سر صالح 

 نی فرض عدم توافق طرف. 2-2-2

ن بر قانون یوافق طرف آن بدون ت تبعبهو  یقرارداد ۀبدون وجود رابط مؤلفشتر موارد نقض حق یب 
، رخ دهد  یک ی زیط فیدر مح  یرقراردادین نقض غیکه ا  یرد. در صورت یگیحاکم بر دعوا صورت م

حوز  باا یتقر ا  ییقضاهای  ه تمام  بر  جهان  متفقیدر  نکته  اجرا اند  القول ن  قانون یصالح   یکه    یت 
حوز  یالمللبین به  ادعا  یکشور  ییقضا  ۀ متعلق  آن  در  که  م  یاست  حق  از  فکر یالک تخلف    ی ت 

مثالرد یگمی  صورت  برای  توز  یزمان   ؛  غی که  حاو  ی وتریکامپ  ۀبرنام  کی  رمجازیع    افزارنرم   ی که 
ن تخلف در کشور آلمان یاز آنجا که ا،  رد یپذمی   است در آلمان صورت   رایتکپی شده توسط  تیحما

بن است  داده  قوانیابرا رخ  مشمول  بود  رایتکپین  ین  خواهد  در  Geller, 2004: 323) آلمان  اما   .)
است. از آن جا که مطالب    یک ی زیط ف یر دشوارتر از محین قانون مناسب و اجراپذییتع،  یمجاز  یفضا

است تخلف    تیؤرقابلا  یوتر متصل به شبکه در دنیق هر کامپیاز طر  ینترنتیت ایک سایموجود در  
طر از  ادعا  مالک یمورد  حقوق  قراردادن  فکریق  حما  ی ت  ممکن  یمورد  شبکه  در  تمام  ت  در  است 

ا  ییرهاکشو باشد و اگر قرار باشد همان  یمشاهده است صورت پذقابلن مطالب در آنجا  یکه  رفته 
د  یبا،  می ز بار کنین  یمجاز  یرا بر فضا   یک ی زیط فیدر مح  ی ت فکریحل تعارض حقوق مالک   ۀقاعد

  یکرت فین مالک یمشمول تمام قوان  است   صورت گرفته  یرا که توسط افراد متعدد  یتخلف واحد
به    کدام هیچ   یو نه مکاتب حقوق   یالمللبینهای  ون یاست که نه کنوانس  ین مشکلیم. ایکشورها بدان

مشترکراه ا  یحل  زمیدر  نین  دست  روافتهینه  اتخاذ  و  مختلف  نظرات  طرح  موجب  و  های  هیاند 
  ی ه بررسن فرض شده است که در ادامه بین قانون حاکم در اییتع یبرا   یحقوق های  در نظام   یگوناگون 

 شود:می پرداخته رانیحقوق ا ۀن نظرات با مطالعیا
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که نقض    یت قانون محلیحاکم  ۀقاعد  :1بار انی اعمال قانون محل وقوع فعل ز   ۀینظر   الف(
  ی برخ  ییقضا ۀید و در روی آمی حل مسئله به ذهن یاست که برا ای ن قاعده یدر آن رخ داده است اول 

در   مؤلفحق    یرقراردادیاز آن جا که نقض غ  2. ذ شده است تخاه ا ین نظر یا  کشورها از جمله فرانسه
تفکر ممکن است وجود  ن  یا ،  دارد  یر قراردادیغ  ۀکه جنب،  شود  می  ک خطا محسوب یز  ینترنت نیا

ن  یاعمال کرد. اما امروزه ا  هاآند قانون محل خطا را در مورد  یر خطاها بایداشته باشد که مانند سا
ن قانون حاکم هنوز هم محل وقوع عمل و محل  ییه در روند تع؛ اگرچندارد   یه طرفدار چندانینظر

در خصوص    هرچندز  ین  انری(. حقوق اDinwoodie, 2001: 10ت خاص خود را دارد )یخسارت اهم
وضع نکرده    یحیحل صرراه  یمجاز  یدر فضا  مؤلفنقض حق    ی ر قراردادیغ  یم بر دعاوک قانون حا

به  ،  است توجه  مدن  ۵مادۀ  با  همچن  یقانون  مالیو  وحدت  با  در   968  مادۀاز    کن  قانون  همان 
  ی رقراردادیم بر اختالفات غک ه در خصوص قانون حا کد  ی آی به نظر م  یت قراردادیخصوص مسئول

؛  کندمی   یرویبار« پانی حل تعارض »قانون محل وقوع فعل ز  ۀاز قاعد  اصوالا   ی ر ک ت فکیاز مال  یناش
دهد می  ران رخیت ایمک ه در قلمرو حاک  یران بر تمام امورین ایقوان،  یقانون مدن  ۵  مادۀرا مطابق با  ی ز

س  ینوش ی(. در پ1۵8:  1387،  یسییومت دارد )رک ه در آن واقع است حک  یزیو بر هر شخص و هر چ
قانون محل  ،  ی ت فکر یدر مورد نقض حقوق مالک ،  حل تعارض   ۀقاعد   عنوانبهز  یمعاهده رم دو ن  ۀیاول 

از برخ   ین شده بود که در مذاکرات برا ییعنوان قانون حاکم تعهخطا ب قانون ها  یدشوار  یاجتناب 
 (.  Drexl, 2005: 153) به تصویب رسیدت یمحل حما

 یقانون کشور:  3است   آن درخواست شده  یت برایکه حما  یاعمال قانون کشور   ۀینظر   ب(
حما برا یکه  شده  ی ت  درخواست  دو    8  مادۀدر    است  آن  رم  تعهدات   (2007)مقرره  به    راجع 

  یدر فضا یت فکریحق مالک   یرقراردادینقض غ یحل تعارض در دعاو ۀعنوان قاعدهب یرقراردادیغ
نقض   ین قانون حاکم برا ییتع ۀ نیدر زمای ن مقرره یاست. در واقع چن رفته شدهیپذ یک ی زیو ف یمجاز
فکریمالک  نوآور  یک ی   ی ت  است.  یکنوانسهای  یاز  مادهیا  موجببهون  تعه،  ن  بر  حاکم  د  »قانون 

آن   ی ت برا یاست که حما  یشود قانون کشورمی  یناش  ی ت فکر ی که از نقض حق مالک   ی رقراردادیغ
حق در    ۀگردد و دارندیدر کشور فرانسه نقض م  ید حقوق فرد ی ت شده است«. فرض کندرخواس

اقام حما  .دینمامی   دعوا  ۀآلمان  او  که  است  برا یواضح  را  حقوقش  از  فرانسه  هب  یکشور  یت  جز 

 
1. Lex loci delicti 

2. Cour de cassation [Cass. 1e civ.][highest court of ordinary jurisdiction], Mar. 5, 2002, Bull. 

civ. I, No. 75. 

3. Lex loci protectionis 
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سا یز   کند؛ی من  درخواست در  نقاط ی را  تض ،  ر  مورد  است یی حقش  نگرفته  قرار  در   . ع  قض ی ا   پس  ، ه ی ن 
 امالا ک   است   که نقض در آن صورت گرفته  ی ت در آن درخواست شده است با کشور یکه حما   ی کشور 

آن در نظر گرفته   ی ت برا ی که حما   ی توان گفت: »اگرچه قانون کشور ی ت م ی لذا با قاطع   . کسان استی 
 یلحاظ عمل با هم تفاوت دارند اما به   ی لحاظ تئور به   است   که نقض در آن رخ داده   یشور شده و قانون ک 

چه   ی حقوق های  از نظام   ی ار ی ن نظر در بس ی (. گرچه ا Basedow, 2010: 91باشند« ) می   کسان ی   باا ی تقر 
 :Visscher and Michaux, 2000ن ) ی و دکتر   1ییقضا   ۀ یصورت رو ن مدون و چه به ی صورت قوان به 

ا ی وضع   ی مجاز  یدر فضا ،  رفته شده است ی پذ (  631 را   ی ن نقض ی چن   را اوالا یز   ؛ ست ی ن   ی ن آسان ی ت به 
جای به اند  شنهاد کرده ی پ   ی راد برخ ی ن ای منتسب کرد. در جهت رفع ا   یتوان به مکان خاص می   یسخت به 

مذکور   ن توجه شود که اثر رفتار یرخ داده است به ا   ی نکه رفتار موجب نقض در چه مکان یا   ی تمرکز بر رو 
ک قانون منحصر مانند قانون ین موارد  ی اند که در ا نهاد داده ش ی ز پ ی ن  ی است. برخ   در کجا احساس شده 
نترنت بر موضوع حاکم باشد. ی به ا  ی ا قانون محل دسترس ی   ی ا قانون محل بارگذار یمحل اقامت خوانده  

کالن های  است ی ت با س نکه ممکن اسی از جمله ا   ؛ دارد   ی ادیمشکالت ز   یشنهاد از نظر عمل ی ن پ یاما ا 
 (.Dinwoodie, 2001: 34ر در تعارض باشد ) ی درگ   ی حقوق های  ستم یگر س ی د   ی اقتصاد 

دیا ا  یراد  اگر  نظریعمال  فضاین  در  نقضمی  آشکار  یزمان  یمجاز  یه  که  متعدد  های  شود 
باشد. فرض کنی در چند  2صورت برخطبه اقامتگاه  ین کشور صورت گرفته  ناقض   د که خواهان در 

است که   یشود و تابع قانون محلمی  جداگانه محسوب   ییخطا  ی هر نقض  کند. اصوالا می   دعوا  ۀاقام
ا  .ت(ی حکومت قانون محل حما  ۀ )طبق قاعد  نقض در آنجا رخ داده است   ۀ ن موضوع از جنبیدر 

را  ی ز  ؛جاد کندیا  یرا از نظر عمل  یوجود ندارد اما ممکن است مشکالت جد  یچ مشکلیه  ی نظر
انتظار داش   ی رواقعیناعادالنه و غ از خواهان  باشاست که  اقامی م که در چندیته    دعوا کند   ۀن کشور 

ک عمل واحد  ین قانون بر  ی ت اعمال چندیو عدم مطلوب   ینه(. سختی )حداقل از نظر صرف وقت و هز
 (.43: 139۵، یو خندان یفیگر است )شریز مشکل دین

 
  ۀروی،  رایتقانونی در خصوص قانون حاکم در دعاوی نقض اینترنتی کپی   جهت خألبرای نمونه کشور بلژیک به  .

گرچه هیچ   ؛نمایندو در دعاوی مطروح اعمال می   است  مایت را پذیرفتهقانون کشور محل ح  ۀقضایی و دکترین نظری 
آن کشور وضع نگردید این خصوص در  این خصوص  .است   هقانونی در  بیشتر در   See: François؛ )برای مطالعه 

Rigaux and Marc Fallon, 2005: 71 ) 

2. Online 
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بودن  ینیتناسب با اصل سرزمه که من قاعدیا  موجببه:  1اعمال قانون مقر دادگاه   ۀینظر   پ(
که    یدادگاه،  ت است یشده بر قانون محل حماراد وارد ین ایدوم  یبرا  یحلو راه  ی ت فکرین مالک یقوان

 مؤلفش از حق  ی وخت قانون  یتواند حمامی  دینمامی  یدگینترنت رسیدر ا  مؤلفبه نقض متعدد حق  
،  گر یعبارت دن حق حاکم گرداند. بهیوط به اربم  یدعاو  ۀیگسترش داده و بر کل  ینیطور فراسرزمرا به

،  نیتعارض قوان  ۀقاعد  ۀجینت  عنوانبه قانون مقر دادگاه  ،  طرح دعوا کند  مؤلف در هر جا که صاحب حق  
دعاو  تمام  )  حاکم،  یبر  اAlberto, 2013: 319گردد  به  تمسک  حقوق  ی(.  در  قاعده  و   آمریکان 

آرا س  یانگل بر اساس  از    رایتکپیموارد نقض متعدد حق    رد،  ییقضا  یمشهور است و  در خارج 
نقض حق    یه در دعاوین نظریت اعمال ای مز  2. ه حاکم است ین کشور بر قضیقانون هم،  آمریکا خاک  
ن کشور و توسط ی نکه حق او در چندینظر از اصرف ،  ن است که خواهانیا  یمجاز  یدر فضا  مؤلف

ک  یه تمام خواندگان را در  یه دعوا علالهون  یکنوانس  موجب به  یوقت،  ض شده استنق  یافراد متعدد
قانون محل نقض به اعمال قانون چند کشور منجر شود    ۀ ینکه مانند نظریاجای  به،  د یدادگاه مطرح نما

 (.62: 1389، یحاکم خواهد بود )صادق یو  یدعاو یبر تمام یمطمئن است که قانون واحد
مطلق بر قانون کشور    تأکیدرا  ی ز  ؛گرفته است  ن مورد انتقاد قراریدکتر  ۀلیوسه بهین نظریا  یاز طرف 

برا  دادگاه  قوان  یمحل  تعارض  مسائل  بیحل  سان  با  تناقضش  به  توجه  حقوق  یا  قواعد    الملل بینر 
قانون خارج،  یخصوص  به  توجه  و نمی،  یو عدم  باشد  راهیچن  تواند کارگشا  مفهوم یدر    یحلن  ک 

مقر    یاعمال قانون داخل  ۀرح است محدودطم آنچه    را تمامی ز  ؛ن استیخارج از بحث تعارض قوان
  ی خوانده ممکن است دارا   یاعمال قانون مقر براگر  ید  ی( و از سوFentiman, 2005: 130است )

کند  می  دعوا انتخاب  ۀاقام  انتخاب محل    ۀلیوسقانون حاکم را خواهان به،  در عمل   را ی ز  ؛ت باشدیاهم
(Froblich, 2009: 883 .) 

 جهینت

در    یت چندانیقطع  مؤلفحق    ینترنتینقض ا  ی قانون حاکم بر دعاوخصوص    نکه دری نظر به ا
ن  ین قانون حاکم بر اییتع  یبرا  ی مشخص  سازوکار   کرد ن مقاله تالش  یا،  وجود ندارد   یحقوق ۀ  جامع
  ی رقراردادیاز نقض غ  یمجاز  ین حقوق در فضایا  ین راستا نقض قراردادید. در ایشنهاد نمایپ  یدعاو

و    یاز حاالت قراردادهریک  ن قانون حاکم در  ییعدم توافق بر تعرض توافق و  ک شد و دو فیآن تفک 
بررس  یاردادرقریغ قرارداد  یمورد  نقض  در  گرفت.  حقوق یا  یقرار  مطالع،  ن  مقررات   یقیتطب  ۀبا 

 
1. Lex fori 

2. Creative Tech. v. Aztech Sys. Pte, Ltd., 61 F.3d 696, 700 (9th Cir. 1995) & Murray v. 

British Broad. Corp., 81 F.3d 287, 290 (2d Cir. 1996) (citing Creative Tech., 61 F.3d at 700). 
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،  ن بر قانون حاکمیدر فرض توافق طرف ،  م که امروزهیرسمی  جهی ن نتیران به ای و حقوق ا  یالمللبین
ندارد    یگاهیگر جایا دیدن  یحقوق   یهادر نظام   ی ت فکر یرداد حق مالک حل انعقاد قرا حکومت قانون م

 ؛شدی ندیب  یقانون مدن 968  مادۀ حل تعارض مندرج در    ۀ ر قاعدیید به تغیز بایران نیو قانون گذار ا
قانون محل  ،  اعمال قابلن نسبت به قانون  ین ماده در صورت سکوت طرف یدانستن ای رییبا تخ  یرا حتی ز
قرارد ا قراردادنعقاد  تعهدات  بر  را حاکم  ا  ی داند که ممی  یاد  به  قانون تواند منجر  با    یعمال  شود که 

کمتر مطالعیقرارداد  در  دارد.  را  ارتباط  غ  ۀن  حقوقیا  یرقراردادینقض  توافق طرف ،  ن  فرض  ، نیدر 
ن  ییتع  درن  یطرف ۀ  ت ارادیرش اصل حاکمیرسد پذمی  که به نظراست  اتخاذ شده    یمختلفهای  هیرو

 یبا نظم عموم  یسازگار است و مخالفت  یحقوق   با منطق ،  پس از ورود ضرر،  قانون حاکم بر اختالف 
حق    یرقراردادین بر قانون حاکم در نقض غیکشورها نخواهد داشت. اما در فرض عدم توافق طرف 

  است  مطرح شده  یات مختلفی نظر،  است   یمجاز  یدر فضا  مؤلفع نقض حق  یکه حالت شا،  مؤلف
ل شده است.  ی تبد  یالمللن یبه عرف و هنجار ب  یت به نوعیاعمال قانون محل حما  ۀن قاعدین بیدرا ه  ک

ق  ین قاعده تطبیتوان با امی   را   بارزیان اعمال قانون کشور محل ارتکاب فعل    ۀز قاعدیران نیدر حقوق ا
مختلف   یدر کشورها  مؤلفحق    ینترنتین است که در نقض ایه این نظر یراد وارد بر این ایداد. مهمتر

  ر کشورها اعمال یداده در سارخهای  مربوط به نقض  یدر مورد مجموعه ادعاها   یقانون واحد  عمالا 
 ؛ است   یمجاز   ی در فضا  مؤلف ت از حق  ی مقررات راجع به حما  ی سازکنواخت یک راهکار  ی شود.  نمی

 یخواهد بود ول   تر راحت   ها آن های  شباهت   یی متفاوت پس از شناسا   ی ن کشورها ی عمال قوان را امکان ا  یز 
دست   ین دعاو ی سنده الزم است در ا ی ن به نظر نو ی طور کامل حل نخواهد شد. بنابرا هم مشکل به   باز 

ت یدارد باز گذاشته شود. مز   شده را ح مطر  ی ن ارتباط با دعاوی تر ک یه نزد ک در احراز قانون مناسب    ی قاض 
ن ی ن ارتباط با طرف ی تر ک ی نزد   ی که دارا   ی قانون   نی تر ن است که مناسب ی ه ا ی شور اقرب به قض کاعمال قانون  
 متعدد    ی ن نظر در دعاو ی عمال ا شود و با ا  می   عنوان قانون حاکم شناخته ه است ب  بار زیان   ۀ دعوا و حادث 

مختلف   ی که توسط خواندگان متعدد در کشورها   ی واحد   مؤلف حق    ی نترنت ی خواهان نسبت به نقض ا 
 شود.می   ی ری ز جلوگ ی احد ن و   حق گردد از تشتت آرا نسبت به می   نقض 
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