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 بعدی باالبردن ضریب موفقیت در مرهع حل اختالف باشد. ةدر وهل، صورت بروز داوا

  یدیکلواژگان 
 مرهاع حال اخاتالف ساازمان تجاارت ههاانی،       ،ننوانسیون وی  سازمان تجارت ههانی، اصول تفسیر،

 .تریپس ةنام موافقت

                                                 
 121 -23211411فانس:                مسئول یسندهنو              golpayegani_n@yahoo.com 

sadeghilaw@ut.ac.ir 
    

mailto:golpayegani_n@yahoo.com


 6131، بهار و تابستان 6، شمارة 5حقوق تطبیقی، دورة نشریة مطالعات          651
 

 مقدمه
قارن بیساتم باا نوسااناتی از ساوی نشاورهای        آغازاز  های آزادسازی تجارت نه فعالیت

لاب  تاری در قا  یافتاه  صاورت ساامان   پس از هنگ ههاانی دوم باه   شد، صنعتی دنبال می
مالکیات   ةرسامیت شاناخته شاد. در حاوز     امومی تعرفه و تجارت)گات( باه  ةنام موافقت

الملل برخی از نشاورها از هملاه ایااالت متحاده در ساال       فکری نیز با رونق تجارت بی 
آنها در اای  حاال از    .مالکیت فکری با گات شدند ةدر صدد تجمیع قوانی  حوز م1393

المللی از مالکیت فکری در قالب معاهادات وایپاو شاکایت     پایی  بودن سطح حمایت بی 
 ،تجاارت آزاد  ةبنابرای  با افزایش احساس نیااز ورود مالکیات فکاری باه چرخا      ؛داشتند
مالکیت فکری در قالب  ةترپیس با همع آوری بسیاری از قوانی  ماهوی حوز ةنام موافقت

 پا به ارصه گذاشت. ،سازونار تجارت
 نباودن پاسخگو  و چندهانبه تجارت با مرتبط مسائلیچیدگی گسترش و پ ،حال ی ابا

هاای   تار رارف   به تدریج ااضای ای  نهاد و به ابارت دقیاق  نهب گردید سبگات به آنها 
متعاهد گات در صدد ایجاد ساختاری دقیق و پاسخگو برای ای  منظور برآیند. ایا  گاام   

تجاارت   شد و سازمان برداشته شمرانة نام موافقت امضای و با« دور اروگوئه»درمذانرات 
 گات شد. یگزی م ها 1335سال  آغازاز  یههان

موهاود   یرادهاای نردن ا با برررف ینظام حل و فصل اختالفات سازمان تجارت ههان
توساعه   درحاال  ینشاورها  یشترسبب مشارنت هرچه ب پیشی ،حل اختالف  در سازونار
 .  شده است

التباع سازمان ا های الزم نامه تریپس نیز در شمار موافقت ةنام موافقت ینکهبا توهه به ا
دااوی مالکیت فکری هم در ایا  مرهاع حال و     ربیعتاً ،تجارت ههانی قرار گرفته است

هاای مهام متضام      ناماه بیشاتر ننوانسایون    فصل خواهند شد. همچنی ، ای  موافقات 
امال ای  قاوانی  در  دهد نه ا حمایت از حقوق مالکیت فکری را زیر پوشش خود قرار می

ارهاع اختالفاات   ،تواند دربرگیرندة مسائل خاص خود باشد. بنابرای  بستر تجارت آزاد می
مربوط به حقوق مالکیت فکری به مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی شامل نلیه 

هاای   در ننوانسایون  شده یتحمااختالفات ناشی از تفسیر و اهرای حقوق مالکیت فکری 
از آن  ناشای نامة تاریپس   ضرورت تفسیر موافقت فلسفه و ،در واقع 1باشد. نیز مینامبرده 

 ؛ابهاام هساتند   دچاار ناماه   شاده در موافقات   اصطالحات مطار   است نه برخی از مواد و

                                                 
حل  ةنام گونه نه در تفاهم ،آنم1334گات  22،21مقررات مواد» تریپس: ةنام موافقت 34ة ماد 1بند   .1

 حاضر، ةنام ها و حل اختالفات ناشی از موافقت مشورتدر مورد  اختالفات تنظیم و اامال شده است،
 .«قابل اهرا خواهد بود دیگری مقرر شده است، ةگون هز در مواردی نه در ای  سند به
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تنها باه   و نامة تریپس دست نشورها را در تنظیم قوانی  بازگذارده مضاف بر آنکه موافقت
بینای قاوانی     نشورها برای پیشنه بنابرای  مسلم است  نرده است.ها انتفا  بیان حداقل

خود تا حد امکان مباحث اقتصادی و سیاسی مقتضی هوامع خود را لحاظ خواهند نارد  
برند نه در بیشاتر   روشنی شر  داده نشده باشد، سود می نامه به واز موادی نه در موافقت
شود. در برخای   دااوی می های آزاد از موضواات متفاوت سبب بروز موارد همی  برداشت

هاای   شاده در ننوانسایون   بینای  ها نیز ممک  است میان اصطالحات مشاابه پایش   زمینه
 نشانگر ها ای  ةنامه تعارض وهود داشته باشد و هم خود موافقت موضوع استناد تریپس و

 ضرورت نقش هیئت حل اختالف در تفسیر است.

هیئت در تفسیر تریپس تا چاه  نه  ای  مقاله در پی پاسخگویی به آنست حال، درای 
، و آیا روند رسیدگی و آرای صادره از ناحیة هیئت باشد حد تابع اصول و مبانی خاص می

حل اختالف دستاورد خاصی دربر داشته است و در ای  صورت ای  آرا تا چه اندازه بارای  
 نشورها قابل ااتنا خواهد بود.

از زمان تأسیس هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههاانی، آرای متعاددی از ساوی    
های مربوط به تریپس نسبت به  ای  سازمان صادر شده است و در ای  میان گرچه پرونده

نکاات تفسایری قابال تااملی      دارایموضواات تجاری نمتر اسات، برخای از آنهاا     ردیگ
ها را به اناوان اصاول تفسایری     توان آن می ،باشد نه اگر به گزاف سخ  نگفته باشیم می

الملل مبنی  با هدف تجارت بی  موضوعای  . تریپس قلمداد نرد ةنام مواد مختلف موافقت
باشاد و   بینی بودن اوضاع و احوال نیز در هماهنگی نامل مای  برحفظ امنیت و قابل پیش

موضاوع مهار   نیز بار ایا     خود 1(2)ة در ماد یحل اختالف سازمان تجارت ههانمرهع 
صاادره از رنا  حال اخاتالف در      یرساد بررسای آرا   نظر می بنابرای  به .یید زده استأت

می  نوای قوااد پایادار یاا رفاع ابهاام از نقااط      أسازی تعهدات نلیدی نشورها و ت شفاف
 تریپس نیز تاثیرگذار است.  ةنام مبهم موهود در موافقت

وای هریان آموزشی برای نشاورهای  ن ،روند رسیدگی به دااوی مختلف بر آن، افزون
انناون در   های مفصلی نه هام  نشورها قادرند از رویه مواقعررف داواست و در بسیاری 

  رارفی   نای همچ .بینای ننناد   دااوا را پایش   ةنتیج ،سازمان تجارت ههانی وهود دارد
شاده از ساوی ایا  مرهاع در ماوارد       هاا و تفاسایر ارائاه    توانند با تمسک به ای  رویه می
مابی  را با استحکام بیشتری  یف ینرده، قرار دادها یریاز بروز اختالفات هلوگستنادی، ا

 منعقد سازند.
پیوسات  باه ساازمان     ةبه اینکه نشور همهوری اسالمی ایاران در آساتان   توههلذا با 

از هملاه   ؛تجارت ههانی است، باید قوانی  خاود را مطاابق باا ایا  تحاول اصاال  نناد       
و دستاوردهای ناشی از تفسیر  تریپس ةنام قوانی  داخلی با مقررات موافقتسازی  همسان
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همچنی  با توهه به اینکه  باشد. ت حل اختالف از ضروریات میئگرفته از سوی هی صورت
، اسات مالحظات سیاسی از  نپذیرفت ثیرأتخود مدای  وتفاسیر ت حل اختالف در آرائهی
ت در ئهی ةگیری هوشمندانه از روی ملی با بهرهما در سطح  توان امید داشت نه نشور می
ناماه در بخاش    از مواد مندرج در تفااهم  ،المللی در سطح بی نیز و  شده  مطر ضوااتمو

 توسعه به سود خود استفاده نند.   نشورهای درحال هویژه برویکرد
ت حال  ئگرفته در ای  زمینه تاننون به سازونار شکلی هی ها و مقاالت صورت پژوهش

هاای   الف سازمان تجارت ههانی پرداخته وچندان وارد مباحث ماهوی و بررسی رویهاخت
شاده اسات باا بررسای      نوششلذا در ای  مقاله  .ت نشده اندئشده از ای  هی قضایی ارائه

ت در رسایدگی  ئا اصول و دستاوردهای هی ،شده در مرهع حل اختالف های مطر  پرونده
در  ،مالکیت فکری استخراج شود نه با توهه به محدودیت حجم مقاله ةبه اختالفات حوز

شده در ننوانسایون ویا  باه اناوان مبناای       تری  اصول مطر  گفتار اول به یکی از مهم
محصوالت دارویی نانادا پرداخته شده است و پس از آن  ةتفسیر معاهدات در قالب پروند

 ةتریپس براسااس پروناد   ةنام در موافقت شده نقش ننوانسیون های استناد ،در گفتار دوم
امکاان پیاروی از    ،و در گفتار ساوم  بحث قرار گرفته است ضوعموسوم به هاوانا نالب مو

 . شدخواهد بررسی ،مریکا الیه هندا و اروپا ةضم  پروند ،تئهیشده در های مطر  پرونده

 م1191 ینو یونسنگفتار اول: اصول مندرج در کنوا
 و دهاد  الملل ارفای را تشاکیل مای    مبنای اصول بی  )حقوق معاهدات( ننوانسیون وی 

نارده  ییاد  أتآن را ت حل اخاتالف  ئآن اساس تفسیر معاهدات است نه هی 12و  11 مواد
 .است

هاای   تئا ت حال اخاتالف ساازمان تجاارت ههاانی، هی     ئا از زمان شروع باه ناار هی  
ر تفسایر معاهادات را   اساتناد باه ننوانسایون ویا  د     ،ت استینافئنننده و هی رسیدگی

ت حل اختالف سازمان تجارت ههانی هم در ئهی ةنام تفاهم اند. دستور نار خود قرار داده
ساازی مقاررات وقاوانی      شفاف ةالمللی تفسیر را وسیل قوانی  ارفی بی  ،خود 1(2)ة ماد

 نند. ها و معاهدات تحت شمول سازمان تجارت ههانی قلمداد می نامه موافقت
 ،هاا  واژهاصل تفسایر بار اسااس     ،ننوانسیون وی  1ة شده در ماد مطر  یکی از اصول

 .شدسیاق ابارات و اهداف و موضوع معاهده است نه در ادامه بحث و بررسی خواهد 
تواند  مناسب تفسیر می ةتفسیر ابزاری بسیار دقیق و در ای  حال ظریف است و شیو

 دهد.الشعاع قرار  تحت را نامالً شده داوای مطر  ةنتیج
موهاود در   هاای  واژهیک مفسر همواره باید باه خاارر داشاته باشاد ناه اباارات و       

باردن باه معناای     است و برای پای  رفتهنار  هن بادر پرتو مقاصد و اهداف واضع ،معاهدات
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اهداف و سیاق باید بررسای   ،ها واژههمیع معانی ظاهری  ،دقیق و منطبق با موضوع بحث
 .شوند

دارد نه معاهدات باید بر اساس معنای معماولی   بیان می 11 ةننوانسیون وی  در ماد
              از دیاادگاه  ، ساایاق ابااارات و در پرتااو اهااداف و مبااانی معاهااده تفساایر شااوند. هااا واژه

           گاذار تماامی   قاانون باا درنظار گارفت  اینکاه     اباارت  نناار هام آمادن ایا  ساه       ،مفسران
 نمایااد ماابهم ماای نااار باارده اساات، خاااص بااه را مبتناای باار منطااق و اصااولی هااا واژه

(Jonasand,Saunders,2010,p. 573)هاای  تیک معاهده در سیاق ابار های هدفچرانه  ؛ 
شود و بررسای آن   معاهده استخراج می های تو ابار ها هاز همل ها هدفآن هاری است و 

هماهنگی نامال  نامه در  تمام مواد موافقتیست، زیرا تنهایی نافی ن در تفسیر یک ماده به
شده در یادمختلف  های و یا شرط هااستثنا همةمثال یک ماده باید با  رایب ؛اند وضع شده

 (.(KmilYasseen,1996,p.221 شودمواد تفسیر  دیگر
در  شاود.  مای  ها هدفمفاهیم و  مت  ، ،ها تابار سیاق ابارات شامل ،11 ةمطابق ماد

نادام   ،گاذار بارای تفسایر    شودنه قانون مطر  می پرسشای   ،واقع با توهه به نص ماده
 را مدنظر داشته است. 2یک از مکاتب تفسیری

باردن باه    صرف بر اهداف معاهده برای پی ةتکی ،((Jonasیکی از نویسندگان ةبه اقید
مبنی بار درنظار گارفت  معناای معماولی       11 ةگذار در ماد نید قانونأمقصود واضعان، ت

 .نند رنگ می را نم ها تو سیاق ابار ها واژه
اللفظای در پای یاافت  آن هساتند ناه چاه هادف و         داران مکتب تفسیر تحت ررف 

داران مکتاب   ست نه ررفا ای  در حالی و مقصودی در مت  معاهده منعکس شده است
نظار   بناابرای  باه   ؛تفسیر ذهنی به دنبال مقاصد و اهداف ذهنی واضعان معاهده هساتند 

نید بر أاللفظی و ذهنی را با ت رگیری هر دو روش تفسیر تحتنا به، 11 ةرسد نص ماد می
تفسیر باید بر اساس  ،اساس برای  ،اللفظی مدنظر دارد. به ابارت دیگر مکتب تفسیر تحت

   ناه باا اهاداف    ای  گوناه  باه  ؛صاورت گیارد   هاا  تمعنای معمولی اصطالحات و سیاق ابار
       هاادف معاهااده بایااد انصااری در ننااار ساایاق  . معاهااده نیااز همسااویی داشااته باشااد 

    اللفظای و مکتاب ذهنای     تلقی شود و تفسیر معاهاده ترنیبای از مکتاب تحات     ها تابار
 . (Jonasand,Saunders,2010,p. 573) باشد

                                                 

 مکتاب تفسایر غاایی   داران  ررف. اللفظی، مکتب تفسیر ذهنی، مکتب تفسیرغایی مکتب تفسیر تحت 2.
پرناردن   ،  ابهاماات اشات میاان برد  از ،قاوانی   نردن مفااهیم  تفسیر در ای  روش به روش  ،معتقدند

 پاردازد و  اصال  قوانی  معاهدات مای به خاص  شرایطحتی در  تصحیح اشتباهات و های موهود،خأل
هها را بهر اسهان آن     یابد و بعد تمامی عبارات و جمله   هدف معاهده را می آغازمفسر در 
 .کند تفسیر می
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شاده در   یاد مطالاب گفتاه   ؤت حل اختالف سازمان تجارت ههانی نیاز م ئرویکرد هی
 شود. نه در ادامه به آن پرداخته می تفسیر مختلط استة انتخاب شیوخصوص 
ت استیناف مرهع حل اختالف برای تفسایر معتقاد باه دساتیابی     ئت بدوی و هیئهی

                باه ایا  منظاور، باا توهاه باه        دساتیابی باشند و در راساتای   اهداف واضعان تریپس می
                  تااریپس،  ةناماا پاااریس در موافقاات  تحاات شاامول قاارار گاارفت  ننوانساایون باارن و   

آن دو را ابااازاری مفیاااد بااارای تفسااایر قلماااداد    ةو دیباچاااماااذانرات مقااادماتی 
 (. (Frankel,2005.p.19ننند می

 رایهدف از وضاع آنهاا، حمایات از مالکیات فکاری با       ،ای  دو ننوانسیون ةدر مقدم
همچنی  ازآنجا نه  .تشویق نوآوری و خالقیت در تولید محصوالت فکری بیان شده است

تحت شمول ساازمان تجاارت ههاانی اسات، بای      تریپس هزئی از معاهدات  ةنام موافقت
گیری ای  سازمان  و باید با رو  قوانی  و اهداف شکل یستها ن نامه ارتباط با سایر موافقت

 .شودو در هماهنگی نامل با آنها تفسیر 
برخی از مواد خود از هملاه ماواد    ،تریپس هم مانند بسیاری از معاهدات ةنام موافقت

 وسایلة نیاز ایا  ماواد را     دوحه ةو ااالمی 1را با سرفصل اهداف و اصول بیان نرده 9و  7
 دستیابی به اهداف تریپس تلقی نرده است.

 ةهای برن و پااریس بارای دساتیابی باه اهاداف، شایو       در واقع استناد به ننوانسیون
گیاری تفسایر تحات     ناار  هتریپس مبی  ب ةنام تقمواف 9و  7تفسیر ذهنی و اتکا به مواد 

ت ئا هی از ساوی گیری از تفسایر مخاتلط    بهره ةدهند نشان موضوعاللفظی است و همی  
حمایات از محصاوالت    ةای  املکرد در پروناد  اختالف سازمان تجارت ههانی است. حل

 Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products,WT/DS114/R) دارویای ناناادا  

2000,p.1 )  شده است. گرفتهی پنیز 
اروپا مدای بود ناه قاوانی  ثبات اختاراع ناناادا در برقاراری        ةاتحادی ،در ای  قضیه

بعاد از   تاریپس اسات.    11و  27،29مخالف با ماواد   ،حمایت نامل از اخترااات دارویی
 تاریپس،  ةبدوی ،نانادا در دفاایات خود به مقدما  ةننند ت رسیدگیئارهاع پرونده به هی
هاای اهارای حقاوق مالکیات      تضمی  اینکه اقادامات و روش »...  نند: آنجا نه انوان می

 ،ناماه  تفقا برای تعیی  اهداف موا «فکری به صورت مانعی فرا راه تجارت مشروع درنیاید

                                                 
3. See, e.g.,- Hague Convention on the International Recovery of Child Support 

 and Other Forms of Family Maintenance art. 51(2),( Nov. 23, 2007). 
- Agreement on Extradition Between the European Union and the United States of       
America art. 1 

- Inter-American Convention Against Terrorism art. 1, (June 3 2002). 
- Agreement on Mutual Acceptance of Oenological Practices art.( 6, Dec. 18, 2001). 

Available at http://www.trade.gov/td/ocg/eng_agreement.htm,Last Visited 17/08/2012. 

http://www.trade.gov/td/ocg/eng_agreement.htm,Last
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را در همااهنگی نامال باا    استناد نرد و استثنای آورده شده در قانون ثبت اختراع نانادا 
: دارد مای  آنجاا ناه اااالم     7 ةنانادا بیان داشت: چنانچاه از مااد   .اهداف تریپس دانست

گساترش فنااوری و   ابدااات تکنولوژیک و انتقال و  ةحقوق مالکیت فکری باید به توسع»
ای  گوناه  نماک نناد و باه   نارگیرنادگان داناش فنای     هب متقابل تولیدننندگان و ةاستفاد
 ،«گیرد نه به رفاه اقتصادی و اهتماای و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شودصورت 
تاریپس گنجاناده شاده اسات.      ةناما  رو  تساهیل تجاارت آزاد در موافقات    نه برمی آید

به اهداف  دستیابیبرای  4تریپس ةنام موافقت 11 ةآن بود نه ماد همچنی  نانادا قائل بر
 .شودرت آزاد و ترغیب رقبا  باید تفسیر موسع ناهش موانع تجا خصوصنظرش در  مورد

می  مقاصاد اقتصاادی خاود نسابت باه محصاوالت       أدر راستای ترا نانادا دو استثنا 
 بینی نرده بود: شده پیش دارویی ثبت

نیز حق انبارنردن چنی  محصاوالتی   دیگران بر صاحب حق اختراع، افزون نخست، -
نه بر اساس آن رقبا قاادر خواهناد باود باه محا        ندرا قبل از انقضای مدت اختراع دار

نانادا معتقد بود ای  شایوه باه   . از محصول موردنظر استفاده ننند ،انقضای مدت اختراع
ننناده ایا  اساتثنا را در     ت رسایدگی ئا انجامد، اما هی ارتقای دانش و رونق اقتصادی می

شت، ااماال اساتثنا در   صاحبِ حقِ اختراع دانست و اظهار دا ةشد تقابل با حقوق تصریح
ای ناامعقول بار    تاریپس لطماه   ةنام موافقت 11 ةد نه وفق مادشخواهد  فتهصورتی پذیر

 حق وارد نیاید. ةمنافع مشروع دارند
بینای اساتثنا    شود نه پیش تریپس نیز چنی  برداشت می ةنام موافقت 11ةاز نص ماد

تبصره محدودیت مضایقی  شده در  شناخته ضوااتقابل قبول است نه به مو شرایطیدر 
بینای حاق    پایش  خاود، اماالً   یای  در حالی بود نه نانادا با اامال اساتثنا  ؛وارد نیاورد

 نرد. فایده می شده را بی قانونی انبار محصول ثبت
 هاا انتفاا نارده اسات و معماوالً      تریپس خود به بیاان حاداقل   ةنام همچنی  موافقت
     پذیرفتااهسااختی  نننااده بااه یدگیمراهااع رساا از سااویشاامول آن  ةمحاادودنردن دایاار

 .((Frankel,2011.p.21 شود می
مجوز ارزیابی قابلیت تجااری یاک محصاول دارویای را      دیگرانای  استثنا به  ،دوم  -

 ضوعمحصول مو ،دهد. در ای  صورت شده می قبل از انقضای مدت زمان حق اختراع ثبت
بعد از اتمام مدت حمایات یاا باا حاداقل      درنگ یرقابت ای  امکان را خواهد داشت نه ب

                                                 
حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائال   موردتوانند استثنائات محدودی را در  ااضا می»:11ة ماد . 4

شاده   معمولی از اختاراع ثبات   ةمغایرتی غیرمعقول با استفاد ط بر آنکه استثنائات مزبوررومش شوند،
 خاص ثالاث، با توهه باه مناافع مشاروع اشا     شده، به منافع مشروع مالک اختراع ثبت نداشته باشد و

 .«معقول وارد نیاورد ای غیر لطمه
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رسد. البته شرایط شکلی نسب ایا  مجاوز دارویای    ببه فروش  ،زمان به بازار ارضه شده
 تر است. نسبت به قانون ثبت اختراع روالنی

نننده مشاروع شاناخته    ت رسیدگیئهی از سویای  استثنا  پیشی ، موضوعبرخالف 
ای نامعقول  حدود به حمایت قانونی است و لطمهتْ ای  استثنا مئهی گمانچرانه به ؛ شد

 آورد. حق وارد نمیة بر منافع مشروع دارند
 9 ةترپیس در مااد  ةنام اهتماای موافقت -نانادا در دفاایات خود به رویکرد اقتصادی

یَد تفسیر موسع نسبت به برقاراری  ؤای  ماده م های تاشاره نرد و معتقد بود سیاق ابار
 در قوانی  ملی نشورهاست. هااستثنا

تاریپس را نادرسات    ةناما  موافقات  9و  7قراردادن مقدمه و مواد  وسیلهاروپا  ةاتحادی
باه صاورت نامال و     11 ةمجوز برقراری استثنا، اامال ماد ه است نهدانسته، اظهار داشت

 باشد. می هامع
در تاریپس   ةناما  موافقات  ةدهناد  تاک ماواد تشاکیل    مقدماه و تاک   ،تئازدیدگاه هی

نیاز   11 ة. لذا شروط مااد یستندن پذیر هماهنگی نامل با یکدیگر وضع شده اند و تفکیک
برای اامال استثنا با هوشیاری و دقت وافی و در تعامل با اهداف ماوردنظر تنظایم شاده    

از شاده   هاای احتماالی ااماال    است . بنابرای  برای تفسیر و تشخیص درستی محادویت 
هاای الزم صاورت    رور هداگانه بررسای  قوانی  ملی نیز باید نسبت به هر پرونده به سوی
 رای مقتضی صادر گردد. یرد وگ

های زیاادی شاکل گرفات، و موضاع اخاتالف       بحث 11 ةنارگیری ماد به خصوصدر 
آنها برای پاسخگویی به شبهات وارده در پی پاسخ . استثنا بود ةنظران گستر میان صاحب

 زیر برآمدند: پرسشبه دو 
تاریپس(   ةناما  مندرج در موافقت«)های خاص پرونده» آیا تفسیر موسع از اصطال  - 

 ؟انجامد نوآوری و انتقال فناوری می ةبه تشویق و توسع
موهب برقاراری تعاادلی اادالناه     «پرونده های خاص»آیا تفسیر موسع از اصطال   -

 شود؟   ننندگان می میان حقوق مالک و مصرف
 دارد: شده اظهار می مطر  های پرسش برابرت در ئهی

های مرباوط باه تعاادل مناافع ناشای از حقاوق        تحلیل ای  موضواات ریشه در بحث
توهه قارار گیارد آنسات ناه هادف از       ضوعو آنچه باید مو داردشده  مختلف اختراع ثبت

 نننادة  تضامی  برقراری استئنا، توسعه و پیشرفت ارالاات و در پی آن فناوری است نه 
اهداف و مذانرات مقدماتی تریپس است و اامال استثنا، به دلیال تعارضاش باا     نبرآورد

بناابرای    ؛گیارد  آن صورتباید تفسیر مضیق از  ،حقوق انحصاری، امری خالف اصل بوده
صاورت   هر پرونده باه  بارةدست یافت و باید در خصوصتوان به معیار درستی در ای   نمی
 .شود گیری تصمیمویژه 
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 7ت در رسیدگی خود در برقراری تعادل میان ماواد  ئرسد، هی نظر می با ای  تفاسیربه
یااد   هایبه راهکار شفافی دست نیافته و برای احاراز مشاروایت اساتثنا     11 ةو ماد 9و 

چنانچاه از دیادگاه برخای     ؛پرداختاه اسات   11 ةدر امل تنها به تطابق آنها با ماد ،شده
Shanker))، نظار   تریپس منطقای باه   ةنام انبارنردن با توهه به مبانی موافقت یرد استثنا

ناماه در تجاویز و یاا رد     ت باه اهاداف و مباانی موافقات    ئا تاوههی هی  بیای  رسد و  نمی
 ،مختلاف  هاای  زمیناه به  9و  7گذاری ملی را در تعمیم مواد  های قانون ، سیستمهااستثنا

 .((Shanker,2002,pp.721-722نند مییوس أم
 11 ةت در تفسایر دقیاق مااد   ئا هینداشات   رساد تواناایی    به نظر می ای  ترتیب،به 
بااقی گذاشاته    پاذیر انتقاد را مابهم و  هابحث مشروایت اساتثنا  همواره ،تریپس ةنام موافقت
 است.

  یپسشده با تر یعتجم یها یونگفتار دوم: امکان استناد به اصول مندرج درکنوانس
 ،اصول معتبر و مسلم مالکیت فکاری  ةگردآوردن نلیااضای سازمان تجارت ههانی برای 

تاریپس   ةناما  های بارن و پااریس را در موافقات    الزام به تبعیت از برخی مواد ننوانسیون
 اند. آورده

( م1337ننوانسیون پااریس )  13و  12تا 1را به راایت مواد  ااضا 2(1)ة چنانچه ماد
 است.( ملزم نرده م1371ننوانسیون برن)  21 تا 1و مواد 

مواد ای  برای مثال برخی از  ؛از ای  مواد، موضواات مختلفی را به همراه دارد پیروی
بینی شاده   تریپس نیز با تغییرات اندنی پیش ةنام های یادشده، در موافقت در ننوانسیون

یاک بایاد مبناای     شود نه از نظار تفسایری نادام    مطر  می پرسشدر نتیجه ای   .است
 دارد: محصوالت دارویی نانادا بیان می ةدر پروند تئتفسیر قرار گیرد. هی

شده  های تجمیع در ننوانسیون تر پیشبرای تفسیر هامع و مانع موادی از تریپس نه 

 ةبراساتفاده از مات  و مقدما    افازون اناد،   در تریپس )مشابه و یا اینا( نیز انعکااس یافتاه  

استفاده نرد .البتاه هماواره بایاد باه      یادشدههای  تریپس، باید از ننوانسیون ةنام موافقت

ننوانسایون ویا  و در    12 ةخارر داشت نه استفاده از ای  ابزار تنهاا در چاارچوب مااد   

شاود ناه   منجر مفهوم باشد و یا به نتایجی  گیرد نه معانی مبهم یا بی مواقعی صورت می

 Panel Report, Canada –Patent Protection of) آشااکارا ماابهم یااا نااامعقول اساات. 

Pharmaceutical Products,WT/DS114/R. 2000,p.1.)  
شاده در آن را در پروناده    های گنجانده تریپس و ننوانسیون ةنام ارتباط میان موافقت

 توان بررسی نرد. اروپا نیز می ةاتحادی( (Eu_Banana Case,DS27,1996,p.1موز
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                 یااک یااضااا یتدر گاازارش خااود ابااراز داشاات، اضااو یپرونااده نهاااد داور یاا در ا
 پیشی آنها از تعهداتشان به موهب معاهدات  یتسبب معاف یگر،د یونمعاهده در ننوانس

بینای   الحاق پایش   ةناما  حتی اگر مشابه آن مواد)با تغییرات اندک( در موافقت؛ نخواهد بود
 .شده باشد

اساس تریپس بر ااضا باار شاده    ها تعهداتی بر بنابرای  اگر به موهب ای  ننوانسیون
 ةناما  خود)خارج از موافقت پیشی اضویت در تریپس از الزامات  ةتوانند به بهان نمی ،دباش

 تریپس( سرباززنند.  
ت ئتاریپس در قالاب اصاول نشا     ةناما  ی  دستاوردهای تفسیر موافقات بزرگتریکی از 

 بحث به آن پرداخته خواهد شد. ةگرفته از ننوانسیون پاریس است نه در ادام
ناام   دارد: ننوانسیون پااریس ناه بیاان مای     9 ةتجاری در ماد بینی نام با وهود پیش

نشاورهای   ةتجاری بدون آنکه الزامی باه تسالیم اظهارناماه یاا ثبات آن باشاد، در نلیا       
 چه هزء االمت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد. ؛اتحادیه حمایت خواهد شد

تاریپس آورده نشاده    ةناما  موافقات  1(2) ةای  حوزه در فهرست اموال فکری در مااد 
نند نه آیا ااضای ساازمان تجاارت    ای  شبهه را به ذه  متبادر می موضوعاست. همی  

 ههانی در قبال نام تجاری ملزم به حمایتی همسنگ االمت تجاری هستند.
به بحث گذاشاته شاد.   (Havana Club)  انوان هاوانا نالببا ای  ای  موضوع در پرونده

االمت و  ،(Omnibus Appropriations Act1998)مریکاااموال  قانون هامع ضبط 211ة ماد
ت ئا داند. هی هردو را مشمول یک نوع حمایت می ،نام تجاری را در ننار یکدیگر قرار داده

از تاریپس   ةناما  موافقت را مطر  نرد نه آیا اساساً پرسشبدوی ای   ةرسیدگی در مرحل
 چرانه:؟ دنن نام تجاری حمایت می

حاضار،   ةناما  از لحاظ موافقت نه دارد تریپس بیان می ةنام موافقت 1( 2)ة ماد، اول -
 7تاا   1هاای   انواع مالکیت فکری ناه موضاوع بخاش    ةبه نلی «مالکیت فکری»اصطال  

ها اسمی از نام تجاری برده نشده  ای  قسمت همةشود و در  قسمت دو هستند مربوط می
را  خصاوص ساکوت او در ایا     ،باوده ناماه در مقاام بیاان     است. همچنی  وقتی موافقت

 ةناما  مالکیات فکاری از منظار موافقات     ةنام تجااری در حاوز  قرارنگرفت   نشانةتوان  می
 .دانستتریپس 
آنست نه واضاعان   ةدهند مذانرات مقدماتی تریپس نیز نشان ةبررسی تاریخچ ،دوم -

 Omnibus Appropriations Act1998, Panel) .اناد  نام تجاری را استثنا نارده  آغازاز همان 

ReportWT/DS176/AB/R, 2002,p.1). 
 ت رسیدگی اظهار داشت:ئاروپا با انتقاد به هی ةاتحادی زمینهدر ای  

 ،تریپس هاایی نادارد   ةنام درست است نه نام تجاری درفهرست اموال فکری موافقت
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نرده است و ننوانسیون پاریس ملزم  13 و 12تا  1ااضا را به راایت مواد  2(1)ة اما ماد
 داند. حمایت از نام تجاری را برای ااضا الزامی می ،ای  ننوانسیون 9 ةماد

بناد   در  (In Respect)«در خصاوص » بود، ابارت بر ای  باورت رسیدگی ئدر مقابل هی
تنهاا نسابت باه     ،ناماه  شاده در موافقات  یادیاد آنسات ناه ماواد     ؤتریپس م 2ة اول ماد
ها هیچ صاحبتی از   شد و از آنجایی نه در ای  قسمتاامال خواهد  4و  1، 2های  قسمت

تاریپس   ةناما  ننوانسایون پااریس در چاارچوب موافقات     9 ةمااد  ،نام تجاری نشده است
 باشد. االتباع نمی الزم

استدالل مرهاع بادوی را رد نارد و     یادشدهرن   ت استیناف،ئبا ارهاع پرونده به هی
 9 ةننار گذاشت  مااد  ،است آوردهرا  12تا  1 ترپیس مواد 2(1)ة وقتی ماد اظهار داشت:

گذار در مقام بیاان باود و    چرانه قانون؛ باشد نادرست می ،به نام تجاری پرداخته نه صرفاً
 ذنار تارپیس در   ةناما  فهرست موافقات  بر ای ، افزون .توانست ای  ماده را استثنا نند می
 باشد. فکری حصری نمی های داراییانواع 
فکری  مالکیت ةحوزت بدوی در آن است نه ئنند، اشتباه هی فه میرن  استیناف اضا 

 Omnibus) .قسامت دو نارده اسات    7تاا   1هاای   در بخاش را تنها محادود باه ماوارد ناامبرده     

Appropriations Act Appellate Body Report,Panel ReportWT/DS176/AB/R2002,p.1 .) 

باه   تاریپس  ةنام را در قالب موافقتحمایت از نام تجاری خود، یأربا ت استیناف ئهی
 رااز نام و االمت تجاری یکسان رویکرد ایاالت متحده در حمایت نیز و  رسمیت شناخت

 5نرد.یید أت
موضوع حمایت از نام تجاری برای نشور ما نیز از اهمیات فاوق العااده ای برخاوردار     

مالکیات صانعتی    رور قانون بینی آن در قانون تجارت و همی  پیش باوهوداست چرا نه 
ایا  حاوزه    اهرایی برای ثبات آن، اماالً   ةنام آیی  نبودبه دلیل ش،  1193مصوب سال 

رسامیت شاناخته شادن ناام      به وهودبنابرای  با .دشو همانند االمت تجاری حمایت نمی
قاانونی ماا در ایا  زمیناه در      الملل، خأل تجارتی به موازات االمت تجاری در هوامع بی 

لاذا   ؛گاذارد  راه را بارای سوءاساتفاده باازمی    ،مللی و قراردادهای احتمالیال مناسبات بی 
المللای و تاریپس    اهرایی هامع مطابق با استانداردهای بی  ةنام بینی و تنظیم آیی  پیش

 نماید. حمایت از ای  شاخه مالکیت فکری ضروری می رایب

                                                 
5. For More Information about HVANA CLUB Case see: 

-Bhala and. Gants, 2002,p.20, 
-Dinan,2002,p.71 
-Kimmerling,2008.pp.54-67 
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ت یئد دره پیشدین  یهدا  موجود در پروندده  یها یهاز رو یرویگفتار سوم: امکان پ
 حل اختالف

ننوانسیون وی  در حقوق معاهادات،   12و  11بر اصول نلی تفسیر بر مبنای مواد  افزون
یکای از   .نار مای آیناد   تریپس به ةنام منابع دیگری نیز در تفسیر دااوی ناشی از موافقت

از  ت حل اختالفئمیزان تبعیت هی ،ای برخوردار است ای  منابع نه از اهمیت فوق العاده
 باشد. می ((Stare Decisis پیشی های  های موهود در پرونده آرا و رویه

 Us-India - Patent) ایاااالت متحااده داااوایی الیااه هندوسااتان  م1333در سااال 

Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products WT/DS50/R,p.1.) 
اروپاا دااوای    ةپاس از امریکاا اتحادیا    .ثبت محصوالت دارویی مطار  نارد   خصوصدر 

 با همان موضوع الیه هندوستان اقامه نرد.   (WT/DS79, 1997 )دیگری 
 ةی پروناد أت خواسات ر ئاز هی ،اروپا در پرونده خود با توهه به یکسان بودن موضوع

و  11( 4)ة در مقابل هند معتقد بود با توهه به مااد  .نیز هاری نند بارهرا در ای   پیشی 
اروپاا اگار    ةت حل اختالف سازمان تجارت ههانی، اتحادیا ئهی ةنام تفاهم 3(1چنی  )هم

در ای  زمینه برای خود حقی قائل بود باید در زماان رار  دااوای ایااالت متحاده وارد      
 شد. می

 ةآمیاز باوده، هنبا    ت اظهار داشت، نص ای  ماده توصایه ئهی 3( 1) ةماد خصوصدر 
در صاورت امکاان صاورت     فقاط بررسی مشترک  ،مادههمچنی  مطابق ای  ندارد. امری 
 رد نرد. بارهاستدالل هند را در ای   تْئبنابرای  هی ؛پذیرد می

رئیس وقت سازمان تجارت ههانی در اظهاارات خاود اااالم داشات ناه       ،آغاز ناردر 
شده است، اماا او ضام  رد از    مریکا الیه هند ثالث محسوب میااروپا در داوای  ةاتحادی
مریکاا را  ا ةنننده در پروند ت رسیدگیئرفت  حق اروپا برای رر  داوا ، ااضای هیمیان 

 اروپا فراخواند. ةرسیدگی به اداای اتحادی رایب
ترغیب هر چه بیشتر ااضا به حل  برایت حل اختالف ئاز دیدگاه مفسران، قوانی  هی

                 ة   مااد و فصل اختالفاتشاان در ایا  ساازونار وضاع شاده اسات و لاذا باا درنظرگارفت         
                 نیااز محاادود نااردن حااق راار  داااوا خااود نااوای ساالب اختیااار ااضااا در ایاا   1(7)

                         مراهعااه ننناادت حاال اخااتالف ئاانااه چااه وقاات و در چااه شاارایطی بااه هی  اساات 
( WTO Analytical Index:Guide  WTO Law and Practice.Understanding on Rules 
and Procedure Governing the Settlement of DSU .Available at 
:http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_04_e.htm#article

9,p.1.) 

ت ابراز داشت: حتای اگار موضاوع ماورد رسایدگی      ئهی ،گرفته های صورت در بررسی
بناابرای    ؛گذشاته ندارناد   یالزامی به تبعیت از آرات بدوی و استیناف ئهی ،یکسان باشد
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ایا  پروناده الزم    خصوصمریکا الیه هند در ات بدوی و استیناف در داوای ئگزارش هی
ت حال اخاتالف   ئهی 11(4) ةاالتباع نیست و رسیدگی به ای  پرونده باید با توهه به ماد

 سازمان تجارت ههانی درقالب یک هلسه هدید صورت گیرد.
ت استیناف درنهایت به نحو دیگری امل نرد و بیاان داشات ناه در    ئهی ،حال ای  با

گازارش  ، باه  ت حال اخاتالف مراهعاه نارده    ئهی 11(4)ةبررسی ای  پرونده باید به ماد
اناوان نارد و باه     1(2)ة ت استیناف مستند خود را مااد ئهی .نمودتوهه  پیشی  ةپروند

قاراری شارایط مساااد و امنیات     ت حل اختالف سازمان تجارت ههاانی در بر ئنقش هی
 نید نمود.أبینی در روابط تجاری چندهانبه ت ناری و نیز ایجاد قابلیت پیش

و همسان باودن موضاوع هار دو     پیشی  ةت با درنظر گرفت  پروندئبر اینکه هی افزون
هناد گذاشاته،    ةبار اثبات دلیل را براهد گذشته،پرونده و نیز محکومیت هند در داوای 

ه تاریپس قارار داد   ةناما  موافقات   71( 9) ةصحت اداای اروپا در تجاوز از مااد اصل را بر 
 .است

 ةاز رویا  پیاروی  خصاوص سایت سازمان تجارت ههاانی در بحاث تحلیلای خاود در     
حتای در   پیشای ،  یآور باودن آرا  دارد نه هیچ قاانونی مبنای بار الازام     بیان می ،قضایی

 legal Status of Adopted/Unadopted Reports in)وهااود ناادارد.  ،مشااابه موضااوع

OtherDisputes,Availableat:www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dis p_settlement 
 _cbt_e/c7s2p1_e.htm,p1).                                                                         

 تئا ی بارای هی أباه یاک ر   دستیابیدر  پیشی ت ئزمانی نه استدالل هی ،حال ای  اب
ننناده بنمایاد، احتماال     الحق با موضوع یکسان یا مشابه قاانع  ةنننده در پروند رسیدگی
قاانون رسایدگی در    1( 2)ة چرانه ای  رویکرد باا مااد   ؛ی پیشی  بسیار باالستأتکرار ر

الملل در راستای برقاراری   ت حل اختالف سازمان تجارت ههانی و مبانی تجارت بی ئهی
 بینی بودن شرایط موهود سازگار است. امنیت و قابل پیش

حمایات از اختراااات هناد نیاز      ةدر پروناد  تئا املکارد هی  ،یید ایا  موضاوع  أدر ت
ت در ئا هی شاتابزدة اظهاارنظر   باوهودچنانچه همانطور نه گفته شد،  ؛است برانگیز توهه

 . 3هند را مبنای تصمیم خود قرار داد -مریکاای پرونده أت رئ، در نهایت هیآغاز نار

 یجهنت
تریپس هرچند نسبت به ساایر موضاواات تجااری     ةنام گرفته از موافقت های بر پرونده. 1

                                                 
   های  بخشنامه برتریما  :داشتت استیناف اظهار ئهی ،هند از سوینق  قوانی  تریپس  خصوصدر  . 3

 .نخواهیم نردیید أقانون را ت اتناق  ب صورتاداری هند، در      
 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dis
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c7s2p1_e.htm,p1
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ت حل اختالف سازمان تجارت ههانی نمتر است، از همی  تعداد نیاز  ئشده در هی مطر 
یکی از موضاواات مهام    ،مثال رایباشد. ب ملی میأت نکات تفسیری قابل ةبرخی دربردارند

 ،روپاا الیاه هناد   ا ةاتحادی ةدر پروند ؛ت استئقضایی هی ةثیرگذار بحث پیروی از رویأوت
 خاودداری قضایی به انوان یک اصل قابل اتکا  ةت در گزارش خود از تلقی رویئگرچه هی

 رساد  نظر مای  از ای  روی به .را مبنای تصمیم خود قرار داد پیشی ی أنرد، اما در امل ر
توانند با درنظر گرفت  اداای هیئت مبنی بر تأثیر نپاذیرفت    توسعه می نشورهای درحال

باه   بینای باودن اوضااع و احاوال     قابل پیش حظات سیاسی در روند صدور آرا و نیزاز مال
شاده در هیئات حال     مطار   ضاواات در مو الملال،  های ذاتی تجاارت بای    انوان ویژگی

 برند. سودخود  نفعبه  اختالف سازمان تجارت ههانی،

ه کا چنان ؛دستاوردهای چشمگیری اسات  ةت، دربردارندئبرخی از اصول تفسیر هی. 2
تارپیس، راه حمایات از ناام تجااری را بار       ةناما  موافقتمشمول استناد به اسناد حقوقی 

 راز االمت تجاری قارار داده اسات.  ت آن را هم ،ننوانسیون پاریس باز نرده 9 ةاساس ماد
در آن وهاود   اهرایی برای ثبات ناام تجااری    ای ای  موضوع برای نشور ما نه آیی  نامه

و اصااال  قااوانی  مااا را مطااابق بااا  اساات اده ای برخااورداراز اهمیاات فااوق العاا ناادارد،
مالکیات فکاری    ةحمایات از ایا  شااخ    در راساتای المللای وتاریپس    استانداردهای بی 

پذیرفته شاده   هایهای خود یکی از استثنا ت در بررسیئهیحال،  باای نماید.  ضروری می
مایت از اختراااات دارویای   ح ةدر پروند ،مستقیمغیراشاره باوهود نظیر استثنای بوالر را 

نشاور از   9تااننون در قاوانی     استثنای بوالر .یید زده استأنانادا پذیرفته وبر آن مهر ت
ای  موضاوع بارای    .توسعه از قبیل برزیل و هندوستان لحاظ شده است نشورهای درحال

 دارای یافتاه، هاای درخاور تاوههی دسات      تولید داروها به قابلیت ةنشور ما نه در زمین
پس از انقضاای مادت    درنگ یتوانیم ب مندی از ای  استثنا می چرانه با بهره است؛ اهمیت

 . رقابت مبادالت دارویی شویم ةوارد چرخ ،شده اختراع ثبت
هاا بارای    بیاان حاداقل   ،ترپیس ةنام ذاتی موافقت ویژگی ،نه گفته شد گونه همان .1

داده است تاا قاوانی  داخلای     حمایت از مالکیت فکری است نه به نشورها ای  امکان را
ایا  موضاوع    هاا ومقتضایات اهتمااای خاود تنظایم ننناد.       خود را مطابق باا سیاسات  

در بحااث  ،مثااال رایباا دارد؛توسااعه اهمیاات  خصااوص باارای نشااور هااای درحااال  بااه
توانناد باا    شاان، مای   ظر گرفت  نیازهای اقتصادینتوسعه با در ،نشورهای درحالهااستثنا

نهایت اساتفاده   وضوعاز ای  م ،بینی قوانی  تکار خاص خود در پیشنارگیری فنون و اب هب
تریپس در چارچوب  ةنام حال ای  نکته را نیز باید مدنظر داشت نه موافقت باای  .را ببرند

سازمان تجارت ههانی با اهداف تجاری پیوند خورده است و بحث توهاه باه اهاداف، در    
بنابرای  نشورها در  ؛ویژه ای برخوردار استت ازهایگاه ئگرفته از سوی هی تفاسیر صورت
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بایاد مباانی ساازمان تجاارت      ،ناماه  بر راایت چارچوب موافقت افزونتنظیم قوانی  خود 
 ههانی و رو  تجارت آزاد را همواره مدنظر داشته باشند.  

ناردن اهاداف اادالت     مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی در راستای پیاده .4

حمایات از نشاورهای    در راساتای هاای خااص    بینی ابزار و برنامه پیشتوزیعی مبنی بر 

 ةناما  یافتگی، بخشای را در تفااهم   توسعه ةی نمتری  درهاتوسعه و نشورهای دار درحال

نشورها اختصاص داده ناه در قالاب آن باه    گونه  ای ت حل اختالف به رفتار ویژه با ئهی

 وااد، در قبال ای  نشاورها پرداختاه  م ةذنر تسهیالت و ارفاق هایی، به خصوص در زمین

نکاتی است نه در مراحل مختلف رسیدگی برحسب  ةهمچنی  ای  مواد دربرگیرند است.

ناررفتاه   هآنکه برخی ابارات ب باوهود.  7شود و در صورت تقاضا، درنظر گرفته می شرایط

های  دیدگاهنکردن بینانه و فرض نفوذ  در ای  مواد بسیار نلی و مبهم است، با نگاه خوش

توانند از ایا  اصاول در مسایر رسایدگی و تفسایر       توسعه می سیاسی، نشورهای درحال

 پرونده به نفع خود سود برند.

انوان اضو ناظر سازمان تجارت ههانی  با توهه به اینکه همهوری اسالمی ایران به. 5

رای  شایساته  بنااب  ؛پذیرفته شده، پیوست  آن به انوان یکی از ااضا دور از انتظار نیسات 

سازمان، برای استحکام هرچه بیشاتر قاوانی     یبه اصول استناد توههگذار با  است، قانون

به اصال  و تکمیل قوانی  مارتبط بپاردازد.    ،و هلوگیری از بروز هرگونه مشکل در آینده

 نیاز ت وئهی شده از سویهای آموزشی تخصصی برای بررسی اصول استناد برگزاری دوره

تواناد   مای  ،های مختلف و استخراج نکات قابل ااتنای آنهاا در ایا  زمیناه    تحلیل پرونده

تواناد   ایران باشد نه ای  نار می ننندة هابزاری برای تقویت برنامه های املی گروه مذانر

 .مرانز المی معتبر صاورت گیارد   دیگر االختیار تجاری و دفتر تام ها، با مشارنت دانشگاه

ت حل اخاتالف متوقاف نخواهاد شاد، هار روز      ئگی در هیبا توهه به اینکه هریان رسید

در ایا  مرهاع    شده های رسیدگی توان شاهد مسائل و اصول هدیدی از برآیند پرونده می

گاه از اهمیت بررسی  بنابرای  ای  موضوع از پویایی خاص خود برخوردار است و هیچ ؛بود

  واهد شد.نخت ناسته ئاملکرد هی

                                                 
 سابب ورود ضارر باه   نباید به نحوی صورت گیارد ناه    شده، بندی تعیی  مثال،اهرای آرا در زمان رایب 7.

 .توسعه گردد اقتصاد نشورهای درحال
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