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چکیده
موافقتنامة تریپس یکی از موافقتنامههای الزماالتباع سازمان تجاارت ههاانی اسات؛ بناابرای داااوی
ناشی از اختالف میان ااضا نیز در مرهع حل اختالف همی سازمان بررسی میشود.
یکی از ویژگیهای متمایز ای موافقتنامه نسبت به دیگر موافقاتناماههاا و ننوانسایونهاای ساازمان
تجارت ههانی ،بیان حداقلها وپیش بینی اختیار نشورها در تنظیم قوانی داخلی خود با درنظر گارفت
استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اهتماای و اقتصادی آنها میباشد.
در هر حال روش است نه برداشت نشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همی موضوع اغلب سابب
بروز اختالفهایی میان ااضای سازمان تجارت ههانی در حوزة مالکیت فکری شده است .با توهه به ای
مسئله نه یکی از اهداف تجارت بی الملل باالبردن قابلیت پیشبینی اوضااع و احاوال اسات ،شناساایی
شیوة تفسیر مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی از موافقتنامة تریپس میتواند رهنمود مناسابی
برای نشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانی  ،در وهلة نخست بارای پیشاگیری از باروز اخاتالف و در
صورت بروز داوا ،در وهلة بعدی باالبردن ضریب موفقیت در مرهع حل اختالف باشد.
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مقدمه
فعالیتهای آزادسازی تجارت نه از آغاز قارن بیساتم باا نوسااناتی از ساوی نشاورهای
صنعتی دنبال میشد ،پس از هنگ ههاانی دوم باهصاورت ساامانیافتاهتاری در قالاب
موافقتنامة امومی تعرفه و تجارت(گات) باهرسامیت شاناخته شاد .در حاوزة مالکیات
فکری نیز با رونق تجارت بی الملل برخی از نشاورها از هملاه ایااالت متحاده در ساال
1393م در صدد تجمیع قوانی حوزة مالکیت فکری با گات شدند .آنها در اای حاال از
پایی بودن سطح حمایت بی المللی از مالکیت فکری در قالب معاهادات وایپاو شاکایت
داشتند؛ بنابرای با افزایش احساس نیااز ورود مالکیات فکاری باه چرخاة تجاارت آزاد،
موافقتنامة ترپیس با همع آوری بسیاری از قوانی ماهوی حوزة مالکیت فکری در قالب
سازونار تجارت ،پا به ارصه گذاشت.
باای حال ،گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندهانبه و پاسخگو نباودن
گات به آنها سبب گردید نه به تدریج ااضای ای نهاد و به ابارت دقیاقتار رارفهاای
متعاهد گات در صدد ایجاد ساختاری دقیق و پاسخگو برای ای منظور برآیند .ایا گاام
درمذانرات «دور اروگوئه» و با امضای موافقتنامة مرانش برداشته شد و سازمان تجاارت
ههانی از آغاز سال  1335م هایگزی گات شد.
نظام حل و فصل اختالفات سازمان تجارت ههانی با برررفنردن ایرادهاای موهاود
در سازونار حل اختالف پیشی  ،سبب مشارنت هرچه بیشتر نشاورهای درحاالتوساعه
شده است .
با توهه به اینکه موافقتنامة تریپس نیز در شمار موافقتنامههای الزماالتباع سازمان
تجارت ههانی قرار گرفته است ،ربیعتاً دااوی مالکیت فکری هم در ایا مرهاع حال و
فصل خواهند شد .همچنی  ،ای موافقات ناماه بیشاتر ننوانسایون هاای مهام متضام
حمایت از حقوق مالکیت فکری را زیر پوشش خود قرار میدهد نه اامال ای قاوانی در
بستر تجارت آزاد میتواند دربرگیرندة مسائل خاص خود باشد .بنابرای  ،ارهاع اختالفاات
مربوط به حقوق مالکیت فکری به مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی شامل نلیه
اختالفات ناشی از تفسیر و اهرای حقوق مالکیت فکری حمایتشده در ننوانسایونهاای
نامبرده نیز می باشد 1.در واقع ،فلسفه و ضرورت تفسیر موافقتنامة تاریپس ناشای از آن
است نه برخی از مواد و اصطالحات مطار شاده در موافقاتناماه دچاار ابهاام هساتند؛
 .1بند  1مادة  34موافقتنامة تریپس« :مقررات مواد 22،21گات 1334م،آنگونه نه در تفاهمنامة حل
اختالفات تنظیم و اامال شده است ،در مورد مشورتها و حل اختالفات ناشی از موافقتنامة حاضر،
هز در مواردی نه در ای سند بهگونة دیگری مقرر شده است ،قابل اهرا خواهد بود».
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مضاف بر آنکه موافقتنامة تریپس دست نشورها را در تنظیم قوانی بازگذارده و تنها باه
بیان حداقلها انتفا نرده است .بنابرای مسلم است نه نشورها برای پیشبینای قاوانی
خود تا حد امکان مباحث اقتصادی و سیاسی مقتضی هوامع خود را لحاظ خواهند نارد
واز موادی نه در موافقتنامه بهروشنی شر داده نشده باشد ،سود میبرند نه در بیشاتر
موارد همی برداشتهای آزاد از موضواات متفاوت سبب بروز دااوی میشود .در برخای
زمینه ها نیز ممک است میان اصطالحات مشاابه پایشبینایشاده در ننوانسایونهاای
موضوع استناد تریپس و خود موافقت نامه تعارض وهود داشته باشد و همة ای ها نشانگر
ضرورت نقش هیئت حل اختالف در تفسیر است.
درای حال ،ای مقاله در پی پاسخگویی به آنست نه هیئت در تفسیر تریپس تا چاه
حد تابع اصول و مبانی خاص میباشد ،و آیا روند رسیدگی و آرای صادره از ناحیة هیئت
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
ای سازمان صادر شده است و در ای میان گرچه پروندههای مربوط به تریپس نسبت به
دیگر موضواات تجاری نمتر اسات ،برخای از آنهاا دارای نکاات تفسایری قابال تااملی
میباشد نه اگر به گزاف سخ نگفته باشیم ،میتوان آنها را به اناوان اصاول تفسایری
مواد مختلف موافقتنامة تریپس قلمداد نرد .ای موضوع با هدف تجارت بی الملل مبنی
برحفظ امنیت و قابل پیشبینی بودن اوضاع و احوال نیز در هماهنگی نامل مایباشاد و
مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی در مادة ( 1)2خود نیز بار ایا موضاوع مهار
تأیید زده است .بنابرای بهنظر میرساد بررسای آرای صاادره از رنا حال اخاتالف در
شفافسازی تعهدات نلیدی نشورها و تأمی نوای قوااد پایادار یاا رفاع ابهاام از نقااط
مبهم موهود در موافقتنامة تریپس نیز تاثیرگذار است.
افزون بر آن ،روند رسیدگی به دااوی مختلف ،نوای هریان آموزشی برای نشاورهای
ررف داواست و در بسیاری مواقع نشورها قادرند از رویههای مفصلی نه هامانناون در
سازمان تجارت ههانی وهود دارد ،نتیجة دااوا را پایشبینای ننناد .همچنای رارفی
میتوانند با تمسک به ای رویههاا و تفاسایر ارائاهشاده از ساوی ایا مرهاع در ماوارد
استنادی ،از بروز اختالفات هلوگیری نرده ،قرار دادهای فیمابی را با استحکام بیشتری
منعقد سازند.
لذا با توهه به اینکه نشور همهوری اسالمی ایاران در آساتانة پیوسات باه ساازمان
تجارت ههانی است ،باید قوانی خاود را مطاابق باا ایا تحاول اصاال نناد؛ از هملاه
همسانسازی قوانی داخلی با مقررات موافقتنامة تریپس و دستاوردهای ناشی از تفسیر
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صورتگرفته از سوی هیئت حل اختالف از ضروریات میباشد .همچنی با توهه به اینکه
هیئت حل اختالف در آرا وتفاسیر خود مدای تأثیرنپذیرفت از مالحظات سیاسی اسات،
میتوان امید داشت نه نشور ما در سطح ملی با بهرهگیری هوشمندانه از رویة هیئت در
موضواات مطر شده و نیز در سطح بی المللی ،از مواد مندرج در تفااهمناماه در بخاش
رویکردویژه به نشورهای درحالتوسعه به سود خود استفاده نند.
پژوهشها و مقاالت صورتگرفته در ای زمینه تاننون به سازونار شکلی هیئت حال
اخت الف سازمان تجارت ههانی پرداخته وچندان وارد مباحث ماهوی و بررسی رویههاای
قضایی ارائهشده از ای هیئت نشده اند .لذا در ای مقاله نوشش شاده اسات باا بررسای
پروندههای مطر شده در مرهع حل اختالف ،اصول و دستاوردهای هیئات در رسایدگی
به اختالفات حوزة مالکیت فکری استخراج شود نه با توهه به محدودیت حجم مقاله ،در
گفتار اول به یکی از مهمتری اصول مطر شده در ننوانسایون ویا باه اناوان مبناای
تفسیر معاهدات در قالب پروندة محصوالت دارویی نانادا پرداخته شده است و پس از آن
در گفتار دوم ،نقش ننوانسیون های استنادشده در موافقتنامة تریپس براسااس پرونادة
موسوم به هاوانا نالب موضوع بحث قرار گرفته است و در گفتار ساوم ،امکاان پیاروی از
پروندههای مطر شده درهیئت ،ضم پروندة اروپا و امریکا الیه هند ،بررسی خواهدشد .

گفتار اول :اصول مندرج در کنوانسیون وین 1191م
ننوانسیون وی (حقوق معاهدات) مبنای اصول بی الملل ارفای را تشاکیل مایدهاد و
مواد  11و  12آن اساس تفسیر معاهدات است نه هیئت حل اخاتالف آن را تأییاد نارده
است.
از زمان شروع باه ناار هیئات حال اخاتالف ساازمان تجاارت ههاانی ،هیئاتهاای
رسیدگینننده و هیئت استیناف ،اساتناد باه ننوانسایون ویا در تفسایر معاهادات را
دستور نار خود قرار دادهاند .تفاهمنامة هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههانی هم در
مادة ( 1)2خود ،قوانی ارفی بی المللی تفسیر را وسیلة شفافساازی مقاررات وقاوانی
موافقتنامهها و معاهدات تحت شمول سازمان تجارت ههانی قلمداد مینند.
یکی از اصول مطر شده در مادة  1ننوانسیون وی  ،اصل تفسایر بار اسااس واژههاا،
سیاق ابارات و اهداف و موضوع معاهده است نه در ادامه بحث و بررسی خواهد شد.
تفسیر ابزاری بسیار دقیق و در ای حال ظریف است و شیوة مناسب تفسیر میتواند
نتیجة داوای مطر شده را نامالً تحتالشعاع قرار دهد.
یک مفسر همواره باید باه خاارر داشاته باشاد ناه اباارات و واژههاای موهاود در
معاهدات ،در پرتو مقاصد و اهداف واضعان بهنار رفته است و برای پایباردن باه معناای
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دقیق و منطبق با موضوع بحث ،همیع معانی ظاهری واژهها ،اهداف و سیاق باید بررسای
شوند.
ننوانسیون وی در مادة  11بیان میدارد نه معاهدات باید بر اساس معنای معماولی
واژههااا ،ساایاق ابااارات و در پرتااو اهااداف و مبااانی معاهااده تفساایر شااوند .از دیاادگاه
مفسران ،نناار هام آمادن ایا ساه اباارت باا درنظار گارفت اینکاه قاانونگاذار تماامی
واژههااا را مبتناای باار منطااق و اصااولی خاااص بااهنااار باارده اساات ،ماابهم مااینمایااد
)(Jonasand,Saunders,2010,p. 573؛ چرانه هدفهای یک معاهده در سیاق ابارتهاای
آن هاری است و هدفها از هملهها و ابارتهای معاهده استخراج میشود و بررسای آن
در تفسیر یک ماده بهتنهایی نافی نیست ،زیرا تمام مواد موافقتنامه در هماهنگی نامال
وضع شدهاند؛ برای مثال یک ماده باید با همة استثناها و یا شرطهای مختلف یادشده در
دیگر مواد تفسیر شود).) KmilYasseen,1996,p.221
مطابق مادة  ،11سیاق ابارات شامل ابارتها ،مت  ،مفاهیم و هدفها مایشاود .در
واقع با توهه به نص ماده ،ای پرسش مطر میشودنه قانونگاذار بارای تفسایر ،نادام
یک از مکاتب تفسیری 2را مدنظر داشته است.
به اقیدة یکی از نویسندگان) ،)Jonasتکیة صرف بر اهداف معاهده برای پیباردن باه
مقصود واضعان ،تأنید قانونگذار در مادة  11مبنی بار درنظار گارفت معناای معماولی
واژهها و سیاق ابارتها را نمرنگ مینند.
ررفداران مکتب تفسیر تحت اللفظای در پای یاافت آن هساتند ناه چاه هادف و
مقصودی در مت معاهده منعکس شده است و ای در حالی است نه ررفداران مکتاب
تفسیر ذهنی به دنبال مقاصد و اهداف ذهنی واضعان معاهده هساتند؛ بناابرای باهنظار
میرسد نص مادة  ،11بهنارگیری هر دو روش تفسیر تحتاللفظی و ذهنی را با تأنید بر
مکتب تفسیر تحتاللفظی مدنظر دارد .به ابارت دیگر ،برای اساس ،تفسیر باید بر اساس
معنای معمولی اصطالحات و سیاق ابارتهاا صاورت گیارد؛ باهگوناهای ناه باا اهاداف
معاهااده نیااز همسااویی داشااته باشااد .هاادف معاهااده بایااد انصااری در ننااار ساایاق
ابارتها تلقی شود و تفسیر معاهاده ترنیبای از مکتاب تحاتاللفظای و مکتاب ذهنای
باشد ).(Jonasand,Saunders,2010,p. 573
 .2مکتب تفسیر تحت اللفظی ،مکتب تفسیر ذهنی ،مکتب تفسیرغایی .ررفداران مکتاب تفسایر غاایی
معتقدند ،تفسیر در ای روش به روش نردن مفااهیم قاوانی  ،ازمیاان برداشات ابهاماات ،پرناردن
خألهای موهود ،تصحیح اشتباهات و حتی در شرایط خاص به اصال قوانی معاهدات مایپاردازد و
مفسر در آغاز هدف معاهده را مییابد و بعد تمامی عبارات و جمله هها را بهر اسهان آن
تفسیر میکند.
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رویکرد هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههانی نیاز مؤیاد مطالاب گفتاهشاده در
خصوص انتخاب شیوة تفسیر مختلط است نه در ادامه به آن پرداخته میشود.
هیئت بدوی و هیئت استیناف مرهع حل اختالف برای تفسایر معتقاد باه دساتیابی
اهداف واضعان تریپس میباشند و در راساتای دساتیابی باه ایا منظاور ،باا توهاه باه
تحاات شاامول قاارار گاارفت ننوانساایون باارن و پاااریس در موافقااتنامااة تااریپس،
ماااذانرات مقااادماتی و دیباچاااة آن دو را ابااازاری مفیاااد بااارای تفسااایر قلماااداد
میننند ).)Frankel,2005.p.19
در مقدمة ای دو ننوانسیون ،هدف از وضاع آنهاا ،حمایات از مالکیات فکاری بارای
تشویق نوآوری و خالقیت در تولید محصوالت فکری بیان شده است .همچنی ازآنجا نه
موافقتنامة تریپس هزئی از معاهدات تحت شمول ساازمان تجاارت ههاانی اسات ،بای
ارتباط با سایر موافقتنامهها نیست و باید با رو قوانی و اهداف شکلگیری ای سازمان
و در هماهنگی نامل با آنها تفسیر شود.
موافقتنامة تریپس هم مانند بسیاری از معاهدات ،برخی از مواد خود از هملاه ماواد
 7و  9را با سرفصل اهداف و اصول بیان نرده 1و ااالمیة دوحه نیاز ایا ماواد را وسایلة
دستیابی به اهداف تریپس تلقی نرده است.
در واقع استناد به ننوانسیونهای برن و پااریس بارای دساتیابی باه اهاداف ،شایوة
تفسیر ذهنی و اتکا به مواد  7و  9موافقتنامة تریپس مبی بهناارگیاری تفسایر تحات
اللفظی است و همی موضوع نشاندهندة بهرهگیری از تفسایر مخاتلط از ساوی هیئات
حل اختالف سازمان تجارت ههانی است .ای املکرد در پرونادة حمایات از محصاوالت
دارویای ناناادا (Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products,WT/DS114/R
 )2000,p.1نیز پی گرفته شده است.
در ای قضیه ،اتحادیة اروپا مدای بود ناه قاوانی ثبات اختاراع ناناادا در برقاراری
حمایت نامل از اخترااات دارویی ،مخالف با ماواد  27،29و  11تاریپس اسات .بعاد از
ارهاع پرونده به هیئت رسیدگیننندة بدوی ،نانادا در دفاایات خود به مقدماة تاریپس،
آنجا نه انوان مینند ...« :تضمی اینکه اقادامات و روشهاای اهارای حقاوق مالکیات
فکری به صورت مانعی فرا راه تجارت مشروع درنیاید» برای تعیی اهداف موافقاتناماه،
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.
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استناد نرد و استثنای آورده شده در قانون ثبت اختراع نانادا را در همااهنگی نامال باا
اهداف تریپس دانست .نانادا بیان داشت :چنانچاه از ماادة  7آنجاا ناه اااالم مایدارد:
«حقوق مالکیت فکری باید به توسعة ابدااات تکنولوژیک و انتقال و گساترش فنااوری و
استفادة متقابل تولیدننندگان و بهنارگیرنادگان داناش فنای نماک نناد و باهگوناهای
صورت گیرد نه به رفاه اقتصادی و اهتماای و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود»،
برمی آید نه رو تساهیل تجاارت آزاد در موافقاتناماة تاریپس گنجاناده شاده اسات.
همچنی نانادا قائل بر آن بود نه مادة  11موافقتنامة تریپس 4برای دستیابی به اهداف
مورد نظرش در خصوص ناهش موانع تجارت آزاد و ترغیب رقبا باید تفسیر موسع شود.
نانادا دو استثنا را در راستای تأمی مقاصاد اقتصاادی خاود نسابت باه محصاوالت
دارویی ثبتشده پیشبینی نرده بود:
 نخست ،افزونبر صاحب حق اختراع ،دیگران نیز حق انبارنردن چنی محصاوالتیرا قبل از انقضای مدت اختراع دارند نه بر اساس آن رقبا قاادر خواهناد باود باه محا
انقضای مدت اختراع ،از محصول موردنظر استفاده ننند .نانادا معتقد بود ای شایوه باه
ارتقای دانش و رونق اقتصادی میانجامد ،اما هیئات رسایدگیننناده ایا اساتثنا را در
تقابل با حقوق تصریحشدة صاحبِ حقِ اختراع دانست و اظهار داشت ،ااماال اساتثنا در
صورتی پذیرفته خواهد شد نه وفق مادة  11موافقتنامة تاریپس لطماهای ناامعقول بار
منافع مشروع دارندة حق وارد نیاید.
از نص مادة 11موافقتنامة تریپس نیز چنی برداشت میشود نه پیشبینای اساتثنا
در شرایطی قابل قبول است نه به موضواات شناختهشده در تبصره محدودیت مضایقی
وارد نیاورد؛ ای در حالی بود نه نانادا با اامال اساتثنای خاود ،اماالً پایشبینای حاق
قانونی انبار محصول ثبتشده را بیفایده مینرد.
همچنی موافقتنامة تریپس خود به بیاان حاداقلهاا انتفاا نارده اسات و معماوالً
محاادودنردن دایاارة شاامول آن از سااوی مراهااع رسایدگینننااده بااهسااختی پذیرفتااه
میشود).) Frankel,2011.p.21
 دوم ،ای استثنا به دیگران مجوز ارزیابی قابلیت تجااری یاک محصاول دارویای راقبل از انقضای مدت زمان حق اختراع ثبتشده میدهد .در ای صورت ،محصول موضوع
رقابت ای امکان را خواهد داشت نه بیدرنگ بعد از اتمام مدت حمایات یاا باا حاداقل
 . 4مادة «:11ااضا میتوانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائال
شوند ،مشروط بر آنکه استثنائات مزبور مغایرتی غیرمعقول با استفادة معمولی از اختاراع ثباتشاده
نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبتشده ،با توهه باه مناافع مشاروع اشاخاص ثالاث،
لطمهای غیرمعقول وارد نیاورد».
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زمان به بازار ارضه شده ،به فروش برسد .البته شرایط شکلی نسب ایا مجاوز دارویای
نسبت به قانون ثبت اختراع روالنیتر است.
برخالف موضوع پیشی  ،ای استثنا از سوی هیئت رسیدگینننده مشاروع شاناخته
شد؛ چرانه به گمان هیئتْ ای استثنا محدود به حمایت قانونی است و لطمهای نامعقول
بر منافع مشروع دارندة حق وارد نمیآورد.
نانادا در دفاایات خود به رویکرد اقتصادی -اهتماای موافقتنامة ترپیس در ماادة 9
اشاره نرد و معتقد بود سیاق ابارتهای ای ماده مؤیَد تفسیر موسع نسبت به برقاراری
استثناها در قوانی ملی نشورهاست.
اتحادیة اروپا وسیله قراردادن مقدمه و مواد  7و  9موافقاتناماة تاریپس را نادرسات
دانسته ،اظهار داشته است نه مجوز برقراری استثنا ،اامال مادة  11باه صاورت نامال و
هامع میباشد.
ازدیدگاه هیئت ،مقدماه و تاکتاک ماواد تشاکیلدهنادة موافقاتناماة تاریپس در
هماهنگی نامل با یکدیگر وضع شده اند و تفکیکپذیر نیستند .لذا شروط ماادة  11نیاز
برای اامال استثنا با هوشیاری و دقت وافی و در تعامل با اهداف ماوردنظر تنظایم شاده
است  .بنابرای برای تفسیر و تشخیص درستی محادویتهاای احتماالی ااماالشاده از
سوی قوانی ملی نیز باید نسبت به هر پرونده بهرور هداگانه بررسایهاای الزم صاورت
گیرد و رای مقتضی صادر گردد.
در خصوص بهنارگیری مادة  11بحثهای زیاادی شاکل گرفات ،و موضاع اخاتالف
میان صاحبنظران گسترة استثنا بود .آنها برای پاسخگویی به شبهات وارده در پی پاسخ
به دو پرسش زیر برآمدند:
 آیا تفسیر موسع از اصطال «پروندههای خاص»(مندرج در موافقتناماة تاریپس)به تشویق و توسعة نوآوری و انتقال فناوری میانجامد؟
 آیا تفسیر موسع از اصطال «پرونده های خاص» موهب برقاراری تعاادلی اادالناهمیان حقوق مالک و مصرفننندگان میشود؟
هیئت در برابر پرسشهای مطر شده اظهار میدارد:
تحلیل ای موضواات ریشه در بحثهای مرباوط باه تعاادل مناافع ناشای از حقاوق
مختلف اختراع ثبتشده دارد و آنچه باید موضوع توهه قارار گیارد آنسات ناه هادف از
برقراری استئنا ،توسعه و پیشرفت ارالاات و در پی آن فناوری است نه تضامی نننادة
برآوردن اهداف و مذانرات مقدماتی تریپس است و اامال استثنا ،به دلیال تعارضاش باا
حقوق انحصاری ،امری خالف اصل بوده ،باید تفسیر مضیق از آن صورت گیارد؛ بناابرای
نمیتوان به معیار درستی در ای خصوص دست یافت و باید دربارة هر پرونده باهصاورت
ویژه تصمیمگیری شود.
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با ای تفاسیربهنظر میرسد ،هیئت در رسیدگی خود در برقراری تعادل میان ماواد 7
و  9و مادة  11به راهکار شفافی دست نیافته و برای احاراز مشاروایت اساتثناهای یااد
شده ،در امل تنها به تطابق آنها با مادة  11پرداختاه اسات؛ چنانچاه از دیادگاه برخای
) ،)Shankerرد استثنای انبارنردن با توهه به مبانی موافقتنامة تریپس منطقای باهنظار
نمیرسد و ای بیتاوههی هیئات باه اهاداف و مباانی موافقاتناماه در تجاویز و یاا رد
استثناها ،سیستمهای قانونگذاری ملی را در تعمیم مواد  7و  9به زمیناههاای مختلاف،
مأیوس مینند).)Shanker,2002,pp.721-722
به ای ترتیب ،به نظر میرساد تواناایی نداشات هیئات در تفسایر دقیاق ماادة 11
موافقتنامة تریپس ،همواره بحث مشروایت اساتثناها را مابهم و انتقادپاذیر بااقی گذاشاته
است.

گفتار دوم :امکان استناد به اصول مندرج درکنوانسیونهای تجمیعشده با تریپس
ااضای سازمان تجارت ههانی برای گردآوردن نلیة اصول معتبر و مسلم مالکیت فکاری،
الزام به تبعیت از برخی مواد ننوانسیونهای بارن و پااریس را در موافقاتناماة تاریپس
آوردهاند.
چنانچه مادة ( 2)1ااضا را به راایت مواد 1تا  12و  13ننوانسیون پااریس (1337م)
و مواد  1تا  21ننوانسیون برن( 1371م) ملزم نرده است.
پیروی از ای مواد ،موضواات مختلفی را به همراه دارد؛ برای مثال برخی از ای مواد
در ننوانسیونهای یادشده ،در موافقتنامة تریپس نیز با تغییرات اندنی پیشبینی شاده
است .در نتیجه ای پرسش مطر میشود نه از نظار تفسایری نادامیاک بایاد مبناای
تفسیر قرار گیرد .هیئت در پروندة محصوالت دارویی نانادا بیان میدارد:
برای تفسیر هامع و مانع موادی از تریپس نه پیشتر در ننوانسیونهای تجمیعشده
در تریپس (مشابه و یا اینا) نیز انعکااس یافتاهاناد ،افازونبراساتفاده از مات و مقدماة
موافقتنامة تریپس ،باید از ننوانسیونهای یادشده استفاده نرد .البتاه هماواره بایاد باه
خارر داشت نه استفاده از ای ابزار تنهاا در چاارچوب ماادة  12ننوانسایون ویا و در
مواقعی صورت میگیرد نه معانی مبهم یا بیمفهوم باشد و یا به نتایجی منجر شاود ناه
آشااکارا ماابهم یااا نااامعقول اساات(Panel Report, Canada –Patent Protection of .
.)Pharmaceutical Products,WT/DS114/R. 2000,p.1

ارتباط میان موافقتنامة تریپس و ننوانسیونهای گنجاندهشاده در آن را در پروناده
موز) )Eu_Banana Case,DS27,1996,p.1اتحادیة اروپا نیز میتوان بررسی نرد.
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در ایا پرونااده نهاااد داوری در گاازارش خااود ابااراز داشاات ،اضااویت ااضااای یااک
معاهده در ننوانسیون دیگر ،سبب معافیت آنها از تعهداتشان به موهب معاهدات پیشی
نخواهد بود؛ حتی اگر مشابه آن مواد(با تغییرات اندک) در موافقتناماة الحاق پایشبینای
شده باشد.
بنابرای اگر به موهب ای ننوانسیونها تعهداتی بر اساس تریپس بر ااضا باار شاده
باشد ،نمیتوانند به بهانة اضویت در تریپس از الزامات پیشی خود(خارج از موافقتناماة
تریپس) سرباززنند.
یکی از بزرگتری دستاوردهای تفسیر موافقاتناماة تاریپس در قالاب اصاول نشائت
گرفته از ننوانسیون پاریس است نه در ادامة بحث به آن پرداخته خواهد شد.
با وهود پیشبینی نام تجاری در مادة  9ننوانسیون پااریس ناه بیاان مایدارد :ناام
تجاری بدون آنکه الزامی باه تسالیم اظهارناماه یاا ثبات آن باشاد ،در نلیاة نشاورهای
اتحادیه حمایت خواهد شد؛ چه هزء االمت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد.
ای حوزه در فهرست اموال فکری در ماادة ( 1)2موافقاتناماة تاریپس آورده نشاده
است .همی موضوع ای شبهه را به ذه متبادر مینند نه آیا ااضای ساازمان تجاارت
ههانی در قبال نام تجاری ملزم به حمایتی همسنگ االمت تجاری هستند.
ای موضوع در پروندهای با انوان هاوانا نالب ) (Havana Clubبه بحث گذاشاته شاد.
مادة  211قانون هامع ضبط اموال امریکا) ،(Omnibus Appropriations Act1998االمت و
نام تجاری را در ننار یکدیگر قرار داده ،هردو را مشمول یک نوع حمایت میداند .هیئات
رسیدگی در مرحلة بدوی ای پرسش را مطر نرد نه آیا اساساً موافقتناماة تاریپس از
نام تجاری حمایت مینند؟ چرانه:
 اول ،مادة ( 1) 2موافقتنامة تریپس بیان میدارد نه از لحاظ موافقتناماة حاضار،اصطال «مالکیت فکری» به نلیة انواع مالکیت فکری ناه موضاوع بخاشهاای  1تاا 7
قسمت دو هستند مربوط میشود و در همة ای قسمتها اسمی از نام تجاری برده نشده
است .همچنی وقتی موافقتناماه در مقاام بیاان باوده ،ساکوت او در ایا خصاوص را
میتوان نشانة قرارنگرفت نام تجااری در حاوزة مالکیات فکاری از منظار موافقاتناماة
تریپس دانست.
 دوم ،بررسی تاریخچة مذانرات مقدماتی تریپس نیز نشاندهندة آنست نه واضاعاناز همان آغاز نام تجاری را استثنا ناردهاناد(Omnibus Appropriations Act1998, Panel .
.)ReportWT/DS176/AB/R, 2002,p.1
در ای زمینه اتحادیة اروپا با انتقاد به هیئت رسیدگی اظهار داشت:
درست است نه نام تجاری درفهرست اموال فکری موافقتنامة تریپس هاایی نادارد،
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اما مادة ( 2)1ااضا را به راایت مواد  1تا  12و  13ننوانسیون پاریس ملزم نرده است و
مادة  9ای ننوانسیون ،حمایت از نام تجاری را برای ااضا الزامی میداند.
در مقابل هیئت رسیدگی بر ای باور بود ،ابارت «در خصاوص» ) (In Respectدر بناد
اول مادة  2تریپس مؤیاد آنسات ناه ماواد یادشاده در موافقاتناماه ،تنهاا نسابت باه
قسمتهای  1، 2و  4اامال خواهد شد و از آنجایی نه در ای قسمتها هیچ صاحبتی از
نام تجاری نشده است ،ماادة  9ننوانسایون پااریس در چاارچوب موافقاتناماة تاریپس
الزماالتباع نمیباشد.
با ارهاع پرونده به هیئت استیناف ،رن یادشده استدالل مرهاع بادوی را رد نارد و
اظهار داشت :وقتی مادة ( 2)1ترپیس مواد  1تا  12را آورده است ،ننار گذاشت ماادة 9
نه صرفاً به نام تجاری پرداخته ،نادرست میباشد؛ چرانه قانونگذار در مقام بیاان باود و
میتوانست ای ماده را استثنا نند .افزون بر ای  ،فهرست موافقاتناماة تارپیس در ذنار
انواع داراییهای فکری حصری نمیباشد.
رن استیناف اضافه مینند ،اشتباه هیئت بدوی در آن است نه حوزة مالکیت فکری
را تنها محادود باه ماوارد ناامبرده در بخاشهاای  1تاا  7قسامت دو نارده اسات(Omnibus .
.)Appropriations Act Appellate Body Report,Panel ReportWT/DS176/AB/R2002,p.1

هیئت استیناف با رأی خود،حمایت از نام تجاری را در قالب موافقتنامة تاریپس باه
رسمیت شناخت و نیز رویکرد ایاالت متحده در حمایت یکسان از نام و االمت تجاری را
5
تأیید نرد.
موضوع حمایت از نام تجاری برای نشور ما نیز از اهمیات فاوق العااده ای برخاوردار
است چرا نه باوهود پیشبینی آن در قانون تجارت و همی رور قانون مالکیات صانعتی
مصوب سال  1193ش ،به دلیل نبود آیی نامة اهرایی برای ثبات آن ،اماالً ایا حاوزه
همانند االمت تجاری حمایت نمیشود .بنابرای باوهود بهرسامیت شاناخته شادن ناام
تجارتی به موازات االمت تجاری در هوامع بی الملل ،خأل قاانونی ماا در ایا زمیناه در
مناسبات بی المللی و قراردادهای احتمالی ،راه را بارای سوءاساتفاده باازمیگاذارد؛ لاذا
پیشبینی و تنظیم آیی نامة اهرایی هامع مطابق با استانداردهای بی المللای و تاریپس
برای حمایت از ای شاخه مالکیت فکری ضروری مینماید.

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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گفتار سوم :امکان پیروی از رویههای موجود در پرونددههدای پیشدین درهیئدت
حل اختالف
افزونبر اصول نلی تفسیر بر مبنای مواد  11و  12ننوانسیون وی در حقوق معاهادات،
منابع دیگری نیز در تفسیر دااوی ناشی از موافقتنامة تریپس بهنار مای آیناد .یکای از
ای منابع نه از اهمیت فوق العادهای برخوردار است ،میزان تبعیت هیئت حل اختالف از
آرا و رویههای موهود در پروندههای پیشی ) )Stare Decisisمیباشد.
در سااال 1333م ایاااالت متحااده داااوایی الیااه هندوسااتان (Us-India - Patent
.)Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products WT/DS50/R,p.1
در خصوص ثبت محصوالت دارویی مطار نارد .پاس از امریکاا اتحادیاة اروپاا دااوای
دیگری ) ( WT/DS79, 1997با همان موضوع الیه هندوستان اقامه نرد.
اروپا در پرونده خود با توهه به یکسان بودن موضوع ،از هیئت خواسات رأی پرونادة
پیشی را در ای باره نیز هاری نند .در مقابل هند معتقد بود با توهه به ماادة ( 11) 4و
همچنی ( 3)1تفاهمنامة هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههانی ،اتحادیاة اروپاا اگار
در ای زمینه برای خود حقی قائل بود باید در زماان رار دااوای ایااالت متحاده وارد
میشد.
در خصوص مادة ( 3 )1هیئت اظهار داشت ،نص ای ماده توصایهآمیاز باوده ،هنباة
امری ندارد .همچنی مطابق ای ماده ،بررسی مشترک فقاط در صاورت امکاان صاورت
میپذیرد؛ بنابرای هیئتْ استدالل هند را در ای باره رد نرد.
در آغاز نار ،رئیس وقت سازمان تجارت ههانی در اظهاارات خاود اااالم داشات ناه
اتحادیة اروپا در داوای امریکا الیه هند ثالث محسوب میشده است ،اماا او ضام رد از
میان رفت حق اروپا برای رر داوا  ،ااضای هیئت رسیدگینننده در پروندة امریکاا را
برای رسیدگی به اداای اتحادیة اروپا فراخواند.
از دیدگاه مفسران ،قوانی هیئت حل اختالف برای ترغیب هر چه بیشتر ااضا به حل
و فصل اختالفاتشاان در ایا ساازونار وضاع شاده اسات و لاذا باا درنظرگارفت ماادة
( 1)7نیااز محاادود نااردن حااق راار داااوا خااود نااوای ساالب اختیااار ااضااا در ای ا
اساات نااه چااه وقاات و در چااه شاارایطی بااه هیئاات حاال اخااتالف مراهعااه نننااد
( 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

در بررسیهای صورتگرفته ،هیئت ابراز داشت :حتای اگار موضاوع ماورد رسایدگی
یکسان باشد ،هیئت بدوی و استیناف الزامی به تبعیت از آرای گذشاته ندارناد؛ بناابرای
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گزارش هیئت بدوی و استیناف در داوای امریکا الیه هند در خصوص ایا پروناده الزم
االتباع نیست و رسیدگی به ای پرونده باید با توهه به مادة ( 11)4هیئت حال اخاتالف
سازمان تجارت ههانی درقالب یک هلسه هدید صورت گیرد.
با ای حال ،هیئت استیناف درنهایت به نحو دیگری امل نرد و بیاان داشات ناه در
بررسی ای پرونده باید به مادة( 11)4هیئت حال اخاتالف مراهعاه نارده ،باه گازارش
پروندة پیشی توهه نمود .هیئت استیناف مستند خود را ماادة ( 1)2اناوان نارد و باه
نقش هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههاانی در برقاراری شارایط مساااد و امنیات
ناری و نیز ایجاد قابلیت پیشبینی در روابط تجاری چندهانبه تأنید نمود.
افزونبر اینکه هیئت با درنظر گرفت پروندة پیشی و همسان باودن موضاوع هار دو
پرونده و نیز محکومیت هند در داوای گذشته ،بار اثبات دلیل را براهدة هناد گذاشاته،
اصل را بر صحت اداای اروپا در تجاوز از ماادة ( 71) 9موافقاتناماة تاریپس قارار داده
است.
سایت سازمان تجارت ههاانی در بحاث تحلیلای خاود در خصاوص پیاروی از رویاة
قضایی ،بیان میدارد نه هیچ قاانونی مبنای بار الازامآور باودن آرای پیشای  ،حتای در
موضااوع مشااابه ،وهااود ناادارد(legal Status of Adopted/Unadopted Reports in .
OtherDisputes,Availableat:www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dis p_settlement
_cbt_e/c7s2p1_e.htm,p1).

با ای حال ،زمانی نه استدالل هیئت پیشی در دستیابی باه یاک رأی بارای هیئات
رسیدگینننده در پروندة الحق با موضوع یکسان یا مشابه قاانعننناده بنمایاد ،احتماال
تکرار رأی پیشی بسیار باالست؛ چرانه ای رویکرد باا ماادة ( 1 )2قاانون رسایدگی در
هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههانی و مبانی تجارت بی الملل در راستای برقاراری
امنیت و قابل پیشبینی بودن شرایط موهود سازگار است.
در تأیید ایا موضاوع ،املکارد هیئات در پرونادة حمایات از اختراااات هناد نیاز
توههبرانگیز است؛ چنانچه همانطور نه گفته شد ،باوهود اظهاارنظر شاتابزدة هیئات در
آغاز نار ،در نهایت هیئت رأی پرونده امریکا -هند را مبنای تصمیم خود قرار داد. 3

نتیجه
 .1پروندههای برگرفته از موافقتنامة تریپس هرچند نسبت به ساایر موضاواات تجااری
 .3در خصوص نق قوانی تریپس از سوی هند ،هیئت استیناف اظهار داشت :ما برتری بخشنامههای
اداری هند ،در صورت تناق با قانون را تأیید نخواهیم نرد.
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مطر شده در هیئت حل اختالف سازمان تجارت ههانی نمتر است ،از همی تعداد نیاز
برخی دربردارندة نکات تفسیری قابلتأملی میباشد .برای مثال ،یکی از موضاواات مهام
وتأثیرگذار بحث پیروی از رویة قضایی هیئت است؛ در پروندة اتحادیة اروپاا الیاه هناد،
گرچه هیئت در گزارش خود از تلقی رویة قضایی به انوان یک اصل قابل اتکا خاودداری
نرد ،اما در امل رأی پیشی را مبنای تصمیم خود قرار داد .از ای روی بهنظر مایرساد
نشورهای درحالتوسعه می توانند با درنظر گرفت اداای هیئت مبنی بر تأثیر نپاذیرفت
از مالحظات سیاسی در روند صدور آرا و نیز قابل پیشبینای باودن اوضااع و احاوال باه
انوان ویژگیهای ذاتی تجاارت بای الملال ،در موضاواات مطار شاده در هیئات حال
اختالف سازمان تجارت ههانی ،به نفع خود سود برند.
 .2برخی از اصول تفسیر هیئت ،دربردارندة دستاوردهای چشمگیری اسات؛ چنانکاه
استناد به اسناد حقوقی مشمول موافقتناماة تارپیس ،راه حمایات از ناام تجااری را بار
اساس مادة  9ننوانسیون پاریس باز نرده ،آن را همتراز االمت تجاری قارار داده اسات.
ای موضوع برای نشور ما نه آیی نامهای اهرایی برای ثبات ناام تجااری در آن وهاود
ناادارد ،از اهمیاات فااوق الع ااده ای برخااوردار اساات و اصااال قااوانی مااا را مطااابق بااا
استانداردهای بی المللای وتاریپس در راساتای حمایات از ایا شااخة مالکیات فکاری
ضروری مینماید .باای حال ،هیئت در بررسیهای خود یکی از استثناهای پذیرفته شاده
نظیر استثنای بوالر را باوهود اشاره غیرمستقیم ،در پروندة حمایت از اختراااات دارویای
نانادا پذیرفته وبر آن مهر تأیید زده است .استثنای بوالر تااننون در قاوانی  9نشاور از
نشورهای درحالتوسعه از قبیل برزیل و هندوستان لحاظ شده است .ای موضاوع بارای
نشور ما نه در زمینة تولید داروها به قابلیتهاای درخاور تاوههی دسات یافتاه ،دارای
اهمیت است؛ چرانه با بهرهمندی از ای استثنا میتوانیم بیدرنگ پس از انقضاای مادت
اختراع ثبتشده ،وارد چرخة رقابت مبادالت دارویی شویم .
 .1همانگونه نه گفته شد ،ویژگی ذاتی موافقتنامة ترپیس ،بیاان حاداقلهاا بارای
حمایت از مالکیت فکری است نه به نشورها ای امکان را داده است تاا قاوانی داخلای
خود را مطابق باا سیاساتهاا ومقتضایات اهتمااای خاود تنظایم ننناد .ایا موضاوع
بااهخصااوص باارای نشااور هااای درحااالتوسااعه اهمیاات دارد؛ ب ارای مثااال ،در بحااث
استثناها،نشورهای درحالتوسعه با درنظر گرفت نیازهای اقتصادیشاان ،مایتوانناد باا
بهنارگیری فنون و ابتکار خاص خود در پیشبینی قوانی  ،از ای موضوع نهایت اساتفاده
را ببرند .باای حال ای نکته را نیز باید مدنظر داشت نه موافقتنامة تریپس در چارچوب
سازمان تجارت ههانی با اهداف تجاری پیوند خورده است و بحث توهاه باه اهاداف ،در
تفاسیر صورتگرفته از سوی هیئت ازهایگاه ویژه ای برخوردار است؛ بنابرای نشورها در
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تنظیم قوانی خود افزونبر راایت چارچوب موافقتناماه ،بایاد مباانی ساازمان تجاارت
ههانی و رو تجارت آزاد را همواره مدنظر داشته باشند.
 .4مرهع حل اختالف سازمان تجارت ههانی در راستای پیادهناردن اهاداف اادالت
توزیعی مبنی بر پیشبینی ابزار و برنامههاای خااص در راساتای حمایات از نشاورهای
درحالتوسعه و نشورهای دارای نمتری درهة توسعهیافتگی ،بخشای را در تفااهمناماة
هیئت حل اختالف به رفتار ویژه با ای گونه نشورها اختصاص داده ناه در قالاب آن باه
ذنر تسهیالت و ارفاق هایی ،به خصوص در زمینة موااد ،در قبال ای نشاورها پرداختاه
است .همچنی ای مواد دربرگیرندة نکاتی است نه در مراحل مختلف رسیدگی برحسب
شرایط و در صورت تقاضا ،درنظر گرفته میشود . 7باوهود آنکه برخی ابارات بهناررفتاه
در ای مواد بسیار نلی و مبهم است ،با نگاه خوشبینانه و فرض نفوذ نکردن دیدگاههای
سیاسی ،نشورهای درحالتوسعه میتوانند از ایا اصاول در مسایر رسایدگی و تفسایر
پرونده به نفع خود سود برند.
 .5با توهه به اینکه همهوری اسالمی ایران بهانوان اضو ناظر سازمان تجارت ههانی
پذیرفته شده ،پیوست آن به انوان یکی از ااضا دور از انتظار نیسات؛ بناابرای شایساته
است ،قانونگذار با توهه به اصول استنادی سازمان ،برای استحکام هرچه بیشاتر قاوانی
و هلوگیری از بروز هرگونه مشکل در آینده ،به اصال و تکمیل قوانی مارتبط بپاردازد.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای بررسی اصول استنادشده از سوی هیئت ونیاز
تحلیل پروندههای مختلف و استخراج نکات قابل ااتنای آنهاا در ایا زمیناه ،مایتواناد
ابزاری برای تقویت برنامه های املی گروه مذانرهننندة ایران باشد نه ای نار میتواناد
با مشارنت دانشگاهها ،دفتر تاماالختیار تجاری و دیگر مرانز المی معتبر صاورت گیارد.
با توهه به اینکه هریان رسیدگی در هیئت حل اخاتالف متوقاف نخواهاد شاد ،هار روز
میتوان شاهد مسائل و اصول هدیدی از برآیند پروندههای رسیدگیشده در ایا مرهاع
بود؛ بنابرای ای موضوع از پویایی خاص خود برخوردار است و هیچگاه از اهمیت بررسی
املکرد هیئت ناسته نخواهد شد.

 .7برای مثال،اهرای آرا در زمانبندی تعیی شده ،نباید به نحوی صورت گیارد ناه سابب ورود ضارر باه
اقتصاد نشورهای درحالتوسعه گردد.
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