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معصومه صدخسروی 1،توکل حبیب زاده

چکیده
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری
اطالعات به شیوه کتابخانهای میباشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در
مسیر الحاق ایران به موافقتنامه تریپس به انجام رسیده است ،مبیّن یافتههایی است مبنی بر
این که مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بخصوص اصل  139این قانون با
مفاد موافقت نامه تریپس ،حاکی از آن است که میان دو منبع حقوقی ،تعارض در فرآیند ارجاع
اختالف به نهاد داوری ،داوری ناپذیری برخی موضوعات و نیز مخدوش گردیدن اصل
محرمانه بودن امر داوری به چشم میخورد؛ چرا که موافقتنامه تریپس رکن حل اختالف را
صالح در رسیدگی عنوان نموده ،اما اصل  139قانون اساسی نه تنها رکن حل اختالف را
مشخص نکرده ،بلکه ارجاع به داوری را منوط به تأیید و تصویب هیات وزیران و اطالع
مجلس شورای اسالمی عنوان نموده است که در عمل این شرط ،اصل محرمانه بودن امر
داوری در حقوق بینالملل را نیز مخدوش مینماید .از سویی دیگر ،حکم اصل  139قانون
اساسی در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاههای دولتی است و
شامل هر نوع اختالفی نمیگردد.
واژگان کلیدی :سازمان تجارت جهانی ،موافقتنامه تریپس ،اصل  139قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،الحاق ،داوری ،حل و فصل اختالف.
* دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه حقوق بینالملل ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحده عربی
** استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد سمنان -دانشگاه دانشیار گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق دانشگاه
امام صادق (ع) ،تهران ،ایران نویسنده مسئول thabibzadeh@gmail.com
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مقدمه
سازمان تجارت جهانی 1یکی از جوان ترین و در عین حاا مهمتارین ساازمانهاای
بینالدولی تأثیرگذار در سطح بینالمللی به شمار میرود که در زمینه تجارت بینالمللای
فعالیت میکند ( )Van den Bossche, 2005: 77و آزادسازی و قاعادهمندساازی
تجارت جهانی را عهدهدار میباشد .این سازمان از اوّ ژانویه  ،1995متعاقاب ماذاکرات
دور اروگوئه که بین سا های  1986تا  1994اتفاق افتاد ،جایگزین نهاد موقت  50سااله
گات 2گردید (پور شوشتری و کامل.)131 :1397 ،
این مذاکرات که به دلیل اختالف نظر بر سر مساائلی مانناد کشااورزی ،خادمات و
منسوجات ،باه طاوینی تارین دور ماذاکرات تبادیل شاد ،مناتا باه انعقااد حادود 60
موافقتنامه و تصمیماتی که حجم آن از  500صفحه فراتر رفت .در این مذاکرات عالوه
بر انعقاد سند مؤسس سازمان تجارت جهانی ،موافقتنامههای دیگری نیز منعقد شد کاه
یکی از آنها ،موافقتنامه «تریپس» 3است (سواری و راشدی.)48 :1393 ،
از آنجا که سازمان تجارت جهانی در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد
جهانی شدن اقتصاد به شمار میرود -برخالف گات که به تجارت کای محدود میشد-
قواعد ،مقررات و موافقتنامه های این سازمان نیز عالوه بار تجاارت جهاانی کاای ،بار
تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم اسات .بار ایان مبناا ،تماامی
کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهرهگیری از امکانات اقتصاد بینالمللی
در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند ،باید
عالوه بر تقبل تعهدات آزاد سازی بازار کایها و خدمات خود کاه در خاال ماذاکرات
تعیین می گردد از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقتنامههاای ایان ساازمان
است ،تبعیت کرده و قوانین و مقررات خود را با موافقتنامههای ایان ساازمان ساازگار
نماید.
جمهااوری اسااالمی ایااران ،در تاااری  28تیاار  1375مصااادف بااا  19ژوئیااه 1996
درخواست الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را تسالیم نماود .ایان درخواسات در
تاری  5خرداد  1384مصاادف باا  26ماه  2005باه اجمااع اعضاای ساازمان ،بعناوان
)1. World Trade Organization (WTO
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت= )2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
)3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
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عضویت ناظر ایران رسید و از آن تاری به بعد ،ایران عمالً وارد فرآیند مذاکره الحاق به
این سازمان شد و پرونده آن در دست یک گروه کاری قرار دارد تا با مذاکره و دریافات
گزارش سازگاری این کشور با مقررات پذیرفتاه شاده میاان اعضاای ساازمان ،مراحال
عضویت اصلی و کامل خود را طی نماید (نوازنی و نوازنی.)2 :1390 ،
نظر به این که روند مذاکرات الحاق جمهاوری اساالمی ایاران باه ساازمان تجاارت
جهانی در جریان است ،ناگزیر اجرای موافقتنامه جنباههاای تجااری حقاوق مالکیات
فکری (تریپس) یکی از الزامات الحااق مایباشاد (فتحایزاده و دیگاران.)203 :1393 ،
تریپس از جمله مقرراتی است که با دارا بودن موضوعات و احکام گستردهتاری نسابت
به مقررات بینالمللی پیش از خود ،برای بسیاری از کشورها یزم ایتباع باوده ،باا ارائاه
استانداردها و الزام به تمکین به آنها ،موازین واحدی را در ساطح باینالملال ایجااد و
مقررات ملی کشورها را به هم نزدیک کرده است؛ چرا کاه هار دولات  -کشاوری کاه
متقاضی الحاق به هر یک از سازمانها یا اجماعهای بینالمللی باشد ،میبایسات قبال از
الحاق ،در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصالحاتی مطاابق باا آن اه شارای
الحاق است ،انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجاب عضاویت و همراهای
می باشد؛ بنابراین ،تا زمانی که کشور متقاضی الحااق نسابت باه باازنگری در قاوانین و
مقررات داخلی خود اقدام نکرده باشد ،پاذیرش و قباو آن در ساازمانهاای موصاوف
منتفی است.
در این میان ،یکی از تمهیدات الحاق به سازمان تجاارت جهاانی ،انطبااق قاوانین و
مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقاررات موافقاتناماههاای ساازمان تجاارت
جهانی از جمله در زمینه حقوق مالکیات فکاری و باه عباارت دیگار رفاع کمبودهاا و
مغایرتهای قانونی کشور متقاضی الحاق اسات کاه در ایان خصاوص« ،موافقاتناماه
تریپس» و الحاق به آن جایگاه و اعتبار ویژهای دارد؛ اساساً ،وجود تاریپس در مجموعاه
مقررات سازمان تجارت جهانی و تبعاً ضرورت توجه باازیگران تجاارت باینالمللای –
اعم از دولتها ،سازمانها و اشخاص خصوصی -به آن ،موجب اعتبار آن شده اسات و
در میان مقررات بینالمللای مارتب باا حقاوق مالکیات فکاری ،باه جهات گساتردگی
موضوعات مشمو این موافقتنامه ،نقاش ویاژهای باه آن داده و بار اعتباارش افازوده
است؛ چرا که تمام مقررات بینالمللی راجع به حقوق مالکیت فکری چاه مقرراتای کاه
قبل از شکلگیری تریپس تصویب و یزم ایجرا شدهاند ،مثل کنوانسیون پاریس ،بارن و
روم و چه مقررات بعد از تریپس مثال معاهادات وایپاو در خصاوص حقاوق اختاراع،
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حقوق عالمت و اجراها و آوانگاشتها فق بخشی از مصادیق حقوق مالکیت فکری را
شامل میشوند ()Max Planck Institute, 2009: 2؛ لکان موافقاتناماه تاریپس
سطح گستردهای از موضوعات مالکیت فکری را شامل شاده ( )WTO, 2012: 10و
زمینهساز آن گردیده که تبادیت گستردهای را در صحنه تجارت بینالملل پوشش دهد.
این سطح از اهمیت و اعتبار ،ضرورت همراهی و همگامی دولتها با موافقاتناماه
تریپس را به تصویر میکشد؛ لذا تمام کشورهای عضو سازمان تجات جهانی مکلا اناد
قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بیتاوجهی آنهاا نسابت باه
انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اخاتالف و اتخاات تصامیمات
جدی علیه آنها بشود ( .)Palmeter, 1999: 82بیتردید هیچ کشوری عالقهای باه
این امر نداشته و تالش میکند بدون فشار به تعهدات خود عمل نماید ،امّا متأسفانه این
فرآیند ،برای جمهوری اسالمی ایران با چالش هایی همراه بوده و در عمل به دلیل وجود
برخی عدم تطابق ها ،همراهی ایران و تبعیت آن از این موافقاتناماه باا امّاا و اگرهاایی
همراه ساخته است؛ بطوری که در عمل ،برخی از موانع حقوقی که ناشی از عدم تطاابق
رویکرد حقوقی و مفاد موافقتنامه تریپس با قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران –
خصوصاً در تیل اصل  139این قانون -میباشد ،مانع از آن گردیاده کاه ایاران تااکنون،
مسیر الحاق به موافقتنامه تریپس را طی نماید .این روا  ،بیتردیاد فرآیناد پاذیرش و
عضویت ایران به عنو ان عضاو اصالی ساازمان تجاارت جهاانی را باه تعویاق خواهاد
انداخت.
نوشتار حاضر ،با طرح ایان ساوا اصالی کاه بار طباق اصال  139قاانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران ،چه موانع حقوقیای در مسیر الحاق این کشور به موافقاتناماه
تریپس ،قابل طرح است؟ با استفاده از روش کیفی که مبتنی بار گاردآوری اطالعاات از
منابع کتابخانهای می باشد ،درصدد واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود برای الحاق
ایران به موافقتنامه مذکور است.

 -1مفهومشناسی
الف) موافقتنامه تریپس :موافقت نامه تریپس به عنوان موافقاتناماهای از ساازمان
تجارت جهانی ،بخشی از حوزه حقوق بینالملل و جزئی از نظم تجارت جهاانی اسات
که ریشههای آن را میتوان در موافقتنامه عمومی راجع به تعرفاه و تجاارت جساتجو
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کرد؛ بطوری که ،موافقتنامه تریپس ،به عناوان یکای از ضامائم موافقاتناماه مؤساس
سازمان تجارت جهانی قلمداد مای گاردد کاه از او ژانویاه  1995یزمایجارا گردیاد
(.)WTO, 2010: 8
موافقتنامه «تریپس» به همراه کنفرانس استکهلم  1968که متضمن تعادیلهاایی در
کنوانسیون های برن و پاریس بود و منتهی به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری شاد،
بیشک مقاطع تکامل حقوق مالکیت فکری در سده بیستم به شامار مایآیاد .در واقاع،
گستره موافقتنامه تریپس از هر توافقنامه بینالمللی پیش از خود گستردهتر است؛ چارا
که نه تنها زمینههایی که پیش از آن ،تنها باه نحاو جزیای ،باه وسایله توافاقناماههاایی
بینالمللی مورد حمایت قرار گرفته بود را مورد توجه کامل قرار داد ،بلکه جاان تاازهای
به معاهداتی بخشید که کارایی خود را از دست داده بودند .عالوه بر این ،برای نخساتین
بار حقوقی را مورد حمایت قرار داد که از هیچ حمایت چند جانبهای برخوردار نبودناد.
از این گذشته و شاید بتوان گفات مهمتار از هماه ،اینکاه موافقاتناماه تاریپس قواعاد
مفصلی را به یکی از دشوارترین و برای صاحبان حاق ،خطیرتارین جنباههاای حقاوق
مالکیت فکری (یعنی اجرای این حقوق) اختصاص داد .بر این مبنا میتوان گفت ،قواعد
و مقرارت سازمان جهانی تجاارت در زمیناه حقاوق مالکیات فکاری در موافقاتناماه
جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری موسوم به «تریپس» تبلور یافته است .بطور کلای
این موافقتنامه از سه بخش اصلی تشکیل شده است -1 :مفاد عمومی یا کلی (مشاتمل
بر اهداف ،اصو  ،اتباع ،کنوانسیونها یا موافقتنامههای باینالمللای مارتب  ،خاتماه یاا
استیفای حقوق و -2 ،)..مفاد حاوی ضواب یا استانداردهای حمایت از حقوق مالکیات
فکری و  -3مفاد مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری (بزرگی.)28 :1392 ،
این موافقت نامه در واقع ،مقررات مااهوی کنوانسایون پااریس و بارن را باا ارجااع
مستقیم پذیرفته است؛ بدین ترتیب که در ماواردی کاه کنوانسایونهاای پیشاین حاوزه
مالکیت فکری ،ساکت یا ناکافی باشند ،موافقتنامه تریپس ،تعهدات و مقاررات مااهوی
ایجاد و اضافه می نماید؛ بدین ترتیب که تریپس با تأیید مواد و مفاد ماهوی مقررات قبل
از خود ،به ویژه کنوانسیونهای پاریس و برن که به ترتیب مهمترین مقرره بینالمللی در
خصوص حمایت از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبای و هناری هساتند ،روناد حمایات
بینالمللی از مالکیت فکری را بر هم نازده و مسایر آن را نااهموار یاا منحارف ننماوده
است ،بلکه با ارجاع صریح به آنها و الزام کشورهای عضو سازمان تجارت جهاانی باه
رعایت بخش قابل توجهی از مقررات مذکور که از لحاظ محتوا مباحث ماهوی حمایت
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را تشکیل میدهند ،نه تنها بر میزان و گستره حمایتهای بینالمللی مندرج در مقاررات
مذکور تأکید دارد ،بلکه با بروزرسانی آنها در قالب سازمان تجارت جهاانی کاه بخاش
عظیمی از تجارت بینالمللی را تحت نظارت و کنتر خاود دارد ،بار محادوده کمّای و
کیفی آن افزوده است (میرشمسی.)79 :1394 ،
با این وجود ،هر چند تریپس بر مبنای حقوقیِ ایجاد شاده توسا کنوانسایونهاای
تحت نظارت وایپو (کنوانسیون های پاریس و برن) به وجود آمده است ،امّا موافقتناماه
مذکور به هیچ وجه جایگزین نظام بینالمللی موجود در حمایت از مالکیت فکری نشده
است؛ بلکه بیشتر از طریق ارجاعات متعدد ،به موافقتنامههای موجاود کماک مایکناد
(.)Max Planck Institute, 2009: 2
در کل این موافقت نامه ،با دارا بودن ویژگیهایی چون گستردگی موضوعات تحات
شمو  ،ایجاد کمیته حمایت و الزام کشورها به رعایت آن ،وضع اصو مبنایی حاکم بار
مالکیت فکری ،لحاظ ضمانت اجرا و نظام حل اختالف و اعما مهلت انتقالی با توجاه
به تفاوت در سطح پیشرفتگی کشورها از یک سود و تعاداد زیااد کشاورهای عضاو از
سویی دیگر ،در ایجاد نظام حقوقی واحد در حوزه مالکیت فکری بسیار مؤثر بوده است
(میرشمسی.)70 :1394 ،
ب) الحاق :1عملی است حقوقی که به موجب آن ،دولتی که طرف متعاهد در انعقاد
یک عهدنامه بینالمللی نیست ،تبعیت خود را از قواعاد و مقاررات آن عهدناماه اعاالم
مینماید و در مقابل از مزایای آن استفاده مایدارد (آقابخشای و افشااریراد.)4 :1383 ،
این عمل معمویً بعد از انعقاد یک عهدنامه صورت میگیرد و دولتی که الحااق خاود را
اعالم میدارد ،مثل دولتهای اصلی امضا کننده عهدنامه ،دارای حقوق و تکاالی مقارر
در عهدنامه خواهد شد .شایان تکر است ،الحاق ممکن است به روی همه کشاورها بااز
باشد مثل منشور ملل متحد و یا به روی برخی از کشورها باز باشد ،مثل اتحادیه عار
کااه تنهااا بااه روی کشااورهای مسااتقل عرباای باااز اس ات .الحاااق بااه تااریپس و دیگاار
موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی ،بر روی همه کشورها باز میباشد.
ج) اصل  139قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :در جمهوری اسالمی ایاران،
قانون اساسی که مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصال مایباشاد ،در
صدر هرم سلسله مراتب قوانین و حقوق موضوعه قارار دارد و در نتیجاه ،ایان قاانون،
منبع بنیادین بسیار از موضوعات و مقویت حقوقی قلمداد میگردد.
1. Accession
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در این میان ،اصل  139قانون اساسی کاه مطماح نظار نوشاتار حاضار اسات ،زیار
مجموعه فصل هشتم این قانون میباشاد ،در راساتای صایانت از اماوا و دارایایهاای
عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی ،تشریفاتی را مقرر نموده تا این هادف
بهتر محقق شود (علیدوستی)75 :1387 ،؛ این ماده قانونی مقرر داشاته« :صالح دعااوی
راجع به اموا عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد ،موکو باه تصاویب
هیأت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد .در مواردی که طرف دعاوی خاارجی
باشد و در موارد مهم داخلی ،باید به تصویب مجلس نیاز برساد .ماوارد مهام را قاانون
تعیین میکند» (مجلس شورای اسالمی.)58 :1377 ،
تأمل در متن ماده قانونی فوق حاکی از آن است که نکاتی مورد تأکید اصال ماذکور
می باشد که عبارتند از :ال ) صلح یا ارجااع دعااوی باه داوری؛ ) اماوا عماومی و
دولتی؛ ج) تصویب هیأت دولت برای هر مورد و اطالع مجلاس شاورای اساالمی و د)
تصویب مجلس شورای اسالمی در موارد مهام و هنگاامی کاه طارف دعاوی خاارجی
است .در این میان ،ماوارد (الا ) و ( ) از موضاوعات داوری و ماوارد (ج) و (د) از
شروط داوری قلمداد میگردد (هندی.)66 :1386 ،

 -2اصول حقوقی حااکم بار «داوری» در ساازمان تجاارت جهاانی و
موافقتنامههای مربوطه
امروزه ،داوری در حل و فصل اختالفات تجاری باینالمللای نقاش بسازایی دارد و
مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهتارین شایوههاای جاایگزین حال و فصال
اختالفات ،موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است .از طرف دیگر ،شناساایی
حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختل و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیات
فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و هم ناین اختالفاات راجاع باه آنهاا از قبیال
اختالف در مورد عالیم و اسامی تجاری ،مجوزهای حق نشر ،حق اختاراع و اختالفاات
تجاری گسترده و مستحدثه بر سر موضوعاتی چون مالکیت دادهها ،انتقا دادهها و ...که
همگی دارای ویژگی های مشترک هستند ،مقررات داوری ویژهای را میطلبند؛ چارا کاه
اختالفات مذکور باید سریعتر و بدون اینکه اطالعات مربوط به حقوق مالکیات طارفین
افشا گردد ،حل و فصل شاود (زارع و ابراهیمای رامنادی)81 :1397 ،؛ مکاانیزم حال
اختالف سازمات تجارت جهانی ،در عمل این امکان را فراهم نموده است.
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یکی از امتیازهای بارز مکانیزم حل اخاتالف ساازمات تجاارت جهاانی ،پایشبینای
فرآیند دادرسی سازمانبندی شاده و مشاخص مایباشاد .رکان حال اخاتالف همانناد
دادگاهی است که اویً نسبت به حل اخاتالف تماام اعضاای ساازمان تجاارت جهاانی،
صالحیت اجباری دارد و ثانیا دارای آئاین دادرسای از پایش تعیاین شاده و مشخصای
میباشد .موسسان سازمان تجارت جهانی سعی نمودند تا با تجربه گارفتن از ناواقص و
کاستیهای سیستم حل اختالف گات ،یک سیستم حل اختالف مفید و مؤثری را ایجااد
نمایند؛ چرا که در سیستم حل اختالف گات ،هی گونه برنامه زمانبندی شده و منظمای
وجود نداشت و احکام صادره به راحتی نادیده گرفته میشد و بسایاری از اخاتالفهاا
برای مدتهای طوینی بینتیجه باقی میماناد .ایجااد تاریپس و پایشبینای رکان حال
اختالف آن که مکانیزمی بسیار دقیق و کارآمدی در رابطاه باا حال و فصال اختالفاات
مربوط به مالکیتهای معنوی تعبیه نموده و سعی میکند با توسل به شیوه شابه قضاایی
اینگونه اختالفات را حل و فصل نماید ،نقطه عطفی در این باره قلمداد مایگاردد؛ چارا
که سازمان تجارت جهانی به موجب تفاهمنامه حال اختالفاات ،روش و آئاین خاصای
برای حل اختالفات پیش بینی نموده است و کشورهای عضو ،اختالفات تجاری مرباوط
به توافقنامههای این سازمان را اصویً براساس همین مکانیزم ،حال و فصال ماینمایناد
(رئیسی.)107 :1388 ،
یزم به تکر است ،قبل از تریپس ،ماده  28کنوانسیون پااریس ارجااع اختالفاات باه
دیوان بینالمللی دادگستری را به امضا کنندگان کنوانسیون پیشانهاد مایداد؛ ابازاری کاه
خیلی موفاق و ماؤثر نباود؛ ولای ساازمان تجاارت جهاانی باا پاذیرش ماواد  22و 23
موافقتنامه گات و گنجاندن آن در ماده  64موافقتنامه تریپس ،مکانیزمی بینالمللای و
فراگیر در خصوص حل و فصل اختالفات در ماورد حقاوق مالکیات فکاری بناا نهااد
( )WTO, 2007: 161که به اختالفات مربوطه رسیدگی نماید.
به واقع میتوان گفت ،یکی از بزرگترین ابتکارهای سازمان تجاارت جهاانی ،ایجااد
یک سیستم یکپارچه حل اختالف است ،که تمام بخشهای گوناگون تجاات جهاانی را
تحت پوشش قرار می دهد .وجود یاک مرجاع باینالمللای حال اخاتالف کاه باه تباع
گستردگی فعالیت سازمان تجاارت جهاانی و تعاداد زیااد کشاورهای عضاو ،مقبولیات
جهانی داشته و مورد مراجعه قرار میگیرد ،بیشک میتواند با ایجاد رویاهای واحاد در
حل و فصل اختالفات ،به همگونی و هماهنگی حمایات از حقاوق مالکیات فکاری در
سطح جهان کمک شایانی نماید؛ شیوهای کاه مسالماً اهاداف نظام جهاانی تجاارت را
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مدنظر قرار میدهد و به گونهای از حقوق مالکیت فکری حمایت میکند که عاالوه بار
احترام به حقوق صاحبان اندیشه و اصحا دعوا ،ایجاد تعاد بین حقوق تولیدکنناده و
مصرفکننده و برقراری توازن بین حقوق و تعهدات ،مانع گردش آزاد و مشروع علام و
فناوری در سراسر جهان نشده ،در نهایت به تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی منجر گردد
(.)Ibid: 13
مطابق دستورالعمل تعیین شده ،اگر یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی با نقا
مقررات این سازمان یا یکی از موافقتنامههای تحت پوشش آن خصوصاً موافقاتناماه
تریپس که جز یینک سیستم سازمان تجارت جهانی میباشد ،رو باه رو گاردد ،بایاد
برای تعیین موارد نق صرفاً به رکن حل اختالف متوسال گاردد و از انجاام اقادامات
یکجانبه یا متقابل خودداری نماید؛ چرا که توسل به رکن حال اخاتالف تاریپس ،بارای
کشورهای عضو الزامی است (رئیسی .)124 :1388 ،چنین فرمو منحصار باه فاردی از
مشخصه نظام جهانی تجارت است .سازمان تجارت جهانی ابتدا شرای را برای ماذاکره
طرفین اختالف فراهم می کند .اگر پس از اینکه محدوده زمانی مشاخص شاده منقضای
شد و مذاکرات ناموفق باقی ماند ،عضو شکایت کننده میتوانناد پروناده را باه هیااأت
حل اختالف ارجاع داده و درخواست ایجاد پنل بنمایاد ( Max Planch Institute,
 )2009: 6تا به تبع آن ،از اصو و مزایای حاکم بر داوری سازمان تجاارت جهاانی و
موافقتنامههای مربوطه ،بهرهمند گردد.
از جمله این اصو و مزایا ،اصال محرماناه و ساربی باودن مقاررات داوری اسات.
داوری ،قراردادی خصوصی است و طرفین میتوانناد شارای ویاژهای را بارای حال و
فصل اختالفات خود در نظر بگیرناد ،باه هماین لحااظ ،داوری کاامالً محرماناه انجاام
میشود .اساساً ،یکی دیگر از علل گرایش روزافازون تجاار باه داوری ،بساته باودن آن
است .تجار برای حفظ اسرار تجاری و حل و فصل اختالفاات ،تماایلی باه رجاوع باه
مراجع عمومی و دادگستری نداشته و متوسل به داوری مایشاوند .هم ناین اطالعاات
مربوط به مالکیات فکاری ساری باوده و صااحبان و طارفین حقاوق مالکیات فکاری
نمیخواهند این اطالعات فاش شوند .بر این مبنا ،داوری عمومی نیست و فقا طارفین
و مشاوران حق ورود به جلسه را دارند و داوران باید به خواست و اراده طارفین دعاوا
مبنی بر محرمانه نگهداشتن اسرار آنها و رازداری عمل نمایند (.)Lew, 2000: 5
از دیگر علل ارجاع دعوی داوری ،سرعت رسیدگی است .اساساً ،طرفهاای درگیار
در تجارت بینالملل نیاز به راه حل سریع دارند؛ به همین دلیل در انواع مقاررات داوری
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به اصل سرعت توجه شده اسات و ایان تفااوت اصالی داوری و رسایدگی در دادگااه
است؛ به همین دلیل و برای پرهیز از اطالاه دادرسای ،تشاریفات آئاین دادرسای انجاام
نمیپذیرد .رسیدگی سریع در داوری موجب تشویق و ترغیب تجاار باینالمللای بارای
تمسک به داوری گردیده است.
از دیگر اصو و مزایایی که داوری در اختیار طرفین دعوی قرار میدهد ،بهرهمنادی
از «داوری نهادی» 1است .امروزه نهادهای بسیار به وجود آمدهاند تا اختالفات داخلای و
بینالمللی را حل و فصل نمایند (صفایی .)137 :1370 ،در این شکل از داوری ،طارفین
قرارداد به جای پیش داوری موردی یا اتفاقی برای حل و فصال اخاتالف باه نهادهاا و
مؤسسات داوری مراجعه میکنند .اتاق بازرگانی بینالمللی مرکز بینالمللی برای حال و
فصل اختالف راجع به سرمایهگاذاری ،مرکاز داوری باینالمللای لنادن ،انجمان داوری
آمریکا ،مرکز داوری و میانجیگری وایپو ،نوعی داوری نهادی محساو مایشاود .یاک
موسسه داوری معمویً قواعد و مقررات داوری را تنظیم میکند و خادمات اداری ماورد
لزوم را تأمین نموده ،بر اجرا و اعما مقررات نظاارت مای نمایاد ،یعنای ساازمان هام
مدیریت و هم نظارت زیربنایی خواهد داشت (زارع و ابراهیمی رامندی.)17 :1397 ،
در داوری نهادی ،دسترسی به داوران متخصاص و آمااده آساان اسات .در اینگوناه
داوریها ،معمویً خود نهاد به طور مستقیم به داوری نمیپردازد ،بلکه از طریق ارگاان و
ابزارهایی که در اختیار دارد ،بسته باه ماورد بار تشاکیل دادگااه داوری و جریاان آن و
صدور رأی نظارت میکند و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک باه جاای طارف
مستنک  ،اقدام و به اعتراض نسبت باه صاالحیت داور ،رسایدگی مایکناد و تصامیم
میگیرد (تفرشی و اسدی نژاد.)102 - 103 :1387 ،
در کل میتوان گفت ،سیستم حل و فصل اختالف بر مبنای تریپس ،بر پایه برخی از
اصو و قواعد حقوق بینالملل بنا نهاده شده است که به راحتی نمیتوان آنها را نادیده
گرفت ،و نفی نمود ،چرا که تمام تصمیماتی که در رکن حل اختالف تریپس در جهات
حل و فصل اختالفات مالکیت معنوی اتخات میگردد ،بیتردید در تکامل و توسعه نظاام
حقوقی حاکم بر حوزه حقوق مالکیت معنوی مؤثر بوده و ایفای نقش مینمایاد .از ایان
رو ،مسئله مهم و اساسای در رابطاه باا ایان مکاانیزم ،جلاوگیری از ایجااد رویاههاای
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ناهماهنگ و متناق با این سیستم می باشد که ناه تنهاا موجاب رشاد و توساعه نظاام
حقوقی این حوزه نخواهد شد ،بلکه میتواند به ایجاد تنش و بینظمی نیز منجر گردد.

 -3موانع حقوقی عدم الحاق ایران به «تریپس»
اساساً بروز اختالف در اجرا یا تفسیر قراردادهای داخلی یا بینالمللی امری معمو
و طبیعی است و انتخا راهکاری سهل ،ارزان ،سریع و مورد قبو برای حال اخاتالف
هنگام انعقاد قرارداد از مسائل مطرح و مورد توجه اطاراف قارارداد مایباشاد .یکای از
شیوههای حل و فصل اختالفات که دارای ویژگیهای فوق بوده و نقش مهمای در ایان
راه ایفا مینماید ،داوری تجاری اعم از داخلی و بینالمللی است .عموماً طرفین قرارداد
با انتخا گزینه داوری (اعم از شخصی یا سازمانی) و مقررات حاکم بر آن جهت حال
و فصل اختالفات ،سعی بر کوتاه نمودن مدت رسیدگی و کاهش هزیناههاا دارناد و در
این خصوص قوانین و مقررات هر کشوری ممکن اسات بارای امار داوری شایوههاای
خاصی را پیشبینی و یا مقررات محدود کنندهای را اعماا نمایاد (هنادی.)64 :1386 ،
حقوق ایران نیز از ایان قاعاده مساتثنا نباوده و قواعاد داوری آن در قاوانین مختلا
پیش بینی شده است که عمدهترین آنها قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران اسات.
مهمترین اصلی که در قانون اساسی راجع به حل و فصل اختالفات دولت ایران و طرف
دیگر مالحظه میشود ،اصل  139است (علیدوستی )76 :1387 ،که رویکرد حقوقی این
قانون ،در تناق با رویکرد موافقتناماه تاریپس در ایان بااره مایباشاد .بطاور کلای،
عمده ترین موانع حقوقی عدم الحاق ایران به موافقتنامه تریپس ،تعارض مفادی از ایان
موافقت نامه با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است؛ که در این نوشتار ،باا مطماح
نظر قرار دادن اصل  139قانون اساسی ،تعارض میاان دو منباع حقاوقی از منظار مقولاه
ارجاع «دعاوی به داوری» مورد بررسی قرار می گیرد.
 -1-3تعارض در فرآیند ارجاع اختالف به نهاد داوری
موافقتنامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میاان اعضاای ساازمان تجاارت
جهانی ،رکن حل اخاتالف را صاالح در رسایدگی دانساته ،لاذا برابار تفااهمناماه حال
اختالف ،موضوع به رکن حل اختالف ارجاع و در آنجا رأی نهایی صادر خواهد شاد و
اساساً ،روا بدین صورت اسات کاه در مرحلاه او  ،اخاتالف میاان اعضاا از طریاق
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مشورت با یکدیگر حل میشود و در صورتی که حل نشد به تقاضای شاکی باه مرجاع
بینالمللی حل اختالف که به منظور رسیدگی به دعاوی میان کشاورهای عضاو تشاکیل
شده است ارجاع خواهد شد و مرجاع حال اخاتالف حاق دارد هیاأتهاای رسایدگی
تشکیل دهد و بر اجرای احکام و توصیهها نظاارت کناد .بادین ترتیاب در ماورد حال
اینگونه اختالفات نیازی به دخالت مجالس قانونگذاری در هیچ یک از کشورهای عضاو
وجود ندارد.
این در حالی است که طبق اصل  139قانون اساسی ،همانگونه که پیش از ایان تکار
آن رفت ،صلح و دعاوی راجع به اموا عمومی و دولتی یا ارجاع آن باه داوری در هار
مورد موکو به تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی و در موارد مهام
داخلی یا در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد ،باید به تصویب مجلس نیاز برساد.
برخی از صاحبنظران حقوق اساسی ،تصویب هیأت وزیران را در این خصوص مرباوط
به هماهنگی دولت دانستهاند .بنابراین ،وزارتخانهها و دستگاههای دولتی که ممکن است
رأساً طرف دعوا باشند ،باید موافقت هیأت وزیران را جلب نمایناد .بار ایان مبناا ،بایاد
دخالت مجلس را در شأن نظارتی و کنترلی و دخالت دولت را از حیث اداری و اجرایی
قلمداد نمود (هاشمی.)325 :1380 ،
پس میتوان گفت ،بر مبنای اصل مذکور ،شروطی ناظر بر ارجاع اخاتالف باه نهااد
داوری می باشد که البته این شروط ،ناظر بر «موضوع داوری» بوده و حاکی از حساسیت
واضعان قانون اساسی نسبت به اموا عمومی و دولتی میباشد ،نه طرف داوری؛ بر ایان
مبنا ،آن ه اهمیت دارد« ،اموا عمومی و دولتی» و اتخات تصمیم در خصاوص صالح یاا
ارجاع دعاوی مربوط به آنها به داوری است ،ولو اینکه این اموا در ید اشاخاص غیار
دولتی باشد .بر این مبنا ،جهت استرداد اموا غیر دولتی ،منعی برای ارجاع موضاوع باه
داوری به نظر نمیرسد ولو اینکه طرف مقابل دستگاه دولتی باشد.
بر این اساس ،ارجاع اختالف به داور و صادور رأی داوری ،چنان اه در نهایات باه
اموا دولت تسری پیدا کند ،علیرغم آن که تعهد مالی برای دستگاه دولتی داشاته باشاد،
در زمره شروط مذکور در اصل  139قانون اساسی بوده و نیاز به تصویب هیأت وزیاران
و اطالع یا تصویب مجلس شورای اسالمی ،حسب مورد دارد .امّا ،چنان ه داور با اظهار
نظر و صدور رأی داوری در ارائه تفسیر صحیح از مفاد قرارداد ،به اختالف خاتمه دهاد
و تعهد مالی برای دولت در بر نداشاته باشاد ،ارجااع آن باه داوری ،خاارج از اشاکا
میباشد.
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این در حالی است که ،با توجه به وجود نهاد و رکن حال و فصال اختالفاات باین
اعضای سازمان تجارت جهانی و خصوصاً کشورهای عضاو تاریپس ،دخالات مجاالس
قانونگذاری هیچ یک از اعضا در این رابطه مطرح نشده زیرا که ایان ساازمان یکای از
فعا ترین مکانیسمهای حل و فصال اختالفاات جهاان را در اختیاار دارد کاه از زماان
تاسیس در  1995تاکنون بیش از پانصد اختالف باه ساازمان آماده و بایش از سیصاد و
پنجاااه حکاام صااادر شااده اساات (سااایت رساامی سااازمان تجااارت جهااانی:
 .)https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htmلااااذا
اعما اصل  139قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،به نوعی دخالات مجلاس ایاران
در امر داوری و حل و فصل اختالفات است و اجرای این اصل ممکان اسات در روناد
الحاق به موافقتنامه تریپس و به تبع آن ،سازمان تجارت جهانی ،موجب باروز چاالش
گردد؛ چرا که ،رعایت اصال  139قاانون اساسای در اجارا و حال و فصال اختالفاات
احتمالی با طرف سرمایهگذار خارجی ،تشریفات فراوانی را موجب می شود که خاالف
اصل سرعت و مخال حسن نیت در معامالت بازرگانی بینالمللی اسات؛ زیارا طارف
خارجی انتظار دارد دولت میزبان ،تضمین اجرا و اخذ مجوزهای یزم از مقامات کشاور
خود را با حسن نیت تأمین نماید نه اینکه به هنگام اجرای قرارداد و باروز اخاتالف ،باا
عنوان کردن لزوم تصویب مجلس ،برخالف حسن نیسات قاراردادی ،باه ضارر طارف
خارجی عمل نماید (علیدوستی.)569 :1385 ،
بر این مبنا میتوان گفت ،از آنجا که سرمایهگاذار خاارجی ،در عمال ،پایش از هار
اقدامی کلیه جوانب حقوقی سرمایهگذاری خود در یاک کشاور را ماورد بررسای قارار
میدهد ،بیتردید ،اعما این اصل به عنوان مانعی برای ایجاد حس اعتمااد و تمایال باه
سرمایهگذاری قلمداد خواهد شد .این در حالی است که چنان ه سارمایهگاذار خاارجی
در بررسی مقرارت حقوقی کشور سرمایهپذیر ،با مقرراتی مواجه شاود کاه باا قواعاد و
اصو حقوقی جهانی همسو باشند ،میتواند نسبت به حل و فصال عادیناه اختالفاات
احتمالی آینده تا حدودی مطمئن باشد و این امر رغبت به سارمایهگاذاری را در ایشاان
حفظ نماید .تحقق این مهم ،لزوم امر بازنگری قانون اساسی و یا توسل به راهکارهاایی
مانند حق شرط در معاهدات بینالمللی برای برون رفت از چالش را نمایان میکناد .بار
این مبنا ،دولت ایران نیز همانند هر دولتی میتواند از حق شرط یا حاق تحفاظ اساتفاده
کند .این راهکار موجب می شود در معاهدات و توافقهای بینالمللی ،دولات ایاران باه
شرط رعایت تشریفات مندرج در اصل  ،139طرف معاهده یا توافقاتناماه گاردد .ایان
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روش جنبه استثنائی و ثانویه دارد و ارائه راهکار پایدار ،مناسبتر به نظر میرساد .افازون
بر این در برخی معاهدات و نهادهای بینالمللی ،چنین شرطی پذیرفته نیست یا حداقل،
از تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی ،به انعقاد قراردادهاای ماالی باا
دولت ایران خواهد کاست.
 -2-3داوری ناپذیری برخی موضوعات
بطور کلی ،در نظام حقوقی ایران ،برخی موضوعات قابل ارجاع باه «داوری» باوده و
برخی موضوعات ،غیرقابل ارجاع باه داوری قلماداد مایگاردد .در تعیاین موضاوعات
غیرقابل ارجاع به داوری ،منافع ملی و مصالح نظام قضایی کشور مدنظر قرار میگیارد و
صرفاً به حل و فصل اختالفات طرفین داوری توجه نمی گاردد ،بلکاه مصاالح قضاایی،
منافع ملی و نظم عماومی کاه مادنظر قانونگاذار باوده ،مبناای اصالی تعیاین مصاداق
موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری است (جنیدی و غیاثوند قزوینی.)27 :1396 ،
البته در کنار موارد مذکور ،در مواردی مشاهده مایشاود کاه مقانن ،ارجااع برخای
موضوعات به داوری را محدود نموده اما این محدودیت تنها به لحاظ نفس ماراودات و
معامالت نیست ،بلکه دلیل صدور این دستور قانونی ،ارتباطی است که قرارداد با مصالح
عمومی پیدا میکناد؛ باه عباارت دیگار ،عادم قابلیات داوری در خصاوص ایان قبیال
موضوعات ارتباطی به نفس موضوع ندارد بلکه نظر به مصاالح عماوم و حاکمیات دارد
( .)Gaillard & Savage, 1999: 322میتوان گفت ،رابطاه منطقای ایان ناوع از
ممنوعیت نسبت به موضوع داوری ،عموم و خصوص من وجه است.
نسبی بودن این ممنوعیت به دلیل محدودیتی است که مقنن وضاع نماوده و طارف
دولتی ،برای بهره مندی از مزایای داوری ،موظ به طی مراحلی اسات کاه در صاورت
عدم تحقق آن مراحل ،موضوع اختالف قابلیت ارجاع باه داوری را نادارد؛ بناابراین در
واقع داوری پذیری این قبیل موضوعات مشروط است و کامالً ممنوع نیسات .مهمتارین
مصداق داوری ناپذیری نسبی در حقاوق ایاران «دعااوی مرباوط باه اماوا عماومی و
دولتی» است که در اصل  139قانون اساسی به آن اشاره شده اسات .صارفنظر از اینکاه
مبنا و علت اختالف پیش آمده ،ماهیتی اقتصادی دارد یا خیر ،مقنن محادودیتهاایی را
در راستای داوری پذیری این اختالفات در نظر گرفته است.
براساس اصل مذکور ،صلح دعاوی راجع به اموا عمومی و دولتی یا ارجااع آن باه
داوری در هر مورد موکو به تصویب هیاأت وزیاران اسات؛ البتاه باا اطاالع مجلاس.
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بنابراین ،ارجاع به داوری نسبت به آن دساته از اماوا عماومی و دولتای کاه در حیطاه
اعما حاکمیتی دولت قرار میگیرد ،مشمو اصل  139قانون اساسای اسات؛ اگرچاه از
نظر مخالفان این اصل مطلق بیان شده و شامل کلیه اعما و فعالیتهای دولت میگردد.
هم نین شایان تکر است ،وضعیت بررسی و تفسیر این اصل در داوریهای داخلای
با داوریهای بینالمللی متفاوت است؛ زیرا در عرصه داوری تجاری بینالمللی با استناد
به قاعده استاپل ،طرف ایرانای نمایتواناد پاس از انعقااد موافقاتناماه داوری و باروز
اختالف ،به بهانه وجود برخی محدودیتها در قوانین داخلی ،مانع روند داوری شاود و
یا پس از صدور رأی به دنبا ابطا آن باشد؛ زیرا هنگام انعقااد قارارداد از وجاود ایان
شرای قانونی آگاه بوده و میبایست از ابتدا با در نظر گرفتن آن ،اقدام باه اخاذ مجاوز
یزم نماید و در صورت عدم موفقیت در اخذ چناین مجاوزی اساسااً تیال توافاقناماه
داوری را امضا نکند؛ به عبارت دیگر ،در عرصه بینالمللی براساس اصال حسان نیات،
این نظر وجود دارد که طرف ایرانی میبایسات باه طاور معقاو و منطقای نسابت باه
ممنوعیت و محدودیتهای قوانین داخلی مطلع بوده و عالمانه با فراهم نمودن شرای و
مقدمات یزم قارارداد داوری منعقاد نمایاد ( .)Ibid,327لایکن در داوری داخلای باا
وجود فرض قانونی که کلیه اشخاص (هر دو طرف قرارداد داوری) را نسبت به قاوانین
آگاه و مطلع میداند ،نحوه تفسیر نیز متفاوت است.
سو ظن نسبت به عدم وجود حسن نیت در طرف ایرانی هنگامی بیشتر خواهد شاد
که وی در کل روند داوری شرکت نموده و در خصوص عدم رعایت شرای اصال 139
قانون اساسی ،ایرادی ننماید ولی در صورت محکومیت ،اقدام باه طارح دعاوای ابطاا
رأی داوری با تمسک به این اصل نماید.
لذا همانگونه که تکر آن رفت ،طبق قاعده استاپل و نیز اصال حسان نیات ،طارف
ایرانی نمی تواند با استفاده از اصو و احکام مندرج در قاوانین ملای و داخلای ماانع از
انجام روند داوری شود؛ بنابراین ،در داوریهای بینالمللی فرض اینکه طارف خاارجی
برای انعقاد قراداد تجاری حاوی شرط داوری مکل به تفحص در قوانین مختل ایران
باشد و چنان ه مانعی موجود نبود ،آن را امضا نماید ،هم چندان منطقای نیسات و هام
رویه داوریهای بینالمللی این تکلی را برای طرف خارجی نپذیرفته و چناین ادعاایی
را خالف نظم عمومی بینالمللی میداند.
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 -3-3مخدوش گردیدن اصل محرمانه بودن امر داوری
بر طبق مقررات بینالمللی ،خصوصاً مقرارات سازمان جهانی مالکیت فکری ،شرای
ویژه و جامعی دربارهی محرمانه نگهداشتن داوری وضع شاده اسات .ایان مقاررات در
خصوص محرمانه نگهداشاتن اصال وجاود داوری ،رسایدگی و حکام صاادره اسات.
هم نین مقرراتی درباره محرمانه ماندن مشاهدات داوران و مرکز وضع شده است .ایان
مقررات ،اشخاصی را که باید در این خصوص متعهد باشند ،تکر کرده اسات و از هماه
مهمتر آنکه بر طبق مقررات بینالمللی ،از اسرار تجاری نیز حمایت شده اسات .ایان در
حالی است که ماده  139قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،باا درج ایان شارط کاه
صلح دعاوی راجع به اموا عمومی و دولتی و نیاز ارجااع اینگوناه مساائل باه داوری،
موکو به تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس است ،در عمل ،اصال محرماناه باودن
امر داوری را مخدوش نموده چرا که یجرم به منظور بررسی و اعالم نظر هیأت وزیران
و نمایندگان مجلس ،می باید اصل موضوع داوری ،علل و شرای وقوع و حدود و ثغاور
آن به وضوح و تفصیل تشریح گردد تا تمامی جوانب امر برای نهادهای صاالح بررسای
بر طبق قانون اساسی ،آشکار گردد و سپس بر مبنای ادله و اسناد ارائه شده ،اعاالم نظار
نمایند که این امر مطابقی با قوانین بینالمللی خصوصاً قوانین سازمان تجارت جهاانی و
موافقتنامه های مربوطه ایان ساازمان نداشاته و در تعاارض باا حقاوق تعریا شاده
می باشد .مضافاً اینکه ،در کنار مخادوش گردیادن امار داوری در صاورت اعماا مفااد
قانونی مذکور در اصل  ،139اسرار تجاری نیز که طبق مقرارت بینالمللی می باید ماورد
حمایت واقع شود و محرمانه باقی بماند نیز فاش میگردد.

 -4نتیجهگیری
نظر به اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی که ایاران نیاز گاامهاایی در مسایر
الحاق به آن برداشته ،موضوع مهمتر ،لزوم افزایش آگاهی از قوانین و مقررات سازمان و
هم نین تطبیق مفااد موافقاتناماههاای آن باا قاوانین اساسای و هم ناین مقاررات و
آئیننامه های موجود داخلی و در صورت ضرورت ،اصالح مقاررات ماذکور یاا حفاظ
آنها و درج در جدو تعهدات خاص میباشد تا در سایه آن بتاوان از باروز مشاکالت
فراروی تجارت ایران با کشورهای دیگر جلوگیری کرد.
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علیرغم ضرورت این مهم امّا ،مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران
– بخصوص اصل  139این قانون -با مفاد موافقتنامه تریپس ،حاکی از آن است کاه در
برخی حوزهها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختالفاات میاان اعضاا ،
تطبیقی و همخوانیای میان مفاد موافقتنامه تریپس با قانون اساسی ایران وجاود نادارد
بطوری که در این زمینه ،اختالف تفسیر نیز مشاهده میگردد .مطالعاات صاورت گرفتاه
در این زمینه در آخر ما را بدین سو رهنمون میکند که حکم اصال  139قاانون اساسای
جمهااوری اسااالمی ایااران ،در خصااوص یااک دسااته خاااص از دعاااوی بااا دولاات یااا
دستگاههای دولتی است و شامل هر نوع دعویای نمیگردد .در واقع شمو حکام ایان
اصل بر اموا عمومی و دولتی اسات؛ لاذا شارط ماذکور ،از شارای «موضاوع قاراداد
داوری» است؛ بر این مبنا ،دستگاه های دولتی بدون تصویب هیأت وزیران میتوانناد در
داوری به عنوان طرف دعوی قرار گیرند مشروط بر اینکاه موضاوع دعاوی مرباوط باه
«اموا عمومی و دولتی» نباشد .این در حالی است کاه در موافقاتناماه تاریپس ،تأکیاد
اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور ،در صورت باروز هرگوناه اخاتالف میاان
اعضا میباشد و به تعبیر دیگر میتوان گفت ،شروطی حاکم بر موضوع امر داوری نبوده
و لذا ،رجوع به امر داوری به منظور حل و فصل دعاوی از طرف اعضا ،مطرح است.
این اختالف در رویکرد و عدم همخوانی ،بیتردید در گام نخست ،مسیر پاذیرش و
الحاق ایران به موافقت نامه تاریپس و در گاام بعادی ،خاارج شادن ایاران از وضاعیت
عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی و تبدیل شده به یکای از اعضاای اصالی ایان
سازمان را با چالشها و موانعی مواجه خواهد نمود و ضرورت چاارهاندیشای و مرتفاع
نمودن مانع حقوقی موجود را به تصویر خواهد کشید.
در این راستا ،از آنجایی که غالب موانع و مشکالت موجود در راه الحااق ایاران باه
سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه هاای زیار مجموعاه آن ،حقاوقی اسات ،باه نظار
میرسد بازنگری در قوانین – خصوصاً قانون اساسی -مرتفع کننده چالشهاای موجاود
باشد که این امر نیز ،خود با موانعی بزرگتر مواجه است .در این کاه قاانون اساسای باه
عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور است ،جای تردید و گمانی وجود نادارد،
لیکن اگر بنا بر رفاه و حمایت از حقوق و آزادیهای عموم افراد جامعه باشد ،مصلحت
اقتضا میکند در این مورد حتی با توجه به سختی و موانع موجود نسابت باه باازنگری
قانون اساسی در جهت ایجاد مصالح و منافع عموم در اسرع زمان ممکان اقادام گاردد؛
چرا که بیشک ،بازنگری مجدد موافقتنامه تریپس بنا به دییال چنادی بعیاد باه نظار
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میرسد؛ زیرا این موافقتنامه یک «طرح کلی» است که اگار باازنگری شاود ،تقریباا در
بیشتر حوزههای مالکیت فکری فوراً باا درخواسات حمایات بیشاتر یاا کمتار مواجاه
میشود.
بر این مبنا ،با توجه به آنکاه یکای از الزاماات الحااق باه ساازمان جهاانی تجاارت
مطابقت قوانین داخلی کشور با مقررات این سازمان است ،حا که باازنگری در قاانون
اساسی که سندی بایدستی قلمداد میگردد مشکل به نظر مینماید ،میباید تالش گاردد
قوانین زیر مجموعه مرتب  ،آییننامهها ،بخشنامهها ،دستورالعملهاا و ...ماورد باازنگری
قرار گرفته و شفاف سازیهای یزم صورت پذیرد چرا کاه برخای قاوانین کاالن مانناد
قانون تجارت و اصالحات بعدی آن ،چنان با کاستیها و ابهامات بسیاری درگیرناد کاه
دیر زمانی است که از قافله تحویت شاتابند اجتمااعی جامعاه ایرانای فاصاله شاگرف
اختیار نمودهاند تا چه رسد به پیشرفتهای شتابند اقتصااد جهاانی و مقتضایات آن کاه
بناست در چارچو سازمان جهانی تجارت خود در زیر یک چتر هماهنگ شود.
قوانین دیگر مانند قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان شااخصتارین قاانون
در عرصه تجارت خارجی کشور و نیز قانون بورس اوراق بهادار کاه مشاتمل بار دههاا
آیاایننامااه ،بخشاانامه و دسااتورالعمل ماایباشااد نیااز یزم اساات فرآینااد بااازنگری و
همگامسازی با قوانین سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههاای زیار مجموعاه را طای
نمایند؛ چرا که بخشهایی از این قوانین در تعارض با مقررات سازمان تجارت جهانی و
موافقتنامه تریپس میباشند که بیشترین تعارض آن در سه حوزه حمایات از تولیادات
داخلی ،اعما محدودیتهای وارداتی و سیاستهای مشوق صادرات است.
هر چند دولت جمهوری اسالمی ایران طی تالشهای گذشاته کوشایده اسات تاا از
این تعارضات بکاهد و گامهای مهمی نیز در این راه برداشاته اسات کاه از جملاه ایان
تالشها میتوان به تصویب قانون امور گمرکی مصاو  1390و اصاالحات متعادد در
آیین نامه قانون مقررات صاادرات و واردات اشااره کارد؛ اماا باا ایان وجاود هم ناان
مغایرتها و تعارضات در این قوانین با موافقتناماههاای ساازمان تجاارت جهاانی باه
چشم میخورد که لزوم بازنگریهای و اصالحات بیشتر را به تصویر میکشد.

موانع اصل  139قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقتنامه تریپس161........................................

منابع
 آقابخشی ،علی و افشاری راد ،مینو ( ،)1383فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ،چاپار. اداره کل فرهنگی و رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ( ،)1377قانون اساسیجمهوری اسالمی ایران ،تهران ،چاپخانه مجلس شورای اسالمی.
 بزرگی ،وحید ( ،)1392بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقتنامهتریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتب  ،مطالعات فرهنگ -ارتباطات ،سا
 ،14شماره .24
 تفرشی ،محمد عیسی و اسدی نژاد ،سید محمد ( ،)1387ویژگیهای مقرراتداوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بینالمللی،
فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،38شماره .1
 جنیدی ،لعیا و غیاثوند قزوینی ،نسترن ( ،)1396داور پذیری در نظام حقوقی ایرانبا تأکید بر رویه قضایی ،فصلنامه حقوق تطبیقی ،دوره  ،5شماره .108
 رئیسی ،لیال ( ،)1385بررسی و ارزیابی شیوههای حل و فصل اختالفات مربوط بامالکیت معنوی در وایپو و تریپس ،مجله حقوقی مفید ،جلد دوم ،شماره .2
 زارع ،علی و ابراهیمی رامندی ،جمشید ( ،)1397اصو حقوقی حاکم بر داوریسازمان جهانی مالکیت فکری ،فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل،
سا یازدهم ،شماره چهل و دوم.
 سایت رسمی سازمان تجارت جهانی:https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
 سواری ،حسن و راشدی ،مهریار ( ،)1393ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی درچارچو موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ،مجله حقوقی دادگستری ،سا ،78
شماره .87
 صفایی ،سید حسین ( ،)1370حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی ،تهران:انتشارات میزان.
 علیدوستی ،ناصر ( ،)1387ظرفیتهای اصل  139قانون اساسی جمهوری اسالمیایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سا یازدهم ،شماره او  ،شماره مسلسل .39

1398  پاییز، شماره چهل و پنجم، سال دوازدهم،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل....162

، امنیتی قررادادهای بیع متقابل نفتی- جنبه های حقوقی،)1385(  ناصر، علیدوستی.3  شماره، سا نهم،فصلنامه مطالعات راهبردی
،)1393(  مجید، جال و حسن نژاد، رجبی خاصوان، هوشنگ، فتحی زاده شماره، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،موافقتنامه تریپس در سازمان جهانی تجارت
.71
 موانع حقوقی الحاق به سازمان،)1397(  حمید، مالئکه و کامل، پور شوشتری.1  شماره، دوره چهارم، دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی،جهانی تجارت
 موافقتنامه تریپس و نقش آن در گسترش،)1394(  محمد هادی، میر شمسی.7  شماره، فصلنامه تخصصی دین و قانون،حمایت بینالمللی از مالکیت فکری
) سازمان تجارت جهانی و تأثیر پیوستن بر1390(  علی، بهرام و نوازنی، نوازنی18  و17 ، کرمان، کنفرانس بینالمللی جهاد اقتصادی،اقتصاد جهوری اسالمی ایران
.اسفند ماه
 نشر، تهران، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،)1380(  سید محمد، هاشمی.دادگستر
 قانون اساسی به اموا139  بررسی تسری شروط اصل،)1386( سید اصغر، هندی.61  شماره، مجله حقوقی دادگستری،شرکتهای دولتی

- Gaillard Emmanuel & Savage John, (1999), “Fouchard, Gaillard,
Goldman on International Commercial Arbitration”, Klawer Law
International.
- LEW, J.D, (2000), “the arbitration of intellectual Property disputes,
WIPO.
- Max Planck Institute for Comparative Public Law and International
Law, (2009), WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
Martinus Nijhoff Publishers Leiden, Boston,
- Palmeter, David (1999), “National Sovereignty and the World Trade
Organization”, 2 J. World Intel, Prop.
- Van den Bossche, Peter (2005), “The Law and Policy of the World
Trade Organization”, Twxt, Cases and Materials, Cambridge University
Press.
- WIPO (2007), Guide to the Application of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property, WIPO Publication, Geneva.
- WIPO (2008), WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO
Publication, Geneva.
- WTO (2012), A Handbook on WTO-TRIPs Agreement, Cambridge
University Press.
- WTO (Nov. 20, 2010), Ministerial Conference, Doha Ministerial
Declaration, WT/MIN (01)/ DEC/1, at.

