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چکیده
همواره يکی از مهمترين مسائلی که دغدغة سرمايهگذاران خارجی به هنگام سرمايهگذاری در کشور
خارجی است ،موضوع حمايت از حقوق مالکیت فکری است .حمايت از حقوق مالکیت فکری از طريق
ظرفیتهای بالقوة نظام حقوق سرمايهگذاری خارجی ،موضوع جديدی است که در دهههای اخیر،
سیاستگذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار
دادند .منابع حقوق سرمايهگذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با
پذيرش حقوق مالکیت فکری بهعنوان يکی از اشکال سرمايه ،از آن حمايت میکنند .اين نقطة تالقی،
دولت میزبان را مکلف به رعايت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمايههای فکری
سرمايهگذاران خارجی میکند .در عین حال ،با توجه به جنس دارايیهای فکری ،چالشهای حقوقی
فراوانی در خصوص نحوة تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح میشود .عالوه بر
اين ،در خصوص نحوة رفتار با سرمايهگذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر اين بحث ،بین کشورهای
توسعهيافته و در حال توسعه ،وحدتنظر وجود ندارد .به همین جهت ،تالشها برای تنظیم مجموعه
مقرراتی در باب سرمايهگذاری بینالمللی و اصول رفتاری مناسب با سرمايهگذاران خارجی به نتیجه
نرسیده است .فقدان چهارچوب قانونی صريح در اين حوزه کامالً مشهود است .اين مقاله ضمن بررسی
موانع حقوقی در اين خصوص ،ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمايهگذاری را در حمايت
از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی میکند.
 استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبريز
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واژگان کلیدی
حقوق مالکیت فکری ،استاندارد رفتاری ،رفتار عادالنه و منصفانه ،حمايت و امنیت کامل ،عدم تبعیض،
شرط فراگیر

مقدمه
با پذيرش سرمايهگذاری خارجی در کشور میزبان ،دولت بايد در برابر سرمايهگذاران و سرمايههای
آنان استاندارهايی را رعايت کند که در حقوق بینالملل سرمايهگذاری از آن با عنوان
«استاندارهای رفتاری» 0يا «استانداردهای حمايتی» 1ياد میشود 3.اين استانداردها که در قريب
به اتفاق معاهدات سرمايهگذاری ذکر میشوند عبارتاند از :رفتار عادالنه و منصفانه 0،محافظت و
0
امنیت کامل 5،رفتار ملی 0،دولت کاملهالوداد 7و شرط التزام.
استانداردهای رفتاری در واقع چارچوب کلی رفتار دولت میزبان با سرمايهگذاران خارجی
هستند .رعايت اين چارچوب کلی بايد از ابتدای ورود و تشکیل سرمايهگذاری تا اتمام آن در رفتار
و عملکرد دولت میزبان در رابطه با سرمايهگذاران خارجی نمود و ظهور پیدا کند .اين استانداردها
محدود به وضعیت يا شرايط خاصی در دوران سرمايهگذاری نیستند بلکه حتی بر ديگر تعهدات
9
مندرج در معاهدات سرمايهگذاری نیز تأثیر گذاشته و بر آنها حکومت دارند.
حقوق مالکیت فکری نیز بهعنوان يکی از اشکال سرمايه 06،از تمامی اين حمايتها منتفع
میشود .بدين ترتیب ،زمانی که دارندة حقوق مالکیت فکری بهعنوان سرمايهگذار در کشور
ديگری مبادرت به سرمايهگذاری میکند ،طبیعتاً از حمايتهای معاهدهای از سرمايهگذاران و
1. Standards of Treatment
2. Standards of Protection
 .3در تعريف مفهوم استاندارد ،نظرات مختلفی ارائه شده است .برخی آن را مفهومی غیردقیق و مبهم و برخی آن را بسیار
منعطف دانستهاند .استاندارد يکی از اصول کلی حقوق بینالملل است که میزان انطباق حقوق ملی يک کشور را با قواعد
حقوق بینالملل تعیین میکند .برای مثال در تعیین مفهوم استاندارد در حوزة رفتار عادالنه و منصفانه ،استاندارد میتواند
وضعیت و کیفیت رفتار دولت میزبان با سرمايهگذار خارجی را در مقايسه با رفتاری که در سطح بینالمللی عادالنه تلقی
میشود ،تبیین کند .برای مطالعة بیشتر ،ن.ک:
(Tudor, Ioana, The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign
)Investment, Oxford University Press, 2008, pp. 112-115.
4. Fair and Equitable Treatment
5. Full Protection and Security
6. National Treatment
7. Most Favoured Nation
8. Umbrella Clause

 .9حسیبی ،بهآذين؛ دولت و سرمايهگذاران خارجی :استانداردهای بینالمللی ،شهر دانش ،0396 ،ص .070
 .14برای مطالعة بیشتر در اينخصوص ن.ک :اسدلو ،مرتضی؛ «توسعه در مفهوم سرمايه :نقطة عزيمت تعامالت معاهدات
سرمايهگذاری با حقوق مالکیت فکری» ،مجلة حقوقی بینالمللی ،سال سیوششم ،شمارة  ،00پايیز و زمستان .0390
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سرمايههای آنان ،بهرهمند خواهد شد.
با وجود اين به دلیل جديد و نوظهوربودن مالکیتهای فکری ،ادبیات سنتی حقوق
سرمايهگذاری با اين مفاهیم چندان مأنوس و سازگار نیست .تا به حال دعاوی بسیار اندکی در
سطح بینالمللی در اين خصوص مطرح شده است؛ لذا رويهقضايی پرباری نیز در اين حوزه وجود
ندارد .توسعة حمايتهای حقوق بینالملل سرمايهگذاری به مالکیتهای فکری ،چالشها و
مسائل حقوقی جديدی را مطرح میکند که نیازمند بحث و بررسی است :چگونه میتوان بین اين
دو حوزه از حقوق تعامل ايجاد کرد؟ چگونه میتوان حمايتهای حقوق بینالملل سرمايهگذاری را
به دارايیهای فکری توسعه داد؟ در مقام تعمیم اين حمايتها چه موانع و مشکالتی وجود دارد و
چگونه میتوان اين موانع را رفع کرد؟ اين مقاله به تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق
بینالملل سرمايهگذاری در حمايت از حقوق مالکیت فکری پرداخته و چالشهای موجود در اين
حیطه را بررسی میکند.
بیش از يک قرن است که نظام حمايت از حقوق مالکیت فکری در حال تغییر و تحول است .از
کنوانسیون پاريس و برن در  0003و  0000تا کنوانسیون تأسیس وايپو در  0907و از آن به
موافقتنامة تريپس در  0995و هماکنون نیز اين نظام در حال گذار به معاهدات دوجانبة
سرمايهگذاری است 00.تا کنون موافقتنامههای منطقهای متعددی در سطح دنیا با توجه به
مزيتهای خاص هر منطقهای منعقد شده است ،اما موافقتنامة تجارت آزاد امريکای شمالی
03
معروف به نفتا 01،موافقتنامة تجارت آزاد اياالت متحده با امريکای مرکزی موسوم به کفتا دیآر
و موافقتنامة تجارت ضدتقلب معروف به اکتا 00به دلیل اينکه دربردارندة مقررات مهمی در
خصوص مالکیت فکری هستند از شهرت بیشتری برخوردار بوده و بارها مورد نقد و بررسی
انديشمندان و تحلیلگران قرار گرفتهاند.
اما موافقتنامة تريپس را میتوان محور معاهدات بینالمللی حقوق مالکیت فکری دانست.
05
انعقاد موافقتنامة تريپس ،انقالبی در تاريخ حمايت از حقوق مالکیت فکری محسوب میشود.
اين موافقتنامه با ايجاد يک سری قواعد حمايتی الزامآور ،موجب تقويت و تکمیل نظام
بینالمللی حمايت از حقوق مالکیت فکری شد .بهعالوه ،اين موافقتنامه با اشاره به
الزماالجرابودن بخشهای مهمی از مقررات برخی کنوانسیونهای مهم حقوق مالکیت فکری
11. Okediji, Ruth L., “Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property
Protection”, University of Ottawa Law & Technology Journal, vol. 1, 2004, p. 127.
12. North American Free Trade Agreement (NAFTA), signed in 1992.
13. Central American-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR), signed in 2004.
14. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), signed in 2012.
15. Deere, Carolyn, The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of
Intellectual Property Reform in Developing Countries, Oxford University Press Inc., New York, 2009, p. 1.
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مثل کنوانسیون پاريس ،برن ،رم و معاهدة واشنگتن در خصوص مدارهای يکپارچه ،شبکهای
بههمپیوسته از مقررات ماهوی الزامآور در حوزة حقوق مالکیت فکری به وجود آورد و به نقش
انحصاری سازمان جهانی مالکیت فکری در مديريت و قاعدهسازی نظام بینالمللی حقوق مالکیت
00
فکری خاتمه داد.
با توجه به عدم امکان بررسی تمامی معاهدات موجود در حوزة حقوق مالکیت فکری در اين
مجال و با توجه به اهمیت موافقتنامة تريپس در نظام بینالمللی ،اين مقاله بیشتر بر مفاد مرتبط
در موافقتنامة تريپس متمرکز میشود .البته هر جا الزم باشد به مفاد موافقتنامههای مهم
ديگری مثل نفتا يا ساير معاهدات سرمايهگذاری نیز اشاره خواهد شد.
 . 1تحلیل ظرفیت استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در حمایت از حقوق مالکیت
فکری
اين اصل حمايتی نخستین بار در معاهدات مودت ،بازرگانی و دريانوردی اياالت متحده به کار
رفت 07.نخستین معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری که اين استاندارد در آن درج شده ،معاهدة
سرمايهگذاری بین سوئیس و آلمان در  0906است 00.امروزه استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در
قريب به اتفاق معاهدات سرمايهگذاری لحاظ میشود .رواج و گسترش ايدة رفتار عادالنه و
منصفانه با سرمايههای خارجی در حقیقت مديون معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری منعقده بین
09
کشورهای توسعهيافته با کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر است.
بعضی از معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری رفتار عادالنه و منصفانه را در کنار اصول رفتار ملی
و دولت کاملهالوداد ذکر کردهاند .شايعترين شیوة ارجاع در چنین مواردی بدين صورت مقرر
می دارد که سطح حمايتی رفتار عادالنه و منصفانه در هیچ صورتی نبايد از رفتار ملی يا دولت
کاملهالوداد کمتر باشد؛ يعنی رفتار ملی و دولت کاملهالوداد ،استاندارد حداقلی ايجاد میکند که
رفتار عادالنه و منصفانه نمیتواند از آن سطح پايینتر بیايد ،هرچند سطح رفتار عادالنه و
منصفانه میتواند از رفتار ملی و دولت کاملهالوداد باالتر باشد .به همین خاطر برخی از معاهدات
16. Blackeney, Michael, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise to TRIPS
Agreement, Sweet & Maxwell, London, 1996, p. 1.

 .16معاهدات مودت ،بازرگانی و دريانوردی اياالت متحده با هريک از کشورهای ايرلند در  ،0956يونان در  ،0950فرانسه در
 ،0906پاکستان در  0900و بلژيک در  0903صراحتاً اعالم داشتهاند که اشخاص خارجی ،اموال و شرکتهای آنان از رفتار
منصفانه بهرهمند خواهند شد .ن.ک:
Vandevelde, Kenneth J., “Bilateral Investment Treaty Program of the United States”, Cornell
International Law Journal, vol. 21, No. 2, 1988, pp. 201-276.
18. Tudor, Ioana, op.cit., p. 2.
19. Vasciannie, Stephen, “The Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law
and Practice”, British Year Book of International Law, vol. 70, Issue 1, 2000, p. 99.
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سرمايهگذاری صراحتاً رفتار عادالنه و منصفانه را با اين اصول مرتبط کردهاند ،به نحوی که اين
مفهوم را میرساند که رفتار عادالنه و منصفانه ،سطح حمايتی باالتری در مقايسه با اصل رفتار
ملی و دولت کاملهالوداد دارد .برای مثال در معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری ايران با اوکراين 16به
استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در ذيل رفتار دولت کاملهالوداد اشاره شده است .بند اول و دوم
ماده  3اين معاهده مقرر میدارد )0« :هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمايهگذاریها و عوايد
سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ،رفتاری عادالنه و منصفانه که نامساعدتر از رفتار اعمالشده
نسبت به سرمايهگذاریها و عوايد سرمايهگذاران هر کشور ثالث نباشد ،اعمال خواهد کرد )1 .هر
طرف متعاهد نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانین و مقررات خود ،در
خصوص مديريت ،نگهداری ،استفاده ،بهرهمندی يا انتقال سرمايهگذاریهايشان رفتاری منصفانه
و عادالنه را به نحوی که از رفتار اعمالشده نسبت به هر کشور ثالثی نامساعدتر نباشد اعمال
خواهد کرد» .در معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری ايران با چین 10،استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه
در کنار استاندارد حمايت و امنیت کامل با ارجاع به اصول رفتار ملی و دولت کاملهالوداد ذکر شده
است .بند اول ماده  0اين موافقتنامه مقرر میدارد« :سرمايهگذاریهای سرمايهگذاران هر يک از
طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانین طرف متعاهد سرمايهپذير از حمايت
کامل قانونی طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمالشده نسبت به
سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر کشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد ،برخوردار
خواهد بود» .قريب به اتفاق معاهدات سرمايهگذاری ايران از اين الگو برای ارجاع به رفتار عادالنه
11
و منصفانه بهره بردهاند.
در برخی از معاهدات نیز به استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در کنار حقوق بینالملل عرفی
ارجاع شده است؛ به اين نحو که تعهد طرفین متعاهد نسبت به رعايت رفتار عادالنه و منصفانه در
 .24موافقتنامة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری اوکراين،
منعقده در  .0375/63/60اين معاهده مشتمل بر ماده واحدة منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و يک
پروتکل در  0301/61/13به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید.
 .21موافقتنامة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری خلق چین،
منعقده در  .0379/60/61اين معاهده مشتمل بر ماده واحدة منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در
 0303/60/00به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید.
 .22برای نمونه ،ن.ک :بند اول ماده  0موافقتنامة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی
ايران و دولت جمهوری بیلوروس مصوب  0379/61/17مجلس شورای اسالمی؛ بند اول ماده  0موافقتنامة تشويق و حمايت
متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب  0301/61/13مجلس شورای
اسالمی؛ بند اول ماده  0موافقتنامة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت
جمهوری قزاقستان مصوب  0370/67/36مجلس شورای اسالمی.
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هیچ موردی نبايد از مقتضیات حقوق بینالملل عرفی کمتر باشد 13.بدين ترتیب حقوق بینالملل
يک سری استانداردهای حداقلی ايجاد میکند که رفتار عادالنه و منصفانه نبايد از آن سطح
پايینتر بیايد ،هرچند میتواند باالتر از آن هم باشد.
هدف اصلی از قید استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در معاهدات سرمايهگذاری ،حمايت از
سرمايهگذاران خارجی در برابر تمام مظاهر بیعدالتی مثل ابطال خودسرانة گواهی اختراع يا
اعمال جريمهها و مجازاتهای ناموجه نسبت به سرمايهگذار خارجی است 10.با لحاظ معنی لغوی
رفتار عادالنه و منصفانه میتوان گفت که اين استاندارد به معنی اتخاذ تدابیری مبتنی بر يک
سری قواعد غیرجانبدارانه و غیرتبعیضآمیز و با هدف اعمال عدالت نسبت به تمام افرادی است
که ممکن است از تصمیمات و اقدامات دولت میزبان آسیب ببینند 15.بدين ترتیب ،رفتار دولت
بايد به نحوی باشد که بهصورت متعارف و معقول ،منصفانه تلقی شود .رفتار عادالنه و منصفانه
10
دربردارندة سبک رفتاری خاصی از سوی دولت میزبان و در چارچوب حاکمیت قانون است.
عموم تعاريف ارائهشده در خصوص مفهوم اين استاندارد به جای ارائة تعريف ماهوی ،بیشتر
بر شناسايی مصاديق آن و نقد موارد نقص آن پرداختهاند؛ لذا تعريف جامع و مانعی از آن به عمل
نیامده است.
برای شناخت دقیقتر اين مفهوم ،توجه به موارد اعمال و کاربرد اين استاندارد در وضعیتهای
مختلف ،الزم و ضروری است .ثبات نظام حقوقی دولت میزبان و توجه به انتظارات مشروع
سرمايهگذار ،ايفای تعهدات قراردادی ،حسننیت ،ممنوعیت اجبار ،اجتناب از اقدامات تبعیضآمیز و
17
رسیدگی عادالنه ،مصاديق اين استاندارد هستند.
ممکن است اقدامات عامدانة دولتها که منجر به نقض حقوق مالکیت فکری شود يا
محدوديتهايی را در اين حوزه به وجود آورد يا ضمانت اجراهای مؤثری برای حمايت از
زيان ديده در اختیار نداشته باشد ،موجب بازخواست دولت مزبور طبق اصل رفتار عادالنه و
منصفانه شود .برای مثال ،اعطای حق اختراع به دارندة آن بعد از طی يک سری فرآيندها از سوی
 .23برای مثال ،ن.ک :بند دوم ماده  1معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری فنالند با ارمنستان .برای مالحظة متن کامل اين
معاهده ،ن.ک< http://arbitration.org/bit/finland-armenia>, last seen 17th July 2022. :
24. Stevens, Margrete, Dolzer, Rudolf, Bilateral Investment Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, The
Netherlands, 1995, p. 122.
25. United Nation Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment, UNCTAD
Series on Issues in International Investment Agreements II, UNITED NATIONS, New York and Geneva,
2012, p. 7.
26. Schill, Stephan W., “Fair and Equitable Treatment under Investment Treaties as an Embodiment of
the Rule of Law”, Transnational Dispute Management (TDM) Journal, No. 5, 2006, p. 12.

 .26پاسبان ،محمدرضا و زينب اصغری؛ «نقش رفتار منصفانه در حلوفصل اختالفات ناشی از سرمايهگذاری خارجی با تأکید
بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملی» ،پژوهش حقوق خصوصی ،سال سوم ،شمارة هشتم.00-07 ،0393 ،
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دولت صورت میگیرد .بعد از طی اين مراحل و اعطای اين حق ،دولت میزبان ،انتظاری مشروع
برای حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايهگذار ايجاد میکند و بدين ترتیب سرمايهگذار ،حق
قانونی خاصی را به دست میآورد که مورد حمايت قانونی قرار میگیرد .با اعطای اين حق از
سوی دولت ،سرمايهگذار انتظار دارد که در مدت قانونی اعتبار حق اختراع مورد حمايت قرار گیرد.
البته انتظارات مشروع سرمايهگذار در خصوص حقوق مالکیت فکری سرمايهگذاریشده در کشور
میزبان ،بايد در چارچوب قانون ملی حقوق مالکیت فکری کشور میزبان مورد تبیین و تفسیر قرار
گیرد .ممکن است قلمرو و مدت زمان حمايت از حقوق مالکیت فکری در شرايط و اوضاع و
احوال خاصی که توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است مثل موارد اعطای مجوزهای
10
اجباری محدود شود.
نقض اصل رفتار منصفانه و عادالنه زمانی رخ میدهد که دولت برخالف قوانین و مقررات
مصوب خود اقدام کند .بنابراين اگر دولت بدون رعايت مقررات ،مجوز حق اختراعی را ابطال کند،
نقض حقوق مالکیت فکری سرمايهگذار قابل انتساب به دولت میزبان است .حتی اگر دولت
میزبان به دلیل وجود فساد يا جانبداری از يک شرکت محلی ،نقض گستردة حقوق مالکیت
فکری سرمايه گذار را ناديده گرفته و حمايت مؤثری به عمل نیاورد نیز ممکن است دولت طرف
19
دعوای نقض رفتار منصفانه و عادالنه قرار گیرد.
چنانچه دادگاهی در خصوص دعوای حقوق مالکیت فکری ،ناآگاهانه در تطبیق قانون دچار
اشتباه شود يا برداشت متفاوتی در اين خصوص داشته و برخالف روية مرسوم عمل کند،
استنکاف از احقاق حق محسوب نخواهد شد .البته چنانچه سوءنیت و جانبداری دادگاه از نقض
کنندگان محلی حقوق مالکیت فکری احراز شود ،اسنتکاف از احقاق حق از طرف دادگاه به وجود
خواهد آمد .اثبات چنین سوءنیت و فسادی آسان نیست .به همین خاطر ،بهنتیجهرساندن دعوای
36
استنکاف از احقاق حق علیه دولت میزبان بسیار دشوار است.
تعهد به اجتناب از استنکاف از احقاق حق نهتنها به دادگاهها بلکه به سازمانهای اداری هم
که نوعی کارکرد قضايی دارند گسترش میيابد 30.بنابراين سازمانهای اداری هم که بهنوعی
درگیر موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری مثل بررسی قابلیت ثبت اختراع يا تمايزبخشی
عالئم تجاری هستند ،ممکن است با تقصیر خود موجب طرح دعوای استنکاف از احقاق حق از
28. Gibson, Christopher S., “Latent Grounds in Investor-State Arbitration: Do International Investment
Agreements Provide New Means to Enforce Intellectual Property Rights?”, Yearbook on International
Investment Law & Policy, Oxford University Press, 2009-2010, p. 438.
29. Mendenhall, James E., “Fair Treatment of Intellectual Property Rights under Bilateral Investment
Treaties”, Transnational Dispute Management (TDM) Journal, No. 2, 2009, p. 14.
30. Ibid., pp. 8-9.
31. Paulsson, Jan, Denial of Justice in International Law, Cambridge University Press, 2005, pp. 44-53.

121



مجلة حقوقی بینالمللی /شمارة  /76پاییز 1041

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوی سرمايهگذار شوند.
در بخش مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در موافقتنامة تريپس ،به اصل رفتار
عادالنه و منصفانه اشاره شده است .موافقتنامة تريپس دو بار از اصطالح «رفتار عادالنه و
منصفانه» استفاده کرده است .در بند دوم مادهی  00تريپس آمده است« :فرآيندهای مربوط به
اجرای حقوق مالکیت فکری بايد عادالنه و منصفانه باشند .اين قواعد نبايد بدون وجود دلیل
خاصی پیچیده يا پرهزينه باشند و در آنها مهلتهای نامعقول يا معطلیهای بیجهت وجود
نخواهد داشت» .ماده  01که در خصوص ترتیبات مدنی و اداری اجرای حقوق مالکیت فکری
است ،با عنوان «آيینهای عادالنه و منصفانه» نامگذاری شده است 31.طبق اين ماده ،خوانده حق
دريافت اخطارية کتبی دعوا را که دربردارندة توضیحات کافی بهويژه در مورد مبانی ادعا باشد در
مهلت زمانی متعارف دارد .طرفین امکان استفاده از مشاوران حقوقی مستقل را دارند و حق دارند
کلیة مدارک و داليل مربوطة خود را ارائه دهند .بند آخر اين ماده مقرر میدارد که اين فرآيند
میتواند متضمن ابزاری برای حفظ اطالعات محرمانه باشد ولی اين امر موکول به اين است که
با مقررات قانونی موجود مغاير نباشد.
برخالف اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد ،رفتار عادالنه و منصفانه بهعنوان استاندارد
رفتاری در اين موافقتنامه پذيرفته نشده است ،در حالی که در معاهدات سرمايهگذاری اين اصل
همواره بهعنوان مهمترين استاندارد رفتاری مطرح است .علیرغم استفاده از اصطالح «رفتار
منصفانه و عادالنه» در موافقتنامة تريپس ،قرينهای مبنی بر اينکه تنظیمکنندگان متن اين
موافقتنامه واقعاً اصول حمايتی موجود در معاهدات سرمايهگذاری را در نظر داشتهاند ،وجود
ندارد .بنابراين به نظر میرسد که مفهوم اين اصل در موافقتنامة تريپس با آنچه در معاهدات
33
سرمايهگذاری آمده متفاوت است.
رفتار عادالنه و منصفانه ،دولتها را از نقض انتظارات مشروع سرمايهگذاران منع میکند.
مبنای اين تعهد ،اصل حسننیت است ،هرچند محدود به آن نیست .حمايت از انتظارات مشروع
سرمايهگذاران ،نقش مهمی در بحث حمايت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايهگذاری
 .32ماده  01موافقتنامة تريپس با عنوان رويههای عادالنه و منصفانه مقرر میدارد« :اعضا برای اجرای هريک از حقوق
مالکیت فکری تحت پوشش اين موافقتنامه ،رويههای قضايی و حقوقی در دسترس دارندگان اين حقوق قرار خواهند داد.
خواندگان از حق دريافت بهموقع اخطارية کتبی که متضمن توضیحات کافی علیالخصوص در مورد مبنای ادعا باشد ،برخودار
خواهند بود .طرفین دعوا میتوانند مشاور حقوقی مستقل داشته باشند .رويههای مزبور ،الزامات بیش از اندازه دشواری را در
مورد حضور اجباری افراد تحمیل نخواهند کرد .همة طرفهايی که به اين رويهها متوسل میشوند ،از حق اثبات ادعاهای خود
و ارائة کلیة مدارک الزم به نحو مناسب برخوردار خواهند بود .در اين رويهها اگر مغايرتی با الزامات قانونی موجود وجود نداشته
باشد ،روشی برای تشخیص و محافظت از اطالعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد».
33. Boie, Bertram, The Protection of Intellectual Property Rights through Bilateral Investment Treaties:
Is There a TRIPS-Plus Dimension?, Working Paper No. 2010/19, NCCR Trade Regulation, 2010, p. 16.
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ايفا میکند .ممکن است در مواردی انتظارات مشروع سرمايهگذاران از استانداردهای مندرج در
کنوانسیونهای بینالمللی حقوق مالکیت فکری فراتر رود .مسلماً انتظار سرمايهگذاران در
خصوص سطح حمايت از سرمايههای فکری آنان ،کمتر از استانداردهای موجود در
کنوانسیونهای بینالمللی حقوق مالکیت فکری نخواهد بود .ممکن است سرمايهگذار ادعا کند
که او انتظار داشته مطابق با استانداردهای موافقتنامة تريپس با او برخورد شود .بهويژه اگر دولت
میزبان عضو سازمان تجارت جهانی باشد ،اين ادعا پذيرفتنی است .در چنین صورتی هرچند
معاهدة سرمايهگذاری صراحتاً به اجرای مفاد موافقتنامة تريپس ارجاع نداده است ،اجرای
30
استانداردهای آن طبق دکترين انتظارات مشروع سرمايهگذاران ممکن خواهد بود.
برخی از معاهدات سرمايهگذاری مقرر میدارند که رفتار دولتها بايد مطابق با حقوق
بینالملل باشد .اين امر بیشتر در معاهدات قديمیتر اياالت متحده به چشم میخورد 35.برای
مثال ،بند دوم ماده  1معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری اياالت متحده با آرژانتین مقرر میدارد« :در
رابطه با سرمايههای خارجی ،حمايتی کمتر از آنچه در حقوق بینالملل مقرر است به عمل
نخواهد آمد».
سؤال اصلی در اين خصوص اين است که آيا قلمرو حقوق بینالملل از گسترة حقوق
بینالملل عرفی فراتر رفته و تمامی منابع حقوق بینالملل ازجمله کنوانسیونهای بینالمللی،
اصول کلی حقوقی ،رويههای قضايی و دکترين را که در ماده  30اساسنامة ديوان دادگستری
بینالمللی بدانها اشاره شده است هم دربر میگیرد يا نه؟ بهصورت جزئیتر میتوان اين سؤال را
مطرح کرد که آيا حقوق مالکیت فکری در حقوق بینالمللی مثل موافقتنامة تريپس يا معاهداتی
که تحت نظر وايپو قرار دارند بر مبنای ارجاع معاهدات سرمايهگذاری به قواعد حقوق بینالملل
قابلیت اعمال دارند يا نه؟ در پاسخگويی به اين سؤال ابتدا بايد قلمرو حقوق بینالملل را مشخص
کرد .آيا منظور از عبارت حقوق بینالملل در معاهدات سرمايهگذاری ،صرفاً حقوق بینالملل عرفی
است يا ساير منابع حقوق بینالملل را هم دربر میگیرد؟ در موافقتنامة نفتا ،اعضا با انتشار
بیانیهای تفسیری اعالم کردند که قصدشان از اين عبارت ،ارجاع به حقوق بینالملل عرفی بوده
است .اين تفسیر بعد از آن به روية معاهداتی اعضای نفتا نیز نفوذ کرد .روية معاهداتی اياالت
متحده ،مکزيک و کانادا بعد از اين تفسیر ،قلمرو حقوق بینالملل را محدود به حقوق بینالملل
عرفی دانستند .اما مبنای اين تفسیر کامالً مشخص نیست و مانع از آن نیست که معنايی وسیعتر
از مفهوم حقوق بینالملل در ساير معاهدات ارائه شود 30.هرچند اين موضوع در حوزة حقوق
مالکیت فکری بررسی نشده است ،تفسیری ساده از اين اصل ،اين نتیجه را به دست میدهد که
34. Ibid., p. 17.
35. Mendenhall, J., op.cit., p. 11.
36. Ibid., p. 12.
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ممکن است مرز حقوق بینالملل از حقوق بینالملل عرفی فراتر رود.
در کنار ارجاع به حقوق بینالملل ،معاهدات سرمايهگذاری عموماً مقرر میدارند که رفتار با
سرمايهگذاران خارجی نبايد از حداقل استاندارد بینالمللی پايینتر باشد .حداقل استاندارد
بینالمللی در حوزة حقوق مالکیت فکری به چه معناست؟ آيا اين استانداردهای حداقلی ،مفاد
موافقتنامة تريپس را دربرمیگیرد يا از آن فراتر نیز میرود؟ ممکن است سرمايهگذاری ادعا کند
که بر اساس معاهدة سرمايهگذاری منعقده بین دولت متبوع وی با کشور میزبان بايد مفاد
موافقتنامة تريپس که دربردارندة استانداردهای حداقلی در حوزة حقوق مالکیت فکری است
رعايت شود .اين موضوع که رعايت استانداردهای حداقلی موافقتنامة تريپس با رعايت حداقل
استاندارد بینالمللی در حقوق سرمايهگذاری همخوانی دارد يا نه ،قابل بحث و بررسی است.
چنانچه حداقل استاندارد بینالمللی معاهدات ،ريشه در حقوق بینالملل عرفی داشته باشد،
بهسختی میتوان پذيرفت که استانداردهای حقوق مالکیت فکری تريپس بتواند بهعنوان حداقل

استاندارد بینالمللی در اين حوزه محسوب شود ،چرا که موافقتنامة تريپس جزو حقوق بینالملل
عرفی محسوب نمیشود؛ گرچه ممکن است استانداردهای اين موافقتنامه در آينده با رعايت
30
مستمر از سوی دولتها وارد حوزة حقوق بینالملل عرفی شود.
ممکن است ارجاع به روية دولتها و حقوق بینالملل بهعنوان بخشی از رفتار عادالنه و
منصفانه ،ملهم اين نظر باشد که موافقتنامة تريپس که واجد استانداردهای حداقلی در حوزة
حقوق مالکیت فکری است ،میتواند بهعنوان يکی از منابع حقوق بینالملل عرفی در حمايت از
دارايیهای سرمايهگذاران خارجی تلقی شود .به عبارت ديگر ،استانداردهای موافقتنامة تريپس
با اعمال مستمر از سوی دولتها میتواند بهعنوان بخشی از قانون حاکم طبق معاهدة
39
سرمايهگذاری مربوطه محسوب شود.
در مقابل ،چنانچه حداقل استاندارد بینالمللی مستقل از حقوق بینالملل عرفی تلقی شود،
ارجاع به استانداردهای موافقتنامة تريپس بهعنوان حداقل استاندارد بینالمللی آسانتر خواهد
بود ،چرا که قلمرو موافقتنامة تريپس ،وسیع و جهانشمول است .استانداردهای اين موافقتنامه
عالوه بر اعضای آن ،در بسیاری از موافقتنامههای منطقهای و دوجانبه شناسايی شده است.
بهويژه اگر طرفین متعاهد ،عضو سازمان تجارت جهانی باشند يا موافقتنامة منعقده جنبة
فراتريپس داشته باشد يا مثالً در مقررهای از معاهدة سرمايهگذاری به موافقتنامة تريپس اشاره
شده باشد ،میتواند دلیلی بر اين باشد که مقررات تريپس در حوزة حقوق مالکیت فکری واجد
37. Boie, Bertram, op.cit., p. 18.
38. Ibid., p. 19.
39. Tekeste Biadgleng, Ermias, IP Rights under Investment Agreements: The TRIPS-Plus Implications
for Enforcement and Protection of Public Interest, South Center, 2006, p. 26.
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استاندارهای حداقلی بینالمللی است .بدين ترتیب ،انتظار سرمايهگذار خارجی از موافقتنامة
تريپس بهعنوان حداقل استاندارد بینالمللی میتواند موجّه به نظر برسد 06.با وجود اين ،مفهوم و
گسترة اين استاندارد به حدی مبهم و کلی است که دقیقاً نمیتوان بیان کرد که چه قواعدی
00
تحت شمول آن قرار میگیرند.
 . 2تحلیل ظرفیت اصل حمایت و امنیت کامل در حمایت از حقوق مالکیت فکری
اصل حمايت کامل و امنیت ،يکی از استانداردهايی است که حقوق بینالملل عرفی پايهريزی
کرده است .اين استاندارد مقرر میدارد که دولت میزبان ،سعی و تالش کافی و معقول برای
جلوگیری از ورود خسارت به سرمايهها و خود سرمايهگذار خارجی معمول خواهد داشت .معاهداتی
که اين استاندارد را دربردارند صراحتاً اعمال استاندارد نسبت به سرمايههای خارجی را اعالم
کردهاند ،هرچند اگر به اين استاندارد در معاهدة منعقده نیز اشاره نمیشد ،طبق حقوق بینالملل
01
عرفی ضرورت اعمال آن قابل استنباط بود.
در موافقتنامة دوجانبة سرمايهگذاری ايران با هريک از کشورهای اسپانیا و مغرب ،عبارت
«حمايت کامل و امنیت» در معاهدة ايران با فنالند ،عبارت «حمايت کامل و دائمی» ،عبارت
«امنیت و حمايت کامل و دائم» در موافقتنامة ايران با اتیوپی ،و عبارت «حمايت» در معاهدة
03
ايران با تونس بهکار گرفته شده است.
با وجود تفاوت در تعابیر در معاهدات سرمايهگذاری ،هیچ تفاوت ماهوی در تعهداتی که اين
استاندارد بر عهدة دولت میزبان بار میکند ،ايجاد نمیشود و طبق اين استاندارد در هر حال دولت
میزبان مکلف است از سرمايهگذار خارجی و سرمايههای وی در مقابل اتفاقات و رخدادهای
خسارتبار محافظت کند.
اين استاندارد بهصورت سنتی از سرمايهگذار در برابر خسارات فیزيکی حمايت میکند .اما در
خصوص گسترش قلمرو اين استاندارد نسبت به حمايت از سرمايهگذار در برابر خسارات
غیرفیزيکی ،بین حقوقدانان و مراجع داوری اختالفنظر وجود دارد .روية برخی ديوانهای داوری
مؤيد اين است که اين استاندارد بهصورت سنتی شامل خسارات فیزيکی نسبت به سرمايهها
40. Boie, Bertram, op.cit., p. 19.
 .01حسیبی ،بهآذين؛ «حداقل استاندارد بینالمللی و حمايت از سرمايهگذاران خارجی» ،فصلنامة پژوهش حقوق و سیاست،
شمارة  ،33تابستان  ،0396ص .70
42. Vandevelde, Kenneth J., Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation, Oxford
University Press, 2010, p. 243.

 .03خرم فرهادی ،يوسف؛ تحلیل موافقتنامههای دوجانبة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری میان ايران و ساير کشورها
در دهههای اخیر ( ،)0375-0305رسالة دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،0300 ،
ص .090
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است .در ابتدا استاندارد حمايت و امنیت کامل صرفاً اموال محسوس را دربر میگرفت .در يک
پرونده 00،ديوان داوری بهصراحت اذعان کرد که طبق استاندارد حمايت و امنیت کامل ،دولتها
وظیفه دارند از اموال و دارايیهای فیزيکی سرمايهگذاران در برابر تهديدات خارجی حمايت کنند.
چنانچه اين استاندارد صرفاً دربردارندة امنیت و حمايت فیزيکی باشد و ساير اصول
سرمايهگذاری نیز حمايتهای غیرفیزيکی را دربر نداشته باشد ،چنین خسارتهايی جبراننشده
خواهند ماند .بهخاطر همین کاستیها ،بسیاری از ديوانهای داوری با گسترش قلمرو اصل رفتار
عادالنه و منصفانه ،سعی در پوشش مواردی داشتهاند که خارج از حمايت ساير استانداردها قرار
میگیرد .يکی از موارد تحت پوشش رفتار عادالنه و منصفانه ،تعهد دولت میزبان به فراهمکردن
فضای شفاف و قابلیت پیشبینی قوانین و به نوعی ايجاد امنیت حقوقی است .به همین خاطر
برخی ديوانهای داوری با توسل به گسترة وسیع رفتار عادالنه و منصفانه ،از تفسیر موسع
استاندارد حمايت کامل و امنیت اجتناب کرده و آن را محدود به حمايت از سرمايهگذار در برابر
05
آسیبها و صدمات فیزيکی دانستهاند.
در مقابل ،برخی ديوانهای داوری به اين نتیجه رسیدهاند که اين استاندارد به دلیل نبود متنی
مبنی بر اختصاص اين استاندارد به خسارات فیزيکی ،نسبت به خسارات غیر مادی نیز قابل اعمال
است 00.بهتدريج ديوانهای داوری با ارائة تفاسیر موسع ،حوزة اعمال اين استاندارد را به اموال
نامحسوس نیز گسترش دادند .در پروندهای 07ديوان داوری اعالم کرد« :بر مبنای تعريف واژة
سرمايه که هم دارايیهای محسوس و هم دارايیهای نامحسوس را دربر میگیرد ،ديوان معتقد
است که تعهد به حمايت و امنیت کامل ،گسترهای وسیعتر از حمايت و امنیت اموال فیزيکی را
دربرمیگیرد .تصور امنیت و حمايت فیزيکی از اموال نامحسوس امکانپذير به نظر نمیرسد.
بنابراين در چنین مواردی بهناگزير بايد امنیت را به معنای امنیت قانونی گرفت؛ بدين معنی که
مقررات يک نظام حقوقی بايد مشخص و ثابت بوده و قابلیت پیشبینی داشته باشد .بدين ترتیب،
امنیت مدنظر معاهدات ،صرفاً امنیت فیزيکی نیست.»...
استاندارد حمايت و امنیت کامل ،دولتها را مکلف میکند که برای حمايت از سرمايههای
سرمايهگذاران خارجی در مقابل اغتشاشات ،شورشها و تهديدات ،تالش کافی و مؤثر به عمل
آورند .طبق معاهدة دوجانبة سرمايهگذاری نمونة اياالت متحده ،استاندارد حمايت و امنیت کامل
44. Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Republic of Kazakhstan,
ICSID Case No. ARB/05/16, Award, 29 July 2008, para. 668.
45. Foster, George K., “Recovering 'Protection and Security': The Treaty Standard’s Obscure Origins,
Forgotten Meaning, and Key Current Significance”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45,
Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper, p. 1100.
46. Vandevelde, Kenneth J., op.cit., p. 244.
47. Siemens v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award,6 February 2007, para. 303.

ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمایهگذاری در حمایت از ...



121

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرفاً به حمايتهای پلیسی مقتضی طبق حقوق بینالملل عرفی محدود خواهد بود .دولتها
صرفاً موظفاند از خطرات قريبالوقوعی که به سبب ناآرامیها يا شورشها ،اموال سرمايهگذاران
00
خارجی را تهديد میکند ،از طريق نیروهای امنیتی حمايت معقول به عمل آورند.
حقوق مالکیت فکری در معرض تهديدات فیزيکی نیستند .ازبینرفتن کاالهايی که نماد نوع
خاصی از حقوق مالکیت فکری هستند ،ارزش حقوق مالکیت فکری را از بین نمیبرد .بنابراين در
اين معنا اين استاندارد در حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايهگذاران خارجی کارآيی خاصی
نخواهد داشت.
اگر تفسیر لفظی ارائهشده در پروندة تلکم پذيرفته شود و گسترة اين استاندارد ،محدود به
دارايی های فیزيکی دانسته شود ،ديگر امکان اعمال آن به حقوق مالکیت فکری که مستعد ورود
خسارت فیزيکی نیست ،میسر نخواهد بود .اين نتیجه با واقعیتهای نظام سرمايهگذاری معاصر
سازگاری ندارد .امروزه قسمت عمدة سرمايهها را سرمايههای ناملموس تشکیل میدهد .حقوق
مالکیت فکری جزء الينفک تجارت و سرمايهگذاری بینالمللی محسوب میشود .عدم حمايت از
اين دسته از حقوق قابل پذيرش نیست.
دلیل اين که آرای ديوانهای داوری عموماً اين استاندارد را محدود به اموال فیزيکی کردهاند،
اين بوده که موضوع پروندههای مربوطه ،اموال عینی و مادی بوده است و ديوان در همان قلمرو
موضوعی دعوا اين استاندارد را در حیطة اموال فیزيکی بحث کرده است .اين امر به معنای تمايز
و مرزبندی بین اموال مادی و غیرمادی نبوده و صرفاً نشان میدهد که رويه و دعاوی اقامهشده
عموماً در خصوص اموال و دارايیهای فیزيکی بوده است 09.چگونه میتوان پذيرفت که کشوری
از خطر قريبالوقوع آسیبهايی که ممکن است به حقوق مالکیت فکری سرمايهگذاران وارد آيد و
منجر به نقض اين دسته از حقوق شود ،آگاه باشد و هیچگونه عملی در جهت حمايت از
سرمايهگذاران انجام ندهد.
در اعمال استاندارد محافظت و امنیت کامل ،مرز مشخصی بین اموال محسوس و نامحسوس
56
وجود ندارد .اين اصل بر تمام انواع سرمايهها بهصورت مطلق اعمال میشود .در پروندة
مطرحشده در ديوان داوری اکسید ،ديوان صراحتاً اعالم کرد که طبق مقررات نفتا ،اصل حداقل
استاندارد بینالمللی ،دارايیهای غیرمادی ازجمله ادعاهای قراردادی را نیز دربرمیگیرد .بدين
ترتیب ،سرمايهگذاران میتوانند علیه دولتی که اقدامات و تدابیر الزم برای حمايت و امنیت کامل
48. Tekeste Biadgleng, Ermias, op.cit., p. 25.
49. Mendenhall, J., op.cit., p. 11.
50. Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, Award,
2002, para. 98.
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از حقوق مالکیت فکری و ساير دارايیهای نامحسوس را به عمل نیاورده ،اقامة دعوا کنند 50.البته
بايد توجه داشت که اقتضائات اين اصل در حوزة دارايیهای فکری با حقوق ناشی از اموال
فیزيکی و عینی متفاوت خواهد بود.
برخالف استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه که در آن افعال و اقدامات دولت ،موجبات نقض
اين استاندارد را فراهم میآورد ،در استاندارد حمايت و امنیت کامل ،موضوع اصلی قابل توجه اين
است که آيا دولت زمینة الزم برای حمايت از دارايیهای فکری سرمايهگذاران خارجی را فراهم
51
کرده است يا نه.
 .3تحلیل ظرفیت اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد در حمایت از حقوق
مالکیت فکری
مقررات مربوط به اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد ،کارکردی موازی با يکديگر دارند؛ به
همین جهت میتوان آنها را با هم بررسی کرد .رفتار ملی در صدد فراهمآوردن رفتاری مشابه
آنچه با سرمايهگذاران داخلی صورت میگیرد با سرمايهگذاران خارجی است .اين اصل رفتاری از
اين حیث در کنار رفتار دولت کاملهالوداد قرار میگیرد که به دنبال تضمین رفتار برابر برای
سرمايهگذاران خارجی در کشور میزبان است 53.طبق اين اصل ،نحوة رفتار دولت میزبان با
سرمايهگذار خارجی بايد به همان نحو رفتار با سرمايهگذار داخلی باشد.
با درج شرط دولت کاملهالوداد در معاهدات سرمايهگذاری نیز طرفین متعاهد در مقابل
يکديگر تعهد میکنند که در مقابل سرمايهگذاران طرف ديگر ،رفتاری داشته باشند که پايینتر از
50
رفتار با ساير شرکای تجاری يا سرمايهگذاران کشورهای ثالث نباشد.
اين دو استاندارد ضد تبعیض ،با يکديگر مرتبط هستند؛ آنها سرمايهگذاران را از تبعیض بر
اساس ملیت محافظت میکنند؛ چه اين تبعیض به نفع اتباع داخلی و به ضرر بیگانگان باشد
(رفتار ملی) و چه به نفع اتباع يک کشور ثالث بر علیه اتباع کشور ديگر (دولت کامله الوداد).
ضعف اصلی اين استاندارد رفتاری در اين است که چنانچه سطح حمايتی دولت میزبان با
سرمايهگذاران داخلی در حد مطلوبی نباشد ،تأثیری در ارتقای استاندارد رفتار با سرمايهگذار
51. Tekeste Biadgleng, Ermias, op.cit., p. 25.
52. Gibson, Christopher S., op.cit., p. 440.
53. United Nations Conference on Trade and development (UNCTAD), National Treatment,
UNCTAD/ITE/IIT/11, vol. IV, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements,
United Nations Publication, 1999, p. 3, Available at: <http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf>,
last seen 17th July 2022.

 .50چاوشی ،فريدهالسادات؛ شرط ملت کاملهالوداد از منظر حقوق بینالملل عمومی ،رسالة دکتری حقوق بینالملل ،دانشکدة
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی ،0300 ،ص  13به بعد.
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خارجی نخواهد داشت .هرچند در بسیاری از موارد ،اصل رفتار ملی با الزام دولت میزبان به رفتار
برابر بین اتباع داخلی و سرمايهگذاران خارجی ،دسترسی سرمايهگذاران خارجی به بازار را تسهیل
کرده است ،در مواقعی که دولت میزبان ،حقوق و آزادیهای اتباع داخلی را محدود کرده باشد،
بهموجب اين اصل ،اين محدوديتها بايد به سرمايهگذاران و سرمايهگذاریهای خارجی نیز
سرايت پیدا کند .اما در چنین مواردی طبق اصول و موازين حقوق بینالملل ،عدول دولت میزبان
از حداقل استانداردهای رفتاری با سرمايهگذاران خارجی و سرمايههای آنان مجاز نخواهد بود .در
واقع با درج استاندارد رفتار ملی در معاهدات سرمايهگذاری ،سرمايهگذاران خارجی از حقوقی برابر
با سرمايهگذاران داخلی بهرهمند میشوند .اما در صورتی که مقررات حقوق بینالملل ،سطح
حمايتی باالتری در مقايسه با مقررات داخلی دولت میزبان را تجويز کنند ،علیاالصول مفاد و
موازين حقوق بینالملل در مورد سرمايهگذاران خارجی و سرمايهگذاریهای آنان به اجرا گذاشته
55
خواهد شد.
لذا ممکن است سرمايهگذاران بر مبنای اصل دولت کاملهالوداد ،حمايتهايی فراتر از آنچه
معاهدة سرمايهگذاری منعقده بین دولت متبوع آنان با کشور میزبان مقرر کرده است ،مطالبه کنند.
بدين ترتیب ،سؤال اصلی دربارة ارتباط اصل دولت کاملهالوداد و حقوق مالکیت فکری اين است
که آيا سرمايهگذاران با استفاده از اصل دولت کاملهالوداد میتوانند از حمايتهای مؤثرتری که در
ساير موافقتنامههای حقوق مالکیت فکری دولت میزبان با ديگر کشورها مقرر شده است،
بهرهمند شوند يا نه؟ اين موافقتنامهها طیف وسیعی از معاهدات را دربرمیگیرد مثل موافقتنامة
تريپس و ساير معاهداتی که در حوزة حقوق مالکیت فکری منعقده شدهاند يا ديگر معاهدات
تجاری و سرمايهگذاری که دربردارندة مقرراتی در حمايت از حقوق مالکیت فکری هستند.
طبق اصل وحدت موضوع ،استاندارد دولت کاملهالوداد صرفاً در مورد حقوقی که دارای
موضوعات يکسانی هستند اعمال میشود 50.در برخی از پروندهها با تفسیر موسع ،دامنة اعمال
اين استاندارد را گسترش دادهاند .در يک پرونده 57،سرمايهگذار بر اساس معاهدة سرمايهگذاری
منعقده بین اسپانیا و آرژانتین اقامة دعوا کرد و طبق اصل دولت کاملهالوداد ،آيین دادرسی
سهل تری را که در معاهدة ديگری مقرر شده بود ،مطالبه کرد .اين اصل به سرمايهگذار امکان داد
تا از فرآيند حلوفصل اختالفات معاهدة سرمايهگذاری اسپانیاـ آرژانتین که مقرر میکرد قبل از
 .55عسکری ،پوريا؛ حقوق سرمايهگذاری خارجی در روية داوری بینالمللی ،شهر دانش ،0390 ،ص .075
56. Voon, Tania , Mitchell, Andrew, Munro, James, “Intellectual Property Rights in International
Investment Agreements: Striving for Coherence in National and International Law”, In: Lim, C.L,
Mercurio, Bryan (eds.), International Economic Law after the Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines,
Melbourne Legal Studies Research Paper, No. 675, 2012, p. 11.
57. Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7, Decision of the
Tribunal on Objections to Jurisdiction, 25 January 2000, paras. 38-63.
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ارجاع موضوع به داوری ،خواهان بايد برای مدت  00ماه دعوا را در دادگاههای داخلی دولت
میزبان مطرح و پیگیری کند ،عدول کرده و مستقیماً موضوع را در ديوان داوری مطرح کند.
مطابق رأی ديوان در اين خصوص ،فارغ از موضوع اصلی و مقررات ماهوی معاهده ،نظام
حلوفصل اختالفات مقرر در معاهده برای حمايت از سرمايهگذاری مقرر شده است .بر اساس اين
استدالل ،هرچند حمايت از حقوق مالکیت فکری موضوع اصلی معاهدات سرمايهگذاری نیست،
بر مبنای هدف اصلی معاهدات که حمايت از سرمايههای سرمايهگذاران خارجی است میتوان
50
اصل دولت کاملهالوداد را به حقوق مالکیت فکری هم گسترش داد.
معیار تشخیص رفتار مساعدتری که به نفع سرمايهگذار است ،خصوصاً در عرصة حقوق
مالکیت فکری محل مناقشه است .در برخی از پروندههای داوری 59به جستجوی اين معیار
پرداخته شده است .جوابگويی به اين سؤال آسان نیست چرا که معیار رفتار مساعدتر در حوزة
حقوق مالکیت فکری بستگی به نظر و ديدگاه سرمايهگذار دارد .برای برخی از سرمايهگذاران
خصوصاً دارندگان حقوق مالکیت فکری ،حمايتهای قویتر از حقوق مالکیت فکری آنان مثل
افزايش مدت بهرهبرداری از حق اختراع ،رفتاری مساعد و به نفع آنان محسوب میشود ،در حالی
که برای سرمايهگذارانی که قصد بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری سايرين را دارند ،برعکسِ
اين امر يعنی حمايت ضعیفتر از اين دسته از حقوق میتواند رفتاری مساعدتر به حال آنان
محسوب شود .اين دوگانگی میتواند بهعنوان مانعی بر سر راه گسترش اصل کاملهالوداد
06
معاهدات سرمايهگذاری به معاهدات حقوق مالکیت فکری محسوب شود.
در نظام معاهدات حقوق مالکیت فکری ،اصول دولت کاملهالوداد و رفتار ملی جزو پايههای
اساسی حقوق مالکیت فکری بینالمللی محسوب میشوند .از اين اصول در مادههای  3و 0
موافقتنامة تريپس سخن به میان آمده است.
ماده  0موافقتنامة تريپس مقرر میدارد« :در خصوص حقوق مالکیت فکری ،هر گونه مزايا،
منافع ،امتیازات يا معافیتی که يکی از اعضا به اتباع هر کشور ديگر اعطا کند ،سريعاً و بدون
هیچ گونه قید و شرطی نسبت به اتباع تمام اعضای ديگر نیز اعمال خواهد شد» .در ادامه ،ماده
استثنائات اين اصل را مطرح میکند .در مادة بعدی 00برای حفظ جايگاه وايپو و همچنین رعايت
حقوق مکتسبة افراد ،رويههای موجود در موافقتنامههای چندجانبه تحت نظارت وايپو در
58. Voon, Tania S., et al., op.cit., p. 11.
59. Plama Consortium v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Award, 27 August 2008,
para. 208.
60. Voon, Tania S., et al, op.cit., p. 12.

 .71ماده  5موافقتنامة تريپس مقرر میدارد« :تعهدات مندرج در مواد  3و  0در خصوص رويههای مقرر در موافقتنامههای
چندجانبة منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد کسب يا حفظ حقوق مالکیت فکری قابل اعمال نخواهد بود».
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خصوص کسب يا حفظ حقوق مالکیت فکری از شمول اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد
استثنا شده است.
مالحظه میشود که برخالف ساير موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی ،موافقتنامة
تريپس هیچگونه استثنای صريحی را بر اصل کاملهالوداد در خصوص مزايايی که طبق ساير
معاهدات دوجانبه نظیر معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری به اتباع ساير اعضا اعطا میشود،
دربرندارد .بدين ترتیب ،هرگونه حمايت مساعدتر از حقوق مالکیت فکری که به يکی از اتباع
عضو اعطا میشود ،بايد بدون استثنا به تمام اعضا گسترش داده شود.
بنابراين نظام مؤثرتر حقوق مالکیت فکری مقرر در معاهدات سرمايهگذاری که اعضای
سازمان تجارت جهانی منعقد میکنند ،طبق اصل دولت کاملهالوداد موافقتنامة تريپس بايد به
ساير اتباع اعضای سازمان تجارت جهانی نیز اعطا شود .تعهدات رفتاری دولت میزبان مثل رفتار
عادالنه و منصفانه يا حمايت و امنیت کامل بر مبنای معاهدات سرمايهگذاری میتواند امتیاز و
مزيت تلقی شود که بايد به حمايت از سرمايههای فکری ساير اعضا نیز گسترش داده شود .حتی
برخی 01معتقدند که سرمايهگذاران اعضای سازمان تجارت جهانی میتوانند بر مبنای اصل
کاملهالوداد موافقتنامة تريپس ،از نظام حل و فصل اختالفات موجود در معاهدات سرمايهگذاری
دولت میزبان بهره برده و دعوا را مستقیماً در مرجع داوری مطرح کنند.
به نظر میرسد چنین تفسیر موسعی از اصل دولت کاملهالوداد موافقتنامة تريپس و گسترش
آن به نظام حلوفصل اختالفات سرمايهگذارـ دولت میزبان يا حتی نسبت به حمايتهای ماهوی
معاهدات سرمايهگذاری از حقوق مالکیت فکری صحیح نباشد .تفسیر دقیقتر ماده  0موافقتنامة
تريپس بايد با درنظرگرفتن اصل وحدت موضوع صورت گیرد .در اين صورت ،امکان بهرهبرداری
از اصل دولت کاملهالوداد مقرر در موافقتنامة تريپس برای گسترش امتیازات و مزايای معاهدات
سرمايهگذاری به ساير اعضای سازمان تجارت جهانی به دلیل يکساننبودن موضوع اين معاهدات
با موافقتنامة تريپس میسر نخواهد بود .گسترش مقررات حمايتی معاهدات سرمايهگذاری به
موافقتنامة تريپس بر مبنای اصل دولت کاملهالوداد ،قلمرو نظام حلوفصل اختالفات سازمان
تجارت جهانی را بسیار محدود کرده و در عمل موجب ازبینرفتن آن خواهد شد .عالوه بر اين در
صورت پذيرش چنین تفسیر موسعی از اصل دولت کاملهالوداد در موافقتنامة تريپس بايد اين
برداشت را در خصوص ساير موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی هم اعمال کرد .برای مثال،
موافقتنامة عمومی تجارت خدمات مانند تريپس دربردارندة اصل دولت کاملهالوداد در حمايت از
خدمات و ارائهدهندگان آن است .در صورت چنین تفسیر موسعی از اين اصل ،مقررات سازمان
62. Voon, Tania S., et al., op.cit., p. 13.

111



مجلة حقوقی بینالمللی /شمارة  /76پاییز 1041

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
03

تجارت جهانی بهصورت ناگهانی و به نحو چشمگیری گسترش پیدا خواهد کرد.
تعدادی از موافقتنامههای جديد سرمايهگذاری ،قلمرو اين اصول را تمام مراحل سرمايهگذاری
(از مرحلة قبل از پذيرش تا مرحلة بعد از پذيرش سرمايهگذاری) میدانند 00.برای مثال ،ماده  0013و
 0010موافقتنامة استرالیا با اياالت متحده 05،از اصول رفتار ملی و دولت کاملهالوداد ،هم در مورد
سرمايهگذاران و هم در مورد سرمايههای تحت پوشش معاهدات ،نهتنها در مرحلة بعد از پذيرش
00
سرمايهگذاری بلکه در مرحلة قبل از پذيرش نیز حمايت میکنند.
در مقابل ،بسیاری از معاهدات سرمايهگذاری ،اصول رفتار ملی و دولت کاملهالوداد را در
مرحلة قبل از پذيرش سرمايهگذاری اعمال نمیکنند و صرفاً بعد از انجام سرمايهگذاری و در
خصوص حقوق مالکیت فکری بعد از کسب اين حقوق در کشور میزبان اين اصول را اعمال
میکنند .در چنین وضعیتی دولت میزبان میتواند فرآيند اعطای حقوق مالکیت فکری به
سرمايه گذاران خارجی را منوط به شرايط خاصی بکند که از آنچه در مورد اتباع خود در عمل اجرا
می شود متفاوت است .در مقابل چنانچه اين اصول بر هر دو مرحلة قبل و بعد از پذيرش
سرمايهگذاری اعمال شوند ،سرمايهگذار میتواند در صورت حدوث اختالف در مورد کسب و
شناسايی حقوق مالکیت فکری نیز علیه دولت میزبان طرح دعوا کند .گسترش اين اصول به
مرحلة قبل از پذيرش سرمايهگذاری و همچنین به سرمايهگذاران 07میتواند موجب رشد و توسعة
00
حقوق مالکیت فکری شود.
هرچند اصل دولت کاملهالوداد میتواند به گسترش حمايت از حقوق مالکیت فکری بینجامد،
در مقابل ممکن است خطراتی هم در اين حوزه ايجاد کند .ممکن است استثنائات موجود در
موافقتنامه به دلیل اينکه در ساير موافقتنامهها چنین استثنائاتی ذکر نشدهاند ،بیاثر شده و
ارزش اجرايی خود را از دست بدهند .برای اجتناب از اين امر ،برخی معاهدات سرمايهگذاری
بهويژه معاهداتی که بعد از  1660منعقد شدهاند ،دربردارندة قیدی مبنی بر محدوديت قلمرو
63. Ibid.
 .70برای مثال ،ن.ک :ماده  310موافقتنامة تجارت آزاد چین با آسهآن ،بند اول ماده  037موافقتنامة تجارت آزاد چین با
نیوزيلند ،ماده  061110موافقتنامة تجارت آزاد شیلی با استرالیا ،بند اول ماده  017موافقتنامة تجارت آزاد چین با پرو ،مواد 07
و  00موافقتنامة تجارت آزاد ژاپن با سوئیس و بند اول ماده  57موافقتنامة تجارت آزاد ژاپن با مکزيک.
65. Australia–United States Free Trade Agreement (AUSFTA), entered into force on 1 January 2005.
66. Mercurio, Bryan, “Awakening the Sleeping Giant: Intellectual Property Rights in International
Investment Agreements”, Journal of International Economic Law, vol. 15, Issue 3, 2012, p. 884.

 .76در اين خصوص برخی از معاهدات صرفاً از سرمايهها حمايت میکنند نه از سرمايهگذاران .معاهدات قديمیتر سرمايه
گذاری عموماً نسبت به خود سرمايهگذاران صرفاً حمايتها و حقوق بعد از پذيرش سرمايهگذاری را قائل هستند ،در حالی که
بسیاری از معاهدات مدرن سرمايهگذاری تمامی حمايتها و حقوق قبل و بعد از پذيرش را ،هم نسبت به سرمايهها و هم
نسبت به خود سرمايهگذاران اعمال میکنند.
68. Ibid.
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اعمال اصل دولت کاملهالوداد هستند .زيرنويس ماده  0610موافقتنامة تجارت آزاد استرالیا با
شیلی صراحتاً اذعان میکند که اصل دولت کاملهالوداد و اصل رفتار ملی نسبت به فرآيندهای
حلوفصل اختالفات که در بخش (ب) اين فصل آمده است ،اعمال نخواهد شد .ماده  0060نفتا
حتی محدوديت گسترهتری وضع کرده است .در اين ماده آمده است که اصل رفتار ملی (موضوع
ماده  )0661و اصل دولت کاملهالوداد (موضوع ماده  )0663در مورد تدابیری که نسبت به تعهدات
موضوع ماده ( 0763حقوق مالکیت فکری و رفتار ملی) استثنا محسوب میشود يا تعهدات مذکور را
کاهش میدهد ،اعمال نخواهد شد .در صورت نبود چنین بندهايی در معاهدات ،از اصل دولت
کاملهالوداد برای گسترش هرنوع حمايت مساعدتر و ازبینبردن استثنائات موجود در برخی
09
معاهدات سرمايهگذاری خاص در عمل استفاده میشود.
 .0تحلیل استاندارد شرط فراگیر در حمایت از حقوق مالکیت فکری
يکی از پرمناقشهترين استانداردهای رفتاری در حوزة معاهدات سرمايهگذاری ،شرط التزام است.
با درج اين شرط در معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری ،دول متعاهد مکلف میشوند که تعهدات
خود را در مورد سرمايهگذاریهای سرمايهگذاران طرف مقابل رعايت و تضمین کنند .به دلیل
اينکه با درج اين شرط ،توافقات دولت میزبان و سرمايهگذار خارجی در حوزة سرمايهگذاری تحت
76
حمايت معاهدة سرمايهگذاری منعقده قرار میگیرد ،به اين استاندارد ،شرط فراگیر گفته میشود.
قريب به هشتاد درصد معاهدات سرمايهگذاری منعقدة ايران با شرکای تجاری خود حاوی
شرط فراگیر است 70.ادبیات موجود در بیان تعهدات اين استاندارد تقريباً يکسان است .برای مثال
در ماده  06موافقتنامة تشويق و حمايت از سرمايهگذاری متقابل بین دولت جمهوری اسالمی
ايران و تونس 71آمده است« :هريک از طرفهای متعاهد ،رعايت تعهداتی را که در ارتباط با
سرمايهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است ،تضمین
میکند» .اين عبارت که مؤيد شرط فراگیر است ،در قريب به اتفاق معاهدات سرمايهگذاری ايران
با تغییرات عبارتی جزئی به کار رفته است.
استاندارد شرط فراگیر به اين معنی است که قراردادهايی که دولت میزبان با سرمايهگذاران
خارجی اتباع طرف ديگر معاهده در حوزة سرمايهگذاری منعقد میکند تحت چتر حمايتی معاهدة
69. Ibid., p. 888.
70. Stevens, Margrete, Dolzer, Rudolf, op.cit., p. 153.
 .61پیران ،حسین؛ «شرط التزام در معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری» ،مجلة حقوقی بینالمللی ،سال بیست و ششم ،شمارة
 ،06بهار و تابستان  ،0300ص .100
 .62اين معاهده مشتمل بر ماده واحدة منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و يک پروتکل در 0301/61/13
به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید.

112



مجلة حقوقی بینالمللی /شمارة  /76پاییز 1041

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرمايهگذاری منعقده بین دولت میزبان با دولت متبوع سرمايهگذار خارجی قرار گیرد 73.طبق مفاد
اين شرط ،هر طرف قرارداد بايد در طول مدت قرارداد ،تعهدات و قول و قرارهای خود در قبال
70
دارايی اتباع طرف ديگر قرارداد را تضمین کند.
به نظر برخی از حقوقدانان ،شرط التزام ،تعهدات دولت میزبان را که ناشی از قراردادهای
خصوصی با سرمايهگذار خارجی هستند به تعهدات بینالمللی ارتقا میدهد .اما به نظر برخی قدر
متیقن از معنای شرط التزام اين است که دولت ملزم به رعايت تعهدات خود در قبال
سرمايهگذاران خارجی است و صرفاً زمانی که دولت از اجرای اين تعهدات خودداری کند و
سرمايهگذار نتواند با مراجعه به روشهای احقاق حق پیشبینیشده در قرارداد خصوصی به حق
خود نائل آيد ممکن است به مسئولیت بینالمللی دولت منجر شود 75.برخی از صاحبنظران نیز
بر اين عقیده اند که شرط التزام صرفاً بیان دوبارة اصل وفای به عهد در معاهدات است که خود
70
بخش ساختاريافتهای از حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود.
در تفسیر سنتی و مرسوم ،اين استاندارد بر تمامی قراردادهای مربوط به سرمايهگذاری منعقده
بین سرمايهگذار خارجی و دولت میزبان حاکم است .به همین خاطر ،نقض هر نوع تعهد قراردادی
از جانب دولت میزبان به نقض اين استاندارد منجر خواهد شد.
آرای ديوانهای داوری طیف وسیعی از معانی را برای اين شرط قائلاند .برخی از اين تفاسیر
مضیق و برخی نیز دربردارندة تعاريف و تفاسیر موسعی از اين مفهوم هستند .آرايی که مفهومی
حداقلی و مضیق از اين شرط ارائه میدهند ،هیچگونه نتیجة عملی برای مقررات مربوط به اين
شرط دربر ندارند .در مقابل ،تفسیر موسع از اين شرط با مبنا قراردادن معنای تحتالفظی شرط
فراگیر معتقد است که نقض هر نوعی از تعهدات قراردادی به نقض شرط فراگیر خواهد انجامید.
طرفداران تفسیر مضیق اين مفهوم بر اين باورند که تفسیر موسع ،کوچکترين اختالفات
قراردادی را به اختالفات معاهدهای تبديل خواهد کرد و اين به معنی بیمعناشدن استانداردهای
77
ديگر بهويژه استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه خواهد بود.
آرايی که به دنبال محدودکردن قلمرو استاندارد شرط فراگیر بودهاند به اين سؤال که با چنین
 .63حسیبی ،بهآذين؛ دولت و سرمايهگذاران خارجی :استانداردهای بینالمللی ،شهر دانش ،0396 ،ص .316
74. Wong, Jarrod, “Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: Of Breaches of Contract, Treaty
Violations, and the Divide between Developing and Developed Countries in Foreign Investment
Disputes”, George Mason Law Review, vol. 14, 2006, p. 148.

 .65پیران؛ همان ،ص.100
 .67برای ديدن تفصیل اين نظرات ،ن.ک :قربانی کريمی ،الهه؛ جايگاه و تأثیر شرط التزام در تعهدات سرمايهگذاری،
پاياننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،بهمن  ،0309ص  9به بعد.
 .66کدخدايی ،عباسعلی و فاطمه امیری؛ «نقش شرط فراگیر در ايجاد مسئولیت بینالمللی دولت از منظر کمیسیون حقوق
بینالملل» ،فصلنامة حقوق ،مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دورة  ،01شمارة  ،1تابستان  ،0390صص .133-109
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تفاسیری چه معنايی از اين استاندارد باقی خواهد ماند ،جوابی ندادهاند .قبول چنین تفاسیری در
واقع به ازبینرفتن موضوعیت اين استاندارد خواهد انجامید .بنابراين به نظر میرسد که هر نوع
نقض تعهدات قراردادی در گسترة اين استاندارد قرار میگیرد .اين تفسیر همخوانی و مطابقت
بیشتری با پیشینة تاريخی و فلسفة شکلگیری اين استاندارد و اهداف معاهدات دوجانبة
70
سرمايهگذاری در جهت حمايت از سرمايهگذاری خارجی دارد.
همانگونه که ذکر شده ،مراجع داوری در تبیین قلمرو اين استاندارد با يکديگر اختالفنظر
دارند .از يک طرف عدهای معتقدند که شرط التزام صرفاً قراردادهای خاصی را که بین دولت
میزبان و طیف خاصی از سرمايهگذاران منعقد شده است دربرمیگیرد .از طرف ديگر برخی بر اين
باورند که شرط التزام دربردارندة تمامی تعهدات دولت میزبان است ،اعم از اينکه اين تعهدات
ناشی از قوانین داخلی ،تصمیمات اداری دولت يا الزامات بینالمللی باشد .بههمینترتیب ،برخی
از آرای محاکم داوری بینالمللی قلمرو تعهدات ناشی از شرط التزام را به تعهدات خاصی در
رابطه با طیف خاصی از سرمايهگذاران محدود کردهاند ،در حالی که برخی از آرا با برداشت
مفهومی گسترده از تعهدات اين استاندارد ،آن را به تمامی تعهدات دولت میزبان گسترش
79
دادهاند.
بنابراين هر نوع تعهدی در رابطه با سرمايههای سرمايهگذاران خارجی و نحوة رفتار با آنان در
قلمرو اين شرط قرار میگیرد و رعايت تعهدات بینالمللی که دولت میزبان بهموجب کنوانسیونها
يا معاهدات منطقهای و دوجانبه پذيرفته است ،طبق اين شرط الزامی است .از مهمترين تعهدات
بینالمللی هر دولتی ،تعهداتی است که دولت در زمینة حقوق مالکیت فکری بر عهده گرفته
است .حقوق مالکیت فکری تأثیرات مهمی بر جريان سرمايهگذاری خارجی دارد و هدف از برخی
06
از معاهدات مالکیت فکری مثل تريپس ،تسهیل سرمايهگذاری و آزادسازی تجارت است.
بنابراين در صورت نقض حقوق مالکیت فکری ،سرمايهگذار خارجی میتواند بر مبنای نقض
قرارداد سرمايهگذاری و معاهدات بینالمللی حقوق مالکیت فکری از سوی دولت میزبان ،وی را
به داوری فرا بخواند ،هرچند به نظر میرسد چنین تفسیر گستردهای از اين شرط ،مغاير با اصل
حاکمیت ارده باشد ،چرا که دولت میزبان در مقابل سرمايهگذار خارجی برای رعايت الزاماتی که
وی در ساير معاهدات بینالمللی مثل تريپس بر عهده گرفته است ،هیچگونه تعهد صريحی
 .68حسیبی؛ همان ،ص .337
79. Voon, Tania S., et al., op.cit., p. 21.
80. Grosse Ruse-Khan, Henning, Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration:
From Plain Packaging to Patent Revocation, Fourth Biennial Global Conference of the Society of
& International Economic Law (SIEL), Working Paper No. 2014-21, Max Planck Institute for Innovation
Competition Research Paper No. 14-13, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No.
52/2014, 2014, p. 33.
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ندارد 00.ولی با توجه به استدالالتی که در بند دوم اين مقاله به عمل آمد به نظر میرسد در
مواردی میتوان دولت میزبان را متعهد به رعايت حداقل استانداردهای بینالمللی در حوزة حقوق
مالکیت فکری دانست.
نتیجه
نظام حقوق سرمايهگذاری از دو طريق عمده بر حقوق مالکیت فکری اثر گذاشته و سبب ارتقای
آن میشوند .حمايتهای حقوق بینالملل سرمايهگذاری از حقوق مالکیت فکری گاهی بهصورت
عام و کلی است و محتوای عام معاهدات سرمايهگذاری همچنان که از ساير انواع سرمايهها
حمايت به عمل میآورند ،از حقوق مالکیت فکری نیز حمايت میکنند .گاهی نیز برخی از اين
معاهدات بهصورت اختصاصی وارد بحثهای ماهوی حقوق مالکیت فکری شده و استانداردهای
آن را ارتقا میبخشند.
حقوق بینالملل سرمايهگذاری دربردارندة يک سری استانداردهای رفتاری در حمايت از
سرمايهها و سرمايهگذاران خارجی است که با ورود سرمايه به کشور میزبان ،دولت مربوطه مکلف
به رعايت آنها است .با احتساب حقوق مالکیت فکری بهعنوان يکی از اشکال سرمايه ،نظام
حقوق مالکیت فکری نیز از تمامی اين حمايتها بهرهمند میشود .حمايت از دارايیهای فکری از
طريق نظام حقوقی سرمايهگذاری خارجی موضوع جديدی است که در دهههای اخیر از سوی
سیاستگذاران و دولتمردان کشورهای صنعتی با انعقاد معاهدات تجاری و سرمايهگذاری در عمل
مطرح شده و سپس مورد بررسی علمی و آکادمیک محققین قرار گرفته است .هرچند حمايت از
حقوق مالکیت فکری از طريق انواع ديگر معاهدات ،قبل از گسترش معاهدات دوجانبة
سرمايهگذاری نیز وجود داشته ،از زمان پیدايش معاهدات سرمايهگذاری حمايت از حقوق مالکیت
فکری بهصورت جدیتر و دقیقتر در مرکز توجه قرار گرفته است.
با تحلیل ظرفیت تعهدات دولت میزبان در جهت حمايت از حقوق مالکیت فکری میتوان
گفت که استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمايهگذاری يکی از ابزارهای مؤثر و قدرتمند در
حمايت از حقوق مالکیت فکری محسوب میشوند .از اين حیث معاهدات سرمايهگذاری در کنار
نظام حقوق مالکیت فکری و بدون دخالت مستقیم در مقررات آن ،جنبة حمايتی داشته و از نظام
حقوق مالکیت فکری به نحو مؤثری حمايت به عمل میآورند .اين حمايتها از مرحلة پذيرش
سرمايهگذاری و نحوة رفتار با مالکان حقوق مالکیت فکری که در اين نظام ،سرمايهگذار نامیده
میشوند ،شروع و تا مرحلة حلوفصل اختالفات ادامه میيابند .اين تعهدات ،اشخاص ثالث را از
تعرض به دارايیهای فکری سرمايهگذاران خارجی برحذر میدارند و در صورت حدوث چنین
81. Ibid., p. 34.
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امری ،روشهای جبران خسارت متناسبی را پیشبینی کردهاند.
در اين مقاله ظرفیت استاندارهای رفتاری حقوق بینالملل سرمايهگذاری يعنی استانداردهای
رفتار عادالنه و منصفانه ،حمايت و امنیت کامل ،اصل رفتار ملی ،اصل دولت کاملهالوداد و شرط
فراگیر در حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايهگذاران خارجی بحث و بررسی شد .حقیقت اين
است که تعهد دولتها به رعايت استانداردهای رفتاری با سرمايهگذاران خارجی ،بهويژه در مورد
سه استاندارد آخر در برخی از موارد ممکن است به منزلة نقض حقوق مالکیت فکری تلقی نشود،
ولی استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه با شیوههای اعمال صحیح تشريفات قانونی و جلوگیری از
جانبداری يا دشمنی از سوی دولت میزبان ،روية حمايتی قابل قبولی را از سرمايههای فکری
سرمايهگذاران خارجی ايجاد کرده است .از روية ديوانهای داوری سرمايهگذاری چنین برداشت
میشود که آنان از استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه بهعنوان ابزاری برای پرکردن شکافهايی
که ساير استانداردهای رفتاری در قبال اقدامات ناعادالنه ،ظرفیت پاسخگويی نداشتهاند ،استفاده
کردهاند.
هرچند استانداردهای رفتاری عموماً در جهت تقويت حمايت از حقوق مالکیت فکری گام
برمیدارند ،بايد منافع کشور میزبان و سرمايهگذار خارجی توأمان در نظر گرفته شود .در برخی
موارد ممکن است اعمال کامل اين استانداردهای رفتاری در حوزة حقوق مالکیت فکری با مصالح
و منافع کشور میزبان تداخل يابد .برای مثال با اعمال اصل دولت کاملهالوداد ممکن است
استثنائات موجود در يک معاهده به دلیل اينکه در ساير معاهدات چنین استثنائاتی ذکر نشدهاند،
بیاثر شده و ارزش اجرايی خود را از دست بدهند.
هرچند در قدم اول اين اعتقاد به وجود میآيد که بايد حمايت مؤثر و کافی از دارايیهای
فکری سرمايه گذار خارجی صورت پذيرد ،حاکمیت و منافع ملی کشور میزبان نیز موضوعی است
که نبايد ناديده انگاشته شود .پیشنهاد میشود سیاستگذاران داخلی در مقام ايجاد توازن بین
مصالح ملی و حقوق سرمايهگذاران خارجی ،در قانون سرمايهگذاری ملی يا در معاهدات
سرمايهگذاری منعقده با شرکای تجاری خود ،قیودی مبنی بر محدوديت قلمرو اعمال برخی از
اين استانداردها را درج کنند.
معاهدات بینالمللی نیز با اشراف به اين موضوع ،انعطافهای کلی دربردارند و به کشورهای
عضو اجازة درج استثنائاتی را میدهند .معاهدات چندجانبه و جهانشمولی مثل موافقتنامة
تريپس ،انعطافها و استثنائات متعددی دربردارند ،چرا که سعی دارند تعادلی بین اهداف بلندمدت
حمايت از حقوق مالکیت فکری و اهداف کوتاهمدت آن مثل ايجاد امکان بهرهمندی مردم عادی
از اختراعات و ابداعات موجود ايجاد کنند .اما در مقابل ،قلمرو استثنائات در معاهدات دوجانبه و
منطقهای بسیار محدود است که بعضاً از نیل به اهداف مورد نظر بازمیمانند .سیاستگذاران
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داخلی در زمان انعقاد معاهدات با ساير کشورها بايد با لحاظ موارد مذکور و نوع ترتیبات
معاهدهای و همچنین با درنظرگرفتن منافع ملی ،حداکثر بهرهبرداری را از انعطافهای موجود به
عمل آورند.

ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمایهگذاری در حمایت از ...



111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

الف .فارسی
ـ کتاب
 .1حسیبی ،بهآذين؛ دولت و سرمايهگذاران خارجی :استانداردهای بینالمللی ،شهر دانش.0396 ،
 .2عسگری ،پوريا؛ حقوق سرمايهگذاری خارجی در روية داوری بینالمللی ،شهر دانش.0390 ،
ـ مقاله
 .1اسدلو ،مرتضی؛ «توسعه در مفهوم سرمايه :نقطة عزيمت تعامالت معاهدات سرمايهگذاری
با حقوق مالکیت فکری» ،مجلة حقوقی بینالمللی ،سال سیوششم ،شمارة  ،00پايیز و
زمستان .0390
 .2پاسبان ،محمدرضا و زينب اصغری؛ «نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختالفات ناشی از
سرمايهگذاری خارجی با تأکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملی» ،پژوهش
حقوق خصوصی ،سال سوم ،شمارة هشتم ،پايیز .0393
 .3پیران ،حسین؛ «شرط التزام در معاهدات دوجانبة سرمايهگذاری» ،مجلة حقوقی بینالمللی،
سال بیستوششم ،شمارة  ،06بهار و تابستان .0300
 .0حسیبی ،بهآذين؛ «حداقل استاندارد بینالمللی و حمايت از سرمايهگذاران خارجی» ،فصلنامة
پژوهش حقوق و سیاست ،شمارة  ،33تابستان .0396
 .5کدخدايی ،عباسعلی و فاطمه امیری؛ «نقش شرط فراگیر در ايجاد مسئولیت بینالمللی
دولت از منظر کمیسیون حقوق بینالملل» ،فصلنامة حقوق ،مجلة دانشکدة حقوق و علوم
سیاسی ،دورة  ،01شمارة  ،1تابستان .0390
ـ رساله و پایاننامه
 .1چاوشی ،فريدهالسادات؛ شرط ملت کاملهالوداد از منظر حقوق بینالملل عمومی ،رسالة
دکتری حقوق بینالملل ،دانشگاه عالمه طباطبايی.0300 ،
 .2خرم فرهادی ،يوسف؛ تحلیل موافقتنامههای دوجانبة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری
میان ايران و ساير کشورها در دهههای اخیر ( ،)0375 -0305رسالة دکتری حقوق بینالملل
عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.0300 ،
 .3قربانی کريمی ،الهه؛ جايگاه و تأثیر شرط التزام در تعهدات سرمايهگذاری ،پاياننامة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،بهمن .0309

1041  پاییز/76  شمارة/مجلة حقوقی بینالمللی



111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انگلیسی.ب
-Books
1. Blackeney, Michael, Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights: A Concise to TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell, London,
1996.
2. Boie, Bertram, The Protection of Intellectual Property Rights through
Bilateral Investment Treaties: Is There a TRIPS-Plus Dimension?,
Working Paper No. 2010/19, NCCR Trade Regulation, 2010.
3. Deere, Carolyn, The Implementation Game: The TRIPS Agreement and
the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing
Countries, Oxford University Press Inc., New York, 2009.
4. Gibson, Christopher S., “Latent Grounds in Investor-State Arbitration:
Do International Investment Agreements Provide New Means to
Enforce Intellectual Property Rights?”, Yearbook on International
Investment Law & Policy, Oxford University Press, 2009-2010.
5. Grosse Ruse-Khan, Henning, Litigating Intellectual Property Rights in
Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent
Revocation, Fourth Biennial Global Conference of the Society of
International Economic Law (SIEL), Working Paper No. 2014-21, Max
Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 1413, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No.
52/2014, 2014.
6. Paulsson, Jan, Denial of Justice in International Law, Cambridge
University Press, 2005.
7. Stevens, Margrete, Dolzer, Rudolf, Bilateral Investment Treaties,
Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1995.
8. Tekeste Biadgleng, Ermias, IP Rights under Investment Agreements:
The TRIPS-Plus Implications for Enforcement and Protection of Public
Interest, South Center, 2006.
9. Tudor, Ioana, The Fair and Equitable Treatment Standard in the
International Law of Foreign Investment, Oxford University Press,
2008.
10. United Nation Conference on Trade and Development, Fair and
Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International
Investment Agreements II, UNITED NATIONS, New York and
Geneva, 2012.
11. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
National Treatment, UNCTAD/ITE/IIT/11, vol. IV, 1999, Available at:
<http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf>, last seen 17th July
2022.
12. Vandevelde, Kenneth J., Bilateral Investment Treaties: History, Policy,
and Interpretation, Oxford University Press, 2010.

111



... ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمایهگذاری در حمایت از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13. Vasciannie, Stephen, “The Fair and Equitable Treatment Standard in
International Investment Law and Practice”, The British Year Book of
International Law, vol. 70, Issue 1, 2000.
14. Voon, Tania, Mitchell, Andrew, Munro, James, “Intellectual Property
Rights in International Investment Agreements: Striving for Coherence
in National and International Law”, In: Lim, C.L, Mercurio, Bryan
(eds.), International Economic Law after the Crisis: A Tale of
Fragmented Disciplines, Melbourne Legal Studies Research Paper, No.
675, 2012.
-Articles
1. Foster, George K., “Recovering 'Protection and Security': The Treaty
Standard’s Obscure Origins, Forgotten Meaning, and Key Current
Significance”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45, Lewis
& Clark Law School Legal Studies Research Paper.
2. Mendenhall, James E., “Fair Treatment of Intellectual Property Rights
under Bilateral Investment Treaties”, Transnational Dispute
Management (TDM) Journal, No. 2, 2009.
3. Mercurio, Bryan, “Awakening the Sleeping Giant: Intellectual Property
Rights in International Investment Agreements”, Journal of
International Economic Law, vol. 15, Issue 3, 2012.
4. Okediji, Ruth L., “Back to Bilateralism? Pendulum Swings in
International Intellectual Property Protection”, University of Ottawa
Law & Technology Journal, vol. 1, 2004.
5. Schill, Stephan W., “Fair and Equitable Treatment under Investment
Treaties as an Embodiment of the Rule of Law”, Transnational Dispute
Management (TDM) Journal, No. 5, 2006.
6. Vandevelde, Kenneth J., “Bilateral Investment Treaty Program of the
United States”, Cornell International Law Journal, vol. 21, 1988.
7. Wong, Jarrod, “Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: Of
Breaches of Contract, Treaty Violations, and the Divide between
Developing and Developed Countries in Foreign Investment Disputes”,
George Mason Law Review, vol. 14, 2006.
- Cases
1. Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No.
ARB/97/7, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 25
January 2000.
2. Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No.
ARB(AF)/99/2, Award, 2002.
3. Plama Consortium v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No.
ARB/03/24, Award, 27 August 2008.

1041  پاییز/76  شمارة/مجلة حقوقی بینالمللی



111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.

5.

Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri
A.S. v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/05/16, Award, 29
July 2008.
Siemens v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award, 6
February 2007.

