
 113ـ  104/ صفحات 1041 پاییز/ 76 ةشمار/ یالملل بینحقوقی  ةمجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 الملل بینظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق 

 های فکریدر حمایت از دارایی گذاری سرمایه

   
 مرتضی اسدلو

 
(DOI) : 10.22066/CILAMAG.2022.251068 

(DOR) : 20.1001.1.2251614.1401.39.67.4.2 

 10/01/0066تاريخ پذيرش:  60/60/0066تاريخ دريافت: 

  
 

 چکیده
در کشور  گذاری سرمايهگذاران خارجی به هنگام ترين مسائلی که دغدغة سرمايههمواره يکی از مهم

خارجی است، موضوع حمايت از حقوق مالکیت فکری است. حمايت از حقوق مالکیت فکری از طريق 
های اخیر، گذاری خارجی، موضوع جديدی است که در دهههای بالقوة نظام حقوق سرمايهظرفیت

گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار  تسیاس
گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با دادند. منابع حقوق سرمايه

کنند. اين نقطة تالقی، عنوان يکی از اشکال سرمايه، از آن حمايت می پذيرش حقوق مالکیت فکری به
ی فکری هادر خصوص سرمايه دولت میزبان را مکلف به رعايت تمامی استانداردهای رفتاری

های حقوقی های فکری، چالشکند. در عین حال، با توجه به جنس دارايیگذاران خارجی می سرمايه
بر شود. عالوه فراوانی در خصوص نحوة تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می

بحث، بین کشورهای  گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر ايناين، در خصوص نحوة رفتار با سرمايه
ها برای تنظیم مجموعه نظر وجود ندارد. به همین جهت، تالشتوسعه، وحدت يافته و در حالتوسعه

گذاران خارجی به نتیجه ی و اصول رفتاری مناسب با سرمايهالملل بینگذاری مقرراتی در باب سرمايه
شهود است. اين مقاله ضمن بررسی نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صريح در اين حوزه کامالً م
گذاری را در حمايت سرمايه الملل بینموانع حقوقی در اين خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق 

 کند.از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می
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 مقدمه
های گذاران و سرمايهگذاری خارجی در کشور میزبان، دولت بايد در برابر سرمايهبا پذيرش سرمايه

گذاری از آن با عنوان سرمايه الملل بینآنان استاندارهايی را رعايت کند که در حقوق 
اين استانداردها که در قريب  3د.شوياد می 1«استانداردهای حمايتی»يا  0«استاندارهای رفتاری»

محافظت و  0اند از: رفتار عادالنه و منصفانه،شوند عبارتگذاری ذکر میبه اتفاق معاهدات سرمايه
  0و شرط التزام. 7الوداددولت کامله 0رفتار ملی، 5امنیت کامل،

خارجی گذاران استانداردهای رفتاری در واقع چارچوب کلی رفتار دولت میزبان با سرمايه
گذاری تا اتمام آن در رفتار هستند. رعايت اين چارچوب کلی بايد از ابتدای ورود و تشکیل سرمايه

گذاران خارجی نمود و ظهور پیدا کند. اين استانداردها و عملکرد دولت میزبان در رابطه با سرمايه
ديگر تعهدات  گذاری نیستند بلکه حتی برمحدود به وضعیت يا شرايط خاصی در دوران سرمايه

 9 ها حکومت دارند.گذاری نیز تأثیر گذاشته و بر آنمندرج در معاهدات سرمايه

ها منتفع از تمامی اين حمايت 06عنوان يکی از اشکال سرمايه،حقوق مالکیت فکری نیز به
گذار در کشور عنوان سرمايه ترتیب، زمانی که دارندة حقوق مالکیت فکری بهشود. بدين می

گذاران و ای از سرمايههای معاهدهکند، طبیعتاً از حمايتگذاری میبادرت به سرمايهديگری م
 

1. Standards of Treatment 

2. Standards of Protection 

ارائه شده است. برخی آن را مفهومی غیردقیق و مبهم و برخی آن را بسیار  در تعريف مفهوم استاندارد، نظرات مختلفی. 3

است که میزان انطباق حقوق ملی يک کشور را با قواعد  الملل بیناند. استاندارد يکی از اصول کلی حقوق منعطف دانسته
تواند دالنه و منصفانه، استاندارد میکند. برای مثال در تعیین مفهوم استاندارد در حوزة رفتار عاتعیین می الملل بینحقوق 

ی عادالنه تلقی الملل بینگذار خارجی را در مقايسه با رفتاری که در سطح وضعیت و کیفیت رفتار دولت میزبان با سرمايه
 شود، تبیین کند. برای مطالعة بیشتر، ن.ک: یم

(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 

 . 070، ص 0396، شهر دانش، یالملل بینگذاران خارجی: استانداردهای دولت و سرمايهآذين؛ حسیبی، به .9

توسعه در مفهوم سرمايه: نقطة عزيمت تعامالت معاهدات »خصوص ن.ک: اسدلو، مرتضی؛ برای مطالعة بیشتر در اين .14

 .0390زمستان ، پايیز و 00وششم، شمارة ، سال سییالملل بینمجلة حقوقی ، «گذاری با حقوق مالکیت فکریسرمايه
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 مند خواهد شد.های آنان، بهرهسرمايه
های فکری، ادبیات سنتی حقوق با وجود اين به دلیل جديد و نوظهوربودن مالکیت

ی بسیار اندکی در با اين مفاهیم چندان مأنوس و سازگار نیست. تا به حال دعاو گذاری سرمايه
قضايی پرباری نیز در اين حوزه وجود  ی در اين خصوص مطرح شده است؛ لذا رويهالملل بینسطح 

ها و های فکری، چالشگذاری به مالکیتسرمايه الملل بینهای حقوق ندارد. توسعة حمايت
بین اين  توانکند که نیازمند بحث و بررسی است: چگونه میمسائل حقوقی جديدی را مطرح می

را  گذاری سرمايه الملل بینهای حقوق توان حمايتدو حوزه از حقوق تعامل ايجاد کرد؟ چگونه می
ها چه موانع و مشکالتی وجود دارد و های فکری توسعه داد؟ در مقام تعمیم اين حمايتبه دارايی

ای رفتاری حقوق توان اين موانع را رفع کرد؟ اين مقاله به تحلیل ظرفیت استانداردهچگونه می
های موجود در اين گذاری در حمايت از حقوق مالکیت فکری پرداخته و چالشسرمايه الملل بین

 کند. حیطه را بررسی می
بیش از يک قرن است که نظام حمايت از حقوق مالکیت فکری در حال تغییر و تحول است. از 

و از آن به  0907در  وايپوتا کنوانسیون تأسیس  0000و  0003کنوانسیون پاريس و برن در 
اکنون نیز اين نظام در حال گذار به معاهدات دوجانبة و هم 0995نامة تريپس در موافقت
ای متعددی در سطح دنیا با توجه به های منطقهنامهتا کنون موافقت 00ست.ا گذاری سرمايه
ی شمالی امريکانامة تجارت آزاد ای منعقد شده است، اما موافقتهای خاص هر منطقه مزيت

 03آردیکفتا ی مرکزی موسوم به امريکانامة تجارت آزاد اياالت متحده با موافقت 01،نفتامعروف به 

به دلیل اينکه دربردارندة مقررات مهمی در  00اکتانامة تجارت ضدتقلب معروف به و موافقت
خصوص مالکیت فکری هستند از شهرت بیشتری برخوردار بوده و بارها مورد نقد و بررسی 

 اند.گران قرار گرفتهانديشمندان و تحلیل
مالکیت فکری دانست. ی حقوق الملل بینتوان محور معاهدات نامة تريپس را میاما موافقت
 05شود.نامة تريپس، انقالبی در تاريخ حمايت از حقوق مالکیت فکری محسوب میانعقاد موافقت
آور، موجب تقويت و تکمیل نظام سری قواعد حمايتی الزام نامه با ايجاد يکاين موافقت

اره به نامه با اشعالوه، اين موافقتی حمايت از حقوق مالکیت فکری شد. بهالملل بین
های مهم حقوق مالکیت فکری های مهمی از مقررات برخی کنوانسیوناالجرابودن بخش الزم

 
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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ای مثل کنوانسیون پاريس، برن، رم و معاهدة واشنگتن در خصوص مدارهای يکپارچه، شبکه
آور در حوزة حقوق مالکیت فکری به وجود آورد و به نقش پیوسته از مقررات ماهوی الزامهم به

ی حقوق مالکیت الملل بینسازی نظام انحصاری سازمان جهانی مالکیت فکری در مديريت و قاعده
 00فکری خاتمه داد.

با توجه به عدم امکان بررسی تمامی معاهدات موجود در حوزة حقوق مالکیت فکری در اين 
ر بر مفاد مرتبط ی، اين مقاله بیشتالملل بیننامة تريپس در نظام مجال و با توجه به اهمیت موافقت

های مهم نامهالزم باشد به مفاد موافقت شود. البته هر جانامة تريپس متمرکز میدر موافقت
 گذاری نیز اشاره خواهد شد. ديگری مثل نفتا يا ساير معاهدات سرمايه

 

. تحلیل ظرفیت استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در حمایت از حقوق مالکیت 1

 فکری
ايتی نخستین بار در معاهدات مودت، بازرگانی و دريانوردی اياالت متحده به کار اين اصل حم

گذاری که اين استاندارد در آن درج شده، معاهدة نخستین معاهدة دوجانبة سرمايه 07رفت.
امروزه استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در  00است. 0906گذاری بین سوئیس و آلمان در سرمايه

شود. رواج و گسترش ايدة رفتار عادالنه و گذاری لحاظ میمعاهدات سرمايه قريب به اتفاق
گذاری منعقده بین های خارجی در حقیقت مديون معاهدات دوجانبة سرمايهمنصفانه با سرمايه

 09های اخیر است.توسعه در ساليافته با کشورهای در حال کشورهای توسعه
رفتار عادالنه و منصفانه را در کنار اصول رفتار ملی گذاری بعضی از معاهدات دوجانبة سرمايه

ترين شیوة ارجاع در چنین مواردی بدين صورت مقرر اند. شايعالوداد ذکر کردهو دولت کامله
دارد که سطح حمايتی رفتار عادالنه و منصفانه در هیچ صورتی نبايد از رفتار ملی يا دولت  یم

کند که الوداد، استاندارد حداقلی ايجاد میملی و دولت کاملهالوداد کمتر باشد؛ يعنی رفتار  کامله
سطح رفتار عادالنه و تر بیايد، هرچند تواند از آن سطح پايینرفتار عادالنه و منصفانه نمی

الوداد باالتر باشد. به همین خاطر برخی از معاهدات تواند از رفتار ملی و دولت کامله منصفانه می
 

16. Blackeney, Michael, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise to TRIPS 

Agreement, Sweet & Maxwell, London, 1996, p. 1. 
، فرانسه در 0950، يونان در 0956بازرگانی و دريانوردی اياالت متحده با هريک از کشورهای ايرلند در معاهدات مودت، . 16

های آنان از رفتار اند که اشخاص خارجی، اموال و شرکتصراحتاً اعالم داشته 0903و بلژيک در  0900، پاکستان در 0906
 مند خواهند شد. ن.ک:منصفانه بهره

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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اند، به نحوی که اين رفتار عادالنه و منصفانه را با اين اصول مرتبط کرده صراحتاً گذاری سرمايه
رساند که رفتار عادالنه و منصفانه، سطح حمايتی باالتری در مقايسه با اصل رفتار مفهوم را می

به  16ايران با اوکراين گذاری سرمايهدارد. برای مثال در معاهدة دوجانبة الوداد ملی و دولت کامله
ت. بند اول و دوم الوداد اشاره شده اساندارد رفتار عادالنه و منصفانه در ذيل رفتار دولت کاملهاست

عوايد  و هاگذاریسرمايه با خود متعاهد در قلمرو طرف هر (0»دارد: اين معاهده مقرر می 3ماده 
ه شداعمال اراز رفت نامساعدتر که عادالنه و منصفانه رفتاری ديگر، متعاهد طرف گذارانمايهسر

هر ( 1خواهد کرد.  اعمال نباشد، ثالث هر کشور گذارانسرمايه عوايد و هاگذاریسرمايه به نسبت
در  خود، مقررات و قوانین بر اساس متعاهد ديگر طرف گذارانسرمايه به نسبت متعاهد طرف

منصفانه  رفتاری هايشانگذاریانتقال سرمايه يا مندیاستفاده، بهره نگهداری، مديريت، خصوص
اعمال  نباشد نامساعدتر ثالثی هر کشور به نسبت شدهاعمال رفتار از که نحوی به را عادالنه و

استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه  10گذاری ايران با چین،در معاهدة دوجانبة سرمايه«. خواهد کرد
الوداد ذکر شده ملی و دولت کاملهدر کنار استاندارد حمايت و امنیت کامل با ارجاع به اصول رفتار 

از  يک هر گذارانسرمايه هایگذاریسرمايه»دارد: نامه مقرر میاين موافقت 0است. بند اول ماده 
حمايت  از پذيرسرمايه متعاهد طرف ديگر طبق قوانین متعاهد طرف قلمرو در متعاهد هایطرف
به  نسبت شدهاعمال رفتار از که ایرفتار منصفانه و پذيرسرمايه متعاهد طرف قانونی کامل

برخوردار  نباشد، نامساعدتر شرايط مشابه ثالث در کشور هر گذارانسرمايه يا خود گذارانسرمايه
گذاری ايران از اين الگو برای ارجاع به رفتار عادالنه قريب به اتفاق معاهدات سرمايه«. بود خواهد

 11اند.بردهو منصفانه بهره 
عرفی  الملل بیناهدات نیز به استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در کنار حقوق در برخی از مع

ارجاع شده است؛ به اين نحو که تعهد طرفین متعاهد نسبت به رعايت رفتار عادالنه و منصفانه در 

 
اوکراين،  جمهوری دولت و ايران اسالمی جمهوری بین دولت گذاریسرمايه از متقابل حمايت و نامة تشويقموافقت .24

ک ي و ماده دوازده و مقدمه شامل نامهموافقت متن به واحدة منضم ماده بر مشتمل . اين معاهده60/63/0375منعقده در 
  به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید. 13/61/0301 در پروتکل

خلق چین،  جمهوری دولت و ايران اسالمی جمهوری بین دولت گذاریسرمايه از متقابل حمايت و نامة تشويقموافقت .21

در  ماده چهارده و مقدمه شامل نامهموافقت متن به واحدة منضم ماده بر . اين معاهده مشتمل61/60/0379منعقده در 
 .به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید 00/60/0303

اسالمی  دولت جمهوری بین گذاریسرمايه از متقابل حمايت و نامة تشويقموافقت 0برای نمونه، ن.ک: بند اول ماده  .22

حمايت  و نامة تشويقموافقت 0مجلس شورای اسالمی؛ بند اول ماده  17/61/0379بیلوروس مصوب  جمهوری دولت و ايران
مجلس شورای  13/61/0301جمهوری تاجیکستان مصوب  دولت و ايران اسالمی دولت جمهوری بین گذاریسرمايه از متقابل

دولت  و ايران اسالمی دولت جمهوری بین گذاریسرمايه از متقابل حمايت و نامة تشويقموافقت 0اسالمی؛ بند اول ماده 
 مجلس شورای اسالمی. 36/67/0370جمهوری قزاقستان مصوب 
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 الملل بینبدين ترتیب حقوق  13عرفی کمتر باشد. الملل بینهیچ موردی نبايد از مقتضیات حقوق 
کند که رفتار عادالنه و منصفانه نبايد از آن سطح اقلی ايجاد میاستانداردهای حدسری يک 
 تواند باالتر از آن هم باشد. تر بیايد، هرچند میپايین

گذاری، حمايت از هدف اصلی از قید استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در معاهدات سرمايه
عدالتی مثل ابطال خودسرانة گواهی اختراع يا بیگذاران خارجی در برابر تمام مظاهر سرمايه

با لحاظ معنی لغوی  10گذار خارجی است.های ناموجه نسبت به سرمايهها و مجازاتاعمال جريمه
توان گفت که اين استاندارد به معنی اتخاذ تدابیری مبتنی بر يک رفتار عادالنه و منصفانه می

و با هدف اعمال عدالت نسبت به تمام افرادی است  آمیزسری قواعد غیرجانبدارانه و غیرتبعیض
ترتیب، رفتار دولت  بدين 15که ممکن است از تصمیمات و اقدامات دولت میزبان آسیب ببینند.

رفتار عادالنه و منصفانه  صورت متعارف و معقول، منصفانه تلقی شود. به بايد به نحوی باشد که
 10یزبان و در چارچوب حاکمیت قانون است.دربردارندة سبک رفتاری خاصی از سوی دولت م

شده در خصوص مفهوم اين استاندارد به جای ارائة تعريف ماهوی، بیشتر عموم تعاريف ارائه
اند؛ لذا تعريف جامع و مانعی از آن به عمل بر شناسايی مصاديق آن و نقد موارد نقص آن پرداخته

 نیامده است.

های ه موارد اعمال و کاربرد اين استاندارد در وضعیتتر اين مفهوم، توجه ببرای شناخت دقیق
ثبات نظام حقوقی دولت میزبان و توجه به انتظارات مشروع  مختلف، الزم و ضروری است.

آمیز و نیت، ممنوعیت اجبار، اجتناب از اقدامات تبعیضگذار، ايفای تعهدات قراردادی، حسنسرمايه
  17هستند.رسیدگی عادالنه، مصاديق اين استاندارد 
ها که منجر به نقض حقوق مالکیت فکری شود يا ممکن است اقدامات عامدانة دولت

اجراهای مؤثری برای حمايت از هايی را در اين حوزه به وجود آورد يا ضمانت محدوديت
ديده در اختیار نداشته باشد، موجب بازخواست دولت مزبور طبق اصل رفتار عادالنه و  زيان

سری فرآيندها از سوی رای مثال، اعطای حق اختراع به دارندة آن بعد از طی يک منصفانه شود. ب

 
گذاری فنالند با ارمنستان. برای مالحظة متن کامل اين معاهدة دوجانبة سرمايه 1برای مثال، ن.ک: بند دوم ماده  .23

 > :last seen 17th July 2022.armenia-//arbitration.org/bit/finlandhttp ,< معاهده، ن.ک:
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. 

خارجی با تأکید  گذاری سرمايهوفصل اختالفات ناشی از نقش رفتار منصفانه در حل»پاسبان، محمدرضا و زينب اصغری؛  .26

 .00-07، 0393هشتم، ، سال سوم، شمارة پژوهش حقوق خصوصی ،«های فراملی بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

http://arbitration.org/bit/finland-armenia
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گیرد. بعد از طی اين مراحل و اعطای اين حق، دولت میزبان، انتظاری مشروع دولت صورت می
گذار، حق ترتیب سرمايهکند و بدين گذار ايجاد میبرای حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايه

گیرد. با اعطای اين حق از آورد که مورد حمايت قانونی قرار میبه دست میقانونی خاصی را 
گذار انتظار دارد که در مدت قانونی اعتبار حق اختراع مورد حمايت قرار گیرد. سوی دولت، سرمايه

شده در کشور گذاریگذار در خصوص حقوق مالکیت فکری سرمايهالبته انتظارات مشروع سرمايه
ر چارچوب قانون ملی حقوق مالکیت فکری کشور میزبان مورد تبیین و تفسیر قرار میزبان، بايد د

و گیرد. ممکن است قلمرو و مدت زمان حمايت از حقوق مالکیت فکری در شرايط و اوضاع 
احوال خاصی که توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است مثل موارد اعطای مجوزهای 

 10اجباری محدود شود.
دهد که دولت برخالف قوانین و مقررات تار منصفانه و عادالنه زمانی رخ مینقض اصل رف

مصوب خود اقدام کند. بنابراين اگر دولت بدون رعايت مقررات، مجوز حق اختراعی را ابطال کند، 
گذار قابل انتساب به دولت میزبان است. حتی اگر دولت نقض حقوق مالکیت فکری سرمايه

اد يا جانبداری از يک شرکت محلی، نقض گستردة حقوق مالکیت میزبان به دلیل وجود فس
گذار را ناديده گرفته و حمايت مؤثری به عمل نیاورد نیز ممکن است دولت طرف فکری سرمايه

  19دعوای نقض رفتار منصفانه و عادالنه قرار گیرد.
دچار  چنانچه دادگاهی در خصوص دعوای حقوق مالکیت فکری، ناآگاهانه در تطبیق قانون

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 
رساندن دعوای نتیجههمین خاطر، به . اثبات چنین سوءنیت و فسادی آسان نیست. بهخواهد آمد

 36استنکاف از احقاق حق علیه دولت میزبان بسیار دشوار است.
های اداری هم ها بلکه به سازمانتنها به دادگاهتعهد به اجتناب از استنکاف از احقاق حق نه

30بد.ياکه نوعی کارکرد قضايی دارند گسترش می
نوعی های اداری هم که بهبنابراين سازمان 

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. 
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 گذار شوند.سوی سرمايه

نامة تريپس، به اصل رفتار مالکیت فکری در موافقتدر بخش مربوط به اجرای حقوق 
رفتار عادالنه و »نامة تريپس دو بار از اصطالح عادالنه و منصفانه اشاره شده است. موافقت

فرآيندهای مربوط به »تريپس آمده است:  00ی  استفاده کرده است. در بند دوم ماده« منصفانه
صفانه باشند. اين قواعد نبايد بدون وجود دلیل اجرای حقوق مالکیت فکری بايد عادالنه و من

جهت وجود های بیهای نامعقول يا معطلیها مهلتباشند و در آن خاصی پیچیده يا پرهزينه
که در خصوص ترتیبات مدنی و اداری اجرای حقوق مالکیت فکری  01ماده «. نخواهد داشت

طبق اين ماده، خوانده حق  31ده است.نامگذاری ش« های عادالنه و منصفانهآيین»است، با عنوان 
ويژه در مورد مبانی ادعا باشد در  دريافت اخطارية کتبی دعوا را که دربردارندة توضیحات کافی به

مهلت زمانی متعارف دارد. طرفین امکان استفاده از مشاوران حقوقی مستقل را دارند و حق دارند 
دارد که اين فرآيند ند آخر اين ماده مقرر میکلیة مدارک و داليل مربوطة خود را ارائه دهند. ب

تواند متضمن ابزاری برای حفظ اطالعات محرمانه باشد ولی اين امر موکول به اين است که می
 با مقررات قانونی موجود مغاير نباشد.

عنوان استاندارد  الوداد، رفتار عادالنه و منصفانه بهبرخالف اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله
گذاری اين اصل که در معاهدات سرمايهنامه پذيرفته نشده است، در حالی ری در اين موافقترفتا

رفتار »رغم استفاده از اصطالح ترين استاندارد رفتاری مطرح است. علیعنوان مهمهمواره به
کنندگان متن اين ای مبنی بر اينکه تنظیمنامة تريپس، قرينهدر موافقت« منصفانه و عادالنه

اند، وجود گذاری را در نظر داشتهنامه واقعاً اصول حمايتی موجود در معاهدات سرمايهوافقتم
نامة تريپس با آنچه در معاهدات رسد که مفهوم اين اصل در موافقتندارد. بنابراين به نظر می

  33.تمتفاوت اس گذاری آمدهسرمايه
کند. گذاران منع میمشروع سرمايه ها را از نقض انتظاراترفتار عادالنه و منصفانه، دولت

نیت است، هرچند محدود به آن نیست. حمايت از انتظارات مشروع مبنای اين تعهد، اصل حسن
گذاری گذاران، نقش مهمی در بحث حمايت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايهسرمايه

 
اعضا برای اجرای هريک از حقوق »دارد: های عادالنه و منصفانه مقرر مینامة تريپس با عنوان رويهموافقت 01ماده  .32

حقوقی در دسترس دارندگان اين حقوق قرار خواهند داد. های قضايی و نامه، رويهمالکیت فکری تحت پوشش اين موافقت
الخصوص در مورد مبنای ادعا باشد، برخودار موقع اخطارية کتبی که متضمن توضیحات کافی علیخواندگان از حق دريافت به

دازه دشواری را در های مزبور، الزامات بیش از انتوانند مشاور حقوقی مستقل داشته باشند. رويهخواهند بود. طرفین دعوا می
شوند، از حق اثبات ادعاهای خود ها متوسل میهايی که به اين رويهمورد حضور اجباری افراد تحمیل نخواهند کرد. همة طرف

ها اگر مغايرتی با الزامات قانونی موجود وجود نداشته و ارائة کلیة مدارک الزم به نحو مناسب برخوردار خواهند بود. در اين رويه
 «.روشی برای تشخیص و محافظت از اطالعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد باشد،

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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از استانداردهای مندرج در گذاران کند. ممکن است در مواردی انتظارات مشروع سرمايهايفا می
گذاران در ی حقوق مالکیت فکری فراتر رود. مسلماً انتظار سرمايهالملل بینهای کنوانسیون

های فکری آنان، کمتر از استانداردهای موجود در خصوص سطح حمايت از سرمايه
ادعا کند گذار ی حقوق مالکیت فکری نخواهد بود. ممکن است سرمايهالملل بینهای  نکنوانسیو

ويژه اگر دولت  نامة تريپس با او برخورد شود. بهکه او انتظار داشته مطابق با استانداردهای موافقت
میزبان عضو سازمان تجارت جهانی باشد، اين ادعا پذيرفتنی است. در چنین صورتی هرچند 

ت، اجرای نامة تريپس ارجاع نداده اسگذاری صراحتاً به اجرای مفاد موافقتمعاهدة سرمايه
30گذاران ممکن خواهد بود.استانداردهای آن طبق دکترين انتظارات مشروع سرمايه

 

ها بايد مطابق با حقوق دارند که رفتار دولتگذاری مقرر میبرخی از معاهدات سرمايه
35خورد.تر اياالت متحده به چشم میباشد. اين امر بیشتر در معاهدات قديمی الملل بین

برای  
در »دارد: گذاری اياالت متحده با آرژانتین مقرر میمعاهدة دوجانبة سرمايه 1دوم ماده مثال، بند 

مقرر است به عمل  الملل بینهای خارجی، حمايتی کمتر از آنچه در حقوق رابطه با سرمايه
 «.نخواهد آمد

از گسترة حقوق  الملل بینسؤال اصلی در اين خصوص اين است که آيا قلمرو حقوق 
ی، الملل بینهای ازجمله کنوانسیون الملل بینعرفی فراتر رفته و تمامی منابع حقوق  لالمل بین

اساسنامة ديوان دادگستری  30های قضايی و دکترين را که در ماده اصول کلی حقوقی، رويه
توان اين سؤال را تر میصورت جزئی گیرد يا نه؟ بهها اشاره شده است هم دربر میی بدانالملل بین
نامة تريپس يا معاهداتی ی مثل موافقتالملل بینح کرد که آيا حقوق مالکیت فکری در حقوق مطر

 الملل بینبه قواعد حقوق  گذاری سرمايهکه تحت نظر وايپو قرار دارند بر مبنای ارجاع معاهدات 
مشخص را  الملل بینقابلیت اعمال دارند يا نه؟ در پاسخگويی به اين سؤال ابتدا بايد قلمرو حقوق 

عرفی  الملل بین، صرفاً حقوق گذاری سرمايهدر معاهدات  الملل بینکرد. آيا منظور از عبارت حقوق 
نامة نفتا، اعضا با انتشار گیرد؟ در موافقترا هم دربر می الملل بیناست يا ساير منابع حقوق 

عرفی بوده  الملل بینای تفسیری اعالم کردند که قصدشان از اين عبارت، ارجاع به حقوق بیانیه
است. اين تفسیر بعد از آن به روية معاهداتی اعضای نفتا نیز نفوذ کرد. روية معاهداتی اياالت 

 الملل بینرا محدود به حقوق  الملل بینمتحده، مکزيک و کانادا بعد از اين تفسیر، قلمرو حقوق 
تر آن نیست که معنايی وسیع عرفی دانستند. اما مبنای اين تفسیر کامالً مشخص نیست و مانع از

هرچند اين موضوع در حوزة حقوق  30در ساير معاهدات ارائه شود. الملل بیناز مفهوم حقوق 
دهد که مالکیت فکری بررسی نشده است، تفسیری ساده از اين اصل، اين نتیجه را به دست می

 
34. Ibid., p. 17. 

35. Mendenhall, J., op.cit., p. 11. 

36. Ibid., p. 12. 
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 37عرفی فراتر رود. الملل بیناز حقوق  الملل بینممکن است مرز حقوق 
دارند که رفتار با گذاری عموماً مقرر می، معاهدات سرمايهالملل بینکنار ارجاع به حقوق در 
تر باشد. حداقل استاندارد ی پايینالملل بینگذاران خارجی نبايد از حداقل استاندارد سرمايه

ی در حوزة حقوق مالکیت فکری به چه معناست؟ آيا اين استانداردهای حداقلی، مفاد الملل بین
گذاری ادعا کند رود؟ ممکن است سرمايهگیرد يا از آن فراتر نیز مینامة تريپس را دربرمیوافقتم

گذاری منعقده بین دولت متبوع وی با کشور میزبان بايد مفاد که بر اساس معاهدة سرمايه
نامة تريپس که دربردارندة استانداردهای حداقلی در حوزة حقوق مالکیت فکری است موافقت

نامة تريپس با رعايت حداقل ت شود. اين موضوع که رعايت استانداردهای حداقلی موافقترعاي
گذاری همخوانی دارد يا نه، قابل بحث و بررسی است. ی در حقوق سرمايهالملل بیناستاندارد 

عرفی داشته باشد،  الملل بینی معاهدات، ريشه در حقوق الملل بینچنانچه حداقل استاندارد 

عنوان حداقل  توان پذيرفت که استانداردهای حقوق مالکیت فکری تريپس بتواند به یسختی م به

 الملل بیننامة تريپس جزو حقوق ی در اين حوزه محسوب شود، چرا که موافقتالملل بیناستاندارد 
نامه در آينده با رعايت شود؛ گرچه ممکن است استانداردهای اين موافقتعرفی محسوب نمی

30عرفی شود. الملل بینها وارد حوزة حقوق دولت مستمر از سوی
 

عنوان بخشی از رفتار عادالنه و  به الملل بینها و حقوق ممکن است ارجاع به روية دولت
نامة تريپس که واجد استانداردهای حداقلی در حوزة منصفانه، ملهم اين نظر باشد که موافقت

عرفی در حمايت از  الملل بینمنابع حقوق  عنوان يکی از تواند بهحقوق مالکیت فکری است، می
نامة تريپس گذاران خارجی تلقی شود. به عبارت ديگر، استانداردهای موافقتهای سرمايهدارايی

عنوان بخشی از قانون حاکم طبق معاهدة  تواند بهها میبا اعمال مستمر از سوی دولت
39مربوطه محسوب شود. گذاری سرمايه

 

عرفی تلقی شود،  الملل بینی مستقل از حقوق الملل بیندر مقابل، چنانچه حداقل استاندارد 
تر خواهد ی آسانالملل بینعنوان حداقل استاندارد  نامة تريپس بهارجاع به استانداردهای موافقت

نامه شمول است. استانداردهای اين موافقتنامة تريپس، وسیع و جهانبود، چرا که قلمرو موافقت
 ای و دوجانبه شناسايی شده است.های منطقهنامهعالوه بر اعضای آن، در بسیاری از موافقت

نامة منعقده جنبة ويژه اگر طرفین متعاهد، عضو سازمان تجارت جهانی باشند يا موافقت به
اشاره نامة تريپس گذاری به موافقتای از معاهدة سرمايهفراتريپس داشته باشد يا مثالً در مقرره

تواند دلیلی بر اين باشد که مقررات تريپس در حوزة حقوق مالکیت فکری واجد شده باشد، می
 

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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نامة گذار خارجی از موافقتی است. بدين ترتیب، انتظار سرمايهالملل بیناستاندارهای حداقلی 
ين، مفهوم و با وجود ا 06تواند موجّه به نظر برسد.ی میالملل بینعنوان حداقل استاندارد  تريپس به

توان بیان کرد که چه قواعدی گسترة اين استاندارد به حدی مبهم و کلی است که دقیقاً نمی
00گیرند.تحت شمول آن قرار می

 
 

 . تحلیل ظرفیت اصل حمایت و امنیت کامل در حمایت از حقوق مالکیت فکری2
ريزی عرفی پايه الملل بینهايی است که حقوق اصل حمايت کامل و امنیت، يکی از استاندارد

دارد که دولت میزبان، سعی و تالش کافی و معقول برای کرده است. اين استاندارد مقرر می
گذار خارجی معمول خواهد داشت. معاهداتی ها و خود سرمايهجلوگیری از ورود خسارت به سرمايه

های خارجی را اعالم رمايهکه اين استاندارد را دربردارند صراحتاً اعمال استاندارد نسبت به س
 الملل بینشد، طبق حقوق اند، هرچند اگر به اين استاندارد در معاهدة منعقده نیز اشاره نمیکرده

  01عرفی ضرورت اعمال آن قابل استنباط بود.
گذاری ايران با هريک از کشورهای اسپانیا و مغرب، عبارت نامة دوجانبة سرمايهدر موافقت

، عبارت «حمايت کامل و دائمی»در معاهدة ايران با فنالند، عبارت « یتحمايت کامل و امن»
در معاهدة « حمايت»نامة ايران با اتیوپی، و عبارت در موافقت« امنیت و حمايت کامل و دائم»

  03کار گرفته شده است.ايران با تونس به
تعهداتی که اين  گذاری، هیچ تفاوت ماهوی دربا وجود تفاوت در تعابیر در معاهدات سرمايه

شود و طبق اين استاندارد در هر حال دولت کند، ايجاد نمیاستاندارد بر عهدة دولت میزبان بار می
های وی در مقابل اتفاقات و رخدادهای گذار خارجی و سرمايهمیزبان مکلف است از سرمايه

 بار محافظت کند.خسارت
کند. اما در رابر خسارات فیزيکی حمايت میگذار در بصورت سنتی از سرمايه اين استاندارد به

گذار در برابر خسارات خصوص گسترش قلمرو اين استاندارد نسبت به حمايت از سرمايه
های داوری نظر وجود دارد. روية برخی ديواندانان و مراجع داوری اختالف غیرفیزيکی، بین حقوق

ها ات فیزيکی نسبت به سرمايهصورت سنتی شامل خسار مؤيد اين است که اين استاندارد به
 

40. Boie, Bertram, op.cit., p. 19. 

، فصلنامة پژوهش حقوق و سیاست، «گذاران خارجیی و حمايت از سرمايهالملل بینحداقل استاندارد »آذين؛ حسیبی، به .01

 .70، ص 0396، تابستان 33شمارة 

42. Vandevelde, Kenneth J., Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation, Oxford 

University Press, 2010, p. 243. 
گذاری میان ايران و ساير کشورها های دوجانبة تشويق و حمايت متقابل از سرمايهنامهتحلیل موافقتفرهادی، يوسف؛  خرم. 03

، 0300، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، عمومی الملل بین(، رسالة دکتری حقوق 0375-0305)های اخیر در دهه
 .090ص 
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گرفت. در يک است. در ابتدا استاندارد حمايت و امنیت کامل صرفاً اموال محسوس را دربر می
ها صراحت اذعان کرد که طبق استاندارد حمايت و امنیت کامل، دولتديوان داوری به 00پرونده،

 رابر تهديدات خارجی حمايت کنند.گذاران در بهای فیزيکی سرمايهوظیفه دارند از اموال و دارايی
چنانچه اين استاندارد صرفاً دربردارندة امنیت و حمايت فیزيکی باشد و ساير اصول 

نشده هايی جبرانهای غیرفیزيکی را دربر نداشته باشد، چنین خسارتنیز حمايت گذاری سرمايه
ا گسترش قلمرو اصل رفتار های داوری بها، بسیاری از ديوانخاطر همین کاستیخواهند ماند. به

اند که خارج از حمايت ساير استانداردها قرار عادالنه و منصفانه، سعی در پوشش مواردی داشته
کردن گیرد. يکی از موارد تحت پوشش رفتار عادالنه و منصفانه، تعهد دولت میزبان به فراهممی

همین خاطر  حقوقی است. بهنوعی ايجاد امنیت  بینی قوانین و بهفضای شفاف و قابلیت پیش
های داوری با توسل به گسترة وسیع رفتار عادالنه و منصفانه، از تفسیر موسع برخی ديوان

گذار در برابر استاندارد حمايت کامل و امنیت اجتناب کرده و آن را محدود به حمايت از سرمايه
 05اند.ها و صدمات فیزيکی دانستهآسیب

اند که اين استاندارد به دلیل نبود متنی داوری به اين نتیجه رسیدههای در مقابل، برخی ديوان
مبنی بر اختصاص اين استاندارد به خسارات فیزيکی، نسبت به خسارات غیر مادی نیز قابل اعمال 

های داوری با ارائة تفاسیر موسع، حوزة اعمال اين استاندارد را به اموال تدريج ديوانبه 00است.
بر مبنای تعريف واژة »ديوان داوری اعالم کرد:  07ایش دادند. در پروندهنامحسوس نیز گستر

گیرد، ديوان معتقد های نامحسوس را دربر میهای محسوس و هم دارايیسرمايه که هم دارايی
تر از حمايت و امنیت اموال فیزيکی را ای وسیعاست که تعهد به حمايت و امنیت کامل، گستره

رسد. پذير به نظر نمییت و حمايت فیزيکی از اموال نامحسوس امکانگیرد. تصور امندربرمی
ناگزير بايد امنیت را به معنای امنیت قانونی گرفت؛ بدين معنی که بنابراين در چنین مواردی به

ترتیب، بینی داشته باشد. بدين مقررات يک نظام حقوقی بايد مشخص و ثابت بوده و قابلیت پیش
 «.معاهدات، صرفاً امنیت فیزيکی نیست...امنیت مدنظر 

های کند که برای حمايت از سرمايهها را مکلف میاستاندارد حمايت و امنیت کامل، دولت
ها و تهديدات، تالش کافی و مؤثر به عمل گذاران خارجی در مقابل اغتشاشات، شورشسرمايه

ده، استاندارد حمايت و امنیت کامل گذاری نمونة اياالت متحآورند. طبق معاهدة دوجانبة سرمايه

 
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. 
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ها عرفی محدود خواهد بود. دولت الملل بینهای پلیسی مقتضی طبق حقوق صرفاً به حمايت
گذاران ها، اموال سرمايهها يا شورشسبب ناآرامیالوقوعی که به اند از خطرات قريبصرفاً موظف

 00معقول به عمل آورند.کند، از طريق نیروهای امنیتی حمايت خارجی را تهديد می
رفتن کاالهايی که نماد نوع حقوق مالکیت فکری در معرض تهديدات فیزيکی نیستند. ازبین

برد. بنابراين در خاصی از حقوق مالکیت فکری هستند، ارزش حقوق مالکیت فکری را از بین نمی
ی کارآيی خاصی گذاران خارجاين معنا اين استاندارد در حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايه

 نخواهد داشت.
پذيرفته شود و گسترة اين استاندارد، محدود به  تلکمشده در پروندة اگر تفسیر لفظی ارائه

های فیزيکی دانسته شود، ديگر امکان اعمال آن به حقوق مالکیت فکری که مستعد ورود دارايی
گذاری معاصر نظام سرمايههای خسارت فیزيکی نیست، میسر نخواهد بود. اين نتیجه با واقعیت

دهد. حقوق های ناملموس تشکیل میها را سرمايهسازگاری ندارد. امروزه قسمت عمدة سرمايه
شود. عدم حمايت از ی محسوب میالملل بینگذاری مالکیت فکری جزء الينفک تجارت و سرمايه

 اين دسته از حقوق قابل پذيرش نیست.

اند، عموماً اين استاندارد را محدود به اموال فیزيکی کردههای داوری دلیل اين که آرای ديوان
های مربوطه، اموال عینی و مادی بوده است و ديوان در همان قلمرو اين بوده که موضوع پرونده

معنای تمايز  موضوعی دعوا اين استاندارد را در حیطة اموال فیزيکی بحث کرده است. اين امر به
شده دهد که رويه و دعاوی اقامهغیرمادی نبوده و صرفاً نشان می و مرزبندی بین اموال مادی و

توان پذيرفت که کشوری چگونه می 09های فیزيکی بوده است.عموماً در خصوص اموال و دارايی
گذاران وارد آيد و هايی که ممکن است به حقوق مالکیت فکری سرمايهالوقوع آسیباز خطر قريب

گونه عملی در جهت حمايت از ق شود، آگاه باشد و هیچمنجر به نقض اين دسته از حقو
 گذاران انجام ندهد. سرمايه

در اعمال استاندارد محافظت و امنیت کامل، مرز مشخصی بین اموال محسوس و نامحسوس 
 56شود. در پروندةصورت مطلق اعمال می ها بهوجود ندارد. اين اصل بر تمام انواع سرمايه

اکسید، ديوان صراحتاً اعالم کرد که طبق مقررات نفتا، اصل حداقل  شده در ديوان داوری مطرح
گیرد. بدين های غیرمادی ازجمله ادعاهای قراردادی را نیز دربرمیی، دارايیالملل بیناستاندارد 

توانند علیه دولتی که اقدامات و تدابیر الزم برای حمايت و امنیت کامل گذاران میترتیب، سرمايه

 
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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البته  50های نامحسوس را به عمل نیاورده، اقامة دعوا کنند.ت فکری و ساير دارايیاز حقوق مالکی
های فکری با حقوق ناشی از اموال بايد توجه داشت که اقتضائات اين اصل در حوزة دارايی

 فیزيکی و عینی متفاوت خواهد بود.
ولت، موجبات نقض برخالف استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه که در آن افعال و اقدامات د

آورد، در استاندارد حمايت و امنیت کامل، موضوع اصلی قابل توجه اين اين استاندارد را فراهم می
گذاران خارجی را فراهم های فکری سرمايهاست که آيا دولت زمینة الزم برای حمايت از دارايی

  51کرده است يا نه.
 

الوداد در حمایت از حقوق . تحلیل ظرفیت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله3

 مالکیت فکری

الوداد، کارکردی موازی با يکديگر دارند؛ به مقررات مربوط به اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله
آوردن رفتاری مشابه ها را با هم بررسی کرد. رفتار ملی در صدد فراهمتوان آنهمین جهت می
گذاران خارجی است. اين اصل رفتاری از رمايهگیرد با سگذاران داخلی صورت میآنچه با سرمايه

گیرد که به دنبال تضمین رفتار برابر برای الوداد قرار میاين حیث در کنار رفتار دولت کامله
طبق اين اصل، نحوة رفتار دولت میزبان با  53گذاران خارجی در کشور میزبان است.سرمايه
 گذار داخلی باشد.مايهگذار خارجی بايد به همان نحو رفتار با سرسرمايه

گذاری نیز طرفین متعاهد در مقابل الوداد در معاهدات سرمايهکامله با درج شرط دولت
تر از گذاران طرف ديگر، رفتاری داشته باشند که پايینکنند که در مقابل سرمايهيکديگر تعهد می

 50گذاران کشورهای ثالث نباشد.رفتار با ساير شرکای تجاری يا سرمايه
گذاران را از تبعیض بر ها سرمايههستند؛ آن اين دو استاندارد ضد تبعیض، با يکديگر مرتبط

کنند؛ چه اين تبعیض به نفع اتباع داخلی و به ضرر بیگانگان باشد اساس ملیت محافظت می
 . )دولت کامله الوداد(و چه به نفع اتباع يک کشور ثالث بر علیه اتباع کشور ديگر  )رفتار ملی(

ضعف اصلی اين استاندارد رفتاری در اين است که چنانچه سطح حمايتی دولت میزبان با 
گذار گذاران داخلی در حد مطلوبی نباشد، تأثیری در ارتقای استاندارد رفتار با سرمايهسرمايه

 
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. 

، دانشکدة الملل بین، رسالة دکتری حقوق عمومی الملل بینالوداد از منظر حقوق شرط ملت کاملهالسادات؛ چاوشی، فريده .50

 به بعد. 13، ص 0300حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی، 

http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf
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خارجی نخواهد داشت. هرچند در بسیاری از موارد، اصل رفتار ملی با الزام دولت میزبان به رفتار 
گذاران خارجی به بازار را تسهیل گذاران خارجی، دسترسی سرمايهابر بین اتباع داخلی و سرمايهبر

های اتباع داخلی را محدود کرده باشد، است، در مواقعی که دولت میزبان، حقوق و آزادی کرده
 های خارجی نیزگذاریگذاران و سرمايهها بايد به سرمايهموجب اين اصل، اين محدوديتبه

، عدول دولت میزبان الملل بینسرايت پیدا کند. اما در چنین مواردی طبق اصول و موازين حقوق 
های آنان مجاز نخواهد بود. در گذاران خارجی و سرمايهاز حداقل استانداردهای رفتاری با سرمايه

حقوقی برابر  گذاران خارجی ازگذاری، سرمايهواقع با درج استاندارد رفتار ملی در معاهدات سرمايه
، سطح الملل بینشوند. اما در صورتی که مقررات حقوق مند میگذاران داخلی بهرهبا سرمايه

االصول مفاد و حمايتی باالتری در مقايسه با مقررات داخلی دولت میزبان را تجويز کنند، علی
به اجرا گذاشته  های آنانگذاریگذاران خارجی و سرمايهدر مورد سرمايه الملل بینموازين حقوق 

 55خواهد شد.

هايی فراتر از آنچه الوداد، حمايتگذاران بر مبنای اصل دولت کاملهلذا ممکن است سرمايه
گذاری منعقده بین دولت متبوع آنان با کشور میزبان مقرر کرده است، مطالبه کنند. معاهدة سرمايه

اد و حقوق مالکیت فکری اين است الودبدين ترتیب، سؤال اصلی دربارة ارتباط اصل دولت کامله
های مؤثرتری که در توانند از حمايتالوداد میگذاران با استفاده از اصل دولت کاملهکه آيا سرمايه
های حقوق مالکیت فکری دولت میزبان با ديگر کشورها مقرر شده است، نامهساير موافقت

نامة گیرد مثل موافقتمعاهدات را دربرمیها طیف وسیعی از نامهمند شوند يا نه؟ اين موافقت بهره
اند يا ديگر معاهدات تريپس و ساير معاهداتی که در حوزة حقوق مالکیت فکری منعقده شده

 گذاری که دربردارندة مقرراتی در حمايت از حقوق مالکیت فکری هستند.تجاری و سرمايه

مورد حقوقی که دارای الوداد صرفاً در طبق اصل وحدت موضوع، استاندارد دولت کامله
ها با تفسیر موسع، دامنة اعمال در برخی از پرونده 50شود.موضوعات يکسانی هستند اعمال می

گذاری گذار بر اساس معاهدة سرمايهسرمايه 57اند. در يک پرونده،اين استاندارد را گسترش داده
الوداد، آيین دادرسی همنعقده بین اسپانیا و آرژانتین اقامة دعوا کرد و طبق اصل دولت کامل

گذار امکان داد تری را که در معاهدة ديگری مقرر شده بود، مطالبه کرد. اين اصل به سرمايه لسه
کرد قبل از ـ آرژانتین که مقرر میگذاری اسپانیافصل اختالفات معاهدة سرمايهوتا از فرآيند حل

 
 .075، ص 0390، شهر دانش، یالملل بینگذاری خارجی در روية داوری حقوق سرمايهعسکری، پوريا؛ . 55

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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های داخلی دولت ا را در دادگاهماه دعو 00ارجاع موضوع به داوری، خواهان بايد برای مدت 
میزبان مطرح و پیگیری کند، عدول کرده و مستقیماً موضوع را در ديوان داوری مطرح کند. 

خصوص، فارغ از موضوع اصلی و مقررات ماهوی معاهده، نظام  مطابق رأی ديوان در اين
است. بر اساس اين  گذاری مقرر شدهوفصل اختالفات مقرر در معاهده برای حمايت از سرمايه حل

گذاری نیست، استدالل، هرچند حمايت از حقوق مالکیت فکری موضوع اصلی معاهدات سرمايه
توان گذاران خارجی است میهای سرمايهبر مبنای هدف اصلی معاهدات که حمايت از سرمايه

 50الوداد را به حقوق مالکیت فکری هم گسترش داد.اصل دولت کامله
گذار است، خصوصاً در عرصة حقوق نفع سرمايهمساعدتری که به  معیار تشخیص رفتار

به جستجوی اين معیار  59های داوریمالکیت فکری محل مناقشه است. در برخی از پرونده
پرداخته شده است. جوابگويی به اين سؤال آسان نیست چرا که معیار رفتار مساعدتر در حوزة 

گذاران گذار دارد. برای برخی از سرمايهسرمايه حقوق مالکیت فکری بستگی به نظر و ديدگاه
تر از حقوق مالکیت فکری آنان مثل های قویخصوصاً دارندگان حقوق مالکیت فکری، حمايت

شود، در حالی نفع آنان محسوب می برداری از حق اختراع، رفتاری مساعد و بهافزايش مدت بهره
ز حقوق مالکیت فکری سايرين را دارند، برعکسِ برداری اگذارانی که قصد بهرهکه برای سرمايه

تواند رفتاری مساعدتر به حال آنان تر از اين دسته از حقوق میاين امر يعنی حمايت ضعیف
الوداد عنوان مانعی بر سر راه گسترش اصل کامله تواند بهمحسوب شود. اين دوگانگی می

 06حسوب شود.گذاری به معاهدات حقوق مالکیت فکری ممعاهدات سرمايه
های الوداد و رفتار ملی جزو پايهدر نظام معاهدات حقوق مالکیت فکری، اصول دولت کامله

 0و  3های شوند. از اين اصول در مادهی محسوب میالملل بیناساسی حقوق مالکیت فکری 
 نامة تريپس سخن به میان آمده است.موافقت

صوص حقوق مالکیت فکری، هر گونه مزايا، در خ»دارد: نامة تريپس مقرر میموافقت 0ماده 
منافع، امتیازات يا معافیتی که يکی از اعضا به اتباع هر کشور ديگر اعطا کند، سريعاً و بدون 

در ادامه، ماده «. گونه قید و شرطی نسبت به اتباع تمام اعضای ديگر نیز اعمال خواهد شدهیچ
برای حفظ جايگاه وايپو و همچنین رعايت  00یکند. در مادة بعداستثنائات اين اصل را مطرح می

های چندجانبه تحت نظارت وايپو در نامههای موجود در موافقتحقوق مکتسبة افراد، رويه

 
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. 

های نامههای مقرر در موافقتدر خصوص رويه 0و  3تعهدات مندرج در مواد »دارد: نامة تريپس مقرر میموافقت 5ماده  .71

 «.چندجانبة منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد کسب يا حفظ حقوق مالکیت فکری قابل اعمال نخواهد بود
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الوداد خصوص کسب يا حفظ حقوق مالکیت فکری از شمول اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله
 استثنا شده است.
نامة های سازمان تجارت جهانی، موافقتنامهشود که برخالف ساير موافقتمالحظه می

الوداد در خصوص مزايايی که طبق ساير گونه استثنای صريحی را بر اصل کاملهتريپس هیچ
شود، گذاری به اتباع ساير اعضا اعطا میمعاهدات دوجانبه نظیر معاهدات دوجانبة سرمايه

ت فکری که به يکی از اتباع دربرندارد. بدين ترتیب، هرگونه حمايت مساعدتر از حقوق مالکی
 شود، بايد بدون استثنا به تمام اعضا گسترش داده شود. عضو اعطا می

گذاری که اعضای بنابراين نظام مؤثرتر حقوق مالکیت فکری مقرر در معاهدات سرمايه
نامة تريپس بايد به الوداد موافقتکنند، طبق اصل دولت کاملهسازمان تجارت جهانی منعقد می

اتباع اعضای سازمان تجارت جهانی نیز اعطا شود. تعهدات رفتاری دولت میزبان مثل رفتار  ساير
تواند امتیاز و گذاری میعادالنه و منصفانه يا حمايت و امنیت کامل بر مبنای معاهدات سرمايه

های فکری ساير اعضا نیز گسترش داده شود. حتی مزيت تلقی شود که بايد به حمايت از سرمايه
توانند بر مبنای اصل گذاران اعضای سازمان تجارت جهانی میمعتقدند که سرمايه 01خیبر

گذاری و فصل اختالفات موجود در معاهدات سرمايهنامة تريپس، از نظام حل الوداد موافقت کامله
 دولت میزبان بهره برده و دعوا را مستقیماً در مرجع داوری مطرح کنند.

نامة تريپس و گسترش الوداد موافقتموسعی از اصل دولت کامله رسد چنین تفسیربه نظر می
های ماهوی ـ دولت میزبان يا حتی نسبت به حمايتگذاروفصل اختالفات سرمايهآن به نظام حل

نامة موافقت 0تر ماده گذاری از حقوق مالکیت فکری صحیح نباشد. تفسیر دقیقمعاهدات سرمايه
برداری ل وحدت موضوع صورت گیرد. در اين صورت، امکان بهرهتريپس بايد با درنظرگرفتن اص

نامة تريپس برای گسترش امتیازات و مزايای معاهدات الوداد مقرر در موافقتاز اصل دولت کامله
نبودن موضوع اين معاهدات گذاری به ساير اعضای سازمان تجارت جهانی به دلیل يکسانسرمايه

گذاری به اهد بود. گسترش مقررات حمايتی معاهدات سرمايهنامة تريپس میسر نخوبا موافقت
وفصل اختالفات سازمان الوداد، قلمرو نظام حلنامة تريپس بر مبنای اصل دولت کاملهموافقت

رفتن آن خواهد شد. عالوه بر اين در تجارت جهانی را بسیار محدود کرده و در عمل موجب ازبین
نامة تريپس بايد اين الوداد در موافقتصل دولت کاملهصورت پذيرش چنین تفسیر موسعی از ا

های سازمان تجارت جهانی هم اعمال کرد. برای مثال، نامهبرداشت را در خصوص ساير موافقت
الوداد در حمايت از نامة عمومی تجارت خدمات مانند تريپس دربردارندة اصل دولت کاملهموافقت

رت چنین تفسیر موسعی از اين اصل، مقررات سازمان دهندگان آن است. در صوخدمات و ارائه

 
62. Voon, Tania S., et al., op.cit., p. 13. 
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  03صورت ناگهانی و به نحو چشمگیری گسترش پیدا خواهد کرد. تجارت جهانی به

 گذاری سرمايهگذاری، قلمرو اين اصول را تمام مراحل های جديد سرمايهنامهتعدادی از موافقت
و  0013  برای مثال، ماده 00دانند.می اری(گذ)از مرحلة قبل از پذيرش تا مرحلة بعد از پذيرش سرمايه

الوداد، هم در مورد از اصول رفتار ملی و دولت کامله 05نامة استرالیا با اياالت متحده،موافقت 0010
تنها در مرحلة بعد از پذيرش های تحت پوشش معاهدات، نهگذاران و هم در مورد سرمايهسرمايه
 00کنند.يرش نیز حمايت میگذاری بلکه در مرحلة قبل از پذسرمايه

الوداد را در گذاری، اصول رفتار ملی و دولت کاملهدر مقابل، بسیاری از معاهدات سرمايه
گذاری و در کنند و صرفاً بعد از انجام سرمايهگذاری اعمال نمیمرحلة قبل از پذيرش سرمايه

ول را اعمال خصوص حقوق مالکیت فکری بعد از کسب اين حقوق در کشور میزبان اين اص
تواند فرآيند اعطای حقوق مالکیت فکری به کنند. در چنین وضعیتی دولت میزبان می می

گذاران خارجی را منوط به شرايط خاصی بکند که از آنچه در مورد اتباع خود در عمل اجرا  سرمايه
شود متفاوت است. در مقابل چنانچه اين اصول بر هر دو مرحلة قبل و بعد از پذيرش می

تواند در صورت حدوث اختالف در مورد کسب و گذار میگذاری اعمال شوند، سرمايه سرمايه
شناسايی حقوق مالکیت فکری نیز علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. گسترش اين اصول به 

تواند موجب رشد و توسعة می 07گذارانگذاری و همچنین به سرمايهمرحلة قبل از پذيرش سرمايه
  00کری شود.حقوق مالکیت ف

تواند به گسترش حمايت از حقوق مالکیت فکری بینجامد، می الودادهرچند اصل دولت کامله
در مقابل ممکن است خطراتی هم در اين حوزه ايجاد کند. ممکن است استثنائات موجود در 

اثر شده و اند، بیها چنین استثنائاتی ذکر نشدهنامهنامه به دلیل اينکه در ساير موافقتموافقت
 گذاری سرمايهارزش اجرايی خود را از دست بدهند. برای اجتناب از اين امر، برخی معاهدات 

اند، دربردارندة قیدی مبنی بر محدوديت قلمرو منعقد شده 1660ويژه معاهداتی که بعد از  به
 

63. Ibid. 

نامة تجارت آزاد چین با موافقت 037آن، بند اول ماده نامة تجارت آزاد چین با آسهموافقت 310برای مثال، ن.ک: ماده  .70

 07تجارت آزاد چین با پرو، مواد نامة موافقت 017نامة تجارت آزاد شیلی با استرالیا، بند اول ماده موافقت 061110نیوزيلند، ماده 
 نامة تجارت آزاد ژاپن با مکزيک.موافقت 57نامة تجارت آزاد ژاپن با سوئیس و بند اول ماده موافقت 00و 

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. 
تر سرمايهيمیگذاران. معاهدات قدکنند نه از سرمايهها حمايت میدر اين خصوص برخی از معاهدات صرفاً از سرمايه. 76

که  گذاری را قائل هستند، در حالیها و حقوق بعد از پذيرش سرمايهگذاران صرفاً حمايتگذاری عموماً نسبت به خود سرمايه
ها و هم ها و حقوق قبل و بعد از پذيرش را، هم نسبت به سرمايهگذاری تمامی حمايتبسیاری از معاهدات مدرن سرمايه

 کنند. گذاران اعمال مینسبت به خود سرمايه
68. Ibid. 
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ترالیا با نامة تجارت آزاد اسموافقت 0610الوداد هستند. زيرنويس ماده اعمال اصل دولت کامله
الوداد و اصل رفتار ملی نسبت به فرآيندهای کند که اصل دولت کاملهشیلی صراحتاً اذعان می

نفتا  0060وفصل اختالفات که در بخش )ب( اين فصل آمده است، اعمال نخواهد شد. ماده حل
 )موضوعتری وضع کرده است. در اين ماده آمده است که اصل رفتار ملی حتی محدوديت گستره

در مورد تدابیری که نسبت به تعهدات  (0663)موضوع ماده الوداد و اصل دولت کامله (0661ماده 
شود يا تعهدات مذکور را استثنا محسوب می )حقوق مالکیت فکری و رفتار ملی( 0763موضوع ماده 

دهد، اعمال نخواهد شد. در صورت نبود چنین بندهايی در معاهدات، از اصل دولت کاهش می
بردن استثنائات موجود در برخی الوداد برای گسترش هرنوع حمايت مساعدتر و ازبینملهکا

  09شود.گذاری خاص در عمل استفاده میمعاهدات سرمايه
 

 . تحلیل استاندارد شرط فراگیر در حمایت از حقوق مالکیت فکری0

گذاری، شرط التزام است. ترين استانداردهای رفتاری در حوزة معاهدات سرمايهيکی از پرمناقشه
شوند که تعهدات گذاری، دول متعاهد مکلف میبا درج اين شرط در معاهدات دوجانبة سرمايه

گذاران طرف مقابل رعايت و تضمین کنند. به دلیل های سرمايهگذاریخود را در مورد سرمايه
گذاری تحت زة سرمايهگذار خارجی در حواينکه با درج اين شرط، توافقات دولت میزبان و سرمايه

76شود.گیرد، به اين استاندارد، شرط فراگیر گفته میگذاری منعقده قرار میحمايت معاهدة سرمايه
 

گذاری منعقدة ايران با شرکای تجاری خود حاوی قريب به هشتاد درصد معاهدات سرمايه
سان است. برای مثال ادبیات موجود در بیان تعهدات اين استاندارد تقريباً يک 70شرط فراگیر است.

گذاری متقابل بین دولت جمهوری اسالمی نامة تشويق و حمايت از سرمايهموافقت 06در ماده 
 با ارتباط در که را تعهداتی متعاهد، رعايت هایطرف از هريک»آمده است:  71ايران و تونس

تضمین است،  نموده تقبل ديگر متعاهد طرف حقوقی و حقیقی اشخاص هایگذاریسرمايه
گذاری ايران اين عبارت که مؤيد شرط فراگیر است، در قريب به اتفاق معاهدات سرمايه«. کند می

 با تغییرات عبارتی جزئی به کار رفته است.
گذاران استاندارد شرط فراگیر به اين معنی است که قراردادهايی که دولت میزبان با سرمايه

کند تحت چتر حمايتی معاهدة گذاری منعقد میايهخارجی اتباع طرف ديگر معاهده در حوزة سرم
 

69. Ibid., p. 888. 

70. Stevens, Margrete, Dolzer, Rudolf, op.cit., p. 153. 
شمارة  ششم، وبیست  ، سالالمللیبین مجلة حقوقی، «گذاریشرط التزام در معاهدات دوجانبة سرمايه»پیران، حسین؛  .61

 .100ص  ،0300، بهار و تابستان 06

 13/61/0301در  ماده و يک پروتکل پانزده و مقدمه شامل نامهموافقت متن به واحدة منضم ماده بر معاهده مشتملاين  .62

 .به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید
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طبق مفاد  73گذار خارجی قرار گیرد.گذاری منعقده بین دولت میزبان با دولت متبوع سرمايهسرمايه
اين شرط، هر طرف قرارداد بايد در طول مدت قرارداد، تعهدات و قول و قرارهای خود در قبال 

  70کند. دارايی اتباع طرف ديگر قرارداد را تضمین
های دانان، شرط التزام، تعهدات دولت میزبان را که ناشی از قرارداد به نظر برخی از حقوق

دهد. اما به نظر برخی قدر ی ارتقا میالملل بینگذار خارجی هستند به تعهدات خصوصی با سرمايه
متیقن از معنای شرط التزام اين است که دولت ملزم به رعايت تعهدات خود در قبال 

گذاران خارجی است و صرفاً زمانی که دولت از اجرای اين تعهدات خودداری کند و  هرمايس
شده در قرارداد خصوصی به حق بینیهای احقاق حق پیشگذار نتواند با مراجعه به روشسرمايه

نظران نیز برخی از صاحب 75ی دولت منجر شود.الملل بینخود نائل آيد ممکن است به مسئولیت 
اند که شرط التزام صرفاً بیان دوبارة اصل وفای به عهد در معاهدات است که خود عقیدهبر اين 

 70شود.عمومی محسوب می الملل بینای از حقوق بخش ساختاريافته
گذاری منعقده دهای مربوط به سرمايهدر تفسیر سنتی و مرسوم، اين استاندارد بر تمامی قراردا

زبان حاکم است. به همین خاطر، نقض هر نوع تعهد قراردادی گذار خارجی و دولت میبین سرمايه
 از جانب دولت میزبان به نقض اين استاندارد منجر خواهد شد.

اند. برخی از اين تفاسیر های داوری طیف وسیعی از معانی را برای اين شرط قائلآرای ديوان
هستند. آرايی که مفهومی  مضیق و برخی نیز دربردارندة تعاريف و تفاسیر موسعی از اين مفهوم

گونه نتیجة عملی برای مقررات مربوط به اين دهند، هیچحداقلی و مضیق از اين شرط ارائه می
الفظی شرط شرط دربر ندارند. در مقابل، تفسیر موسع از اين شرط با مبنا قراردادن معنای تحت

فراگیر خواهد انجامید.  فراگیر معتقد است که نقض هر نوعی از تعهدات قراردادی به نقض شرط
ترين اختالفات طرفداران تفسیر مضیق اين مفهوم بر اين باورند که تفسیر موسع، کوچک

معناشدن استانداردهای ای تبديل خواهد کرد و اين به معنی بیقراردادی را به اختالفات معاهده
  77ويژه استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه خواهد بود. ديگر به

اند به اين سؤال که با چنین ه به دنبال محدودکردن قلمرو استاندارد شرط فراگیر بودهآرايی ک
 

 .316، ص 0396، شهر دانش، یالملل بینگذاران خارجی: استانداردهای دولت و سرمايهآذين؛ حسیبی، به .63

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. 

 .100، صهمانن؛ پیرا .65

، گذاریجايگاه و تأثیر شرط التزام در تعهدات سرمايهبرای ديدن تفصیل اين نظرات، ن.ک: قربانی کريمی، الهه؛  .67

 به بعد. 9، ص 0309نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن  پايان

ی دولت از منظر کمیسیون حقوق الملل بیننقش شرط فراگیر در ايجاد مسئولیت » کدخدايی، عباسعلی و فاطمه امیری؛ .66

 .133-109، صص 0390، تابستان 1، شمارة 01، دورة فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، «الملل بین



  111   ... حمایت از در گذاری سرمایه الملل بینظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند. قبول چنین تفاسیری در تفاسیری چه معنايی از اين استاندارد باقی خواهد ماند، جوابی نداده
وع رسد که هر نرفتن موضوعیت اين استاندارد خواهد انجامید. بنابراين به نظر میواقع به ازبین

گیرد. اين تفسیر همخوانی و مطابقت نقض تعهدات قراردادی در گسترة اين استاندارد قرار می
گیری اين استاندارد و اهداف معاهدات دوجانبة بیشتری با پیشینة تاريخی و فلسفة شکل

 70گذاری خارجی دارد.گذاری در جهت حمايت از سرمايه سرمايه

نظر ر تبیین قلمرو اين استاندارد با يکديگر اختالفگونه که ذکر شده، مراجع داوری دهمان
ای معتقدند که شرط التزام صرفاً قراردادهای خاصی را که بین دولت دارند. از يک طرف عده

گیرد. از طرف ديگر برخی بر اين گذاران منعقد شده است دربرمیمیزبان و طیف خاصی از سرمايه
تعهدات دولت میزبان است، اعم از اينکه اين تعهدات باورند که شرط التزام دربردارندة تمامی 

ترتیب، برخی همینی باشد. بهالملل بینناشی از قوانین داخلی، تصمیمات اداری دولت يا الزامات 
ی قلمرو تعهدات ناشی از شرط التزام را به تعهدات خاصی در الملل بیناز آرای محاکم داوری 

که برخی از آرا با برداشت اند، در حالی محدود کردهگذاران رابطه با طیف خاصی از سرمايه
مفهومی گسترده از تعهدات اين استاندارد، آن را به تمامی تعهدات دولت میزبان گسترش 

  79اند. داده

گذاران خارجی و نحوة رفتار با آنان در های سرمايهبنابراين هر نوع تعهدی در رابطه با سرمايه
ها موجب کنوانسیون ی که دولت میزبان بهالملل بینو رعايت تعهدات  گیردقلمرو اين شرط قرار می

ترين تعهدات ای و دوجانبه پذيرفته است، طبق اين شرط الزامی است. از مهميا معاهدات منطقه
ی هر دولتی، تعهداتی است که دولت در زمینة حقوق مالکیت فکری بر عهده گرفته الملل بین

گذاری خارجی دارد و هدف از برخی رات مهمی بر جريان سرمايهاست. حقوق مالکیت فکری تأثی
 06گذاری و آزادسازی تجارت است.از معاهدات مالکیت فکری مثل تريپس، تسهیل سرمايه

تواند بر مبنای نقض گذار خارجی میبنابراين در صورت نقض حقوق مالکیت فکری، سرمايه
ق مالکیت فکری از سوی دولت میزبان، وی را ی حقوالملل بینگذاری و معاهدات قرارداد سرمايه

ای از اين شرط، مغاير با اصل رسد چنین تفسیر گستردهبه داوری فرا بخواند، هرچند به نظر می
گذار خارجی برای رعايت الزاماتی که حاکمیت ارده باشد، چرا که دولت میزبان در مقابل سرمايه

گونه تعهد صريحی عهده گرفته است، هیچ ی مثل تريپس برالملل بینوی در ساير معاهدات 

 
 .337، ص همانحسیبی؛  .68

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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رسد در ولی با توجه به استدالالتی که در بند دوم اين مقاله به عمل آمد به نظر می 00ندارد.
ی در حوزة حقوق الملل بینتوان دولت میزبان را متعهد به رعايت حداقل استانداردهای مواردی می

 مالکیت فکری دانست. 
 

 نتیجه
گذاری از دو طريق عمده بر حقوق مالکیت فکری اثر گذاشته و سبب ارتقای نظام حقوق سرمايه

صورت  به گذاری از حقوق مالکیت فکری گاهیسرمايه الملل بینهای حقوق شوند. حمايتآن می
ها که از ساير انواع سرمايهگذاری همچنان عام و کلی است و محتوای عام معاهدات سرمايه

کنند. گاهی نیز برخی از اين ز حقوق مالکیت فکری نیز حمايت میآورند، احمايت به عمل می
های ماهوی حقوق مالکیت فکری شده و استانداردهای صورت اختصاصی وارد بحث به معاهدات

 بخشند.را ارتقا می آن
گذاری دربردارندة يک سری استانداردهای رفتاری در حمايت از سرمايه الملل بینحقوق 

گذاران خارجی است که با ورود سرمايه به کشور میزبان، دولت مربوطه مکلف هها و سرمايسرمايه
عنوان يکی از اشکال سرمايه، نظام  ها است. با احتساب حقوق مالکیت فکری بهبه رعايت آن

های فکری از شود. حمايت از دارايیمند میها بهرهحقوق مالکیت فکری نیز از تمامی اين حمايت
های اخیر از سوی گذاری خارجی موضوع جديدی است که در دههسرمايهطريق نظام حقوقی 

گذاری در عمل گذاران و دولتمردان کشورهای صنعتی با انعقاد معاهدات تجاری و سرمايهسیاست
هرچند حمايت از  مطرح شده و سپس مورد بررسی علمی و آکادمیک محققین قرار گرفته است.

ديگر معاهدات، قبل از گسترش معاهدات دوجانبة  حقوق مالکیت فکری از طريق انواع
گذاری حمايت از حقوق مالکیت نیز وجود داشته، از زمان پیدايش معاهدات سرمايه گذاری سرمايه
 تر در مرکز توجه قرار گرفته است. تر و دقیقصورت جدی به فکری

توان می با تحلیل ظرفیت تعهدات دولت میزبان در جهت حمايت از حقوق مالکیت فکری
گذاری يکی از ابزارهای مؤثر و قدرتمند در سرمايه الملل بینگفت که استانداردهای رفتاری حقوق 

گذاری در کنار شوند. از اين حیث معاهدات سرمايهحمايت از حقوق مالکیت فکری محسوب می
ز نظام نظام حقوق مالکیت فکری و بدون دخالت مستقیم در مقررات آن، جنبة حمايتی داشته و ا

ها از مرحلة پذيرش آورند. اين حمايتحقوق مالکیت فکری به نحو مؤثری حمايت به عمل می
گذار نامیده گذاری و نحوة رفتار با مالکان حقوق مالکیت فکری که در اين نظام، سرمايهسرمايه

را از  يابند. اين تعهدات، اشخاص ثالثوفصل اختالفات ادامه میشوند، شروع و تا مرحلة حلمی
دارند و در صورت حدوث چنین گذاران خارجی برحذر میهای فکری سرمايهتعرض به دارايی

 
81. Ibid., p. 34. 
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 اند.بینی کردههای جبران خسارت متناسبی را پیشامری، روش
گذاری يعنی استانداردهای سرمايه الملل بیندر اين مقاله ظرفیت استاندارهای رفتاری حقوق 

الوداد و شرط و امنیت کامل، اصل رفتار ملی، اصل دولت کامله رفتار عادالنه و منصفانه، حمايت
گذاران خارجی بحث و بررسی شد. حقیقت اين فراگیر در حمايت از حقوق مالکیت فکری سرمايه

ويژه در مورد  گذاران خارجی، بهها به رعايت استانداردهای رفتاری با سرمايهاست که تعهد دولت
موارد ممکن است به منزلة نقض حقوق مالکیت فکری تلقی نشود،  سه استاندارد آخر در برخی از

های اعمال صحیح تشريفات قانونی و جلوگیری از ولی استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه با شیوه
های فکری جانبداری يا دشمنی از سوی دولت میزبان، روية حمايتی قابل قبولی را از سرمايه

چنین برداشت  گذاری سرمايههای داوری رده است. از روية ديوانگذاران خارجی ايجاد کسرمايه
هايی عنوان ابزاری برای پرکردن شکاف شود که آنان از استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه بهمی

اند، استفاده که ساير استانداردهای رفتاری در قبال اقدامات ناعادالنه، ظرفیت پاسخگويی نداشته
 اند.کرده

تانداردهای رفتاری عموماً در جهت تقويت حمايت از حقوق مالکیت فکری گام هرچند اس
گذار خارجی توأمان در نظر گرفته شود. در برخی دارند، بايد منافع کشور میزبان و سرمايهبرمی

موارد ممکن است اعمال کامل اين استانداردهای رفتاری در حوزة حقوق مالکیت فکری با مصالح 
ممکن است  الودادبان تداخل يابد. برای مثال با اعمال اصل دولت کاملهو منافع کشور میز

اند، استثنائات موجود در يک معاهده به دلیل اينکه در ساير معاهدات چنین استثنائاتی ذکر نشده
 اثر شده و ارزش اجرايی خود را از دست بدهند. بی

های حمايت مؤثر و کافی از دارايیآيد که بايد هرچند در قدم اول اين اعتقاد به وجود می
گذار خارجی صورت پذيرد، حاکمیت و منافع ملی کشور میزبان نیز موضوعی است فکری سرمايه

گذاران داخلی در مقام ايجاد توازن بین شود سیاستکه نبايد ناديده انگاشته شود. پیشنهاد می
اری ملی يا در معاهدات گذگذاران خارجی، در قانون سرمايهمصالح ملی و حقوق سرمايه

منعقده با شرکای تجاری خود، قیودی مبنی بر محدوديت قلمرو اعمال برخی از  گذاری سرمايه
 اين استانداردها را درج کنند. 

های کلی دربردارند و به کشورهای ی نیز با اشراف به اين موضوع، انعطافالملل بینمعاهدات 
نامة شمولی مثل موافقتعاهدات چندجانبه و جهاندهند. معضو اجازة درج استثنائاتی را می

ها و استثنائات متعددی دربردارند، چرا که سعی دارند تعادلی بین اهداف بلندمدت تريپس، انعطاف
مندی مردم عادی مدت آن مثل ايجاد امکان بهرهحمايت از حقوق مالکیت فکری و اهداف کوتاه

اما در مقابل، قلمرو استثنائات در معاهدات دوجانبه و  از اختراعات و ابداعات موجود ايجاد کنند.
گذاران مانند. سیاستمیای بسیار محدود است که بعضاً از نیل به اهداف مورد نظر بازمنطقه
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داخلی در زمان انعقاد معاهدات با ساير کشورها بايد با لحاظ موارد مذکور و نوع ترتیبات 
های موجود به برداری را از انعطافافع ملی، حداکثر بهرهای و همچنین با درنظرگرفتن من معاهده

 عمل آورند.
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