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 مقدم   - 1

اصط  یک  عدوان  هه  هه  داوری  و  فتارض  مدیری   در  رایج  الح 

عدوان رووی هرای حل اتتالف هه کار می رود که منکن اس   

فوسط یک فرد، گروه یا نهاد، هه صور  رسنی یا غ ررسنی و  

و مراج  یضایی، انجام می    ها هدف عدم طرح دعوا در مقکنه 

وود.مقرمانه هودن و سرع  در رس دگی های مبتدی هر داوری  

از مزایای آن در مقاهل رس دگی های    را می فوان یکی دیگر 

یضایی عدوان ننود؛ هخشی از این سرع ، هه علّ  یک مرحله  

نظام   درحال که  هاود،  می  آن  در  رس دگی  نظام  هودن   ای 

یاهل     اس .  ای  مرحله  دو  حدایل  متنوال   یضایی،  رس دگی 

اجرای گسترده رأی صادره از نهاد داوری در مقایسه ها رس دگی  

ن ز دیگر مزی  رس دگی های مبتدی هر داوری نسب  هه   یضایی

اس )سالومو یضایی  در  .(3 :2013،[1]نرس دگ های  از طرفی 

نظر   و  هقث  حوزه  این  داوری  ریری  و  فکری  مالک    حوزه 

ک ی  اتترا ،  حق  تصوص  در  اتتالفا   و  اس   فراوان 

رای ،عالئم و اسامی فجاری، از مهم فرین اتتالفا  مطرح در  

حق   ماندد،اعتبار  اس .مباحثی  فکری  مالک    حوزه 

ی از عنده  فکری،مالک   حق فکری،انتقال و ثب  حقوق فکر

مباحث یاهل طرح می هاود.داوری  ریری دعاوی فوق در حقوق  

ایران در حاله ای از اههام هوده و این سوال را مطرح تواهد کرد  

که آیا داوری در حل وفصل اتتالفا  حقوق مالک   فکری در  

النللی کارهرد دارد؟و در فرض  اس  مثب ،عه   عرصه ی ه ن 

در داوری را دارند و موض     دعاوی در این حوزه یاهل   طرح

حقوق ایران ع س ؟مسلنا رس دگی هه دعاوی فوق در مرکز  

امکان  ریر   فخصصی  مرکز  یک  عدوان  هه  وای و  داوری 

وای و   داوری  های  ویهگی  از  مقرمانگی  و  اس ،سرع  

ارفباطی   وسایل  از  موی ،استفاده  دستور  صدور  اس ،فوانایی 

اری و داده های رایانه  آنالین و فوجه هه مواردی عون اسرار فج

این سازمان و داوری آن نسب  هه یواعد   از عنده مزایای  ای 

داوران   که  مرکزی  ایجاد  دیگر  سوی  اس .از  ایران  داوری 

هاود یک ضرور    داوته  متدوی  مالک    حوزه  در  متخص  

نهاد، )ففروی،اسدی  هاود  می  ایران  در  نا ریر  :  1387اجتدا  

فجاری ه ن النللی و مدطبق    ( ها وجود سکو  یانون داوری108

یانون ثب  اتتراعا  ،حل اتتالفا  حوزه مالک      59ها ماده  

  می   انجام  فهران  عنومی  مقاکم  از  فخصصی  ای فکری در وتبه  

  و  هدد  یک  ی د  ها  ایران  داوری  یانون  نوی     ا  وود،وانگهی

  و   طرح  یاهل  موارد  تود،  نوی      ا  3  ماده  ذیل  فبصره  یک

وزه را واکاوی ننوده اس . هه رغم فثب    ح   این  طرح  یاهلغ ر

متامال    در  اتتالف  وفصل  حل  و وۀ  یک  عدوان  هه  داوری 

النللی،   ه ن  های  داوری  روزافزون  رود  و  النللی  ه ن  فجاری 

داوری  ریری  دعاوی حقوق مالک   فکری در نظامهای حقویی  

وووتری،   و  )حب با  اس   هرانگ ز  مدایشه  هن،دان  مختلف، 

اغلب کشورها، دعاوی مرفبط ها نقض حقوق و    (،143:    1399

یراردادهای ههره هرداری را یاهل ارجا  هه داوری می داندد؛ زیرا  

  1395در این یسم دعاوی، مدفت  عنومی وجود ندارد )رضایی،  

( اما یاهل   ارجا  اتتالفا  مرهوه هه »اعتبار« حق  14-13:  

این حق  وق هه  اتترا  و عالم  فجاری و هن،د ن »مالک  « 

ه ن   هرانگ ز  هقث  ای  مسئله  طوالنی،  مد   هرای  داوری، 

و   )حب با  اس   هوده  مختلف  کشورهای  در  حقویدانان 

(. در این  هوها ضنن فتریف مفاه م  150:  1399وووتری،

کل دی و هد ادین،هه هررسی فاریخ،ه داوری وای و در سطح ه ن 

جه گ ری  یوان ن ایران را مرور ننوده و ضنن نت   النللی  رداتته،

  شدهادافی را تطا  هه یتاالن عرصه مالک   فکری و داوری  

 .تواه م ننود

 تبین مفاهیم _2

 حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن_1_2

حق مالک   فکری عبار  از حق فرد هر اندیشه و کاالی نشا   

هاود. سازمان فجار  جهانی در عهارعو    از فکر می  گرفته 

ردن مصادیق این حق از یب ل موافق  نامه فری   ، ضنن هرون

حق مؤلف و حقوق جانبی ، عالئم جغراف ایی ، عالئم فجاری ،  

، طرحهای سات  مدارهای   اتترا   طرح های صدتتی ، حق 

یک ارعه و اطالعا  افشاء نشده، هه فت  ن استاندارد و مت ارهای  

حدایلی جه  حنای  از آنها می  ردازدو هه طور کلّی مالک    

د هر اندیشه تود و کاال و تدما   نش   گرفته متدوی، حق فر

اسا   175:  1400از آن م باود.)کن لی  ور و هنکاران، هر   )

یانون ثب  اتتراعا ، طرحهای صدتتی و عالئم فجاری    30ماده  

ایران، عالم  فجاری آن اس  که این امکان را هرای اوخاص  

ا از  فراهم آورد فا کاالها یا تدما  اوخاص حق قی یا حقویی ر
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فرس نا    کلنه،  هر  فر،  دی ق  ه انی  هه  دهدد.  فشخ    هم 

دستی یا هددسی، وکل یا فرک بی از این دس  که هتواند م ان  

کاالها یا تدما  فنایز ایجاد کدد عالم  فجاری مقسو  می  

وود. مصداق دیگر حقوق مالک   فکری نشانه های جغراف ایی  

نشانهمی از  حنای   یانون  طبق  جغهاود.  ایران  های  راف ایی 

از کشور    ای یلنرو یا ناح ه   را هه  مبدأ کاالئی  عد ن نشانه ای 

هه مخاطب ن تود   ام  .[2] سازدمی  مدتسب  ای  نشانه  عد ن 

می دهد که یک کاال در یک مدطقه تاص  دید آمده و دارای  

مخصوص هه تود می هاود که فقط در آن مدطقه   هایویهگی

می طرحیاف   مصادیق،  دیگر  از  هستدد. وود.  صدتتی  های 

ها جدبه های فزئ دی هه کار رفته در یک ویء  مدظور از این طرح

هه   که  اس   غ ره  و  ها  آم زی  رنگ  اوکال،  ها،  یالب  وامل 

 می    مقصول نوعی جراه   ظاهری می دهد. هه عبار  دیگر

ف  طرح های صدتتی، جدبه های زیدتی و ننادین یک گ  فوان

مقصول مف د و مورد استفاده عنومی را مورد حنای  یرار می  

 .(63:  1388دهدد.)وک ل ،  

 حق اختراع _2_2

یکی از مهم فرین انوا  حقوق مالک   متدوی،حق اتترا  می  

فجاری   عالئم  و  اتتراعا ، طرحهای صدتتی  ثب   هاود.یانون 

را نت جه ففکر فرد یا افراد دانسته اس  و اعتقاد  ایران، اتترا   

هر آن اس  هاید هرای نخست ن هار، فرآیدد یا فرآوردهای تاص  

را ارائه نناید و یا هتواند حدایل فالش کدد فا مشکلی را در یک 

 (   106:  1388حرفه، یا صدت  و ماندد آن، حل نناید.)رئ سی،

 عالئم تجاری -3-2 

ثب  اتتراعا ، طرح های صدتتی و   یانون  30هر اسا  ماده   

عالئم فجاری آن اس  که یادر هاود این امکان را هرای اوخاص  

غ ر فراهم آورد فا کاالها یا تدما  اوخاص حق قی یا حقویی  

را از هم فشخ   دهدد، هه ه انی دی ق فر، هر کلنه، فرس نا   

دستی یا هددسی، وکل یا فرک بی از این دس  که هتواند م ان  

 ها یا تدما  فنایز ایجاد کدد یطتا عالم  فجاری مقسو   کاال

وده و یاهل ثب  تواهد هود. امروزه ها فوجه هه گستردگی و فدو   

از عالئم فجاری و   استفاده  فول دا  در هخا کاال و تدما ، 

نقوه حنای  از آن از اهن   ویهه هرتوردار می هاود.عنده فرین  

ی، این اس  که ورک   تصوص   یک عالم  فجارفی و یا صدتت

متنایز   دیگر  های  ورک   مقصوال   از  را  مقصوالفشان  ها 

دهدد.   ارفقا  را  کددده  مصرف  انتخا   یدر   و  ننایدد 

 ( 27:  1392)ون ،

 قرارداد لیسانس مالکیت فکری 2_4_ 

عده ای در فتریف ل سان  هر جدبه ایجاهی آن ف ک د می کددد 

  فکری می داندد،  و آن را اعطای حق ههره هرداری از مقصوال

هه مجوز   داندد که  را مجوزی می  ل سان   ای  مقاهل عده  در 

گ رنده داده می وود هرای انجام کاری که اگر آن مجوز را ننی  

داو ، صاحب مال فکری می فوانس  فق  عدوان نایض حق 

وود او  ایدام  فتاریف  (که  اره 20:  2005)هونر،.[3]مان   از  ای 

فتریفی   هرتی  و  هوده  یرارداد  و سدتی  اول ه  متدای  هر  مبتدی 

موس  از یرارداد ل سان  ارائه ننودند. در فتریف سدتی و مض ق 

از این یرارداد، ل سان  ع زی ه شتر از فتهد هه عدم فتق ب 

ردادی  که هر اسا  دیدگاه مدرن ل سان  یران س ، در حالی

اس  که هه موجب آن، مالک حقوق و امت ازا  تود نسب  هه  

هه را  فکری  فتاالنهمال  فا  طور  دهد  می  انتقال  دیگری  هه  ای 

ههره حق  این  از  هتواند  ات ر  کددوخ    .[4] )هرداری 

فوجه هه مرافب فوق در فتریف ( ها 9و  8: 2010رینوند و جف،

فوان گف ،یرارداد ل سان  عبار  اس  از اعطای  ل سان  می

 .کلی یا جزئی حق استفاده از مال فکری، مجانا  یا در هراهر عوض

و روش های های غیر قضائی حل    ی داوری بین الملل -5-2

 اختالف 

داوری رووی اس  که ها استفاده از آن دو یا عدد وخ  ذی  

نف  حل و فصل مساله ای را هه یک یا عدد وخ  دیگر مقول  

می کددد که اتت اروان را از یرارداد تصوصی و نه از مقاما   

 (5 :1983،[5]د یک دول  اتر کرده اند.)داوی

دادگاه   در  یضایی  مرافته  هدون  اتتالفا   و فصل  فرآیدد حل 

ماندد داوری، م انجی گری،مساعی جن له ومراکره این فرآیدد  

متنوال مقرمانه، کنتر رسنی و کنتر استر  زا در مقایسه ها 

 ( 138:  1397رس دگی فوسط دادگاه می هاود.)کن لی  ور،

http://www.jaml.ir/article_251234.html#_ftn2
http://www.jaml.ir/article_251234.html#_ftn3
http://www.jaml.ir/article_251234.html#_ftn4
http://www.jaml.ir/article_251234.html#_ftn5


 و داوری سریع [6] ی داوری موردی،سازمان62__

داوری که فوسط یک نهاد ماندد افاق هازرگانی ه ن النلل، دادگ  

اه داوری ه ن النللی لددن، مرکز داوری ه ن النللی دهی، مرکز  

فجاری ه ن النللی دهی، اداره نن شود طرف ن هداهراین هاید هنه 

داوری ه دشان را مشخ  کددد هه عدوان مثال فتداد  جدبه های  

فرآیدد   یا  آئ ن  حاکم،  یانون  داوران،  کردن  انتخا   داوران، 

 .داوری

در مقاهل در داوری سازمانی،یک نهاد فخصصی نقا اداره روند  

داوری را هرعهده م گ رد هر نهاد مجنوعه یواعد تود را دارد  

ظر داوته هاو د  که یک عهارعو  هرای داوری می هاود در ن

روند داوری سری  فوسط موسسه داوری افاق هازرگانی استکهلم  

و وای و اول ن هار ارائه ود.طرف ن داوری درتواس  هایی را ارائه  

می کددد و تواهان مهل  کوفاه فری در اجرای فرآیدد داوری  

می ووند داوری سری  ه شتر مداسب هرای اتتالفا  ها ماه    

 .ساده فر می هاود

 مرکز داوری وایپو _3

سال   در  فکری  مالک    جهانی  هه   1994سازمان  مبادر  

وای و داوری  و  از  «[7] فاس   »مرکز سازش  مرکز  این  ننود. 

کار تود را رسنا  در ژنو آغاز کرد. این مرکز واجد   1994اکتبر 

از مالک   فکری  ساز و کار دا  وری هرای حل اتتالفا  ناوی 

که   وود  می  ارائه  وای و  فوسط  اتتالف  حل  روش  اس .عهار 

از:   کاروداسی؛  1عبارفدد  سازش؛  2(  سری ؛  3(  داوری   )4  )

 (86:  1397داوری.)زار  و رادمددی،

ماه     از  یکی  اس   منکن  وای و،  در  مطروحه  اتتالفا  

را   یرارداد  از  تار   یا  و  اتتالفا   یراردادی  هاودد،  داوته 

هرداری،   ههره  اتترا ،  روانه  حق  یراردادهای  ماندد  یراردادی 

فوافقا  استفاده هم زمان از عالیم فجاری،  روانه ههره هرداری  

یراردادهای   داوریی،  فوزی  مقصوال   یراردادهای  افزارها،  نرم 

دانا هد ان، یراردادهای  هوها و فوسته و یراردادهای انتقال  

 .فدی  دانا

یرارداد نقض وود،   هدون وجود  زمانی که یک حق فکری  اما 

 .اتتالفا  تار  از یرارداد مقسو  می وود

اوخاص حق قی و حقویی می فواندد هه مرکز سازش و داوری  

فاهت     دارای  وای و رجو  کددد. رجو  کدددگان منکن اس  

های یکسان و یا ومتفاوفی هاودد. دول  ها ن ز می فواندد در  

ور  فوافق اتتالفا  تود را هه مرکز ارجا  ننایدد. مسلنا در  ص

این روش، امکان مراجته افراد تصوصی عل ه دولتها هه داوری  

جوادی،   و  )ض ایی  داو   تواهد  وجود  - 142:    1398وای و 

(؛ ها این حال، مراجته هه داوری، ن ازمدد رضای  طرف ن  141

انی مالک   فکری  در یرارداد فی ماه ن تواهد هود. سازمان جه 

درصدد هرآمد یواعدمقررا  کدوانس ون    1994)وای و( از سال  

دس  نخورده هایی مانده هود هه روز    1971هرن را که از سال  

و   اطالعا   های  فداوری  گسترش  از  ناوی  فقوال   فا  کدد 

مبادال    و  داده  های  و  ایگاه  ها  افزار  نرم  نظ ر  ارفباطا  

 (311:  1390فدد،الکترون کی را  ووا دهد.)لون

درسال   امر  از    1996این  جدا  ی  نامه  عهد  یک  یالب  در 

کدوانس ون هرن صور  گرف . این موافق  نامه که هه »متاهده  

عضو هوده    46دارای    2004مار     24وای و« وهر  یافته در  

 [8](888:  2007اس .) ولود،

اهداف موردنظر متاهده ی وای و هه توهی در دیباعه ی آن ه ان 

 ( 54:  1339وده اس )مش ریان،

الف( گسترش و فضن ن حنای  از حقوق  دید آورندگان آثار  

 ادهی و هدری هه گونه ای موثر و هناهدگ

 ( استقرار یواعد ه ن النللی جدید و فوض ح هرتی از یواعد  

هه  رسا های مطرح وده هه فب    موجود هه مدظور  اسخگویی

اجتناعی،   ایتصادی،  های  عرصه  در  گرفته  صور   فقوال  

 .فرهدگی وفدی

 ( اذعان هه فقوال  و مقتض ا  فدون اطالعافی و ارفباطی که 

فاث ر یاهل مالحظه ای هر تلق و ههره هرداری از آثار ادهی وهدری  

 .داوته اس 
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ز آثار ادهی و هدری  د(ها فوجه هه اهن   استثدایی که حنای  ا

 .در عهارعو  حق مولف در فشویق تلق آثار ادهی وهدری دارد

هل ( اذعان هه ضرور  حفظ فتادل ه ن حقوق و مداف  عنوم هه  

ویهه در زم ده آموزش،  هوها و دسترسی هه اطالعا ، هنان  

 (460:  1388طور که از کدوانس ون هرن هر می آید)زرکالم،

نوعی فوافق تاص در عهارعو  ماده  متاهده وای و« در وای   »

کدوانس ون هرن اس  که هدف از آن اعطای حنای  های    20

هرن   کدوانس ون  ها  نباید  و  اس   هدری  و  ادهی  آثار  از  ه شتر 

 .مغایر  داوته هاود

از   متاهده  فبت    هه  فوجه  ها  حنای ،  مورد  حقوق  ح ث  از 

  کدوانس ون هرن، مسلم اس  که حقوق مرکور در کدوانس ون

و هدری وجود   ادهی  آثار،  آورندگان  هرای  دید  ات ر هن،دان 

فرجنه، حق   هه حق  فوان  می  آن جنله  از  که  داو   تواهد 

 .فکث ر، حق  خا اواره کرد

 اختالفات مطروح  در وایپو  1_3

رایج فرین انوا  اتتالفا  مرهوه هه حقوق مالک   فکری وامل:  

نشان می دهد    اتتالفا  مرهوه هه ثب  اتترا  می هاود،آمار

فکری    %29که   مالک    حقوق  حوزه  در  مطروحه  دعاوی  از 

ثب   هه  مرهوه  اتتالفا   اس .  اتترا   ثب   حق  هه  مرهوه 

  اس   داوری  یاهل اتترا  و واگراری یا ههره هرداری آن زمانی  

  در   حال  این   ها,هاود  وده  ه دی    ا  یرارداد  در  داوری  وره  که

ان ن کشورها هدوز صالح    یو   اکثر  اتترا   ثب   یک  اعتبار  ها 

عالئم   یائل هستدد.اتتالفا   ملی  های  دادگاه  هرای  انقصاری 

فجاری مدب  عنده دیگری از اتتالفا  حقوق مالک   فکری  

اتتالفافی که فوسط وای و رس دگی می    %21اس . طبق آمار,  

کدد ، اتتالفا  مرهوه هه عالم  فجاری اس . اتتالفا  این  

انتس  از  متنوال   ایجاد  حوزه  یا  و  مجوز  هدون  فجاری  عالئم  ا  

سبب   و  وود  می  ناوی  کددده  گنراه  و  مشاهه  فجاری  عالئم 

 .گنراهی اوخاص ثالث می گردد

اتتالفا  مرهوه هه ک ی رای  متنوال  وامل کل ه موارد نقض  

یرارداد مرهوه هه حق عاپ و فدظ نا  یراردادی مرهوه هه حق  

الفا  ثب  وده در مرکز  اتت  %16عاپ اس . طبق آمار وای و ,  

داوری و م انج گری،اتتالفا  مرهوه هه حق عاپ اس .)سای   

 11/01/  1400مراجته،  النللی،آترینداوری ه ن 
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 ویژگی های داوری _2_3

 :ویهگی در نظر گرف   4هرای داوری می فوان  

اول ن ویهگی داوری،یراردادی هودن آن اس ،فا طرف ن اتتالف  

رداد هه داورها اتت ار رس دگی  جه  حل اتتالف،هر طبق یرا

اظهار   حق  داورها  یراردادی،  نبود  فرض  در  دهدد،مسلنا 

نظر،مداتله و صدور رای ندارند. این ویهگی، وجه ننایز داوری  

 [9](24:  2008از رس دگی یضایی می هاود.)جورج و ،

ویه رای  دوم ن  اصدار  ها  داورها  که  اس   داوری،این  گی 

تود،اتتالف را حل و فصل می کددد و این تصوص تی س  که  

داوری را از دیگر و وه های جایگزین حل اتتالفا  متنایز می  

کدد،عرا که یدر  و صالح   داوران در رس دگی و صدور رای  

اس  که سبب می وود فا رای مزهور حتی هر تالف نظر یکی  

 .ف ن یا هر دو آنان هاوداز طر

سوم ن ویهگی داوری،آن اس  که آن،ه داوران هه نام رای صادر  

داوران اس .هداهراین  موجح  و  مستدد  هاید  کددد،    هدون   می 

  ه ن   موجود  یرارداد  و  اتتالف  هر  اعنال  یاهل  مقررا   مالحظه

 .کددد  صادر  رای  فواندد  طرف ن،ننی

فوان  ویهگی عهارم داوری،نهایی و الزام آور هودن آن اس  و ننی 

 .از رای داوری در دادگاه فجدیدنظرتواهی کرد

در نظر داوته هاو د که رای داور وکل تاصی ندارد، ولی هاید  

در وکل هه مقررا  داوری و در مقتوی هه تواسته های طرف ن  

ان ن موجد   اس  گوید. رای داور هاید مدلل هاود و مخالف یو

حق نباود. ویتی که رای صادر ود داور فارغ می وود و رای او  

را   مختومه  امر  ارزش  و  اس   االجراء  الزم  و  یطتی 

( ها این ففاس ر داوری حقوق مالک    11:  1386دارد.)تزاعی،
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فکری هه سبب داوتن ویهگی های فوق الرکر و هن،د ن سرع   

حوزه حقوق ه ن  هاال و مقرمانگی از طرق مقبو  رس دگی در  

موی    دستور  فرام ن  ها  مثب   های  ویهگی  این  اس .  النلل 

 .موجود در مقررا  داوری وای و،فکن ل می وود

 نمون  آرا داوری وایپو در حوزه مالکیت فکری  3_3

سه ننونه از  رونده های داوری مالک   فکری مطروحه در وای و  

 در ذیل هررسی می وود

 تد  یا حق اتترا ،یک مختر   در یکی از  رونده های حوزه  

ارو ایی که دارای  تد  در استرال ا، کانادا، ارو ا و ایاال  متقده  

اس ، ل سان  حق اتترا  تود را هه یک ورک  آس ایی واگرار  

هرداری حاوی یک   ههره  یراداد  یا  ل سان   این  هود.  هود  کرده 

وره داوری وای و هود که یک دیوان داوری سه نفره را   ا  

هزیده ه د هاید  ایدکه عه کسی  مورد  در  هود. طرف ن  کرده  ی 

فندید  تد  یا حق اتترا  را ه ردازد اتتالف نظر داوتدد. در  

نهای  ورک  آس ایی مجوز را فس  کرد و    از آن مختر   

ارو ایی درتواس  داوری را ارائه کرد و ادعای تسار  کرد.سه  

مهار  های    داور مدصو  از فخص  مالک   فکری یاهل فوجه و

زهانی الزم هرتوردار هودند که هه آنها امکان می داد مدارک را  

هه زهان های مختلف هررسی کددد.    از یک سری فبادل نظر  

ماه    از ورو  داوری رای صادر    14و هررسی وواهد، دیوان  

کرد. دیوان ها فوجه هه ایدکه ورک  آس ایی حق فس  یرارداد  

ه را  اس ، ورک   نداوته  هازگرداندن  را  و  ه  ردات  تسار  

ننونه های اول ه، طرح ها و اسدادی که در عارعو  ل سان   

 .رد و هدل وده هود هه مختر  مقکوم ننود

ورک    فجاری،یک  عالئم  حوزه  ها  دیگری  در  رونده 

نرم فوسته هرای  دهدده  فجاریی  ونالی،عالم   آمریکای  افزار 

ادا هه ثب  رسانده هود.  افزار ارفباطی در ایاال  متقده و کاننرم 

یک فول د کددده سخ  افزار کام  وفر مستقر در جاهای دیگر  

عالم  فقریبا  یکسانی را هرای سخ  افزار کام  وفر در فتدادی  

از کشورهای آس ایی هه ثب  رساند. هر دو طرف در حوزه های  

یضایی مختلف در راهطه ها ثب  و استفاده از عالئم تود درگ ر  

نی هوده اند. هر یک از طرف ن عنال  دیگری را از ثب  مراحل یانو

یا استفاده از عالم  متتلق هه تود در حوزه یضایی که در آن 

دارای حقوق هودند،مد  کرده هودند. هه مدظور فسه ل استفاده  

یک   طرف ن  جهان،  سراسر  در  تود  مرهوطه  عالئم  ثب   و 

وری  فوافقدامه هنزیستی مدتقد کردند که حاوی یک وره دا

وای و اس . زمانی که ورک  آمریکایی ونالی ستی کرد عالم   

فجاری تود را در یک کشور آس ایی تاص هه ثب  هرساند، هه  

دل ل تطر اوتباه گرفتن ها عالم  یبلی طرف مقاهل، درتواس   

رد ود. ورک  آمریکای ونالی از طرف دیگر درتواس  کرد  

هتواند عالم  ت فا  این ورک  کنک کدد  ود را در آن که هه 

کشور آس ایی هه ثب  هرساند و هدگامی که طرف مقاهل امتدا   

از   کرد.     آغاز  را  داوری  آمریکایی،مراحل  ورک   کرد، 

  شدهادا  ارائه وده فوسط مرکز، طرف ن یک وک ل فخصصی  

مالک   فکری را هه عدوان داور انقصاری مدصو  کردند.داور  

راه هه  وانقصاری  فوافقی   شدهاد  فوسط طرف ن، که حل  ده 

افزار را ها ورایط مداسب هه  اعطای مجوز فوسط سازنده سخ  

گزارش  ارائه  هه  فتهد  جنله  از  ونالی،  آمریکای  های  ورک  

 .کرد، عنلی کردای هه طرف دیگر، ارائه می دوره 

و در نهای  در  رونده ای ها موضو  ک ی رای  یا حق نسخه  

 رفغال و اس ان ا،یرارداد   هرداری،فه ه کدددگان ف لم از مکزیک،

فول د مشترک ف لنی را هرای یک ف لم ان ن شن مدتقد کردند.  

این  در  اتتالف  گونه  هر  که  داو   می  مقرر  فوافقدامه  این 

حوزه،هر اسا  یوان ن داوری سری  وای و فوسط یک داور مدفرد  

از   سال     و فصل وود. یک  یوان ن مکزیک حل  ها  مطاهق 

ور یرارداد،  ها  انتقاد  را  یرارداد  یکجانبه  طور  هه  مکزیکی  ک  

اس ان ا   و  از  رفغال  طرف ن  ننود.  یرارداد،فس   نقض  ادعای 

درتواستی را هرای داوری سری  وای و مبدی هر فس  نادرس   

ننودند.   مطرح  توانده،  طرف  فوسط  مشترک  فول د  فوافقدامه 

   از رایزنی ه ن طرف ن اتتالف و مرکز، یک داور انقصاری  

هرس  داوران مرکز فت  ن ود. ها فوجه هه ماه   هس ار فدی از ف

اتتالف، از یک کارودا  درتواس  ود فا ک ف   مواد مورد  

یک   از  کدد.     ارزیاهی  را  ان ن شن  ف لم  فول د  در  استفاده 

استفاده از س ستم   ها  استنا  دو روزه که کامال  آنالین  جلسه 

کنی را صادر کرد  ویدئو کدفران  انجام ود، داور انقصاری ح 

که یانونی هودن فس  یکجانبه فوافقدامه فول د مشترک را ف ی د 

مراجته، وای و،آترین  کدد.)سای    )،1400/11/1می 



https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-

example.html) 

 داوری پذیری اموال فکری در حقوق ایران و اروپا _4

 وق ایران داوری پذیری اموال فکری در حق 4_1

یانون ثب  اتتراعا ، طرح های صدتتی و عالئم    59در ماده  

فجاری ایران آمده اس : رس دگی هه اتتالفا  ناوی از اجرای  

این یانون و آی ن نامه اجرایی آن در صالح   وتبه یا وتب 

فا   هاود که حداکثر  فهران می  دادگاه های عنومی  از  تاصی 

وسط رئ   یوه یضائ ه  وا ماه هتد از فاری  فصویب یانون ف

فوسط  صدتتی  مالک    اداره  فصن نا   گردد.  می  فت  ن 

هاید   مرهوه  دادتواس   و  اس   اعتراض  یاهل  ذیدف   اوخاص 

ظرف دو ماه از فاری  اهالغ فصن م هه ذیدف  و یا اطال  او از آن  

، هه دادگاه صالح فقدیم گردد. فجدیدنظرتواهی از آراء و نقوه  

مقررا    فاه   و  رس دگی،  عنومی  های  دادگاه  دادرسی  آی ن 

انقال  در امور مدنی اس . در تصوص ایدکه مقصود این ماده،  

  ا ه دی صالح   انقصاری اس  یا نه ، اههامافی مطرح وده  

اس . هه نظر می رسد مقرره فوق هه متدای صالح   انقصاری  

مقاکم و داوری نا ریردانستن این موضوعا  نباود )جد دی و  

( و انقصار رس دگی یضایی هه این دعاوی   45: 1396غ اثوند، 

  یانون   60  ماده  ایران،  حقوق  در.  اس   هوده  مدنظر  فهران   در

  مدنی   دعاوی  فجاری،  عالئم  و  صدتتی  طرحهای  اتتراعا ،  ثب 

  ارجا    یاهل    ک فری  دعاوی  مسلنا.  اس   داده  فن ز  را  ک فری  و

تصاص دادن  ات  مدنی،  دعاوی  ها   در  اما.  ندارند  را  داوری  هه

نافی   فدهایی  هه  دعاوی،  این  هه  رس دگی  هرای  تاصی  وتب 

هرای   انقصاری  های  ن س .،عد ن صالح    آنها  داوری ریری 

هرتی وتب مقاکم ملی، فدها نوعی فقس م کار یضایی اس  و  

ماده   اسا   هن ن  هر  ن س .  داوری ریری  عدم  کددده  فت  ن 

داوته: ها فوجه  آی ن نامه یانون ثب  اتتراعا  ن ز مقرر    179

یانون ثب  اتتراعا ، رس دگی هه دعاوی حقویی و    59هه ماده  

ک فری مرفبط ها یانون و این آی ن نامه در صالح   وتبه یا  

وتب تاصی از دادگاه های عنومی فهران اس  و در صور   

امکان در اداره کل مالک   صدتتی مستقر می ووند. در مورد  

تار  از فهران وای  یا کشف و دعاوی ک فری ، عدان،ه جرم در  

یا متهم در تار  از فهران دستگ ر وده هاود، در این صور   

فقق قا  مقدمافی در مقل ویو  یا کشف جرم یا دستگ ری  

های   دادگاه  هه  رس دگی  هرای  و  رونده  آمده  عنل  هه  متهم 

  آئ ن   180 مرکور در فوق ارجا  م شود. و در نهای  طبق ماده  

تتراعا : عدان،ه در ضنن رس دگی ک فری ،  ا  ثب  یانون نامه

متهم هرای دفا  از تود موضو  مالک   اتترا ، طرح صدتتی ،  

عالم  و نام فجاری را مطرح کدد، دادگاه صالح مقرر در ماده  

یانون، تود هاید هه این موضو  رس دگی نناید.و در نهای     59

از آراء  آی ن نامه یانون ثب  اتتراعا  ن ز فجدیدنظر    189ماده  

آی ن   مقررا   فاه   را  حوزه  این  رس دگی،در  نقوه  و  مقاکم 

یا   مدنی  امور  در  انقال   و  عنومی  های  دادگاه  دادرسی 

 .ک فری،می داند

وناره   دادنامه  اسا   از    9109970270101133هر  صادره 

دادگاه فجدیدنظر استان فهران دعوای الزام هه انتقال   56وتبه 

اری، ارفباطی ها اتتالف درمورد  رسنی هخشی از امت از نام فج

اجرای یانون ثب  اتتراعا ، عالئم فجاری و طرح های صدتتی 

ندارد و لرا رس دگی هه آن فاه  یواعد عنومی صالح   مقلی  

عنومی   دادگاه  از  تاصی  وتبه  صالح    در  و  دادگاههاس  

وناره   رأی  طبق  ن س .    9109970900102015فهران 

وتبه   از  دیوان  1صادره  کتا     هدوی  انتشار  اداری،  عدال  

و   فرافتی  امور  مصادیق  از  اثر  صاحب  اجازه  هدون  دیگری 

رس دگی هه آن، تار  از صالح   دیوان اس . هن،د ن هه هه 

صادره    9109970901302285موجب موجب دادنامه وناره  

هدوی دیوان عدال  اداری، رس دگی هه وکای  از    13از وتبه  

  1نون ثب  اتتراعا ، تار  از  یا  17فصن نا  کن س ون ماده  

 .صالح   دیوان و در صالح   دادگاه عنومی فهران اس  

در الیقه یانون جام  داوری ایران که هدوز هه فصویب مجل   

وورای اسالمی نرس ده اس  ، هرای اول ن هار هه وضوح هه داوری  

 ریری دعاوی مالک   فکری  رداتته وده اس  و مطاهق ماده  

هوه هه اصل حقوق مالک   فکری که ن ازمدد  آن، دعاوی مر  5

ثب  می هاودد، یاهل ارجا  هه داوری ن ستدد. هدد سوم ماده ن ز  

دعاوی راج  هه اصل حقوق مالک   فکری را که هه طرف   نهاد  

اداره مالک   صدتتی یا وزار  فرهدگ و   دولتی مرهوه، مثل 

اس .  ندانسته  داوری  هه  ارجا   یاهل  م شود،  مطرح    ارواد 

هن،د ن فبصره این ماده ن ز مقرر می دارد : دعاوی مرفبط ها  



نقض حق، انتقال حقوق، امت از ههره هرداری و امثال آن یاهل  

ارجا  هه داوری می هاود. هداهراین عدان،ه این الیقه مراحل  

آن، دعاوی مالک   فکری یاهل    5فصویب را کامل کدد، در ماده  

صراح  مشخ  وده اس .  داوری و دعاوی غ ریاهل داوری هه  

ها فوجه هه ایدکه هه طور صریح یا ضندی در این الیقه از نظم  

عنومی در حقوق ایران صقبتی هه م ان ن امده اس ، هه نظر  

هرتی   نا ریری  داوری  هرای  مدنظرحقویدانان  مت ار  م رسد 

دعاوی مالک   فکری، صالح   نهادهای دولتی در ثب  و در 

 دگی هه اتتالفا  این دسته از  نهای  صالح   انقصاری رس

)حب با،وووتری، اس   در 162:  1399حقوق  نهای   در   )

س اس  های اجرایی ایداما  ملی مرهوه هه مالک   صدتتی از  

مصو    کشور  علنی  جام   فسه ل   11هدد    1392نقشه  هه 

داوری و حل اتتالف فخصصی مسائل مرهوه هه مالک   فکری  

 .ی،اواره دارددر مراج  فخصصی و حقویی غ ردولت 
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الیقه داوری در کدار حق فکری    5در نظر داوته هاو د که ماده  

هی ن ار از ثب ، هه دعاوی ناظر هر ههره هرداری و نقض مالک    

ثب   از  ایاز  ه ن  فکری  حق  اس ،ننود  فکری  رداتته 

ی و ادهی س ، که این  ی مالک   هدرهای فکری حوزه آفریدا 

اتر   و  ثب   هه  ن ازی  عرا  اس   داوری  هه  ارجا   یاهل  حوزه 

داری  گواه دامه  ههره  ها   گ ر،در  سوی  از  ن س .  اتترا   ی 

مالک   فکری این دعاوی که ه شترین زم ده ارجا  هه داوری  

را دارد، در نت جة یراردادهای ل سان  یا واگراری هه وجود می  

یراردادی،داوری  ریر مقسو  می گردند.    آید و هه دل ل ماه  

و   یراردادهاس   ففس ر  هه  مرهوه  ه شتر  دعاوی  این  وای ،  در 

جدبه های فدی حق مالک   فکری، کنتر در آن هقث می وود.  

انجام فتهدا  یراردادی مثل افشای دانا فدی، مقدوده حقوق  

اعطاوده و... در دعاوی یراردادی حقوق مالک   فکری هه هقث  

ته م شود. هدیهی اس  که این موضوعا  که هنه از آزادی  گراو

یراردادی طرف ن سرعشنه م گ رد و مرفبط هه مداف  وخصی  

افراد س ، ا هه  ریر کلی داوری طور اس .) ههنئی و و   عطار،  

1397    :51) 

این   اس   منکن  اس .  حقوق  این  نقض  دعاوی  دیگر  مورد 

ه وجود آید. طب تی دعاوی، تار  از هرگونه راهطة یراردادی ه

اس  که در این موارد، فدها در صور  فوافق طرف ن    از هروز  

اتتالف، مسئله داوری این دعاوی طرح می وود. اما آن،ه ه شتر  

ه ن   یرارداد  هاوجود  که  اس   فرضی  دهد،  می  رخ  درعنل 

از   یرارداد،  مقدوده  از  تار   یرارداد،  اطراف  از  یکی  طرف ن، 

 کدد. در این موارد، اگر وره داوری   مقصول فکری استفاده م

  ا ه دی وده در یرارداد هه نقو کافی گسترده هاود، امکان  

هاو د که   داوته  نظر  می وود.در  مطرح  نقض  دعاوی  داوری 

نقض حقوق  تد  یا حق اتترا ، زمانی س  که یک مقصول ،  

در  روانه   موجود  ادعاهای  از  یکی  حدایل  مادی  عداصر  هنه 

ثب  وده، دارا هاود.در مقاهل نقض یک عالم     اتتراعی را که

از   دیگری،  وخ   وودکه  می  مققق  فجاری،زمانی  مارک  یا 

عالم  فجاری مورد حنای  ههره هبرد و سبب گنراهی وود.  

کارگ ری   هه  درهرگ رنده  طورکلی  هه  نقض،  دعاوی  هداهراین 

مقصول فکری، هدون اجازه صاحب آن اس . .) ههنئی و و   

 (55  :  1397عطار،  

ها این حال در نظر داوته هاو د که ه شترین اتتالف نظرها در   

تصوص داوری  ریری در م ان کشورهای مختلف،در تصوص  

اعتبار حق مالک   فکری نظ ر اعتبار وریه اتترا  یا مالک    

آن حق فکری دیدگاههای مختلفی در م ان کشورها مطرح وده  

حقوق و یراردادهای  اس . اغلب کشورها ، دعاوی مرفبط ها نقض  

ههره هرداری را یاهل ارجا  هه داوری می داندد؛ زیرا در این یسم 

  13-  14:  1395دعاوی ، مدفت  عنومی وجود ندارد )رضایی،  

). 

حقوق   موضوعا   در  هاو د،داوری  داوته  نظر  در  نهای   در 

مالک   فکری هناندد سایر داوری های فجاری در سالهای ات ر،  

شی داوته اس .در نظر داوته هاو د که داور در  روند رو هه افزای

فنام ورایط، فق  اراده طرف ن نبوده و صدور رأی اجرا ودنی  

ن ازمدد   اس ،  داوری  دیوان  و  طرف ن  مطلو   که  اثرهخا  و 

لقاظ   هه  فکری  مالک    دعاوی  در  که  اس   مالحظافی 

ه داه دی حقوق عنومی و تصوصی،   یرارگرفتن در موضوعا  

ر هه فرد تواهد داو . هداهراین دادوران گرانقدر  جلوه ای مدقص

  و   اس    ریر  داوری  موضو ،  آیا هاید اهتدا هررسی ننایدد که اوال  



.  ت ر  یا  اس   مدطبق  عنومی  نظم  ها  هالقوه  داوری،  موضو   ثان ا

  مال   یدارنده   هه  این  ثب   یلقظه   از  فکری  حق  یک  طرفی  از

رسن    دول    نزد  ثب   ها  اموال  این.  گ ردمی   فتلق  فکری ها 

ی ثب  یاهدد و دروای  این دول  اس  که ها اعطای گواه دامه می

کدد و هداهراین  ها حقوق انقصاری، اعطا می هه آن [10]   اتترا

گواه دامه این  اعتبار  هه  مرهوه  دول   دعاوی  در صالح    ها 

یانون ثب    18ی  فواند هه داوری ارجا  وود. ماده و ننی   اس 

فواند  دارد که هر ذی نف  می ه ان می  1386اتتراعا  مصو   

گواه دامه  نناید.  اهطال  درتواس   دادگاه  از  را  اتتراعی  ی 

هداهراین، درتصوص اموال فکری ن ازمدد ثب ، عدان،ه دعوایی  

جود داوته هاود،  ی اتترا  و درمورد صق  یا هطالن گواه دامه 

یاهل   ارجا  هه داوری ندارد. اما درتصوص دعاوی ای جز مورد  

 .مرکور، در سکو  یانون گرار یائل هه  ریرش داوری هست م
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در سطح افقادیه ارو ا، هس اری از یدینی فرین و وداتته وده  

عضو این افقادیه  فرین سازمانهای داوری جهان، در کشورهای  

از   فوجهی  یاهل  هخا  هرساله  رو،  هن ن  از  هستدد؛  مستقر 

اتتالفا  فجاری در جهان، هرای حل و فصل نهایی روانه این 

  43(. هه موجب ماده  39:    1397سازمانها م گردند )رضوان ان،  

( : »هریک  2000مدشور حقوق اساسی افقادیه ارو ایی )مصو   

حق قی یا حقویی مق م یکی از  از وهروندان افقادیه، هروخ   

کشورهای عضو و هروخ  حقویی که دارای دفتر ثب  وده  

در یکی از کشورهای عضو اس ، حق دارد در زمان سوءمدیری   

ارو ایی   ارکان جامته  نهادها یا  اَعنال  انجام  استثدای    - در  هه 

دیوان دادگستری و دادگاه هدوی هه هدگامی که در مقام یضایی 

م کددد   از    -عنل  کددد«.   ا  م انج گر وکای   یا  داور  هه 

فصویب مقرره مزهور ن ز م توان هه کدوانس ون ارو ایی در مورد  

( ژنو  کدوانس ون  یا  النللی  ه ن  فجاری  و  1961داوری   )

( ارو ا  افقادیه  داوری  مهنترین  1990کدوانس ون  عدوان  هه   )

فالوهای صور  گرفته در سطح افقادیه، در راستای فشویق یا  

هه داوری در دعاوی مختلف اواره ننود. کدوانس ون    لزام ارجا ا

و  النلل  ه ن  سطح  در  فجاری  دعاوی  درتصوص  نخس  

کدوانس ون دوم در ارفباه ها دعاوی مال افی در سطح افقادیه  

 .می هاودد

در   فدها  اتترا ،  اهطال  روانه  دعاوی  آلنان،  حقویی  نظام  در 

اس . هاید فوجه داو  که    صالح   دادگاه فدرال   روانه اتترا 

در اعطای این  روانه،  «[11] در این کشور، »اداره  روانه اتترا 

کل ه   آلنان،  یانونگرار  هداهراین  م  ردازد؛  ماهوی  هررسی  هه 

یاهل ارجا  هه  دعاوی ناظر هه اعطاء یا اهطال  روانه اتترا  را غ ر

نظام تصوصی حل و فصل اتتالفا  می داند )ههنئی و و    

 .(36:    1397عطار،  

ها  راهطه  در  که  فردیدهایی  عل رغم  فرانسه،  حقویی  نظام  در 

یاهل   ارجا  هه داوری  دعاوی مالک   فکری )هه ویهه دعاوی  

مرهوه هه  روانه حق اتترا ( وجود داوته، امروزه  ریرفته وده  

که هه  روانه    اس   مرهوه  حقوق  دانستن   واگراری  غ ریاهل 

اتترا  هه نقو مطلق، نادیده گرفتن آزادی یراردادی  طرف ن در  

اس ؛ عرا که حقوق   از عد ن حقویی  ایتصادی  هرداری   ههره 

مرهوه هه  روانه اتترا ، عل رغم   روی از فشریفا  اداری هر  

م شود.در مقسو   تصوصی  دارای های  ازجنله  م ان    دول ، 

نظامهای حقویی گوناگون، حقوق سوئ   و هلهیک ها  ریرش  

اثر مطلق رأی داور، عددین گام از سایر نظامهای حقویی فرافر  

 .(46-38:  1397رفته اند )ههنئی و و   عطار،  

 و پیشنهادات  ینتیج  گیر

یانون   داوری  و هخا  النللی  ه ن  یانون داوری فجاری  اصالح 

دادرسی مدنی یک مهم   اس ،اما  آئ ن  نا ریر  انکار  و ضرور  

و   داوری  الیقه  یکی  هاو م  غافل  الیقه  دو  فصویب  از  نباید 

دیگری الیقه جام  حنای  از مالک   فکری ،عرا که یوان ن  

داوری و مالک   فکری ما در ایران هس ار ضت ف فر از کشورهای  

افقادیه ارو اس  و هه عدوان زم ده ای جه  القاق هه سازمان  

انی هازه دی مقررا  مالک   فکری و داوری ودیدا  فجار  جه

  شدهاد می وود،از سوی دیگر  اندمی کرونا ضرور  فوجه هه  

داوری هرتط را مورد فاک د یرار داد که این مهم هه توهی در 

یوان ن داوری وای و اواره وده و دعار کنبود ن  یانونی در این  

،مدطبق ها  حوزه هست م.آن،دان که در این فقق ق هررسی ود

واجد   فهران  عنومی  های  دادگاه  از  یانونی،وتبی  نصوص 

این   ولی  س   فکری  مالک    دعاوی  هه  رس دگی  صالح   

موضو  نافی ارجا  عد ن دعاویی هه داوری نبوده و ها فصویب  
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رف    ها   این  در  یانونی  نصوص  داوری،سکو   جام   الیقه 

در  تواهد ود.آن،ه مسلم اس  در دعاوی نقض مالک   فکری 

فرض وجود یرارداد و وره داوری ماه ن طرف ن امکان ارجا   

هه داوری فراهم اس  اما در فرض نبود عد ن راهطه ای ارجا   

هه داوری در هاله ای از اههام اس  و در دعاوی ل سان  مالک    

اس ،داوری  ریری   یرارداد دو جانبه  از  ناوی  ایضا  فکری که 

ی آن،دان که در  رونده  مالک   فکری  ریرفته وده اس .وانگه

های داوری وای و ن ز ننایان اس ،ضرور  آموزش ه شتر داوران  

و آودایی ها مفاه م مالک   فکری یک ضرور  اجتدا  نا ریر  

اس  که ههتر اس  مورد اهتنام یرار گ رد که این مهم ن ازمدد  

فوسته و فنرکز ه شتر هر وکال  فخصصی و حوزه مالک   فکری  

ان منلو از وکالیی س  که آودایی عددانی ها  س  عرا که ایر

 ..حوزه حقوق مالک   فکری ندارند

 سپاسگزاری

هه تاطر  آزاد اصلفهاناز متاون  مقترم  هوهشلی دانشلگاه  

هنکلاری در اجرای  هوها حلاضلللر و  حنلایل  متدوی  

 .وودس اسگزاری می

داوران مقترم هله تلاطر ارائله نظرهلای سلللاتتلاری و    از

 .وودس اسگزاری می  علنی

 منابع  - 7

 الف(کتاب   -

حل 1388رئ سی،ل ال،  - نظام  مالک    ،  حقوق  اتتالفا   وفصل 

 متدوی، فهران: انتشارا  جدگل. 

و  1392ون ،عبدالقن د،  - فجاری  عالئم  هر  مالک    حقوق   ،

علم  کتب  فدوین  و  مطالته  سازمان  فهران:  اول،  عاپ  صدتتی، 

 ها )سن (. انسانی دانشگاه 

ه ن 1397کن لی  ور،علی،- فجار   حقوق  حقویی   ،متون 

 النلل،فهران،جدگل،عاپ اول.

.حقوق ه ن النلل ایتصادی، عاپ اول،  1390لونفلد، آندریا  اف،  -

 انتشارا  جدگل، ، 

.حق مولف و حقوق فطب قی، عاپ اول،  1339مش ریان، مقند،  -

 انتشارا  دانشگاه فهران، 

 ب(.مقال  

یاهل   داوری  '(.  1397ههنئی, مقند علی, و   عطار, حسدی. )-

حقوق   ثب دعاوی  ن ازمدد  فکری  ه ن   ,'مالک    حقویی  مجله 

 :pp. 31-64. doiفاهستان((,    -)ههار    58)وناره  35,  النللی

10.22066/cilamag.2018.31682 

ویهگی  '(.  1387ففروی, مقند ع سی, نهاد, س د مقند اسدی. )-

های مقررا  داوری سازمان جهانی مالک   فکری و مقایسه آن ها  

ه  فجاری  داوری  النللییانون  تصوصی ,'ن  حقوق  ,  مطالتا  

38(1  ,)pp  .-. 

نسترن،- یزویدی،  غ اثوند  لت ا،  در  1396جد دی،  ،داوری  ریری 

  13نظام حقویی ایران ها ف ک د هر رویه یضایی،حقوق فطب قی جلد  

 ( 108)  ا ی    2 ای ز و زمستان وناره  

-( زهرا.  وووتری,  ست د,  و '(.  1399حب با,  عنومی  نظم 

فکری  ریری  داوری  مالک    دادگستری ,'دعاوی  حقویی  ,  مجله 

84(110  ,)pp. 143-161. doi: 

10.22106/jlj.2020.116017.2981 

تزاعی، حس ن، رای داور در حقوق داتلی و فجار  ه ن النللی، -

 11، صفقه  1386،  ای ز  3، وناره  37فصلدامه حقوق، دوره  

تتالفا   (، مطالته ی فطب قی داوری  ریری ا1395رضایی، علی )-

،  17، وناره  8راج  هه مالک   فکری، فصلدامه فتالی حقوق، سال  

 .34-7ص   

اصول حقویی  '(.  1397زار , علی, اهراه نی رامددی, جنش د. )-

فقق قا  حقویی   ,'حاکم هر داوری سازمان جهانی مالک   فکری

 . pp. 81-106(,  42)11,  آزاد 

ستار،  - کالم،  هدری1388زر  و  ادهی  مالک    سازمان  ،حقوق   ،

 مطالته و فدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 

مطالته  '(.  1400کن لی  ور, علی, رئ سی, ل ال, راعی, مستود. )-

فطب قی فداه ر   شگ رانه از نقض مالک   فکری در س اس  جدایی  

فقد دی ایران و رویه رکن حل و فصل اتتالفا  سازمان فجار   



مطالتا    شگ ,'جهانی  علنی  جرمفصلدامه  از  (,  59)16,   ری 

pp. 173-190. doi: 

10.22034/cps.2021.208292.1276 

 ج(پایان نام  

، حل و فصل اتتالفا  حقوق مالک   فکری  1394متزی،سروش،-

ه ن   فجار   حقوق  ارود  نامه  النللی، ایان  ه ن  داوری  طریق  از 

 النل.داوکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان.
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Abstract:  
Arbitration is one of the most important and alternative ways of resolving disputes. Resolving legal 
disputes through arbitration has advantages over litigation, such as the speed of arbitration over 
litigation, as well as the consent and agreement of the parties to the arbitration, whether the 
agreement is in the contract or after the dispute. also, disputes related to intellectual property are 
also areas of arbitration, but in Iran, the study of the arbitrability of intellectual property claims is 
one of the objectives of this study. On the other hand, the subject of intellectual property rights as a 
specialized subject requires experience, knowledge and mastery of relevant international rules. 
However, the question of what claims in the field of intellectual property can enter the arbitration 
process, by examining the draft of the Comprehensive Arbitration Law and the executive policies of 
national measures related to industrial property adopted in 1392 and the WIPO Arbitration Center 
and arbitrators in the field of arbitration will be given Which shows the special attention to the 
arbitration of intellectual property claims and shows that the existence of a competent intellectual 
property court in Tehran does not negate arbitration and arbitration in the field of contracts of 
transfer and exploitation of intellectual property, ownership of unregistered trademarks may be 
possible. 

Keywords:  Intellectual property law. international arbitration. Dispute Resolution . WIPO Arbitration Center. 
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