اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
*دکتر علی زارع

**جمشيد ابراهيمی رامندي

تاریخ دریافت1397/04/01:

تاریخ پذیرش1397/10/18:

چکيده
امروزه ،داوری در حل و فصل اختالفات تجاری بینالمللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنواا یکوی
از بهترین شیاههای جایگزین حل و فصل اختالفات ،ماجب گرایش روزافزو تجوار بوه آ گردیوهه اسو  .از طور
شناسایی حقاق مالکی

فکری در معاههات مختلف و الحاق کشارها به سازما جهانی مالکی

الکترونیکی و همچنین اختالفات راجع به آ ها از قبیل اختال

فکوری و گسوتر

دیگور
تجوارت

در مارد عالیم و اسامیتجواری ،مجازهوای حو نشور ،حو

اختراع و اختالفات تجاری گسترده و مستحهثه در حازه رایانهای بر سور ماضواعاتی چوا مالکیو

دادههوا ،انتقوا دادههوا،

نرمافزارها که همگی دارای ویژگیهای مشترک هستنه مقررات داوری ویژهای را میطلبه .اختالفات مذکار بایوه سوریعتور و
بهو اینکه اطالعات مرباط به حقاق مالکی
مالکی

فکری طرفین افشاء گردد حل و فصل شاد؛ با تاجه به اهمیو

یوافتن حقواق

فکری ،داوری شیاهای مناسب برای اختالفات مرباط به این دسته از حقاق خااهه باد .چراکه اینگانه اختالفات نیواز

بیشتری به سرع

در رسیهگی و صهور رای قطعی دارد .از این رو ،سازما جهانی مالکیو

فکوری اوای وا) بوا ایجواد مرکوز

داوری و میانجی گری ،مقرراتی را برای حل و فصل اختالفات از طری داوری وضع نماده اس ؛ نگارنهگا در ایون مقالوه بوا
رو

تحلیلی – تاصیفی ب ه واکاوی اصا حقاقی حاکم بر داوری سازما جهانی مالکی

باد ؛ اصل سرع

فکری نظیراصل محرمانوه و سوری

در مقرارت داروی WIPO؛ اصل نهادی یا ماسسهای باد مقررات داروی WIPO؛ اصول قطعوی بواد

آرای صادره؛ اصل سهال

دسترسی به دستار ماق

و اقهامات امنیتی و اصل الکترونیکی شه دادرسی پرداختهانه.

واژگاااال کليااادي :وای وووا  ،داوری ،اصووول سووورع  ،سوووری بووواد  ،اصووول الکترونیکوووی شوووه دادرسوووی

* استادیار گروه حقاق خصاصی دانشکهه حقاق و علام سیاسی واحه علام و تحقیقوات دانشوگاه آزاد اسوالمی،
تهرا  ،ایرا
**دانشجای دکتری حقاق خصاصی ،واحه امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحوهه عربوی انایسونهه
مسئا )
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مقدمه
شناسایی حقاق مالکی

فکری در معاههات و معامالت متعهد و اختالفات راجع به

مالکی های فکری در خصاص عالئوم و اسوامیتجواری ،طور هوای صونعتی و فنوی،
مجازهای ک ی رای  ،نرمافزارها و قراردادهای مرباط بوه آ  ،حو اختوراع و ابتکوار و
سایر اختالفات تجاری – به ویژه در حازه رایانه که غالباً جنبه بینالمللوی دارد؛ اصوا
حقاقی داوری ویژهای را میطلبه.
با بررسی پرونهههای ماجاد در اتاق بازرگانی بینالمللی ،ضرورت وضع و اسوتفاده
فکری محرز میگردد .بوه عنواا ملوا  ،از

از مقررات داوری ویژه در خصاص مالکی

سا  1990تا  1992تعهاد  787مارد دعاای جهیه در اتاق بازرگانی به جریا افتاد کوه
از میا آ ها  108مارد ا13/72درصه) جنبهی مالکی
خااها و خاانهه) در  108پرونهه از  40ملی
در اتاق بازرگانی از حیث تناع در مالکی

فکری داش

و طورفین ااعوم از

متغاوت بادهانه .ماضاعات مطر شهه

فکری نیز جالب تاجه اس  ،صوهور مجواز

ماافق ها  62مارد ،طر ها و مه ها  7مارد ،مهوارت فنوی و همکواریهوای فنوی 45
مارد ،نامها و عالیم تجاری  15مارد ،طر ها و مه ها  7مارد ،ح انحصاری چاپ یا
تقلیووه در حقوواق صوواتی و تصووایری  6مووارد ،پروانووه سوواخ

و ح و اختووراع 120

مارد،تقریباً همهی این ماارد ویژگیهای مشترک داشوته از مشوکالت حرفوهای و فنوی
ویژهای برخاردارنه .ماضاعات مزبار چنا فنی و پیچیههانه که نه تنها وضع و توهیا
مقرارت ویژهای را میطلبنه ،بلکه بایه دادگاهی ویژه و منحصر بوه فورد و دارای داورا
متخصص در عرصهی مالکی
درک کنه و نسب

فکری تشکیل گوردد؛ داورانوی کوه معوامالت تجواری را

به حقاق مالکی

فکری افراد آگاهی کافی داشته باشنه .ایون اهوها

تقریباً با وضع مقوررات داوری  WIPO2و تأسوی
اس  .ویژگی ماارد حقاق مالکی

مرکوز داروی  WIPOتوأمین شوهه

فکری به گانوهای اسو

کوه بایوه ابوزار تجواری و

2. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

اصول حقوقی حاکم بر داوري سازمال جهانی مالکيت فکري...............................................

علمیصاحب آ محفاظ بمانه ،چرا که آشکار شه اسرار تجاری و علمیممکن اسو
باعث وارد آمه خسارت به صاحب ح شاد .بنابراین ،الزم اس
کامالً محرمانه انجام شاد .از طر

داوری بوه صوارت

دیگر ،چا تجارت اینترنتی سریعتر از گذشته انجام

میشاد.

الف .تاریخچه سازمال جهانی مالکيت فکري
نیاز به حمای

فکری زمانی آشکار شه که عوههای از مبتکورا و

بینالمللی مالکی

قرار گیرد از شرک

مخترعا از بین آنکه ،ایههشا مارد سرق

در نمایشگاه بینالمللی

اختراعات در وین ا1873م) خادداری کردنه .برای حل این مشکل ،اجالس پواری
سا  1883برای حمای

از مالکی

در

صنعتی تشکیل شه؛ دستاورد ایون اجوالس ،انعقواد

نخستین معاههه بین المللی باد کوه بوه ماجوب آ  ،افوراد یور کشوار مویتاانسوتنه از
مصانی

تراو های فکری و خالقی های خاد در سایر کشارها در برابر ساءاسوتفاده

احتمالی افراد سادجا مطمئن باشنه .معاهههی حقاق مالکی

صنعتی نکوات زیور را در

بر داش  .1 :اختراعات  .2عالیم تجاری  .3طر های صونعتی امهوهوی و ابایوه :1394
)14
کناانسیا پاری

در سا  1884با عضای

کشارها ،یر دفتر بینالمللی تأسوی

 14کشار تشکیل و رسمی

یاف ؛ این

کردنوه کوه وهیفوهی انجوام اموار اداری از قبیول

سازمانههی جلسات کشارهای عضا را بر عههه داش .
در سا  1886کناانسیا بر برای حمای
رای » وارد صحنه بینالمللی شه .هه
باد تا بتااننه از حمای

از آثوار ادبوی و هنوری یوا هموا «ک وی

این کناانسیا  ،کمر به مردم کشارهای عضا

بینالمللی در مارد آثار زیر بهرهمنه شانه:

 .1رما  ،داستا کاتاه ،شعر ،نمایشنامه
 .2ترانهها ،اپراها ،مازیکا ها ،سانات و ....
 .3تابلاهای نقاشی ،مجسمهها و آثار معماری امههوی و ابایه )15 :1394
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هر یر از دو کناانسیا بر و پاری  ،ایجاد یر دایره بینالمللوی را مقورر کردنوه.
این دو دوایر در سا  1983در یکهیگر ادغام شهنه و تح
میکردنه که آخرین آ ها وایپو اس

نوامهوای مختلفوی فعالیو

و بر طب کناانسیا استکهلم اژوئیوه  ،)1967کوه

در آوریل  1970به اجرا در آمه ،پا به عرصه وجاد نهاد .دوایر بینالملول ،مزبوار هنواز
هم برای دول هایی که عضا اتحادیه پاری

یا بر هستنه ،ولی به عضوای

وای وا در

نیامههانه ،به صارت قانانی کار میکنه الطیفی.)25 :1381 ،
با افزایش اهمی

این سازما  ،مرکز آ از بر بوه ژنوا منتقول شوه؛ در سوا 1974

وای ا به عناا یر آژان

تخصصی سازما ملل متحوه اعتبواری توازه یافو  .در سوا

 ،1996ماافق نامه همکاری وای ا یات سازما تجارت جهانی ،سبب شه که نقش وای ا
بیش از پیش مارد تاجه قرار گیرد.
مراجع مهم تصمیم گیرنهه این سازما  ،مجمع عمامی ،کناانسیا  ،کمیته همواهنگی
و دفتر بینالمللی اس  .تعهاد معاههات این سازما  22معاههه اس
مارد مالکی

صنعتی و  6معاههه در مارد ک ی رای

در سا  2002حهود  455میلیا فرانر سای
 650نفر از  67کشار اس

که  14معاههه در

اس  .بادجه ساالنه ایون سوازما

باد و تعهاد کارکنا دبیرخانوه سوازما

اانتظاری.)42 :1382 ،

ب .مرکز داوري سازمال جهانی مالکيت فکري
سازما جهانی ،مالکی

فکری اوای ا) ،1سازمانی مستقل و بین دولتی اسو

طار رسمیبه ماجب «کناانسیا تشکیل سازما جهانی مالکی

2

فکری» تاسوی

کوه بوه
شوه

که در سا  1970الزم االجرا شوه .از سوا  ،1974وای وا بوه عنواا یکوی از نهادهوای
وابسته به سازما ملل متحه درآمه.

1. World Intellectual Property Organization.
2. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization,
Stockholm 1967.
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هه

اصلی وای ا حمای

فکری در سوط جهوانی و انتقوا فنواوری از

از مالکی

طری هماهنگی با کشارهای مختلف و همکاری با سازما های بینالمللی مرباط اس .
از مالکی

این سازما از طری حمای

فکری درصهد گستر

ناآوریهوا و ابوهاعات،

صنعتی کرد  ،افزایش تجارت منصفانه ،انتقا فناوری به کشوارهای در حوا تاسوعه و
نهایتاً نیل به تاسعه پایهار در کل جها اس
سازما جهانی مالکی

اشیروی.)124 :1391 ،

فکری در سا  1994مبادرت بوه تاسوی

«مرکوز سواز

و

داوری وای ا» 1نماد .این مرکز به عناا یر نهاد اجرایی وابسته به «دبیرخانه وای وا» 2از
اکتبر  1994کار خاد را رسماً در ژنا آغاز کرد.
این مرکز چهار ناع خهمات برای حل و فصل مسالم آمیز اختالفات ارائه میکنوه:
 )1کارشناسی؛  )2ساز ؛  )3داوری سریع؛  )4داوری.
اختالفات ارجاعی به مرکز ممکن اسو

ماهیو

قوراردادی و یوا خوارق از قورارداد

داشته باشنه ،اختالفات قراردادی ملل قراردادهوای حو اختوراع ،پروانوه بهورهبورداری،
تاافقات استفاده هم زما از عالیم تجاری ،پروانه بهرهبرداری نورمافزارهوا ،قراردادهوای
تازیع محصاالت داوریی ،قراردادهای دانوش بنیوا  ،قراردادهوای پوژوهش و تاسوعه و
قراردادهای انتقا دانش فنی.
اختالفات خارق از قراردادی نیز شامل مااردی خااهه شه که مالکی
نقض میشاد ،بهو اینکه بین صاحب مالکی

معنای کسوی

فکری و نقوض کننوهه رابطوه قوراردادی

حاکم باشه (.) UNCTAD , 2003, p9
مراجعه به مرکز ساز
میباشه .این افراد ممکن اس

و داوری وای ا برای کلیه اشوخاص حقیقوی و حقواقی آزاد
از ملی های گاناگا یا از ملی

واحی باشنه .دول هوا

نیز میتااننه در صارت تااف اختالفات خاد را به مرکز ارجاع نماینه.
داوری در وای ا به سه شکل صارت میگیرد:
1. The WIPO Arbitration and Mediation Center
2. WIPO’s Internationall Burean.

.......86تحقيقات حقوقی تطبيقی ایرال و بينالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستال1397

داوری عادی
داوری فاری
داوری تح

قااعه آنسیترا

مرکز داوری و میانجیگری وای ا یر واحه اداری از سازما جهانی مالکیو
اس  .این نهاد پ
هه

از تصایب مجمع عمامیوای ا ،در سا  1994در ژنا تاسوی

فکوری
شوه.

مرکز ارایه خهمات داوری و میانجیگری برای حول اختالفوات تجواری در حوازه

مالکی
پ

فکری بین طر های خصاصی اس .
از تصایب تاسی

نهاد داوری تاسط مجمع عمامیوای ا ،گروهی از زبههتورین

کارشناسا بین المللی داوری همااره با هیوات نظوارت بور داوری وای وا کوه بعوهها بوه
شارای میانجیگری و داوری وای ا تبهیل شه ،پیش نای

قااعه میوانجیگری ،داوری و

داوری فاری را با کمر مرکز داوری و میانجیگری تهیه کردنه و قااعه مذکار از تاریخ
 1اکتبر  1994به اجرا درآمه.
مرکز داوری تاکنا بیش از  210درخااس
 20000تا چنه صه میلیا دالر را مهیری

داوری و میانجیگری با ارز

خااسوته

کرده اس  50 .درصه این درخااس هوا بوه

میانجیگری 19 ،درصه به داوری فاری و  31درصه به داوری ارجواع داده شوهه اسو .
 73درصه از ماارد مرباط به میانجیگری و  58درصه از ماارد مربواط بوه داوری حول
شهه اس  7 .درصه ماضاعات ارجاعی ک ی رای  9 ،درصه عالیم تجاری 44 ،درصوه
اختراعات 17 ،درصه فناوری اطالعات و  23درصه سایر ماضاعات باده اسو  .مرکوز
بیش از  15800پرونهه با طر هایی از  150کشار را در حازه نامهوای دامنوه موهیری
کرده اس .
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 -2مزایاي مرکز داوري وایپو
الف) امکال توسل مستقيم افراد
بستر اصلی اجرای حقواق مالکیو
میباشه .به همین عل

فکوری در سیسوتمهوای ملوی و در میوا افوراد

طرفین بیشتر اختالفات مربواط بوه اینگانوه ماضواعات ،افوراد

هستنه (.)Alban, 2002, p50
افرادی برای حل و فصل اختالفات بینالمللی خاد عالوه بر مراجعوه بوه مراجوع
قضایی ملی میتااننه از مکانیزمهای بینالمللی استفاده کننوه؛ مکوانیزمهوای بوینالمللوی
صال  ،رو

مناسبتری به نظر میرسه و در حازه مالکیو

فکوری مرکوز داوری وای وا

مرکز جهانی باده و دارای اعتبار جهانی اس  .این مرکز با ارائوه خوهمات گانواگا بوه
افراد کمرهای شایا تاجه نماده اس

ارئیسی.)108 :1388 ،

ب) رعایت تخصص
بیشتر ماضاعات مالکی

فکری تخصصوی بواده و بورای حول و فصول اختالفوات

مرباط به آ هوا اطالعوات تخصصوی و فنوی نیواز اسو  .مرکوز داوری وای وا مرکوزی
تخصصی باده و دارای داورا و میانجیگرانی اس

که صاحب اطالعات و تجارب الزم

در این زمینه میباشنه.
ج) کمک به ایجاد آیينهاي مشترک در نظامهاي ملی
وای ا در گزار
حقاق مالکی

خاد در مارد بهترین رویهها برای حل و فصل اختالفات مرباط به

فکری ،بهترین رو

را اسوتفاده از شویاههوای جوایگزین اعوالم نمواده

اس  .مشکالتی که در خصاص صالحی

قضایی محاکم مطر شوه از جملوه عاامول

انتخاب رو های جایگزین اس  .با تاجه به تنواع و گانواگانی ماضواعات مالکیو
فکری ،ایجاد یر مه سازما بنهی شهه و دقی  ،از مااردی اس
که دارای صالحی

که مرکز داوری وای ا

جهانی اس  ،دنبا میکنه ارئیسی.)112 :1388 ،
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 -3معایب مرکز داوري وایپو
الف) اختياري بودل توسل به این نهاد
برخال
وای ا نسب

شیاههای قضایی ملی و حل اختال
بوه هیچ گانوه دعواایی صوالحی

خصاص ارجاع اختال

سازما تجارت جهانی ،مرکوز داوری
اجبواری نوهارد .مگور آنکوه طورفین در

به آ تااف کرده باشنه.

ب) فقدال ضمانت اجرا
از ایرادهای دیگر این نهاد ،فقها یر سیستم ضمان

اجرای ماثر اس  .ایون مرکوز

راجع به چگانگی و نحاه اجرای نتوای حاصول از حول و فصول اختالفوات ،مقوررات
خاصی را پیش بینی ننماده و نحاه اجرای تصمیمات اتخاذ شهه را به برخی مقوررات از
پیش ماجاد واگذار نماده اس  .نتای حاصل از میانجیگری در صوارتی بورای طورفین
الزامآوار اس

که در ضمن یر قرارداد از پیش تعیین شوهه باشوه .اموا اینکوه قوهرت و

درجه الزام این قورارداد توا چوه حوه اسو
میانجیگری سرباز زنه ،طر
ساک

و اگور یکوی از طورفین از پوذیر

نتیجوه

مقابل چگانه و چه اقهامی بایه انجام دهه ،مقررات وای وا

باده و تعیین تکلیف ننماده اس

()Wijnen, 1994, p 41

 .1اصل محرمانه و سري بودل در مقرارت داروي
داوری ،قراردادی خصاصی اس

و طرفین میتااننه شرایط ویژهای را برای حول و

فصل اختالفات خاد در نظر بگیرنه به همین لحاظ داوری در وای ا کامال محرمانه انجام
میشاد .در مارد پنهانی و یوا علنوی بواد داوری بحوثهوای زیوادی مطور اسو

و

محرمانه باد مبنای حقاقی نهارد و طرفین تعههی بر محرمانه بواد داوری نهارنوه .از
سای دیگر یکی از علل گرایش روزافزو تجار به داوری بسوته بواد آ اسو  .تجوار
برای حفظ اسرار تجاری و حل و فصل اختالفات تمایلی به رجاع به مراجع عمامی و
دادگستری نهاشته و متاصل به داوری میشانه .همچنین اطالعات مربواط بوه مالکیو

اصول حقوقی حاکم بر داوري سازمال جهانی مالکيت فکري...............................................

فکری سری باده و صاحبا و طرفین حقاق مالکی
فا

شانه .داوری عمامی نیس

دارنه و داورا بایه به خااس

فکری نمیخااهنه ایون اطالعوات

و فقط طورفین و مشواورا حو ورود بوه جلسوه را
و ارادهی طرفین دعاا مبنی بر محرمانه نگههاشتن اسورار

آ ها و رازداری عمل نماینه با این حا بسویاری از کشوارها محرمانوه بواد داوری را
یر اصل حتمی نمیداننه .به نظر میرسه در نظام کامنال تعههی ضومنی در خصواص
محرمانه نگههاشتن جزئیات داوری وجاد دارد ( )Lew,2000,p5و ایون محرموانگی
در قاانین حقاقی قیه نشهه اس .
قانا نمانهی داوری آنسیترا دربارهی محرمانه باد داوری ،سکات اختیوار کورده
و آ را در اختیار کشارها قرار داده اس  .تا هر شیاهای را که بخااهنه ،برگزینه .قانا
داوری تجاری بینالمللی ایرا نیز بر علنی باد داوری تأکیه نهارد؛ ولوی بوا تاجوه بوه
مادهی  19این قانا  ،طرفین میتااننوه دربوارهی نحواهی رسویهگی تصومیم بگیرنوه و
داروی را محرمانه کننه و داورا نیز ملزم به رعای
اس

هسوتنه .در بعضوی مواارد ،ممکون

محرمانه شه داوری محهود گردد ،از جمله ح ورود شخص ثالث بوه داوری از

این دس

اس

اعنای .)120 :1378 ،

ماده  26قانا داوری تجاری بینالمللی ایورا مصواب سوا  1376مقورر مویدارد:
«هرگاه شخص ثاللی در ماضاع داوری برای خاد به طار مستقل حقی قائول شواد ،یوا
خاد را در مح شه یکی از طرفین ذینفع بهانه ،مادام که ختم رسویهگی اعوالم نشوهه
اس  ،میتاانه وارد داوری شاد .مشروط بر این که ماافق ناموه و آیوین داوری و داور
را ب ذیرد .و ورود وی در داوری مارد ایوراد هیچکوهم از طورفین واقوع نشواد .در هور
صارت ،بعضی از مقررات بینالمللوی از جملوه قااعوه داروی انسوتیرا موااد 25ا )5و
32ا )5و قااعه داوری اتاق بازرگانی بینالمللی  ICCاماده  21ا )3قااعه  ICCو ماده
 2قااعه داخلی دیاا بینالمللی داوری اتاق بازرگانی) بر محرمانه بواد داوری تأکیوه
بسیار دارنه.
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همچنین ،مقررات داوری  WIPOنیز ماادی را به نحاهی محرمانوه بواد داوریوی
تخصوویص داده اسو  .تمووامی قااعووه  WIPOاعووم از داوری عووادی ،داوری سووریع و
میانجیگری مقرراتی ویژه و جامع در محرمانه نگههاشن رونوه حول و فصول اختالفوات
دارد.
مااد  73-76داوری عادی و داوری فاری در محرمانه نگههاشتن ماضاع ارجاع امر
به داوری در خصاص خاد حل و فصل اختال

از طری داوری و افشاگریهوایی کوه

در طا داوری انجام میگیرد و همچنین حکم صادره میباشه .این مقررات به تعههات
مرباط به محرمانه نگه هاشتن یوا حفوظ اسورار طورفین اکوه شوهاد آنوا را نیوز شوامل
میشاد) ،داورا و مرکز اختصاص یافته اس  .البته محهودی هایی را نیز در خصواص
مقررات محرمانه نگههاشتن – ملل زمانی که افشاگری طب قانا با نظور هیوأت داوری
الزم باشه – تعیین کرده اس  .مادهی  52داوری  WIPOدربردارنههی مقررات روشنی
اس

که به هیأت داورا اجازه میدهه تا دستارات و تمهیهات حفاهتی را برای حفوظ

اسرار تجاری با سایر اطالعات محرمانه صوادر کنوه .مقوررات داوری  ،WIPOویژگوی
اطالعاتی را که بایه محرمانه باقی بماننه ،ذکر کرده اس

که در سایر مقوررات داوری از

جمله آنستیرا یا قانا نمانه آنستیرا وجاد نهارنه .وجواد چنوین مقرراتوی در داوری
 WIPOبرای حل و فصل اختالفات مربواط بوه حقواق مالکیو هوای فکوری ،بوه آ
جایگاهی مناسب بخشیهه اس

اتفرشی و اسهی نژاد)96-95 :1387 ،

محرمانه باد داوری در ماده  25و  32قااعه داوری آنسیترا و قااعه داوری اتواق
بازرگانی بینالمللی اماده  21قااعه داوری اتاق بازرگانی بوینالمللوی و مواده  1قااعوه
داخلی دیاا بینالمللی داوری اتاق بازرگانی) بر محرمانه باد داوری تاکیوه کوردهانوه.
تمامی قااعه وای ا اعم از داوری عوادی داوری سوریع و میوانجیگری مقوررات ویوژه و
جامعی در محرمانه نگههاشتن رونه حل و فصول اختالفوات دارد .موااد  73-76داوری
عووادی و داوری فوواری در مووارد محرمانووه نگههاشووتن ماضوواع ارجوواع اموور داوری در
خصاص حل و فصل اختال

از طریو داوری و افشواگریهوایی کوه در طوا داوری

اصول حقوقی حاکم بر داوري سازمال جهانی مالکيت فکري...............................................

انجام میگیرد و همچنین حکم صادره میباشه .ماده  52داوری وای ا مقررات روشنی را
تبیین نماده که به هیات داورا اجازه میدهه تا دستارات و تمهیهات حفاهتی را بورای
حفظ اسرار تجاری یوا سوایر اطالعوات محرمانوه صوادر کنوه .در وای وا ویژگویهوای
اطالعات محرمانه ذکر شهه که در سوایر مقوررات داوری از جملوه آنسویترا یوا قوانا
نمانه آنیسترا وجاد نهارد.

 .2اصل سرعت در مقرارت داروي WIPO
یکی از تعلل ارجاع دعای به داوری سرع

رسیهگی اس  .طور هوای درگیور در

تجارت بینالملل نیاز به راهحل سریع دارنه .به همین دلیل در انااع مقوررات داوری بوه
اصل سرع

تاجه شهه اس

و این تفاوت اصلی داوری و رسیهگی در دادگاه اس  .به

همین دلیل و برای پرهیز از اطاله دادرسی ،تشریفات آیین دادرسوی انجوام نمویپوذیرد.
داورا نه تنها از رعای

آیین دادرسی معا

هستنه بلکوه در صوارت لوزوم مویتااننوه

تشریفات خاصی را برای رسیهگی در داوریهای خاد وضع مینماینه .رسیهگی سوریع
در داوری ماجب تشای و ترغیب تجار بوینالمللوی برایوب تمسور بوه داوری یوا بوه
شیاههای دیگر حل و فصل اختال

میشاد .در این خصواص مواده  19قوانا داوری

تجاری بینالمللی ایرا مقرر میدارد -1 :طرفین آزادنه کوه دربواره تشوریفاتی کوه بایوه
انجام رسیهگی تاسط دیاا داوری رعای

جه

شاد با تاجه به مقوررات ایون قوانا

تااف نماینه  -2در صارت نباد چنوین تواافقی دیواا داوری مویتاانوه بوا رعایو
مقررات این قانا داوری را به نحا مقتضی اداره و تصهی نمایه.
 .1-2علل تأخير رسيدگی در داوريها
داوری در برخی ماارد به شهت رسمی ،زما بر و گاهی پر هزینهتر از طور دعواا
در محاکم اس  .تاخیر در دادرسی به معنای تاخیر در عهال
عهال

و در برخوی مواارد انکوار

خااهه باد .این تاخیر گاهی به عملکرد طورفین ،گواهی بوه داورا و گواهی بوه
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محکمهی داوری مرباط میشاد .برخی از تاخیرات ناشی از اشتباه طورفین داورا و یوا
محکمه داوری نیس

بلکه امری طبیعی اس  .ممکن اس

مرباط بوه مسوامحه داورا

باشه و یا در هیات سه نفرهی داورا در مارد جهو زمانی رسویهگی ،بحوث و جوه
پیش آیه .که این امرممکن اس

نه تنها ماجب تاخیر بلکه باعث تعلی رسیهگی گوردد.

تاخیر از سای طرفین نیز ممکن اس

به دلیل عهم اقوهام موهعی بوه ارایوه دادخااسو

باشه  .یا آ که طر دعاا را شروع کرده اما هیچ اقهام ماثر دیگری انجام نمیدهه .ایون
مساله ماجب سردرگمی خاانهه میشاد .اگر محکمه داوری بوه طوار قوانانی حو رد
دعاای خااها را نهاشته باشه ممکن اس

ماجب اطالهی دادرسی شاد و در برخوی از

نظامها ملل نظام انگلستا داورا برای رد دعاای خااهوا بوه علو

عوهم پیگیوری در

دادگاه ،ح رد دعاا را نهارنه.
قانا نمانه داوری آنسیترا تال

میکنه تاخیر را حذ

کنه اما به نظر مویرسوه

مقررات آ برای این امر کافی نیس  .ماده  25مقورر مویدارد...« :مگور در موااردی کوه
تااف دیگری بین طرفین باشه چنانچه بهو ارائه دلیل کافی ...الف -خااها در تقوهیم
دادخااس

خاد براساس ماده  23کاتاهی نمایه دیاا داوری رسیهگی را ختم خااهوه

کرد؛ ب -خاانهه در تقهیم دفاعیه خاد و براساس ماده  23کاتاهی نمایه .دیاا داوری
بهو این که این کاتاهی را فی نفسوه بوه معنوای قبوا اداعوای خااهوا تلقوی نمایوه
رسیهگی را ادامه خااهه داد؛ ق-هرکهام از طرفین از حضار در جلسوه رسویهگی و بوا
ارائه ادلهی مستنه کاتاهی کنه دیاا داوری میتاانوه دادرسوی را اداموه داده براسواس
مهارک مبادرت به صهور رای نمایه» .در تمام این ماارد برای داورا اختیواراتی منظوار
شهه که با لقاه ماجب تاخیر در داوری میگردد.
 .2-2سرعت باال در مقرارت داروي WIPO
در همه مااد مقررات  WIPOاصل سرع

لحاظ شهه اسو  .ایون مقوررات سوعی

دارد مهت تأخیر در رسیهگی را به حهاقل برسانه؛ ماده  41مقرر میدارد که دادخااس
داوری بایه هر

 30روز از زما دریاف

خبر تشکیل محکمه از سوای مرکوز ،بورای

اصول حقوقی حاکم بر داوري سازمال جهانی مالکيت فکري...............................................

خاانهه به مرکز ارسا شاد .همچنوین مطواب موادهی  ،42خاانوهه نیوز از زموا ابوال
دادخااس

خااها به وی ،هر

 30روز بایوه دفاعیوهی خواد را ارسوا نمایوه .اگور

خااها بهو داشتن دلیل ماجهی به منهرجات مادهی  41عمل نکنه ،محکمه رسیهگی
را خاتمه یافته تلقی میکنه و اگر خاانهه نیز بهو داشتن دلیل مواجهی بوه منوهرجات
مادهی  42باال عمل نکنه ،دادگاه به رونه داوری ادامه داده ،رأی نهایی را صادر میکنوه؛
داوری فاری  WIPOزما  30روز را به  20روز تقلیل داده اسو  .اموااد  10و  11و
 35مقررات داروی فاری  )WIPOمسامحهی طرفین برای تعیین داورا و واگوذاری و
تفایض تعیین داورا به دادگاه به عناا مرجع فاقالعاده ،ممکون اسو
طا بینجامه .در جایی که در مقررات  WIPOدخال

یور سوا بوه

دادگاه در تأخیر دادرسی منتفوی

اس  .مطاب مااد  16و 17مقررات داوری  WIPOداور منفرد و مشترک هور

موهت

مقرر در آ تعیین میگردد .چنانچه طرفین در انتخابات داورا مسامحه کننه ،مراکوز در
اسرع وق

اقهام به تعیین داور خااهه نماد .به این ترتیب ،اصل سرع

در تمام مواارد

در تمام مقررات داوری  WIPOاعم از داوری عوادی و فواری – لحواظ شوهه اسو .
مخصاصاً در مقررات زیر که منحصر به فرد باده و در سایر مقررات داوری کمتر دیوهه
شهه اس  .ملالً ماده  13اب) مقرر میدارد که« :هر یر از طورفین دعواا بایوه تضومین
کننه که نماینهگا آ ها از وق
االف) نیز ،ماضاع سرع
پ

کافی برای پیشبرد سریع داوری برخاردارنه» .مواده 23

بخشیه به داوری را به داورا گاشزد مویکنوه« ،هور داور

از انتصاب ،متعهه میشاد که زما کافی را صر

را در اسرع وق

خااهه نماد تا بتاانوه رسویهگی

تکمیل نمایه» .همچنین در مادهی  33اب) برای جلواگیری از اتوال

وق  ،اجازهی انتخاب مجهد داور را به طر

نمیدهه؛ اگر داور منتخب از ناحیهی هور

یر از طرفین مارد جر واقع شهه باشه یا مطاب مادهی  32برکنوار شواد ،مرکوز ایون
اختیار را دارد که به آ طر

دعای ،اجازهی انتصاب مجهد داور دیگر را نههه؛ در این

صارت مرکز ،داور جانشین را منصاب خااهه کرد .عالوه بر این ،در ماده  34به هیوأت
داورا اختیار داده شهه تا در صارت جوایگزینی داور جهیوه ،از تکورار بوازجاییهوای

.......94تحقيقات حقوقی تطبيقی ایرال و بينالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستال1397

اولیه جلاگیری کنه؛ یا در مادهی  35به دو داور این اختیوار داده شوهه کوه در صوارت
عهم شرک
میکنه نسب

داور سام به رسیهگی ب ردازنه .همچنین مادهی  38به هیأت داورا گاشزد
به سرع

مناسب رونه داوری مطمئن گردنوه .موادهی  54نیوز بوه داورا

اختیار داده برای محهود نماد ارایهی گااهی شاهها اضافی یا نامرباط تصومیمگیوری
کننه.
هما طار که گفته شه مقررات داوری  WIPOو مقوررات داوری فواری WIPO
از ساز و کاری استفاده میکنه که سبب تسوریع در ابوال اخطاریوههوا و اوراق قضوایی
اس  .در مادهی  4مقررات داروی  ،WIPOوسایل ارتباطی جه
ذکر شهه اس

و استفاده از هر یر از آ ها سرع

ارسوا اخطاریوههوا

بخشیه به حل و فصول اختالفوات

تجاری را در پی دارد .جهو زیر تا حهود زیادی مؤیه این مطلب اس  .در این جهو
مشخص میشاد که استفاده از سامانه  on lineهم کم هزینهتر و هم سوریعتور اسو .
ملالً استفاده از پس

الکترونیکی جه

ابال و ارسا اخطاریه از نیایارک تا تاکیوا بوا

حهاقل هزینه مالی و فقط دو دقیقه طا میکشه (.)Gurry, 1997, P3
تمام مقرراتی که اصل سرع

در آ ها لحاظ و تا کنا یادآوری شهه اس  ،مربواط

به مقررات عادی داوری  WIPOباده ،در حالی که ،مقررات داوری فواری  WIPOاز
ساز و کاری استفاده میکنه که نسب
سرع

بوه مقوررات عوادی ،فواقالعواده اسو  .و اصول

در تمام مقررات آ از زما طر دعاا تا زما صهور حکم لحواظ شوهه اسو .

ملالً در داوری عوادی  WIPOاز تواریخ ابوال درخااسو

داوری بوه خاانوهه ،بورای

جلاگیری از تأخیر در تشکیل داوری و دادرسی مشارالیه  30روز فرص

دارد تا دفاعیه

خاد را ارسا نمایه .در حالی که در داوری فاری مهت آ به  20روز تقلیل یافته اس
اتفرشی و اسهی نژاد)99 :1387 ،
در قانا داروی تجاری بینالمللی ایرا  ،سعی شهه اس
اثر قصار طرفین در ارایه دادخااس

توا موانع توأخیر داوری در

و الیحهی دفاعیوه شواد ،اموا ایون ماضواع کوافی

نخااهه باد چرا که هیچگانه محهودهی زموانی بورای ارایوهی دادخااسو

و الیحوهی
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دفاعیه تعیین نشهه اس ؛ بهیهی اس

این امر تا حه زیادی مویتاانوه ماجوب طواالنی

شه داوری شاد .بنه  1ماده  24مقرر میدارد« :چنانچه خااها  ،بهو عوذر ماجوه در
تقهیم درخااس

قصار کنه ،داور قرار ابطا درخااس

داوری را صادر خااهه کرد».

در بنه  2هما ماده نیز آمهه اس « :در صارتی که خاانوهه بوهو عوذر ماجوه در
تقهیم دفاعیه قصار کنه ،داور رسیهگی را ادامه خااهه داد ،بهو ینکه کاتواهی مزبوار
فی نفسه به معنای قبا ادعای خااها تاسط خاانهه تلقی شاد» .در بنوه  3هوم تأکیوه
شهه اس « :اگر هر یر از طرفین از حضار در جلسه استماع و یوا ارایوهی ادلوه موارد
استناد خایش ،خادداری کنه ،داور میتاانه رسیهگی را ادامه دهوه و براسواس موهارک
ماجاد به صهور رأی مبادرت کنه ،از سای دیگور ،هور چنوه موادهی  24ا )11بوا قیوه
صهور قرار ابطا درخااس

داوری بر این امر تأکیه دارد که دارو بایه رسیهگی را تمام

نمایه و منتظر نمانه ،اما عهم ذکر مهت ماجب تأخیر بیش از حه میشاد و احیاناً مارد
ساءاستفاده قرار میگیرد .همچنین در مادهی  24ا )3قیه واژهی «مویتاانوه» نیوز باعوث
تأخیر میشاد و در واقع به داورا اختیار داده اس
نماننه .بهیهی اس

که هر چقهر بخااهنه منتظر پاسوخ
در رسیهگی شاد.

این امر نیز میتاانه ماجب کاهش سرع

در ماده  13مقرر میدارد :هریر از طرفین دعاا بایوه تضومین کننوه کوه نماینوهگا
آ ها از وق

کافی برای پیشبرد سریع داوری برخاردار باشنه.

ماده  :23هر داور پ

از انتصاب متعهه میشاد کوه زموا کوافی را صور

نماد تا بتاانه رسیهگی را در اسرع وق
در ماده  33برای جلاگیری از اتال

خااهوه

تکمیل نمایه.
وق

اجازهی انتخاب مجهد داور را بوه طور

نمیدهه :اگر داور منتخب از ناحیه هر یر از طرفین مارد جر واقوع شوهه یوا مطواب
ماده  32برکنار شاد مرکز این اختیار را دارد که بوه آ طور

دعوای اجوازهی انتصواب

مجهد داور دیگر را نههه .در این صارت مرکز داور جانشین را منصاب خااهه کرد.
در ماده  34به هیات داورا اختیار داده شهه تا در صارت جایگزینی داور جهیوه از
تکرار بازجاییهای اولیه جلاگیری کنه .یا در ماده  35به دو داور اختیار داده شوهه کوه
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در صارت عهم شرک

داور سام به رسویهگی ب ردازنوه .همچنوین مواده  38بوه هیوات

داورا گاشزد میکنه نسب

به سرع

مناسب رونه داوری مطمئن گردنه .ماده  54نیوز

به داورا اختیار داده برای محهود نمواد ارایوه گوااهی شواهها اضوافی یوا نوامرباط
تصمیمگیری کننه.
مقررات داوری وای ا و مقررات داوری فاری وای ا از سازوکاری استفاده میکنوه
که سبب تسریع در ابال اخطاریهها و اوراق قضایی اسو  .در مواده  4مقوررات داوری
وای ا وسایل ارتباط جمعی جه
از آ ها سرع

ارسا اخطاریهها قیه شهه اس

و اسوتفاده از هریور

بخشیه به حل و فصل اختالفات تجاری را در پی دارد.

 .3اصل نهادي یا موسسهاي بودل مقررات داروي WIPO
داوری به داوری ماردی یا اتفاقی 1و داوری نهادی 2تقیسم میشاد .امروزه نهادهای
بسیار به وجاد آمههانه تا اختالفات داخلی و بینالمللی را حل و فصول نماینوه .موادهی
یر کناانسیا نیایارک و مااد 1و  55کناانسیا اروپایی  1961بوه احکوام صوادره از
سای نهادهای داوری ،مشروعی

داده اس  .کمیسیا اقتصادی سازما ملل برای اروپا

 127سازما را احصاءکرده اس

اصفایی.)137 :1370 ،

در این شکل ،طرفین قرارداد به جای پیشبینی داوری ماردی یا اتفاقی بوری حول و
فصل اختال

به نهادها و مؤسسات داوری مراجعه میکننه .اتاق بازرگانی بوینالمللوی

مرکز بینالمللی برای حل و فصول اخوتال

3

راجوع بوه سورمایهگوذاری؛ 4مرکوز داوری

بینالمللی لنه  5،انجمن داوری آمریکا 6بواالخره مرکوز داروی و میوانجیگری WIPO
ناعی داوری نهادی محساب میشاد .یر مؤسسهی داوری معمواال قااعوه و مقوررات
1. Ashoc Arbitration.
2. Institutional arbitration.
3. international chamber of commerce.
)4. The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID
5. The London Court of International Arbitration (ICIA).
6. American Arbitration Association (AAA).
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داوری را تنظیم میکنه و خهمات اداری مارد لزوم را تأمین نمواده ،بور اجورا و اعموا
مقررات نظارت مینمایه ،یعنی ،سازما هم موهیری

و هوم نظوارت زیربنوایی خااهوه

داش .
در داوری نهادی ،دسترسی به داورا متخصوص و آمواده آسوا اسو  .در اینگانوه
داوریها ،معماالً خاد نهاد به طار مستقیم به داوری نمیپردازد ،بلکه از طری ارگوا و
ابزارهایی که در اختیار دارد ،بسته بوه موارد بور تشوکیل دادگواه داوری و جریوا آ و
صهور رأی نظارت میکنه و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک بوه جوای طور
مستنکف ،اقهام و به اعتراض نسب

بوه صوالحی

داور ،رسویهگی مویکنوه و تصومیم

می گیرد .در داروی نهادی ،معماالً ابال اوراق قضایی از سوای نهواد انجوام مویگیورد.
تقریباً بیشتر مقررات داوری بینالمللی ،داوری نهادی را در کنار داوری ماردی پذیرفتوه
و میزا مهاخله نهادها را جه

حل و فصول دعواا تعیوین کوردهانوه .همچنوین مطواب

مقررات و رویهی حاکم ،طرفین اختال

میتااننوه قااعوه داوری نهوادی را کوه بوه آ

مراجعه می کننه ،جر و تعوهیل نماینوه و بوه جوای رجواع بوه مقوررات مؤسسوه ،در
ماافقتنامه داوری خاد به گانهای دیگر رفتار نماینه .به طار کلی در مقررات داوریهای
بینالمللی ،ساز و کارهای مهاخله در داوریهای نهادی متفواوت اسو  .میوزا مهاخلوه
آ ها نیز برای حل و فصل اختال ها به سه نظام متفاوت تقسیم میشاد .در یر نظوام،
ارادهی طرفین فائ اس

و داوری نزدیر به داوری ماردی اس  .در دوموی ،طورفین و

نهاد همکاری دارنه و در ناع سام ارادهی نهاد برتر اس  .در ساز و کارهای ماجواد در
مرکز داوری  WIPOهر سه فرض فاق؛ قابل تصار اس  .هر چنه در بعضی از ماارد،
مهاخلهی مرکز بسیار زیاد اس  .در هر صوارت مقوررات داوری  WIPOیور داوری
نهادی و سازمانی باده که کار طرفین دعاا را در تمام ماارد تسهیل میکنه و مشوکالتی
را که در داوری ماردی برای طرفین وجاد دارد ،کامالً مرتفع مینمایه اتفرشی و اسهی
نژاد.)103-102 :1387 ،
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مهمترین مزی

داوری نهادی ،مقررات  WIPOاین اس

دادگاه دولتی در داوری کاهش مییابه .بهیهی اس

که نقش قاضی محکمه و

داوری نهوادی ،اجورای رأی داوری

را تسهیل میکنه .هما طار که در مادهی یر کناانسیا  1958نیایارک بوه آ اشواره
شهه اس  .عالوه بر مرکز  WIPOبور تموامی مراحول داوری نظوارت دارد و از بوروز
مشکالت جلاگیری میکنه.
هر چنه داروی سازمانی ،مستلزم پرداخ
خهم

هزینوههوایی بوه سوازما ارائوه دهنوههی

میباشه؛ اما مزی های آ در مقابل هزنیهها ،قابل مالحظوه اسو  .مزیو هوای

داوری سازمانی ،مهیرت و نظارت سازما و کارکنا آماز
مهیری

الزم را برای حل و فصل اختال

دیهه را شامل میشاد کوه

اعما مینماینه .مرکز داوری و میوانجیگری

 WIPOواقع در ژنا – سائی  ،یکی از مراکز اصلی حل و فصل اختالفوات در جهوا
اس  .این مرکز به عناا واحه دیواا بوینالمللوی از سوازما جهوانی مالکیو

فکوری

مشتکل از کارشناسا متخصص میباشه .این مرکز بوه طورفین در انتخواب داور کمور
از  100کشار با تخصوصهوای تجواری ،مالکیو

میکنه و دارای  1000داور بی طر

فکری ،فن آوری اطالعات و ارتباطات اس  .که برای حل و فصول اختالفوات مرباطوه
معرفی میشانه .ضمناً برای استفاده و اعما مقررات دادرسی مرباط به آ  ،بوه طورفین
راهنمایی و تاضیحات الزم را ارایه میهه .سازما دستمزد داورا بوی طور
میکنه و مهیری
راه دریاف
پرداخ

را تعیوین

جنبههای مالی فراینه و مهیری

جنبههای مالی فرآینه اقاموه دعواا از

یر حساب س رده از طرفین و دریاف

هزینههای تخموین زده و

و پرداخ

دستمزد داورا و ارایه خهمات پشتیبانی و تسهیل امار از حساب مذکار انجام

میشاد .چنانچه جلسات رسیهگی در مرکوز  WIPOدر شوهر ژنوا باشوه ،ارایوهی آ
بهو هزینهی اتاق جلسات و استراح
خارق از ژنا باشه به طرفین جه

طرفین اس

و در صارتی که جلسات دادرسی

تهیوهی اتواقهوا و تسوهیالت مربواط بوه آ کمور

میشاد .کمر به طرفین ،ارایهی خهمات پشتیبانی مارد نیاز از جمله ،ترجمهی کتبوی و
شفاهی و ارایهی خهمات مرباط به منشی ار نیز شامل میشاد .بهیهی اس

همهی ایون
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اقهامات تضمین کننههی این اس
اختال

که داورا هر چه سریعتر مبادرت بوه حول و فصول

نماینه.

قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا ؛ داوری سازمانی را پذیرفتوه و در صوارتی کوه
طرفین تااف خاصی نکرده باشنه ،نحاه ابوال اخطاریوههوا و اوراق داوری را بور وفو
مقررات سازما داوری مزبار دانسته اس  .در مادهی  6قانا مزبار ،اجورای بعضوی از
وهایف که به مرجع نظارتی ادادگواه عموامی دادگسوتری) سو رده شوهه اسو  ،یعنوی
وهایف منهرق در بنههای  2و  3ماده  ،11بنه  3ماده  13و بنوه  1مواده  14بوه عهوههی
سازما داوری مرباط به آ س رده شهه اس  .این وهایف عبارتنه از:
الف .تعیین هیأت داوری در صارت عهم تااف طرفین؛
ب .تعیین داور ثالث در صارت عوهم تاافو طورفین یوا در صوارت عوهم تاافو
داورا طرفین؛
پ .رسیهگی به جر علیه داور،
ت .رسیهگی به اختال
ساا این اس
اس

طرفین در مارد قصار یا عهم انجام وهیفهی داور.

که آیا «تصمیمات سازما مرجاع در اینگانه ماارد قابل تجهیه نظر

یا خیر؟» مطاب مادهی  6قانا داوری تجارت ایرا  ،اگور داوری ،نهوادی نبواده و

دادگاه عمامی دادگستری تصمیمگیری کرده باشه ،با صهور رأی دادگاه بهوی و در پوی
آ  ،رأی دادگاه تجهیهنظر ،قطعی و غیر قابل اعتراض اس  .بهیهی اسو

اگور سوازما

مرباطه نیز در این خصاص تصمیم گیری کنه ،قطعی و غیرقابل اعتوراض خااهوه بواد
اافتخار جهرمی.)12 :1379 ،

 .4اصل قطعی بودل آراي صادره
هر چنه مطاب مادهی  33قانا داوری تجاری بینالمللی ایورا ماننوه قوانا نمانوه
داوری آنستیرا  ،آرای صادره از سای هیأت داوری؛ قطعی و الزم االجرا اسو  .مواارد
اعتراض به رأی و ابطا آ نیز به طار مفصل در آ ذکر شهه اس  .در مقررات داوری
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 WIPOاعم از عادی و فاری ،آرای صادره قطعی و الزم االجرا باده ،ولی در مقوررات
مزبار هیچگانه سخنی درباره اعتراض ذکر نشهه اس  .به نظر میرسه ،هه
این باده اس

واضوعین

که تا حه ممکن راه اعتراض بسته شاد .با این حا  ،اگور رأی داوری بور

اساس مقررات داوری سازما جهانی مالکی
و شناسایی بایه قااعه آمره محل رعای

فکری صادر شهه باشه ،در مرحلهی اجرا

گردد و اسقاط ح اعتراض بوه رأی در موارد

مقررات مزبار تا جایی که با قااعه آمره مباینو

نهاشوته باشوه ،نافوذ اسو  .موادهی64

مقررات داوری  WIPOدر راستای تحق این نظریه ،رأی صادره را قطعی و غیر قابول
اعتراض شناخته اس :
«طرفین دعاا ضمن ماافقو

بوا قااعوه داروی  WIPOمتعهوه مویشوانه کوه رأی

صادره را بهو تأخیر اجرا نماده ،از ح اعتراض و مراجعه به دادگاه حقاقی بوا سوایر
مراجع قضایی صرفنظر نماینه.»....
مطاب صهر مادهی باال ،چنانچه طرفین دعاا در ماافقتنامه داوری قیه کرده باشنه که
اختالفات حاصله با اعما مقررات داوری  WIPOحل و فصل شاد .همین امور کوافی
اس

کوه طورفین

که رأی صادرهی داورا را قطعی بهانیم .بنابراین ،دیگور الزم نیسو

ضمن قرارداد صراحتاً اسقاط ح اعتراض را شرط نماینه.

 .5اصل سهولت دسترسی به دستور موقت و اقدامات امنيتی
سهال

دسترسی به دستار ماق

و اقهامات تامینی در اختالفات فناوری و مالکی

فکری بسیار ضروری اس  .معماال در جریوا دادرسوی یور طور
سرع

دعواا تموایلی بوه

دادرسی نهارد  .بنابراین بایه از راه حل فاری استفاده کرد  .در ماده  46مقوررات

داوری وای ا قااعه ویژهای مقرر شهه کوه بوه داورا اجواره دادرسوی فواری و صوهور
دستار ماق
درخااس
بهیهی اس

میدهه .مطاب ماده  46وای ا یور طور
صهور دستار ماق

مویتاانوه از محکوهی داوری

نمایه و یوا آ را از دادگواههوای کشوار تقاضوا نمایوه.

اگر از محکمهی داوری درخااسو

صوهور دسوتار ماقو

شواد ،چنوین
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دستاری به طار متمرکز و به شکل بیطرفانه و محرمانه کسب میگردد .مطاب با ماده
 46ذینفع میتاانه به جای درخااس
صهور ماق

از محکمهی داوری از دادگاه کشاری درخااس

نمایه و مراجعه به دادگاه قضایی به جوای مراجعوه بوه مرجوع داوری بوه

معنی اعراض از صالحی

داوری نیس

(.)Fouchard,1996,p725

بنابراین مطاب مقررات داوری وای ا درخااس
ماق

برای صهور درخااس

یکی از طرفین از دادگاه دادگسوتری

با اجورای دسوتار ماقو

مغوایر بوا ماافقتناموهی داوری

محساب نمیشاد .ماده  46مقررات داوری وای ا بیا میدارد:
الف .بنا به درخااس

هریر از طرفین دعاا دادگاه میتاانه دستاراتی صادر نمایوه

یا تمهیهاتی را به کار گیرد ااز جمله تمهیهاتی برای نگهوهاری کاالهوایی کوه بخشوی از
ماضاع اختال

را تشکیل میدهنه یا س رد کاالهای فاسه شهنی به فورد ثالوث بورای

فرو ) دادگاه این تمهیهات را متناسب بوا نکوات درخااسو

شوهه از سوای طورفین

دعای انجام میدهه.
ب .دادگاه میتاانه بنا به درخااسو
تشخیص دهه ،طر

هور یور از طورفین دعواا و در صوارتی کوه

دیگر دعاا را ملزم به رعای

امنی

و حفاه

از ماارد مورتبط بوا

دعاای متقابل نمایه
ق -تمهیهات و دستاراتی که مطاب این ماده ارایوه مویشوانه در حکوم بخشوی از
تصمیمات داور تلقی میشانه.
ماده  9قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا نیز مقرر میدارد که هر یر از طرفین
قبل یا ضمن رسیهگی داوری میتاانه از رئی
تامین و یا دستار ماق

را درخااس

دادگاه اماضاع مواده  )6صوهور قورار

نمایه .قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا برای

نخستین بار صراحتا در ماده  17بوا الگوابرداری از مواده  17قوانا نمانوه چنوین مقورر
میدارد :داور میتاانه در امار مرباط به ماضاع اختال
فاری اس

به درخااس

هرکهام از طرفین دسوتار ماقو

که محتاق بوه تعیوین تکلیوف
صوادر نمایوه مگور آ کوه

طرفین به نحا دیگری تااف کرده باشنه .داور میتاانه مقرر نمایه کوه متقاضوی توامینی
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مناسب بس ارد  .در هر دو صارت چنانچوه طور
ماضاع دستار ماق

باشه داور از دستار ماق

نمانه ،اصطال دستار ماق
دستارات ماق

دیگور توامین بههوه کوه متناسوب بوا
رفع اثر خااهه کرد .در ماده  17قانا

حمایتی به کار رفته اس

را که برای حمای

که هم قرار توامین و هوم سوایر

از حقاق اصحاب دعوای صوادر مویشواد در بور

میگیرد .در ماده  9قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا هم از دسوتار ماقو

و هوم از

قرار تامین نام برده شهه در حالی که در ماده  17قوانا مزبوار فقوط از دسوتار ماقو
سخن به میا آمهه اس  .در قانا آئین دادرسی مهنی بین قرار تامین و دسوتار ماقو
تفاوت اساسی وجاد دارد چا دادگاههای دادگستری بورخال
به رعای

محکموه داوری ملوزم

مقررات آئین دادرسی موهنی هسوتنه و چنانچوه هرکوهام از طورفین تقاضوای

تامین خااسته نماده و شرایط قانانی محیا باشه دادگاه ملکوف بوه صوهور قورار توامین
خااسته اس

و چا محکمه داوری ملزم به رعای

مقررات آئین دادرسی مهنی نیس

بنابر این مکلف به صهور چنین قراری نمیباشه.
در ماده  17قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا فقط از دستار ماق
و به محکمه داوری اختیار صهور دستار ماق

نام برده شوهه

را داده اس  .عالوه بر این چا صهور

قرار تامین که مستلزم اجبار مادی و کاربر قواه قهریوه ماننوه تاقیوف موا مویباشوه از
صالحی
دادگاه اس

دادگاه داوری خارق اس

و همچنین چا اجورای حکوم داوری بور عهوهه

اما مرجع داوری میتاانه قرار تامینی صادر کنه که مستلزم اجبار و کواربرد

قاه قهریه نباشه ماننه قرار اخذ تامین از متقاضی دستار ماق
آ اشاره شهه اس

که در ذیول مواده  17بوه

اصفایی.)12 :1377 ،

 .6اصل الکترونيکی شدل دادرسی
استفاده از وسایل الکترونیکی ماننه اینترن

در طا مذاکرات و دادرسی آزاد اسو .

ماده  19قانا نمانه آنستیرا و ماده  19قانا داوری تجاری بینالمللوی ایورا معور
این ماضاع اس  .اما ا گر هرکهام از طرفین در این باب اتفاق نظر نهاشته باشنه ،داورا
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میتااننه استفاده از وسایل الکترونیکوی را منوع کننوه .بوه هور صوارت کنفوران هوا و
جلسات دادرسی به صارت آ الیون بورای شوهاد مویتاانوه در بسویاری از داوریهوا
فاصلهها را کاتاه کرده و ماجب تسریع در داوری گردد .داورا در صارتی میتااننه از
وسایل الکترونیکی استفاده کننه کوه طورفین دعواا قوادر بوه بهورهبورداری از آ باشونه
(.)Hill,1999,p20
قانا داوری تجاری بینالمللی ایرا نیز این اختیار را به طار ضمنی به طورفین داده
اس  .در این خصاص مقررات داوری وای ا تا حهی به طار شفا
اشاره به وسایل ارتباط الکترونیکی ماننه پس
را جه

عمول نکورده و بوا

الکترونیکی در ماده  9دادرسوی اینترنتوی

حل و فصل اختالفاتی که در اثر تجارت الکترونیور حاصول مویشواد امکوا

پذیر کرده اس .

نتيجهگيري
سازما جهانی مالکی

فکری  WIPOمقررات ویژه و جوامعی دربوارهی محرمانوه

نگههاشتن داوری وضع کرده اس  .این مقررات در خصاص محرمانه نگههاشتن اصول
وجاد داوری ،رسیهگی و حکم صادره اس  .همچنین مقرراتی دربواره محرمانوه مانوه
مشاههات داورا و مرکز وضع شهه اس  .این مقررات ،اشخاصوی را کوه بایوه در ایون
خصاص متعهه باشنه ،ذکر کرده اسو  .عوالوه بور ایون ،در مواده  52مقوررات داوری
 WIPOاز اسرار تجاری نیز حمای
راجع به مالکی
اس

شهه اس  .از آنجا که به طار عموهه ،قراردادهوای

فکری از طری رایانه انجام میشاد و همچنین اختالفواتی کوه ممکون

در حازه رایانه راجع به نامها و عالیم تجاری و صهور ماافق ها و انتقا دادههوا

و  ....به وجاد آیه ،مسوتلزم وضوع مقوررات سوریع و همسوا بوا تجوارت الکترونیکوی
میباشه.
مقررات داوری وای ا که شامل داوری عادی و فاری میشاد همچنین قوانا داوری
تجاری بینالمللی ایرا همسا با قانا نمانه داوری آنستیرا وضع شهه اس  .مقوررات
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داوری وای ا مزایا و ویژگیهای زیادی داشته و با سرع

زیاد و به صارت محرمانه بوه

حل و فصل اختالفات میپردازد .همچنین برای جلاگیری از خسارات ناشی از مالکیو
فکری ،وضع مقررات ویژه راجع به صهور دستار ماق

و دستارات حفاهتی و امنیتوی

در مقررات داوری وای ا گنجانهه شوهه اسو  .سوازما جهوانی مالکیو

فکوری وای وا

مقررات جامع و ویژهای درباره ی محرمانه نگههاشتن داوری وضوع نمواده اسو  .ایون
مقررات در خصاص محرمانه نگه داشتن اصل وجاد داوری ،رسیهگی و حکوم صوادره
اس  .همچنین مقرراتی در مارد محرمانه مانه مشاههات داورا و مرکوز وضوع شوهه
اس  .عالوه بر این در ماده  53مقررات داوری وای ا از اسرار تجاری نیز حمایو
اس ؛ از آ جایی که نظام داوری وای ا به لحاظ جامعی

شوهه

قواانین و شویاهی اجرایوی،

ماف باده و مارد تاجه جامعه جهانی قرار گرفته اس  ،میتاا با اسوتناد و پیوروی از
داوری سازما جهانی مالکی
ارتقاء کیفی

و جامعی

فکری وای ا در نظام داوری تجاری بینالمللوی ایورا بوه

جهانی بخشیه به آ کمر نماده و عالوه بر این بسویاری از

پرونهههای منازعات تجاری را سروساما بخشیه.

اصول حقوقی حاکم بر داوري سازمال جهانی مالکيت فکري...............................................
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