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 چکیده

 کل   یصلورت بل   ؛اسلت  آن بل   متصل   یقانون و ینیع و یفرض حقوق یتمام با عیمب انتقال ع،یب
 تعلل   ماننلد  فروشنده تیمالک در ینقص هر. باشد عیمب بر یحقوق تصرفات یۀکل بر درقا داریخر
. سلادد یمل  دارخدش  را یو حقوق و داریخر مطل  تیمالک ،ثالث رهنح   ای ارتفاق ،انتفاع ح 

 ه،کلرد  تیل حماو  ییشناساآن را  قانون ،یاجتماع تحوالت ۀجینت در ک  حقوق نیا اد دست  کی
 تصلر   و تیمالک است ممکن ک  است معامل  موضوع مال ب  نسبت ثالث یفکر تیمالک حقوق
 13 ۀملاد  خصلو  بل   ،حاضلر  نیقلوان  در ذکلر  بلاوجود . سلادد روبرو  مشک  با را داریخر یقانون

 بلا  ثاللث  یفکلر  تیل مالک یادعلا  اسیق نیهمچن و کاال یالمللنیب عیب ب  راجع نیو ونیکنوانس
 املا  گلردد؛  حلاک   مسللل   نیل ا بلر  یمشابه قواعد تا ستا شده تالش ،یو یاحتمال حقوق گرید

 ک  دیآ وجودب  دمین  نیا در ییهاتفاوت تا است شده باعث یفکر تیمالک حقوق خا  تیماه
 خسارت جبران» یقرارداد شروط  یطر اد را قانون در نقص ک  داردیم آن بر را معامل  نیطرف
 یروشل  بلا  مقالل   نیل ا در. کنلد  برطلر   «ثاللث  یفکلر  تیمالک حقوق یادعا ۀجینت در داریخر
 حقلوق  خصلو   در ثاللث  یاحتملال  یادعلا  یاجلرا  ضمانت تا شودیم تالش یقیتطب -یلیتحل
 جل  ینت نیل ا ب  انیپا در. دشو یبررس ،خسارت جبران شرط درج  یطر اد ژهیوب  یفکر تیمالک
 درج ،یفکلر  تیل مالک حقلوق  خصو  در یحقوق یهانظام تفاوت ب  توج  با ک  دیرس  یخواه
 یالمللنیب عیب در یتوافق س یمکان کی عنوانب  خصو  نیا در خسارت جبران شروط یلیتفص
 .دارد ضرورت کاال

 یدیکل واژگان
 .نیتضم خسارت، جبران دار،یخر ع،یب ،یفکر تیمالک حقوق
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 مقدمه
شت  باشلد؛  اصوالً بایع باید کاالیی را ب  خریدار بفروشد ک  حقی اد شخص ثالث در آن وجود ندا

سادد. این حقوق چراک  چنین حقی مالکیت مطل  خریدار را بر کاالی موردنظر دچار خدش  می
ممکن است ماهیتی عینی و مادی یا حقوقی و غیرمادی داشت  باشد. هرچنلد مسلا   پیراملون    

بلوده،  روبرو اجراهای قانونی نقض حقوق مادی شخص ثالث بر مبیع با اختال  نظرهایی ضمانت 
ندرت در خصو  ماهیلت  دانان قرار گرفت  است و در قوانین ب ا ب  تفصی  مورد بررسی حقوقام

وجلوداین، در خصلو  حقلوق غیرملادی ثاللث کمتلر       خورد. بلا چش  میو قیود آن اختالفی ب 
های تحلیلی مطرح شده است. یکلی اد ایلن حقلوقی کل  در نتیجلۀ تحلوالت اجتملاعی و        بحث

های حقوقی شناسلایی شلده، حقلوق مالکیلت     فکری در اغلب نظام پذیرش نظام حقوق مالکیت
 ملال گونل  کل  احتملال دارد    اساس، هماناینفکری شخص ثالث بر مال موضوع معامل  است. بر

 ایل  طلرح  بلر  یحق ثالث شخص است ممکن باشد، ثالث شخص رهن ح   متعلَّ معامل  موضوع
  باشد. املروده بلا توسلعۀ دسترسلی بل       و یا عالمت محصول موضوع معامل  داشت اختراع ۀویش

 یمحتواهلا تلوانی   هلای دیجیتلالی، ملی   کنندۀ رسان های تودیعاینترنت پرسرعت و انبوه سایت
های دیجیتلال  دست آوری . باتوج  ب  سهولت تودیع رسان ب  موس کبا کلیک ی تنها را یمتفاوت

ل مواجهۀ طرفین قرارداد با ادعای رسد احتمانظر میو افزایش فروشندگان چنین محتواهایی، ب 
هایی نیز رو ب  گسترش است. بنابراین پرسشی ک  در نقض حقوق مالکیت فکری در چنین داده

شود این است ک  خریدار در صورت برخورد بلا چنلین موضلوعی اد چل      این خصو  مطرح می
طلور مفصل    ادام  ب  طور ک  درتواند بهره ببرد؟ همانراهکارهایی برای مراجع  ب  فروشنده می

بررسی خواهد شد، شاید قواعد عمومی تا حدی اد خریدار حمایت کند. در این فرض، گلام اول،  
سادی این دو گروه اد حقوق با یکدیگر و اعمال قواعد مشاب  بر گلروه دوم اسلت؛ بل  ایلن     مشاب 

درنظلر گرفتل    مثابۀ عیبی در انتقال مالکیلت مطلل  بل  خریلدار     صورت ک  ادعا یا ح  ثالث ب 
شود و بر اساس قاعدۀ الضرر، خسارت وی قاب  جبران است؛ اما با توجل  بل  ایلن نکتل  کل       می

چنین جبران خسارتی رابطۀ مستقی  بلا حلدود پلذیرش حل  بلرای ثاللث و تل ثیر آن در بیلع          
  شده دارد، اگر بگویی  ک  انتقال مال مرهون  غیرنافذ اسلت و ملرتهن نیلز اد تنفیلذ معاملل     واقع

خودداری کند، یا آن را رد نماید و درنتیج  موجب ابطال معامل  گردد، خسارت خریلدار شلام    
های افزایش های معامل  و در صورت پذیرش نظام حقوقی، شام  هزین رد ثمن پرداختی، هزین 

حل  مالکیلت فکلری     احلراد د. ب  طرد مشابهی اگر شوهای معاملۀ مجدد میاردش کاال و هزین 
حلال،  ایلن   ابطال معامل  منجر گردد، خساراتی اد همین نوع قاب  پرداخت خواهد بود؛ بلا ثالث ب
 توان این تشاب  را مطل  دانست.  نمی

ماهیت غیرمادی و سردمینی حقوق مالکیت فکری اد یک سلو، و ضلمانت اجراهلای خلا      
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ر این حوده اسلت.  حاک  بر وجود ح  ثالث اد سوی دیگر، مستلزم اعمال قواعد نسبتاً متفاوتی د
های حقوقی مورد توج  قرار گرفت  و قواعد خاصلی بلر ایلن مسللل      این تفاوت در برخی اد نظام

خصلو  در  ها بل  های موجود در این قواعد، تعارض میان آنکاستی هم ،اینحاک  شده است. با
طلرفین   هلای حقلوقی بل  ایلن مسللل ،     تلوجهی برخلی اد نظلام   المللی کاال و بیدمینۀ بیع بین

 در ثالث شخص یفکر تیمالک ح  وجود خصو  خریداری ک  ادب  -المللیقراردادهای بیع بین
را بل  طراحلی مکانیسلمی تلوافقی      -(313،  1361 ،ییصفا) است نگران معامل  مورد موضوع

برای ح  این معض  وادار نموده است. این تواف ، اغلب تحت شرط جبلران خسلارت قلراردادی    
(indemnificationجای می )   گیرد. شایان ذکر است، برخی اد نویسندگان حقوقی ادجملل  سلید

و نیلز کریسلتین رودا در   « المللی بلا مطالعلۀ تطبیقلی   حقوق بیع بین»حسین صفایی در کتاب 
ایلن  « المللی کلاال مسلولیت فروشنده در تضمین مالکیت معنوی در بیع بین»ای با عنوان مقال 

طلور کل  خلود نیلز یلادآور      اند، اما هماننوانسیون وین بررسی کردهک 13موضوع را ضمن مادۀ 
روبلرو اسلت کل  اعملال آن را بلا مشلک  روبلرو         هلایی بر اینک ، این ماده با ابهاماند، افزونشده
هلایی بلرای حمایلت بیشلتر اد     سادد، تنها در موارد خاصی قاب  اعمال است؛ لذا باید راهکلار می

خصلو  قراردادهلای فروشلی کل  مشلمول ایلن کنوانسلیون قلرار         هلا در  خریدار و اعملال آن 
گیرند، درنظر گرفت  شود. در ادام  با تحلی  مبلانی حل  ثاللث بلر ملال موضلوع معاملل  و        نمی

عنلوان ضلمانت   اقتضا ات حاک  بر این ح ، ب  بررسی قواعد قانونی و شروط جبران خسارت بل  
 دی .پردااجرای نقض ح  مالکیت مطل  خریدار می

 

قیاس ضرر خریدار در فرض وجود حق مالکیت فکری بررای ثالرث برا    
 قواعد کلی

(. درحقیقلت  16،  1366مالکیت امری اعتباری و انتزاعی است و وجود خارجی ندارد )امامی، 
شود و صر  اینک  آن شیء قاب  مبادلل  اسلت و   مالکیت اد می  و رغبت مردم ب  اشیا ناشی می

کنلد؛ خصوصلاً اینکل  در کلالم     پردادند، آن را واجد اردش ملالی ملی  یمردم در برابر آن بهایی م
، 1316شود )کریمی و موسوی، فقیهان نیز هیچ قیدی دال بر لزوم خارجی بودن مال دیده نمی

(. این امر گویای این حقیقت است ک  ح  مالکیت فکری نیز نوعی ح  مالکیت بلر کلاال   57 
کل  بیلع را بل  مطلل       1قلانون ملدنی   336برابر مادۀ (. 31،  1361شود )نورودی، شمرده می

ک  بیع را بل    363مادۀ  1و بند  356تملیک و بدون هیچ قید و شرطی تعریف کرده و نیز مادۀ 
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معنای انتقال موضوع معامل  با تمامی قیود و حقوق شرعی، فرضلی و قلانونی متصل  بل  مبیلع      
اشلت  باشلد، بل  معنلای آن اسلت کل        دانست  است، وقتی حقی اد شخص ثالث در کاال وجود د

انتقال مالکیت ب  صورت تمام و کمال صورت نپذیرفت  است. اد این نظر شاید بتوان گفت ک  در 
باشد و در صورت عدم تنفیذ ثالث، بلایع بل  ایلن    فرض یادشده بعضی اد مبیع مستح  للغیر می

ن اسلت )کاتودیلان،   علت ک  مسلول محروم شدن خریدار اد تملک مبیلع و عیلوب مخفلی در آ   
 1باشد.(، ضامن درک ثمن ب  خریدار نیز می161،  1311
، تعهد فروشنده بل  تسللی  مبیلع بل      3ق.م 367این، یکی اد آثار بیع بر اساس مادۀ برافزون 

منظلور اد  نحوی است ک  خریدار بتواند انحای تصر  را در عین موضلوع قلرارداد انجلام دهلد.     
و محسوس آن نیست. قبض مادی نیز اگر همراه با تسلل  خریلدار بلر    تسلی ، تنها مفهوم مادی 

، شود )هملان مبیع نباشد و او را متمکن اد انحای تصرفات و انتفاعات نسادد، تسلی  شمرده نمی
پس مقصود اد این تسل  و استیال، سلطۀ معنوی مشتری بر مبیع است کل  هلر دملان     (.77 

د و عر  وی را مسل  بلر ملال بدانلد )درودیلان و رنجبلر،      بخواهد بتواند عمالً اد آن منتفع گرد
وقتی حقی اد سوی ثالث مانند حقوق مالکیت فکلری در موضلوع معاملل  وجلود     (. 5،  1371

طور اساسی تسلی  آن را دچار خدش  سادد؛ چراکل  مشلتری را   تواند ب داشت  باشد، این امر می
الممتنلع شلرعاً،   » کنلد و حسلب قاعلدۀ   و میدر اعمال حقوق مالکان  خود با مشک  قانونی روبر

صورت عملی نیز تسلی  آن ممکن نخواهد آنچ  تسلی  آن شرعاً مجاد نیست، ب  «کالممتنع عقالً
قلانون ملدنی فرانسل  کل  قلانون ملدنی ایلران اد آن         1136بود. ب  گفتۀ یکی اد بزرگان اد مادۀ 

هملان تعهلد بل  انتقلال ملال اسلت        د ک  تعهد ب  تسلی  ملال شوپیروی کرده است، معلوم می
اساس، نقص در تسلی  اد نظر ایشان برابر با نقص در انتقال ملال  (. براین357،  1316)امامی، 

پای ، برابر قاعدۀ الضرر، ادعلای ثاللث   اینبوده و مالکیت ب  شک  صحیحی منتق  نشده است. بر
گردد، یلا قواعلد مزاحملت در    می ب  ابطال معامل  و اعمال قواعد خسارات معامالت فضولی منتج

شود و یا نقص در مالکیت قانون مدنی ب  ح  مطالبۀ خسارت منجر می 166انتفاع همانند مادۀ 
 کند.مانند تعل  منافع ب  ثالث، ح  فسخ ایجاد میب 

طلور کل    ک  ب  استناد قاعدۀ غرور نیز احتمال بطالن معامل  وجود دارد. درواقع همانچنان 
 اد یکى یا معامل  طرفین براى آن پایان و نتیج  ،دلیلی ب  ک  است عقدى غررى، عقدگفت  شد، 

، 1367)رفیعلی،  باشلد  داشلت   وجود عقالیى دیان و ضرر احتمال درنتیج ، و باشد مجهول هاآن
 ،نلدارد  صلی است و اختصا  ب  بلاب خا  یادید دگیو گستر تیعموم یقاعده دارا نیا(. 36 
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 نیهلا و معلامالت بل   در تملام قراردادهلا و مقاولل     خصلو  حقلوقی و بل    بلک  در ابواب مختلف
 محقل   سیتدل و خدع  و غرور مصداق هرکجا و گرددیم یجار یالمللنیب و یداخل یهاشرکت
 شلخص  بل   و کلرد  مترتلب  آن بلر  یآثلار  تلوان یم ،یفقه مسل  ۀقاعد نیا مفاد اساس بر شود،
 انیل د و ضلرر  جبلران  ب  را اوو  ،رجوع است شده انید و ضرر موجب ک  یایحقوق ای و یقیحق

اگرچ  وی جاه  ب  موضوع ضرر باشد، چراک   ؛و غرامات و خسارات وارده را گرفت نمود مجبور
دیگلر، حل  یلا    سلوی اد(. 131،  1363)محاملد،   شرط نیسلت  عل ْدارا بودن  ،غروردر تحق  

  نیز تلقی شود. ادآنجلا کل  در نظلر    منزلۀ عیبی در موضوع معاملتواند ب ادعای شخص ثالث می
(، 361،  1316برخی استادان، عیب امری است ک  اد انتفاع مطلوب اد مبیع بکاهد )صلفایی،  

توان ح  مالکیت فکری ثالث را بر مبیع، ن  ب  عنوان جز لی اد حل  مالکیلت، بلکل      درواقع می
ن را ملانع انتفلاع مطللوب و    عنوان جز ی اد موضوع معامل  یا وصفی عارض بر آن دانسلت و آ ب 

تشلخیص عیلب بلر     یقانون مدن 136نوعی عیب انگاشت. در این صورت، ادآنجا ک  حسب مادۀ 
باشد )همان( و ممکن است بر حسب دمان و مکلان متفلاوت باشلد، بلا     حسب عر  و عادت می

تلوان گفلت نقلض حل  بل  مفهلوم       توج  ب  تحوالت حقوقی مرتب  با حقوق مالکیت فکری می
توان نبود ح  یا ادعای ثالث را کند و یا میی در معامل  است ک  ح  ارش یا فسخ ایجاد میعیب

گلردد. هملۀ ایلن    ب  مفهوم وصف سالمت حقوقی تلقی کرد ک  نبود آن ب  خیار عیب منتج می
شود، اما اینک  ح  ثالث را بر اساس چ  ضرری تفسیر کنی ، موارد تحت قاعدۀ الضرر مطرح می

اساس، برابر قاعدۀ کلی الضرر، پیاملدهای ناشلی اد   ایناوتی را در پی خواهد داشت. برنتیجۀ متف
تواند تحت قواعد مسلولیت مدنی نیلز قلرار گیلرد و تحلت     نقض ح  ثالث نسبت ب  خریدار می

های حقوقی در برخلورد بلا   قانون مسلولیت مدنی مطرح شود. رویکرد اغلب نظام 1شمول مادۀ 
ی اد عیب تولید نیز ب  همین منوال است. درواقع، عیب در موضوع معاملل   مسللۀ مسلولیت ناش

اع  اد حقوقی و مادی عیب تلقی شده، تحت قواعد کلی مسللولیت ناشلی اد عیلب تولیلد قلرار      
کنلد:  قانون مسلولیت ناشی اد عیب تولید کشور سو یس تصلری  ملی   1ک  مادۀ گیرد؛ چنانمی
ایمنی و مشخصاتی ک  شخص خریدار انتظار استحقاق آن  کنندۀدرصورتی ک  محصول، ت مین»

 «.را با درنظر گرفتن تمام اوضاع و احوال دارد نباشد، آن کاال معیوب خواهد بود
هلای  حال، اقتضا اتی در دمینۀ حقوق مالکیلت فکلری وجلود دارد کل  برخلی اد نظلام      اینبا

قض حقوق مالکیت فکری شلخص  حقوقی را وادار ساخت  است تا قواعد متفاوتی را در خصو  ن
ثالث، ت ثیرات آن بر قرارداد و حمایت اد حقوق خریدار وضع نمایند. در ادام  این مسلل  بررسی 

 شود.می
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 المللی کاالاقتضائات خاص حقوق مالکیت فکری در بیع بین
عدم نقض ح  مالکیت فکری ثالث اد جهاتی با سایر تعهدات قلراردادی ماننلد شلرط صلحت و     

توان نقض ح  مالکیت فکری ثالث را برابلر بلا عیلب در    ت کاال تفاوت دارد و درنتیج  نمیسالم
اسلاس، در اداملۀ اقتضلا ات حل  مالکیلت فکلری را در خصلو  مبلادالت         ایلن کاال دانست. بر

 پردادی .کنوانسیون وین می 13ی  و سپس ب  تحلی  مادۀ کنالمللی بررسی میبین
 

 مالکیت فکری اصل سرزمینی بودن حقوق. 1
قانون مدنی، تشخیص عیب بر اساس دمان و مکان متفاوت است، اما  136هرچند بر اساس مادۀ 

این امر متفاوت با ماهیت سردمینی بودن حقوق مالکیت فکری است. بر اساس اصل  سلردمینی   
بودن، پیدایش ح  مالکیت فکری در محلدودۀ یلک کشلور خلا  اسلت و صلرفًا در محلدودۀ        

د. هرچند این اص  تعلدی  شلده و دامنلۀ آن در برخلی     شون کشور شناسایی میسردمینی هما
عنوان یک موارد مانند حقوق جهانی مالکیت فکری بالموضوع مانده است، این قاعده همچنان ب 

شود. این اص  رواب  میان فروشنده و خریدار را اص  اولی  در حقوق مالکیت فکری شناخت  می
نظلر اد اینکل  شناسلایی شلود یلا خیلر،       سادد، دیرا عیب صر پیچیده میالمل  کاال در بیع بین

همواره ب  مبیع متص  است؛ درحالی ک  ح  مالکیت فکری ممکلن اسلت در کشلور فروشلنده     
رسمیت شناخت  نشده و درنتیج  اتصالی با مبیع نداشت  باشد، اما در کشور خریدار بل  مبیلع   ب 

توان فروشنده را ملزم ب  خسارات ناشی آید ک  آیا میش میپیوند بخورد. در اینجا این سؤال پی
ها ندارد. اگر مح  تسلی  کاال در اد تعهداتی نمود ک  در کشور خود تعهدی نسبت ب  رعایت آن

تلوان تلا حلدی بل      کشور خریدار باشد و یا فروشنده اد مقصد نهایی کاال اطالع داشت  باشد، می
رعایت حقوق مالکیت فکری در کشور خریدار استنباط نمود؛ صورت ضمنی الزام فروشنده را ب  

خصو  در مواردی ک  ب  صورت معملول فروشلندگان اد   اما مشخص نیست مبنای این الزام، ب 
قوانین و حقوق مالکیت فکری در کشورهای دیگر اطالعی ندارند، چگون  قابل  اسلتنباط اسلت.    

یسلت تکلیلف خریلداری کل  مسللماً بل  وی       عالوه اگر فروشنده را مسلول ندانی ، مشلخص ن ب 
 خسارت وارد شده و خود نقشی در ایجاد این خسارت نداشت  است، چ  خواهد بود.

 

 نظام خاص ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری. 2
ای است کل  بلا   برخال  عیب ک  وصفی مستقی  اد خود مال است، حقوق مالکیت فکری عارض 

اسلاس، پیلدایش عیلب بل      ایلن شلود. بلر  ل موضوع معامل  بار میح  نیز ارتباط دارد و بر ماذی
حل  مالکیلت فکلری نیلز     چگونگی اعمال ح  اد سوی ثالث بستگی دارد. اعمال ح  بلرای ذی 
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 پوشلش  را امحلا  درخواسلت  ابسیار گسترده است و اد توقیف فوری مال تا مطالبۀ خسلارت و یل  
دمینۀ حقوق مالکیت فکری، دامنۀ  در ینمد و ییجزا یهاجنب   یتلف نک یا خصو ب ؛ دهدیم

ح  اصالً تمایلی ب  پیگیری حل  خلود   این ضمانت اجرا را گسترش داده است. ممکن است ذی
نداشت  باشد و درمقاب  یا مذاکره برای مصالح  و سادش را آغاد نماید و یلا بل  تعقیلب کیفلری     

و، نقض حل  مالکیلت فکلری بلا     راینعنوان ابزاری برای رسیدن ب  ح  خود تمسک جوید. ادب 
عیب در موضوع معامل  متفاوت خواهد بود و لذا نحوۀ ایفای حقوق خریدار نیلز نیادمنلد قواعلد    

 متفاوتی است.
 

 نقض حقوق مالکیت فکری ثالث به عنوان یک قاعدۀ خاص  
هلا  المل  بل  آن باوجود اقتضا ات خاصی ک  در خصو  نقض ح  مالکیت فکری در تجارت بین

شد، در قوانین اغلب کشورها ادجمل  ایران و فرانس ، مقررات خاصی در این دمینل  وجلود    اشاره
صراحت و البت  المللی کاال، ب کنوانسیون وین راجع ب  بیع بین 13و  13ندارد. درمقاب  در مواد 

 ب  صورت اجمالی ب  این مقرره توج  شده است.

خلود در خصلو     13ملللی کلاال، در ملادۀ    الکنوانسیون وین ناظر ب  قراردادهای بیلع بلین  
فروشلنده  »کنلد:  گون  مقرر میمسلولیت فروشنده بابت حقوق مالکیت فکری اشخا  ثالث این

باید کاالهایی را تحوی  دهد ک  اد هرگون  ح  یلا ادعلای شلخص ثاللث در خصلو  مالکیلت       
توانسلت   طلع بوده یا نملی ها مصنعتی یا سایر انواع مالکیت فکری ک  هنگام انعقاد قرارداد اد آن

هلایی بلرای تعهلد    در این ملاده در دو بنلد شلرط   ....«. باشد، مصون باشداطالع نسبت ب  آنها بی
گذار ب  بیلان اسلتثناهای مسللولیت فروشلنده     ، قانون13فروشنده درنظر گرفت  شده و در مادۀ 

های دی در برخی نظامطور جداگان  بررسی خواهد شد. چنین قواعپرداخت  است ک  در ادام  ب 
 بینی شده است.حقوقی نیز پیش

 

 شرایط تعهد بایع . 1
باتوج  ب  اینک  ممکن است کشور مح  فروش کاال یا مح  استفاده اد آن با کشور مح  فروش 

کنوانسیون وین تعهد فروشنده را اد دو نظلر محلدود نملوده و     13نخستین متفاوت باشد، مادۀ 
است. اینک  فروشنده ملزم است کاال را عاری اد هرگون  ح  یا ادعلای   درواقع آن را تعدی  کرده

هلای  شخص ثالث مبنی بر مالکیت صنعتی یا فکری تحویل  دهلد، اگلر نگلویی  در هملۀ نظلام      
ای عمومی است. این قاعده در چارچوب بیع داخلی توجیل  شلده   ها قاعدهحقوقی، در بیشتر آن

ر واض  اسلت کل  فروشلندۀ کلاال بایلد در یلک معامللۀ        (. درواقع پVeron, 1998, p.105) است
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المللی در برابر خریدار ب  دلی  نقض ح  مالکیت فکری یا صنعتی ب  هملین انلداده   تجاری بین
مسلول باشد، اما باتوج  ب  اینک  در خصو  قواعلد مربلوط بل  حقلوق مالکیلت فکلری اصل         

صراحت قواعلد داخللی   فروشنده ب المللی مسلولیت سردمینی بودن حاک  است، در تجارت بین
الملللی همیشل  خلارج اد کشلور فروشلنده اتفلاق       نیست؛ چراک  اوالً این تخلف در حیطلۀ بلین  

این ممکن نیست ک  ما فروشنده را ملزم ب  دانستن قواعد حقوق مالکیت فکلری و  افتد، بنابرمی
رود چنلین قواعلدی را در   ای بدانی  کل  اد وی انتظلار ملی   صنعتی سایر کشورها ب  همان انداده

خصو  کشور خود بداند. دیگر اینک ، این خریدار است ک  در خصو  کشلورهایی کل  کاالهلا    
گیرد؛ حتی ممکن است قرار است ب  آنجا برای استفاده یا فروش مجدد ارسال شوند، تصمی  می

ب انتقلال  خریلدارانی انتقلال داده باشلد کل  ایلن مسللل  موجل       را ب  خلرده  کاال خریدار یادشده
دیگر، بلرای  عبارتشود. ب کننده نیز ب  آنها میگیری در خصو  کشور مصر مسلولیت تصمی 

فروشنده قاب  درک است ک  اد حقوق مالکیت فکری کشور خود مطلع باشد و ب  همین دلی  اد 
تلوان اد وی  شود تا نقض نشدن چنین حقوقی را ضلمانت کنلد؛ درمقابل  نملی    وی خواست  می

ضمانت کند ک  مبیع عاری اد هرگون  ادعا و ب  همان انداده کرد ک  چنین مطلبی را نیز  مطالب 
(. ب  همین دلیل ، ایلن مطللب ضلروری     Ibidهای حقوقی است )یا حقوق موجود در دیگر نظام

در خصلو  کشلور    -و خواه شفاهی یا کتبی 1خواه ب  صورت صری  یا ضمنی -است ک  طرفین
 (. 171،  1366د )کرسیتین رودا، موردنظر ب  تواف  برسن

 کند:چنین مقرر میکنوانسیون وین این 13بند الف مادۀ 
ح  یا ادعای ثالث باید مبتنی بر قانون کشور معینی باشد؛ یعنی کشوری ک  کاال در آنجلا  »

گردد. ممکن است این کشور در دمان انعقلاد قلرارداد بلا توافل      برداری میفروش مجدد یا بهره
صورت ح  یا ادعا باید مبتنی بر قانون کشور مح  تجلارت  عیین شده باشد. درغیر اینطرفین ت

 .«مشتری باشد
این نکت  دارای اهمیت است ک  درخواست تسلی  مبیع در کشلوری خلا  دال بلر درنظلر     
داشتن آن کشور نیست. همچنین هر نوع تغییری دربارۀ مقصد مبیع درصلورتی کل  در دملانی    

توانلد موجلب مسللولیتی بلرای فروشلنده باشلد و تنهلا        رداد صورت گیرد، نمیپس اد انعقاد قرا
عنلوان  توانند بل  اند، میکرده کشورهایی ک  طرفین در دمان انعقاد قرارداد در خصو  آن تواف 

 (.Ibid, p.175مبنای تعیین حدود مسلولیت فروشنده مورد توج  قرار گیرند )
د، این است ک  چنانچ  در خصو  کشلوری توافل    لۀ دیگری ک  باید ب  آن اشاره شولمس 

                                                           
کند، یا اد معامالت سابقی ک  بین رای مثال اگر فروشنده بداند ک  خریدار او تنها در ژاپن اقدام ب  تجارت می. ب1

گون  آشکار باشد، آنگاه فروشنده مجاد است ک  فکر کند ژاپن همان خریدار و فروشنده صورت گرفت  است این
 کشور مقصود طرفین است. 
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 16نشده باشد و خریدار در کشورهای مختللف دارای چنلد شلعب  باشلد، در ایلن فلرض ملادۀ        
تلرین  جلایی اسلت کل  نزدیلک    مح  فعالیت تجاری فروشنده هملان »کند: کنوانسیون مقرر می

داشلتن توافل  در خصلو     درنتیجل ، در صلورت ن  «. ارتباط را با قرارداد پای  و اجلرای آن دارد 
کشوری خا ، فروشنده تنها وظیفۀ بررسی قوانین یک کشور را دربارۀ کاالهلای ملوردنظر دارا   

و در بند ب، محدود ب  مواردی شلده اسلت کل  وی     13خواهد بود. مسلولیت فروشنده در مادۀ 
توانسلت  اسلت در   یای بوده ک  عرفاً وی نمل گون هنگام قرارداد اد آن ادعا آگاه باشد یا شرای  ب 

 این خصو  ناآگاه باشد.
تلوجهی بل  خریلدار    حال با توج  ب  اینک  فروشنده در معرض پرداخت خسلارات قابل   هرب 

است، نفع دیادی دارد ک  ب  بررسی و جستجوی حقوق اشخا  ثالث بر مبیع اقلدام نمایلد. بل     
در ایلن خصلو  بل     همین دلی ، ممکن است در برخی موارد ضروری باشلد کل  تعهلدی نیلز     

خریدار تحمی  شود. تولیدکننده ملزم است تا تحقیقات الدم را در خصو  ماهیت کلاالیی کل    
نیلت او  اسلاس، ممکلن اسلت ادعلای حسلن     ایلن تولید آن درخواست شده است، انجام دهد. بلر 

فلع  حال منافع این دو یعنی اد یک سو، خریدار ک  نهر(. ب veron, 1998, p.108پذیرفت  نشود )
ای ک  دارای وضعیت حقوقی روشنی در کشور موردنظر طلرفین  گون خود را در تحمی  مبیع ب 

شناسلد، موجلد   بیند و اد سوی دیگر، فروشنده ک  سود خود را در مسلول نبلودن ملی  باشد، می
تعهدی بر فروشنده است مبنی بر جستجو و بررسی حقوق احتمالی اشخا  ثاللث بلر مبیلع و    

تواند اد مسلولیت رهلایی یابلد. اصلوالً تحمیل  چنلین      اینک  تنها در موارد خاصی فروشنده می
هلای  (. بلاوجوداین، دادگلاه  167،  1366تعهدی بر خریدار غیرموج  اسلت )کرسلیتین رودا،   

کنند؛ بدون اینک  ب  چنلین تملایزی   فرانسوی رویۀ متفاوتی را در خصو  این شرط اعمال می
دانند، حتی اگلر ادعلای شلخص    فروشنده را نسبت ب  خریدار مسلول می هموارهتوج  نمایند و 

توانسلت  اد آن آگلاه باشلد    ثالث مبتنی بر حقی بوده ک  فروشنده اد آن آگاه نبوده است یا نملی 
(veron, 1998, p.106.) 

 

 استثناهای وارد بر تعهدات بایع. 2
مورد اد استناد ب  ضمان فروشنده راجع بل   کنوانسیون وین، مشتری در دو  13مادۀ  3برابر بند 

 شود:ادعای مالکیت فکری ثالث محروم می
           با توج  ب  اینک  خریلداری کل  قلادر بل  اردیلابی وضلعیت حقلوقی اشلخا  ثاللث در

کشورهای مورد تواف  است، نباید اد مسللولیت فروشلنده سلود ببلرد )کرسلیتین رودا،      
اد قرارداد اد ح  یا ادعای مالکیت فکلری  (، درصورتی ک  وی هنگام انعق166،  1366

توانست ناآگاه باشد، امکان برخورداری اد ضمانت فروشنده را ندارد. ثالث آگاه بود یا نمی
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بل  ایلن معناسلت کل  وقتلی خریلدار بل  فعلالیتی          «توانست  ناآگلاه باشلد  نمی»عبارت 
بل  چیلزی اطلالق    توانست اد آن آگاهی یابد؛ درواقع درحالی کل  آگلاهی   پردادد، میمی
نیادمنلد   «توانسلت  ناآگلاه باشلد   نملی »دانست  است، عبارت شود ک  شخص واقعاً میمی

قدری تالش و کار است. گاهی برای خریدار عل  ب  اینک  شلخص ثلالثی دارای مالکیلت    
باشلد. همچنلین گلاهی    ای است، بسلیار آسلان ملی   شدهفکری بسیار معرو  و شناخت 

یافت. برای مثلال  کرد ب  آن وقو  میخریدار قدری توج  می حقوقی وجود دارد ک  اگر
تولید کند، اد ایلن نظلر   « آدیراس»درصورتی ک  شخصی محصولی وردشی با نام تجاری 

اسلت، آگلاهی اد نقلض حقلوق     « آدیلداس »ک  این نام، مشاب  نام تجاری بسیار معرو  
ین ملواردی کل    د. در چنل شلو آسانی میسلر ملی  مالکیت فکری ثالث در این خصو  ب 

خریدار قادر ب  اردیابی وضعیت حقوق اشخا  ثالث در کشلورهای ملورد توافل  اسلت،     
(. نکتلۀ  Ibidکنوانسلیون ویلن را نلدارد )    13امکان استناد ب  مسللولیت بلایع در ملادۀ    

دیگری ک  در این خصو  باید ب  آن اشاره شود، این است ک  مفهوم آگاهی هل  نلاظر   
باشد و هل  اینکل  محصلول ملدنظر احتملاالً      شده میختراع ثبتبر اطالع اد وجود ح  ا

 (.veron, 1998, p.108حقوق مالکیت فکری مربوط  را نقض کرده است )

      در موردی ک  ادعای ثالث در نتیجۀ پیروی فروشنده اد طرح، نقلش یلا فرملول خاصلی
ن اسلتناد  باشد ک  مشتری آن را ارا   کرده است، فروشنده ضامن نخواهد بود. منبلع ایل  

( بلوده کل  بیلان    UCCقانون تجارت متحدالشک  ایاالت متحلدۀ امریکلا )   313-3مادۀ 
کند بایلد ضلمانت کنلد    فروشندۀ تاجری ک  کاالهایی اد یک نوع را معامل  می»کند: می

گون  ادعای قانونی شخص ثالث مبنی بر نقض ح  یا شلبی  آن  ک  این کاالها بدون هیچ
صورتی ک  خریدار مشخصات و خصوصلیاتی را بلرای فروشلنده    تحوی  داده شود؛ اما در

تعیین کند، باید فروشنده را در برابر هرگونل  ادعلایی کل  اد تبعیلت هملان مشخصلات       
درمقابل  در  (. J.Herling & Mujik Pasic, 2011, p.60« )آید ضمانت کنلد وجود میب 

  شخص ثالث را محصولی ک  ح ۀکنندحقوق فرانس  هیچ شکی نیست ک  شرکت تولید
. درواقلع اینکل  شلرکت بلر     (veron, 1998, p.108)باشلد  کند، خود ناقض ملی نقض می

اساس دستورالعم  خریدار عم  کرده اسلت، او را اد مسللولیت در مقابل  دارنلدۀ حل       
کند؛ در چنین مواردی دفاع در برابر این حقیقت ک  خوانده صلرفاً  شده، معا  نمینقض

 .شودیروی کرده است، پذیرفت  نمیاد دستورات خریدار پ

 

 شرط قراردادی مصون کردن خریدار
کلار  الملللی بل   ای است ک  در یلک قلرارداد فلروش بلین    کنوانسیون وین بیانگر مقرره 13مادۀ 
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نظران، . ب  عقیدۀ برخی اد صاحباندندرت استفاده کردهحال، محاک  اد این ماده ب اینرود؛ بامی
باشد کل  همگلی   ت پیچیده و سرشار اد مفاهی  غیرمتقن این کنوانسیون میدلی  این امر عبارا

بینلی دعواهلایی کل  در ایلن     شود طرفین قرارداد در پیشتفسیربردار هستند. این امر باعث می
خصو  قاب  طرح است، با مشک  روبرو شوند. بنابراین، طرفین قرارداد فلروش معملوالً تلالش    

کنوانسلیون   13های عملی بیشتر سادگار باشد، عمالً ملادۀ  اقعیتکنند با درج شرطی ک  با ومی
(. لذا ادآنجا کل  تعیلین خسلارت ناشلی اد     165،  1366وین را ب  کنار نهند )کرسیتین رودا، 

نقض مالکیت فکری موضوعی مه  برای خریدار است، بایستی راهکارهای جایگزین برای تل مین  
نفلع اسلت، دیلرا برخلی اد     درج شروط قراردادی ذی حقوق وی اندیشیده شود. فروشنده نیز در

کنند. بنلابراین فروشلنده و خریلدار هلر دو     قوانین در این خصو  اد خریدار حمایت مطل  می
ها و تعهدات هریلک اد طلرفین   تمای  دارند این شروط را توسع  داده یا اصالح نمایند تا حمایت

. ایلن شلروط بلا عنلوان شلرط مصلون       طور صری  تعریف و حلدود آن را مشلخص نماینلد   را ب 
داشللتن خریللدار در خصللو  ادعللای ثالللث مبنللی بللر نقللض حقللوق مالکیللت فکللری وی  نگلل 

(indemnification of buyer for breach of intellectual rights of third parties  تعریلف )
ن شود. در این شروط طرفین باید روی حدود تضمین خسارت تمرکز کنند کل  شلام  میلزا   می

طلور کامل  اردیلابی    حمایت و هرگون  محدودیت است. هریک اد طرفین باید مسا   کللی را بل   
ای در قرارداد قید نمایند ک  خطرها و تعهلدات هریلک اد   گون کرده، شرط جبران خسارت را ب 

طور مناسبی تعیین کرده باشد. چنین شرطی در صورت صراحت و نداشلتن ابهلام،   طرفین را ب 
(. Ross, 2010, p.7ادعای نقض اد جانب شخص ثالث، بسیار راهگشا خواهلد بلود )   باوجود طرح

پردادنلد، مالحظلات   های هریک میهنگامی ک  طرفین ب  تعیین دامنۀ تعهدات و اردیابی ریسک
یلک اد طلرفین   شود ک  کداممختلفی وجود خواهد داشت؛ در ابتدا این مسلل  درنظر گرفت  می

ع اد خطرهلای احتملالی دارد. ادآنجلا کل  فروشلنده بهتلر اد هرکسلی        امکان بیشتری برای اطال
کنلد و یلا   طور بالقوه نقض میتواند تعیین نماید ک  آیا تکنولوژی او حقوق شخص ثالث را ب می

دومین نکتۀ دارای اهمیت ایلن اسلت کل      گیرد.خیر، اصوالً مسلولیت برعهدۀ فروشنده قرار می
وجلوداین،  بلرد. بلا  افع اقتصادی را اد تکنولوژی مورد انتقلال ملی  یک اد طرفین بیشترین منکدام
 & W.Dickersonکننلده اسلت )  دنی طرفین در این میان تعییندو مورد، قدرت چان  نیاجز ب 

D. Owens, p. 2.) 
گنجد، طلرفین بلرای   ای بیشتر در حیطۀ حقوق قراردادی میب  این دلی  ک  چنین مقرره 

تحت پوشش آداد هستند. اما مواردی وجود دارد کل  اغللب در یلک    مذاکره در خصو  شروط 
قرارداد دربارۀ تعیین جبران خسارات خریدار در مقاب  ادعای شلخص ثاللث بحلث و بررسلی و     

 شود ک  هریک اد این موارد ب  صورت جداگان  بررسی خواهد شد.گیری میتصمی 
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وجود داشت  است. یکی اد دالیل    حال در خصو  نفوذ این شروط همواره تردیدهاییاینبا 
ها حمایت وسیعی در دمینۀ مالکیلت فکلری دارنلد،    این امر چنین است ک  باوجود اینک  دادگاه

برای احتراد اد توسعۀ غیرمعقول مسلولیت فروشنده، بر این باورند ک  بایلد مسللولیت وی را در   
 نیچنل  مثلال  یبرانمود. برابر نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث بر مبیع تا حدی محدود 

 ک  یعمل در خود خسارت، هکننددرخواست شخص ک  دیآ وجود ب یدمان است ممکن ییدعواها
 بل   تیمسللول  انتقلال  بل   مبلادرت  ،نقص اد اطالع با ای داشت  نقشاست  شده تیمسلول موجب

خلی اد  در بر هلا دادگاه. در چنین شرایطی، باشد نموده خسارت جبران قرارداد اساس بر یگرید
موارد با استناد ب  این قاعده ک  مدعی جبران خسارت باید اثبات کند ک  این قلرارداد بلرخال    

دهند؛ بلرای مثلال در دعلوای    قانون امری نبوده است، ب  قرارداد جبران خسارت ترتیب اثر نمی
، قاضی پرونده چنین حک  کلرد کل  قلرارداد تضلمین     1الن میلس در مقاب  شرکت عکاسی لین

 .(Petersen & Tuker, 2010, p.3)االجرا نیست ان خسارت الدمجبر
 

 قلمروتحت پوشش. 1

طلرح یلک ادعلا در خصلو  نقلض حل         شود، عموماًشرایطی ک  این پوشش در آن مطرح می
 ,W.Dickerson & D. Owens, 2& E. Rudnickمالکیت فکری اد سوی شلخص ثاللث اسلت )   

2013, p.  5)طور واض  مشخص گردد تا اد هرگونل  ابهلام در   اید ب ها ب. شک  و دمان درخواست
(. اصوالً دملانی کل  شلخص    Ross Allen, 2010, p.  8)خصو  تعهدات طرفین جلوگیری شود 

د، همین قدر کافی است ک  ثالث درخواسلت ثبلت حل  مالکیلت     کنثالث ب  خریدار مراجع  می
آن صورت گیلرد. درواقلع، لحظلۀ    فکری خود را نموده باشد؛ حتی اگر پس اد تسلی  مبیع ثبت 

تسلی  مبیع است ک  ب  هنگام بررسی ح  مالکیت فکری ثالث در مبیع، باید مورد توجل  قلرار   
کنوانسلیون ویلن    13گیرد. اگرچ  طرفین امکان تواف  برخال  این مسلل  را دارند، ظاهر مادۀ 

عقلاد و تسللی  مبیلع    . اد این نظر ک  فروشنده در فاصللۀ بلین ان  3نیز گویای همین مطلب است
تر اد هر رویکرد دیگری این مقرره بسیار منطقی داراست،سادی ح  شخص ثالث را اثرفرصت بی

(. در هلر صلورت، شلرای  خاتملۀ مسللولیت      166،  1366رسلد )کرسلیتین رودا،   نظر میب 
لن تواند مطمل صورت فروشنده نمیغیر اینفروشنده باید ب  صورت صری  مشخص گردد؛ دیرا در

شود ک  تعهدات خود را مبنی بر تسلی  مبیع عاری اد ح  شخص ثالث عملی ساخت  است. بل   
تنها اردیلابی شایسلتگی ادعلای    نظران، برای مطالبۀ خسارت اد فروشنده، ن گفت  یکی اد صاحب

                                                           
1. Olan Mills, Inc. v. Linn Photo Co. 

 «.باشدفروشنده متعهد ب  تسلی  مبیع عاری اد هرگون  ح  شخص ثالث می»کنوانسیون وین:  13. مادۀ 3
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ثالث الزامی است، بلک  خریدار بایستی اثبات کند ک  چنلین تخلفلی تل ثیر مهملی بلر قابلیلت       
شده را داراست. باوجوداین، طرفین امکان توسلع  و یلا تحدیلد ایلن     د کاالی خریداریاستفاده ا

 .(J.Herling & Mujik Pasic, 2011, p.64) دضمانت را تحت چنین شرطی دارن
 

 محدودیت بر اشخاص تحت ضمانت .2
بلرداری اد مزایلای ضلمانت    دیلده را بلرای بهلره   الدم است طرفین گسترۀ تعریف شخص آسلیب 

کنند. درواقع طرفین باید در این خصو  مذاکره نمایند ک  آیا اعطای مجود ب  دیگری مشخص 
گیرد یا ن . این موضلوع روی  یا انتقال بعدی مبیع ب  سایر افراد، تحت پوشش این شرط قرار می

مذاکرات مربوط ب  اعطای مجود ب  شخص دیگر یا انتقال مجلدد مبیلع تل ثیر بسلزایی خواهلد      
گونل   توان ایلن خواهد اد حقوق اشخا  ثالث در امان باشد. میالی  نیز میتق داشت؛ چراک  من

استدالل کرد ک  شرط تضمین خسارت باید شخص جایگزین را تحت پوشش قرار دهد؛ چراکل   
دسلت  این فروشنده یا اعطاکنندۀ مجود است ک  درنهایت منفعت حاص  اد اسلتفادۀ کلاال را بل    

 (.Ross Allen, 2010, p.8آورد )می
 

 انواع خسارت تحت پوشش. 3

طرفین باید تعیین نمایند ک  فروشنده مسلولیت چ  نلوع خسلاراتی را تحلت شلرط قلراردادی      
خواهد پذیرفت. برای مثال، شرط جبران خسارت ممکلن اسلت هل  خسلارات مسلتقی  و هل        

ن است در طرفین ممک .(E. Rudnick, 2013, p.11) دخسارات غیرمستقی  را برعهدۀ او قرار ده
گیلرد یلا نل ،    الوکالل  را برعهلده ملی   های دفاع، تحقی  و ح خصو  اینک  آیا فروشنده هزین 

ای اد خسارات باشند. همچنین طرفین مذاکره نمایند و خواستار محدودیت ضمانت ب  انواع ویژه
 ,W.Dickerson & D. Owensعنلوان خسلارت تعیلین کننلد )    ممکن است مبلغ مقطوعی را ب 

p.5) دیگر، فروشنده باید تعیین نماید ک  چنانچ  خریدار مورد تعقیب قرار گرفت، آیلا  عبارت. ب
دعوای قضایی را کنترل نموده، ح  و فص  خواهد کرد یا خیر؟ ک  این موضلوع شلام  انتخلاب    
وکی  و تعیین استراتژی دادرسی ه  خواهد بود. تعیین اینک  چ  کسی دعلوا را کنتلرل نمایلد    

هلای متفلاوتی در چگلونگی    چراک  هریک اد خریلدار و فروشلنده مصللحت    ؛یت استدارای اهم
کنترل دعوا دارند. اگر فروشنده تمای  داشت  باشد ک  دفاع را کنترل نماید، قید خواهد نمود ک  

حداق  های خود را ب خواهد مسلولیتخریدار نیز باید او را در دعوا همراهی کند؛ چراک  وی می
 (.Ross Allen, 2010, p.8برساند )
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  دفاع کنترلدفاع و  . 4
توانلد  شود این است ک  درصورتی ک  خریدار تعقیب شلود، آیلا وی ملی   ای ک  مطرح میمسلل 

اخطاری  و شکایت را برای فروشنده بفرستد و اد تعقیلب خلال  شلود یلا اینکل  مجبلور اسلت        
هلا را بل  فروشلنده بلرای     ید هزینل  وکالیی را استخدام کرده، همۀ مسیر دعوا را طی، و تنها رس

پرداخت ارسال کند. ب  این دلی  طرفین باید روشن کنند ک  چ  کسی دفاع، دادخواهی و اتخاذ 
 (.W.Dickerson & D. Owens, p.5د )کنعهده دارد و کنترل میتصمیمات را ب 

 

 فروشنده به داریخر یرساناطالع. 5
دارد ک  خریدار او را ب  فوریت اد چنلین ادعلای نقضلی    ل  بستگی لمعموالً تعهد بایع ب  این مس

 رشیپلذ  دمینۀ در  یتصم تواف ،نبود  صورت درمطلع کند و نظارت بر دفاع را ب  او اجاده دهد. 
چراکل    شلود؛  اتخلاذ  تلر عیسلر  هرچل   دیل با خصلو   نیل ا در خسلارت  جبلران  و ادعلا  اد دفاع

کنتلرل دفلاع اد دعلوا را اد دسلت     است در صورت ت خیر، فرصلت   ممکن خسارت ۀکنندتضمین
آور خواهلد بلود   بدهد و هر تصمی  نادرستی کل  در ایلن دعلوا اتخلاذ شلود بلرای او نیلز اللزام        

(DeMarchi, 2010, p.1     اصوالً خریدار مسلول است ک  در ملدت متعلارفی پلس اد آگلاهی اد .)
الدم را ب  هزینۀ خلود   طرح دعوا فروشنده را مطلع سادد و فروشنده باید بالفاصل  کلیۀ مذاکرات

فص  این دعوا و کلیۀ دعاوی مربلوط انجلام دهلد. تلا دملانی کل  فروشلنده اد انجلام         وبرای ح 
اقدامات الدم برای مذاکره یا طرح دعوا استنکا  نکرده است، خریدار نبایلد در خصلو  ادعلای    

رت خود مسلول صوشخص ثالث هرگون  موضوعی را ک  ب  ضرر پرونده باشد، بپذیرد؛ درغیر این
 خواهد بود.

 

 ییایجغراف یهاتیمحدود. 6
کنوانسیون وین ب  این  13تر ذی  عنوان شرای  تعهد فروشنده بر اساس مادۀ همچنان ک  پیش

تواند مشکالتی را موضوع اشاره شد، تعیین نشدن کشور موردنظر خریدار در قرارداد است ک  می
ی ک  در این گون  شلروط قلراردادی الدم اسلت بل  آن     وجود آورد. لذا یکی اد مسا لبرای وی ب 

طور کلی در پرداخت  شود، قید کشور موردنظر خریدار برای استفاده یا فروش مجدد کاالست. ب 
حقوق فرانس  این اص  وجود دارد ک  باید در دمان انعقاد معامل  در قرارداد ذکر گردد کل  کلاال   

ست ک  این اص  مربوط ب  آخرین فروشلندۀ خلارجی   شود. بدیهی ابرای کشور فرانس  تهی  می
 .(veron, 1998, p.105فروشد )است ک  کاال را ب  خریدار فرانسوی می
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  خسارات جبران یبرا فروشنده یمال منابع .7
اد دیگر احتماالتی ک  خریدار باید با ورود ب  یک معاملۀ مرتب  با حقلوق مالکیلت فکلری آن را    

انداده کلافی توانلایی   الی طر  معامل  است. فروشنده باید اد نظر مالی ب اردیابی کند، موقعیت م
داشت  باشد تا بتواند در صورت طلرح ادعلای نقلض، بل  تعهلدات خلود عمل  نمایلد. بنلابراین،          

را قید نموده یا عملیات خریدار را تحلت   شدهفروشنده باید ضمن این شرط، منبع مالی استفاده
. در حقوق فرانسل  بل  ایلن موضلوع اشلاره شلده اسلت کل  اگلر          پوشش بیمۀ مناسب قرار دهد

ها قصد جبران خسارت داشت ، اددست بدهلد، ممکلن اسلت    وسیلۀ آنفروشنده منابعی را ک  ب 
خود خریدار مجبور شود تعهد در مقاب  مدعی را برعهده بگیرد؛ بلدون اینکل  حل  مراجعل  بل       

 ,Demarchi, 2010افزایش مسلولیت شده است ) طرفی را داشت  باشد ک  اقدام او در ابتدا باعث

p.2.) تلری بلرای   نای در این خصلو  منبلع مطملل   رسد، شرط پوشش بیم نظر میرو، ب ایناد
 .است جبران خسارات احتمالی خریدار ناشی اد نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

 

 جهینت
 حقلوق  نقلض ت ناشلی اد  های موجود مقررات حقوقی در دمینلۀ جبلران خسلار   باوجود کاستی

 ی،حقلوق  قواعلد  و اصلول  اد یبرخل  بل   توسل   بلا  توانیم ه  هنود ثالث، شخص یفکر تیمالک
 تلوان یمل  ،مثال یبرا. دانست یو ب  وارده خسارات جبران سلولم داریخر مقاب  در را فروشنده

 صلف و کل   کلرد  یتلقل  یبل یع عنوانب  یعرف نظر اد معامل  در را ثالث یفکر تیلکام ح  نقض
استفاده کند.  بیع اریخ اد بتواند داریخر دیشا نظر نیا اد و ساددیم خدش  دچار را کاال سالمت

در کاال وجود داشت  باشد، ب  معنای آن است ک  انتقال  ثالث شخص اد یحق یوقتدیگر، طر اد
 سلولم عیبا ک  علت ن  ایب ،ثالث ذیتنف عدم صورت در و فت طور مطل  صورت نپذیرمالکیت ب 

 اسلتناد  بل   داریخر ب  ثمن درک ضامن است، عیمب کمال و تمام تملک اد داریخر شدن محروم
قلانون   367این، یکی اد آثار بیع بر اساس مادۀ برشود. افزونتلقی می زینقانون مدنی  316 ۀماد

د شومدنی، تعهد فروشنده ب  تسلی  مبیع است ک  این تعهد در صورتی ب  نحو صحی  انجام می
ک  خریدار را ب  انحای تصر  در عین موضوع قرارداد قلادر سلادد. وقتلی حل  مالکیلت فکلری       
شخص ثالث در موضوع معامل  وجود داشت  باشد، این امر برای تصر  خریدار در علین موضلوع   

 معاملل   بطلالن  احتملال  زیل ن غرور ۀقاعد استناد ب  ک چنان ،دینماقرارداد مانع اساسی ایجاد می
 ونیکنوانسل  13 ۀملاد  خصلو   نیا در. باشد ضرر موضوع ب  جاه  فروشنده اگرچ  رد؛دا وجود

 کیل  وجلود  بلدون  داریل خر کل   یدملان  ،نیاوجودبا. است فرماحک  یالمللنیب ۀعرص در زین نیو
 یهلا یدشلوار ، بلوده  ینامشخصل  تیوضلع  در د،یل نمایم خسارت جبران یتقاضا یکتب قرارداد

 قلرارداد  انعقلاد  هنگلام  در داریل خر نک یا ب  توج  با نیهمچن. شتدا خواهد رو شیپ را یاریبس
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 نل   و دشلو  فروش قاب  خدمات و کاالها ،استفاده قاب  یتکنولوژ صر  او یۀسرما ک  دارد انتظار
همچنلین بلا    و کنلد   یل تحم یو بل   را یادید یهان یهز است ممکن ک  ندهیآ محتم  یدعاو
 خسلارت،  درخواسلت  یبلرا  راه نیتلر مهل   ر،یل اخ ونیکنوانسل  در رانیل انداشتن  تیعضو توج 

حکومت قراردادی صری  و بدون ابهام بر رواب  طرفین اسلت کل  بلر اسلاس آن فلرد قلادر بل         
رسد با قواعلد اصلولی همچلون    نظر نمیرو، ب ایناد. دینما خذا را باشد یا بیمۀ مناسبیپرداخت 

حلال در  ایلن ات قانون مدنی نیادی باشلد؛ بلا  قاعدۀ غرر و مسلولیت مدنی، ب  درج یا اصالح مقرر
توجهی شک  گرفت  است ک  اعمال این قواعد را های قاب المل  عر عرصۀ تجارت و تجارت بین

بر موضوعات خا  تا حدی تعدی  و همراه با اقتضا ات رود نموده است و درصورتی ک  طلرفین  
ود مناسلب سلادند، هلیچ منعلی بلرای      ها یا قواعد کلی را با قرارداد خا  خل بخواهند این عر 

 مابین وجود ندارد.  تنظی  رواب  شخصی فی
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