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 چکیده

گذاری خارجی، تمامی مباحث راجع به حمايت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايهنقطه عزيمت  
. بررسی اين موضوع که حقوق استگذاری شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايهاز مفهوم

ه دهد، نقطگذاری خارجی را شکل میمذکور در معاهدات سرمايهمالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمايه 
د. وشگذار خارجی محسوب میمباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمايه همهآغازين 

. معاهدات شدگذاری خارجی سرمايه در حقوق سرمايه گذاری منجر به توسعه مفهومظهور معاهدات سرمايه
، هيکی از انواع سرماي عنوانبهگذاری با تحول در مفهوم سرمايه و احتساب حقوق مالکیت فکری سرمايه

ند. با پذيرش حقوق شدهای فکری گذاری به مالکیتهای معاهدات سرمايهمنجر به گسترش حمايت
ای رفتاری هديکی از اشکال سرمايه، دولت میزبان متعهد به رعايت تمامی استاندار عنوانبهمالکیت فکری 

د. در شوگذاران خارجی میهای فکری سرمايهگذاری در قبال دارايیو تعهدات مندرج در معاهدات سرمايه
 در گذاریهای معاهدات سرمايهگرفته در مفهوم سرمايه، نوآوریضمن بررسی اين تحول صورت اين مقاله

 . شودمیتبیین خصوص اين 
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 مقدمه

حال تغییر و تحول است. از  بیش از يک قرن است که نظام حمايت از حقوق مالکیت فکری در
و از آن  6010در  پويواتا کنوانسیون تأسیس  6881و  6889های در سال برنو  سيپارکنوانسیون 

در حال گذار به معاهدات دوجانبه  اکنون نیز اين نظامو هم 6002در سال  پسيترنامه موافقت تا
 6گذاری است.سرمايه

ريشه  ،یگذاربه معاهدات دوجانبه سرمايه پسيترانتقال نظام حمايت از حقوق مالکیت فکری از 
 در 5.کندف برطر يافته رانامه نیز نتوانست انتظارات کشورهای توسعهدر اين داشت که اين موافقت

ه حتی ای کتوسعههای صنعتی مجبور شدند با کشورهای درحالدولت ،پسيترنامه واقع در موافقت
المللی نداشتند به مذاکره بنشینند. اين امر برای کشورهای اروپايی و برخی نقشی در معادالت بین

 هدوجانباياالت متحده پذيرفتنی نبود. اقبال اياالت متحده و کشورهای اروپايی به معاهدات 
فکری  مفاهیم حقوق مالکیت در خصوصبه تفاسیر سنتی ها آن گذاری به اين معنی بود کهسرمايه
 9د.جانبه و شخصی خود را به کرسی بنشاننتر مايل بودند که نظرات يکای نداشتند و بیشعالقه

گذاری مهم است و هم هم از نظر تجاری و سرمايه ،ها برای کشورهای صنعتینامهاين موافقت
 بیدستیاگذاری به کشورهای صنعتی امکان تجاری و سرمايه هدوجانبمعاهدات  4.راهبردی از لحاظ

. انعقاد معاهدات دوجانبه ندانشده آن در معاهدات چندجانبه موفق به کسبدهد که به اهدافی را می
گذاران خارجی است، از لحاظ سیاسی ابزاری برای حمايت از سرمايه ،اصل گذاری هرچند درسرمايه

گذاری بر حقوق داخلی و همچنین سرمايه هدوجانباست. معاهدات  مهمنیز برای کشورها  راهبردیو 
  2ذارد.گای و چندجانبه در اين حوزه تأثیر میگذاری و بر ساير توافقات منطقهلی سرمايهالملنظام بین

کشورهای اروپايی و اياالت  ،گذاریسرمايه هدوجانبطبق شواهد تاريخی در انعقاد معاهدات 
ذاری گبسیاری از تحوالت در حوزه حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمايه .اندقدم بودهمتحده پیش

در گذر  1يافته رخ داده است.، اتحاديه اروپا و برخی کشورهای توسعهامريکاتوسط اياالت متحده 
 . شداليه حقوق مالکیت فکری منجر  به اليه هتوسعبه  فراينداين  ،زمان

گذاری بین کشورها منعقد معاهدات متعددی با موضوع سرمايه ،بعد از پايان جنگ جهانی دوم
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 پنجاه. تا شدلمان و پاکستان منعقد بین آ 6021گذاری در سال به سرمايهمعاهده دوجان. اولین شد
مذاکره و به تصويب  ،سال بعد از آن، صدها نوع از اين معاهدات بین کشورهای مختلف جهان

هدف اصلی از انعقاد معاهدات  0طرفین رسید. اکثر اين معاهدات در دو دهه اخیر منعقد شده است.
فراتر  ،گذارانگذاری و ارائه استانداردهای حمايتی برای سرمايهتأمین امنیت سرمايه ،اریگذسرمايه

 8شده توسط قوانین داخلی است.از حمايت ارائه

یون، نامه، کنوانسعناوينی مثل موافقته توانند بکه میها آن فارغ از نام ،گذاریمعاهدات سرمايه
که  الملل هستندند، از اسناد تحت حاکمیت حقوق بینشومنشور، عهدنامه، میثاق و غیره منعقد 

های آنان و همچنین سازوکارهای گذاران و سرمايهسرمايه در خصوصها دولتها آن موجببه
 گیرند.عهده می تعهداتی را در مقابل يکديگر بر ،اجرايی

وجود  الملل عرفی نیزتر از طريق حقوق بینگذاران خارجی پیشهرچند حمايت از سرمايه
گذاری، اين معاهدات به بعد، با گسترش انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه 6029داشت، از دهه 

 0.شدگذاران خارجی مطرح ابزار برای حمايت از حقوق سرمايه ترينمهمترين و غالب عنوانبه

معاهدات  ـ6 69:دکننمیگذاری خارجی را به سه دسته عمده تقسیم معاهدات سرمايهعموماً 
قرادادهای اقتصادی دوجانبه که  ـ5پردازند. گذاری میوضوع سرمايهدوجانبه سرمايه که صرفاً به م

های نامهتوان به موافقتمیها آن که ازجمله هستندگذاری سرمايه در خصوصحاوی مقرراتی 
از دو دولت باشند. بیش ها آن گذاری که طرفینساير قراردادهای سرمايه ـ9تجارت آزاد اشاره کرد. 

توان به گذاری دربردارند میسرمايه در خصوصاين معاهدات چندجانبه که مقرراتی را  ازجمله
 و معاهده منشور انرژی اشاره کرد. نفتامعاهده 

گذاری خارجی موضوع جديدی است که حمايت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايه
و سپس   نددکرگذاران و دولتمردان کشورهای صنعتی در عمل مطرح سیاست ،های اخیردر دهه

 66.دانشگاهی آن پرداختندبررسی علمی و  بهمحققین 
تر جدی صورتبهحمايت از حقوق مالکیت فکری  ،گذاریاما از زمان پیدايش معاهدات سرمايه

وق ه نحوه ارجاع به حقگذاری خارجی قرار گرفته است. البتتر در مرکز توجه معاهدات سرمايهو دقیق
مالکیت فکری در انواع گوناگون اين معاهدات با يکديگر متفاوت بوده است. در برخی از معاهدات 
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ثرتر، ؤولی در برخی نیز برای حمايت م 65دهشصرفاً در مقدمه معاهده به حقوق مالکیت فکری اشاره 
در برخی از معاهدات نیز  69انواع تفصیلی حقوق مالکیت فکری در متن معاهده شمارش شده است.

در  دبدون ورود به موضوع حمايت از حقوق مالکیت فکری، صرفاً به استانداردهای رفتاری که باي
 رابطه با اتباع طرفین متعاقد رعايت شوند، اشاره شده است. 

دلیل تنوع و گستردگی، استانداردهای ماهوی خاصی را ه گذاری باز معاهدات سرمايه یاریبس
گذارانی که از حقوق ولی از حقوق سرمايه 64مايت از حقوق مالکیت فکری دربرندارند؛ح در خصوص

برخی  ند. در مقابل، درکنحمايت می ،برنديکی از اشکال سرمايه بهره می عنوانبهمالکیت فکری 
مايت حتفصیل و با ورود به جزئیات، از حقوق مالکیت فکری گذاری بهاز انواع ديگر معاهدات سرمايه

 شده است.

دوجانبه بین دو کشور يا دو شريک تجاری يا  صورتبهتوانند های تجارت آزاد مینامهموافقت
ند. هدف اصلی از انعقاد اين شومنعقد  62نامه اتحاديه اروپاچندجانبه مثل موافقت صورتبه

جارت، ثل تها موضوعات متنوعی منامهرفع موانع تجاری بین شرکاست. اين موافقت ،هانامهموافقت
وفصل اختالفات و حقوق مالکیت فکری را زيست، تجارت الکترونیک، حلگذاری، محیطسرمايه

ر بیان استانداردهای مدنظ به فصلمطور به ،های تجارت آزادنامهدهند. بنابراين موافقتپوشش می
گذاری با فرض حقوق سرمايه هدوجانب. اما معاهدات ندپردازمیخود در زمینه حقوق مالکیت فکری 

های مدنظر خود را در قالب حمايت از يکی از اشکال سرمايه، حمايت عنوانبهمالکیت فکری 
 

آوردن ضرورت فراهم»...آمده است:  6000اياالت متحده و ترکیه در سال گذاری بین در مقدمه معاهده دوجانبه سرمايه .64

« امر های راجع به اينثر برای حمايت از حقوق مالکیت فکری و تبعیت از کنوانسیونؤحمايت کافی و ايجاد ضمانت اجراهای م
راجع به حقوق معاهدات،  نيووانسیون کن 96ماده  5طبق بند  ،آور نیستندمقدمه معاهده الزام عنوانبههرچند که اين عبارات 

 توجهی در تفسیر مواد معاهده دارد.مفاد مقدمه معاهدات اهمیت قابل

ر منعقده د ،گذاری خارجی بین ايران و ارمنستانهای تشويق و حمايت متقابل از سرمايهنامهموافقت 4ماده  ،برای نمونه. 69

 اساس بر ديگر متعاهد طرف قلمرو در گذاران يک طرف متعاهد کهسرمايههای گذاریسرمايه»دارد: چنین مقرر می 6904سال 

گذاران شده نسبت به سرمايهای که از رفتار اعمالاز حمايت کامل قانونی و رفتار عادالنه ،گرفته انجام اخیر طرف مقررات و قوانین
های نیز يکی از انواع سرمايه 6ماده  .«برخوردار خواهند بودهر کشور ثالثی که در شرايط قابل قیاسی قرار دارند، نامساعدتر نباشد 

نامه آمده است: اين موافقت 6پردازد. در ماده مورد حمايت را حقوق مالکیت فکری دانسته و به شمارش انواع مختلف آن می
 هایطرف از يکی گذارانسرمايه توسط که دشومی اطالق یداراي نوع هر به« گذاریسرمايه»اصطالح ، نامهموافقت اين نظر از»

 رسیده ثبت به و شده پذيرفته اخیر طرف مقررات و قوانین طبق و است شده گذاریديگر سرمايه متعاهد طرف قلمرو در متعاهد

 شود:می زير موارد شامل بخصوص و است
 و... غیرمنقول و غیرمنقول اموال. الف

... 
 يا تجاری عاليم صنعتی، هایمدل يا هاطرح برداری،بهره هایمدل اختراع، حق مانند صنعتی مالکیت حقوق لیف،التأحق. د

 سرقفلی و پیشه و کسب حق فنی، دانش اسامی تجارتی، خدماتی،
14. Ibid., p. 7. 

15. European Union Agreement 
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فصلی را به حقوق مالکیت  ،های تجارت آزادنامهکنند و مانند موافقتگذاری اعمال میسرمايه
در اين  گذاریمقررات معاهدات دوجانبه سرمايه ،مین جهته دهند. بهفکری اختصاص نمی

مینان ايجاد اط ،هدف اصلی معاهدات عالوهبه. داردبینی کمتری بوده و قابلیت پیش یکلخصوص 
 ،گذاران داخلی استرفتار برابر با آنان در مقايسه با سرمايه در خصوصگذاران خارجی در سرمايه

 مالکیت فکریها با اختصاص فصلی به حقوق دولت ،های تجارت آزادنامهکه در موافقت حالی در
ز انعقاد قبل اآنچه هايی فراتر از صدد تغییر رژيم حمايتی حقوق مالکیت فکری بوده و حمايت در

 61.دکننمیها وجود داشت، اعمال نامهاين موافقت
گذاری، مفهوم و مسائل مورد بحث و مشترک در تمام انواع معاهدات سرمايه ترينمهميکی از 
 نحوه حمايت از حقوق در خصوصاولین موضوعی که  ،ترتیب بديناست. « سرمايه»گستره واژه 

ز يکی ا ،شود اين است که آيا حقوق مالکیت فکریمالکیت فکری در اين معاهدات مطرح می
نقطه آغاز تمام مباحث مربوط  ،سؤالشود يا خیر؟ پاسخگويی به اين اشکال سرمايه محسوب می
 ق مالکیت فکری است. گذاری با حقوبه تعامالت معاهدات سرمايه

بر اساس معیارهای جهانی از نظر حمايت از حقوق مالکیت فکری در سطح ضعیفی قرار  ايران
توان هرچند نمی 60گذاری خارجی در کشور است.حجم اندک سرمايه ،آنداليل  ترينمهمدارد که از 

یت از حقوق مالکهای خارجی را ضعف بسترهای قانونی حمايت تنها دلیل عدم جذب مناسب سرمايه
اين داليل است. لذا توجه به اين موضوع و  ترينمهمشک اين امر يکی از بی 68،فکری دانست

 ذير دارد.گذاری خارجی اهمیتی انکارناپتبیین چگونگی تعامل حقوق مالکیت فکری با حقوق سرمايه
 

 گذاری. مفهوم سرمایه در معاهدات سرمایه6

 گذاره. سرماياستگذاری اصلی نظام حمايتی معاهدات سرمايه شاکله ،گذاریوم سرمايه و سرمايهمفه
 عنوانبههای وی های ماهوی و شکلی معاهدات بهره ببرد که دارايیتواند از حمايتزمانی می

. طبق است دیکسياشرط اصلی برای طرح دعوا در داوری پیش ،ند. وجود سرمايهشوسرمايه معرفی 
ذاری گکه مستقیماً از سرمايهرا دعوايی  هر ،دیکسياصالحیت  ،واشنگتنکنوانسیون  52ماده  6بند 

 
16. Arnold, Cortney M., “Protecting Intellectual Property in the Developing World: Next Stop—

Thailand”, Duke Law & Technology Review, vol. 5, No. 1, 2006, pp. 5-6. 

جله م، «(ايرانمورد )خارجیمستقیم گذاری سرمايهجريان حقوق مالکیت فکری و » برخورداری؛ سجادابوالقاسم و مهدوی،  .62
 .92، ص 6980 پايیز ،54شماره سال پانزدهم،  ،دانش و توسعه

 گذاری خارجی تأثیر دارند وروی سرمايه ،بازگشت سرمايه و انسانی که عوامل متعددی مانند منابع طبیعی، سرمايه چرا .61

  شود. حقوق مالکیت فکری نیز تنها يکی از اين عوامل محسوب می
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 60.گیرددربر مید، شوناشی می
از واژه سرمايه استفاده نشده،  ،ترهای قديمینامهالملل عرفی و همچنین موافقتدر حقوق بین

ساير کشورها هايی که اتباع در مورد اموال و سرمايه 59«اموال خارجی»اصطالح  ،جای آنهبلکه ب
  56کار رفته است.ه کردند ببه کشور میزبان وارد می

 گذاری مستقیم خارجیسرمايه فقط شامل ،المللگذاری در حقوق بینمفهوم سرمايه ابتدادر 
 گرفته درشد. با تحوالت صورتهای فیزيکی و مادی میها صرفاً محدود به دارايیبود و حمايت

های نامحسوس را هم دربرگرفت. گذاری دارايیمفهوم سرمايه گذاری،الملل سرمايهحقوق بین
ذاری گگیرد يا قرار است از طريق سرمايههنگامی که اختراع جديدی در کشور میزبان صورت می

د. شوصورت پذيرد، ضرورت حمايت از حقوق مالکیت فکری آشکارتر می فناوریانتقال  ،مشترک
حقوق  ويژه، بهگذاری خارجی را به اموال نامحسوسايهمفهوم سرم ،ها با درک اين ضرورتدولت

ن زمان گذاری خارجی را که تا آقلمرو معنايی سرمايه ،ترتیب مالکیت فکری گسترش دادند و بدين
 55.دندکرهای فیزيکی بود، متحول صرفاً محدود به دارايی

 ،گذاریابزاری برای حمايت از سرمايه عنوانبهگذاری معاهدات دوجانبه سرمايه ظهور و توسعه
ها را تغییر داد. بررسی های خارجیحمايت از دارايی در خصوصالملل شناسی حقوق بینمفهوم

گذاری برای دهد که معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری نشان میتاريخی معاهدات دوجانبه سرمايه
د مین دلیل تا حه اند. بهدی ايجاد شدهوسیعی از اموال و منافع فعاالن اقتصا حمايت از گستره

 59گذاری از سرمايه موسع است.تعريف معاهدات سرمايه ،امکان

اع کنند بلکه انوجامع و مانع تعريف نمی صورتبهگذاری، سرمايه را معاهدات دوجانبه سرمايه
دوجانبه  معاهدات 54هاست.که داخل در حیطه حمايتی آن شمردرا برمیها، حقوق و منافعی دارايی

 ،نبهدهد. معاهدات دوجاکه چه چیزی سرمايه را تشکیل میند دارگذاری سعی در تبیین اين سرمايه
عريف ت ،جای آنهدهند بلکه بدست نمیه ها بمعیارهايی را برای تشخیص سرمايه از ديگر دارايی

تحت حمايت آورند که دسته وسیعی از حقوق و منافع می به عملاز سرمايه  52«محوریدارايی»
م و گذاری مستقیدهد. اين تعاريف به حدی گسترده است که هرگونه سرمايهمعاهده را پوشش می

 
19. Sattorova, M., “From Expropriation to Non-Expropriatory Standards of Treatment: Towards a Unified 

Concept of an Investment Treaty Breach”, Ph.D. Thesis, The School of Law, College of Arts and Law, The 
University of Birmingham, 2011, p. 13. 
20. Foreign Property 

 .6010های اقتصادی، پاريس، نويس کنوانسیون حمايت از اموال خارجی سازمان توسعه همکاریپیش ن.ک: .46

22. Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 3rd ed., 

2010, p. 11. 
23. Sattorova, M., op. cit., p. 25. 

24. Demirkol, Berk, “The Notion of 'Investment' in International Investment Law”, Turkish Commercial 

Law Review, vol. 41, 2015, p. 42. 

25. Asset-based 
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 گیرد.غیرمستقیم خارجی را دربرمی
فصول  های تجاری بانامهگذاری و موافقتاز معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمايه بسیاری

ارت يک عب دارایعموماً ها آن .هستندای از مفهوم سرمايه تعريف گسترده هدربردارندگذاری سرمايه
هايی تمثیلی از انواع سرمايه، اين و با ذکر نمونه 51«هر نوع دارايی»هستند و غالباً با عبارت  یکل

شیوه در  ترينمتداول ،دداننوع دارايی را سرمايه می . چنین تعريفی که هرندکنمیمفهوم را تعريف 
  50.استگذاری دوجانبه سرمايهاکثر معاهدات 

مشتمل بر پنج گروه از اموال  فهرستیگذاری عموماً معموالً تعريف گسترده از واژه سرمايه
 58 :داردگذاری داخل در مفهوم سرمايه

 .استالف( اموال منقول و غیرمنقول. اين بند صرفاً دربردارنده اموال محسوس 
انواع مختلفی از قبیل سود مشارکت، بورس، اوراق قرضه و  هدربردارندها که ب( سود شرکت

 .است... 
تنها اموال ج( دعاوی مالی و دعاوی مبتنی بر قراردادی که دارای ارزش مالی است. سرمايه نه

ادا، گذاری کانگیرد. اما برخی از معاهدات سرمايهبلکه نوع خاصی از حقوق قراردادی را نیز دربر می
دعاوی مالی را که صرفاً از قراردادهای تجاری خريد کاال و خدمات  ،امريکاحده مکزيک و اياالت مت

ذاری گبرخی از اين معاهدات سرمايه ،اند. عالوه بر اينکرده استثناشوند، از مفهوم سرمايه ناشی می
 . دانمدت )عموماً کمتر از سه سال( را نیز از مفهوم سرمايه خارج دانستههای با مواعد کوتاهبدهی

شوند و شامل مواردی از قبیل امتیازات د( امتیازات تجاری که طبق حقوق عمومی اعطا می
 شوند. برداری میتحقیق، اکتشاف و بهره

 ( حقوق مالکیت فکری هـ
ای نوع سرمايه واژه سرمايه به هر 6004نسخه  ،گذاری اياالت متحدهدر معاهده نمونه سرمايه

عريف شده کند، تمستقیم يا غیرمستقیم کنترل می طوربهرا که تبعه خارجی مالک آن است يا آن 
وند، آورده شهايی که سرمايه محسوب میهايی تمثیلی از دارايیاست. در ادامه اين تعريف نیز نمونه

زاد تجارت های منطقه آنامهو موافقت 5994گذاری اياالت متحده شده است. معاهده نمونه سرمايه
 هسرمايه را بها آن .اندکرده شروع یقبل فيتعر همان از را خود متيعز نقطه ،اخیر اياالت متحده

های سرمايه و تحت مالکیت ويژگی برخوردار ازکنند که هر نوع دارايی ای موسع تعريف میگونه
  50اند.سرمايه را هم آورده تمثیلی از انواع فهرستیگیرد و در ادامه نیز دربر راگذار يا کنترل سرمايه

 
26. Every kind of asset 

27. Yannaca, Catherine, Definition of Investor and Investment in International Investment Agreements, 

International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations, ISBN 978-92-64-

04202-5, OECD, 2008, p. 49.  
28. Ibid. p. 50.  
29. Ibid., p. 51.  
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ف گذاری به اين نحو تعريسرمايه ،لوکزامبورگ-گذاری بلژيکمعاهده نمونه سرمايه 5/6در ماده 
هرنوع دارايی و هرگونه همکاری مستقیم يا غیرمستقیم در امور مالی يا کاال و خدمات »شده است: 

 .«شوده کار گرفته میکه در بخش اقتصادی ب
اند. ی ايران نیز از همین شیوه پیروی کردهگذارسرمايهه از سرمايه در معاهدات شدتعاريف ارائه

گذاری میان نامه دوجانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهموافقت 6ماده  5در بند  برای مثال،
  ....« :استنوع دارايی و بخصوص موارد زير  شامل هر»ايران و سوئیس آمده است: 

ران و گذاری بین ايهای دوجانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهنامهموافقتاز مقايسه مفاد 
مل تقريباً يکسان ع صورتبهگذاری که ايران در تعريف سرمايه شودمعلوم میاش شرکای تجاری

های ايران با هريک از کشورهای لبنان، سودان، بنگالدش، ازبکستان، نامهاست. در موافقتده کر
گرو، نند، فرانسه، ايتالیا، اسپانیا، اتريش، آلمان، خلق کره، چین، مالزی، صربستان و مونتهعمان، فنال

« ارايیهر د»يا « هر مال»کارگیری عنوان هرغم بعلی ،الجزاير، اتیوپی، مقدونیه و آفريقای جنوبی
شده  هظاهراً سرمايه منحصر به موارد ذکرشده در ذيل تعريف دانست ،در تعیین مصاديق سرمايه

ها آن ودنببر تمثیلی ،موارد ذکرشده ها ضمن تأکید بر اهمیت ويژهامهناست. ولی در برخی موافقت
های ايران با هريک از کشورهای پاکستان، ارمنستان، مغرب، نامهکید شده است. در موافقتنیز تأ

ه، تونس، ترکی کراين، لهستان، رومانی،وکرواسی، تاجیکستان، گرجستان، سوئیس، آذربايجان، ا
موارد ذکرشده برای انواع سرمايه فقط از باب  ،بحرين، جمهوری کره، بالروس، بلغارستان و يمن

  99تمثیل بوده است.
گذاری بسیار موسع گذاری از مفهوم سرمايهتعاريف معاهدات سرمايه ،که مالحظه شدهمچنان

از  . برخیندکنمیمرو آن را محدود بعضی از معاهدات با آوردن استثنائاتی قل ،اين وجود با .است
و  99را استثنا کرده 95يا تضمینات بدهی 96گذاری پرتفولیو يا ارزش بازاری دارايیمعاهدات، سرمايه

 هایگذاریهای مورد تأيید يا سرمايهگذاری را محدود به سرمايهبرخی از معاهدات نیز گستره سرمايه
نامه تجارت آزاد مکزيک با موافقت 42ماده  94ند.کنمطابق با قانون داخلی کشور میزبان می

 
 کشورها ريسا و رانيا انیم یگذارهيسرما از متقابل تيحما و قيتشو دوجانبه یهانامهموافقت لیتحل  فرهادی، يوسف؛ خرم. 90
، 6988وتحقیقات، ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علومالملل عمومی، رساله دکتری حقوق بین6902-6982 ،ریاخ یهادهه در

 .699ص 
31. Portfolio Investment 

32. Debt Securities 

گذاری مايهکه سر هرچند نفتاکه درحالی ،گذاری پرتفولیو را استثنا کرده استسرمايه ،آنآسهنامه موافقت 5ماده برای مثال،  .99

د. اين کنیم استثناتضمینات بدهی و دعاوی پولی را که صرفاً از قراردادهای تجاری ناشی شده باشد  ،گیردپرتفولیو را دربرمی
ايت گذاری معاهدات قرار نگرفته و مورد حمسرمايه یکلداخل در مفهوم  ،شدهگذاری استثنااستثنائات به اين معناست که سرمايه

 گیرد.قرار نمی

34. Sattorova, op. cit., pp. 23-24. 
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گذاری مستقیم خارجی گذاری را صرفاً به سرمايهسرمايه 92تجارت آزاد اروپا هعضو اتحادي کشورهای
 91داند.محدود می

 یگذارهيسرما از یمنف یفيتعر دربردارنده( 5999)وناني ـکيمکز یگذارهيسرما معاهده 6 ماده
 ايبه طرف قرارداد  التیتسه یاعطا اي: تعهد پرداخت ردیگیدربرنم را موارد نيا هيسرما اما»: است

 ذارگهيفروش کاال و خدمات از طرف سرما اي ديخر یاز قراردادها یناش یمال یدعاو ،یدولت مؤسسه
 یاعتبار در رابطه با قراردادها مفهوم گسترشمتعاهد،  نیدر محدوده قلمرو طرف یتاجر ايبا شرکت 

 6690 ماده .«ردیدربرنگ را 4 تا 6 ذکرشده منافع انواع از کيچیه که یمال یدعاو نوع هر ،یتجار
 .کندیم یمعرف هيسرما عنوانبه یرا با ذکر استثنائات هايیاز دارا یجامع ستیل نفتا

 

 سرمایه عنوانبه. حقوق مالکیت فکری 4

گذاری از حقوق مالکیت فکری از طريق معاهدات تجاری قبل از ظهور معاهدات سرمايه تيحما
گذاری از طريق قبل از گسترش معاهدات سرمايه امريکاامروزی نیز وجود داشت. اياالت متحده 

از حقوق مالکیت فکری اتباع خود در ساير کشورها حمايت  90،ت، بازرگانی و دريانوردیمعاهدات مودّ
  98د.کرمی

گذاری، حمايت از حقوق مالکیت فکری همواره مورد توجه از زمان پیدايش معاهدات سرمايه
 ،گذاری بین پاکستان و آلمانطرفین متعاهد بوده است. حتی در اولین معاهده دوجانبه سرمايه

 هر ،«سرمايه» اين معاهده آمده است: واژه 8ه صراحتاً به حقوق مالکیت فکری اشاره شد. در ماد
د در تمام انواعش مثل وجه شوگذاری وارد مینوع دارايی را که به کشور طرف مقابل برای سرمايه

وع هر ن «سرمايه»گیرد. همچنین واژه نقد، کاال، حقوق مالکیت، حق اختراع و دانش فنی دربرمی
  .تبديل سرمايه به چنین اموالی را نیز دربرخواهد گرفت...

ز سوی سرمايه ا عنوانبهورد شناسايی حقوق مالکیت فکری هیچ ترديدی در م ،ترتیب بدين
های شناسايی و قلمرو حمايتی شیوه در خصوصها گذاری وجود ندارد. تمام بحثمعاهدات سرمايه

 
35. European Free Trade Association (EFTA). The text available at http://www.sice.oas.org/Trade/ 

mexefta/mexefta.asp.  

36. Dolzer, R., “The Notion of Investment in Recent Practice” in S. Charnovitz, DP Steger and P. Van 

Den Bossche (eds), Law in the Service of Human Dignity: Essays in Honour of Florentino Feliciano, CUP, 

Cambridge, 2005, p. 265. 

اسالف معاهدات دوجانبه  ،در واقع ،که از قرن هجدهم به بعد رواج داشت (FCN)بازرگانی و دريانوردی ت، معاهدات مودّ .92

منعقد شده است.  6008الت متحده و فرانسه در سال اگونه معاهدات بین اياز اين شود. اولین موردگذاری محسوب میسرمايه
 ، نشريه دفتریحقوق مجله ،زادهبیحب توکلترجمه: ، «گذاریمعاهدات دوجانبه سرمايه» ؛سورناراجاه یموتوکوماراسوام :ن.ک

  .     6989، بهار 99المللی جمهوری اسالمی ايران، شماره خدمات حقوقی بین

خصوص  مقرراتی درا چین منعقد کرد که ت، تجارت و دريانوردی بيک معاهده مودّ 6099سال  اين کشور در ،برای مثال .91

 .داردرايت کپی

http://www.sice.oas.org/Trade/
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و  معاهدات از حقوق مالکیت فکری است. بنابراين دو موضوع مهم در اين حوزه نیازمند بحث
سرمايه از سوی معاهدات  عنوانبهبررسی است: اول نحوه شناسايی حقوق مالکیت فکری 

قلمرو حقوق مالکیت فکری  ،های ارجاع آنان به حقوق مالکیت فکری و دومگذاری و شیوهسرمايه
 گذاری. مورد حمايت در معاهدات سرمايه

 

 های ارجاع به حقوق مالکیت فکری. شیوه6ـ4
رجاع ابه حقوق مالکیت فکری  ،در متن معاهده و در هنگام تعريف سرمايه ،داتدر بسیاری از معاه

ه میان از حقوق مالکیت فکری سخن ب ،معاهده واردی هم وجود دارد که در مقدمه. اما مشودمی
ضرورت » 90،گذاری اياالت متحده با ترکیهمعاهده دوجانبه سرمايه آمده است. در مقدمه

ثر برای حمايت از حقوق مالکیت فکری و ؤاجرهای م اتخاذ ضمانت آوردن حمايت کافی وفراهم
رچند که اين ه است. هشدشناسايی « المللی حقوق مالکیت فکریهای بینپیوستن به کنوانسیون

جع به حقوق را نيوکنوانسیون  96طبق بند دوم ماده  ،آور نیستندهای معاهده الزامعبارات مثل ماده
  49توجهی در تفسیر مواد معاهده دارند.اهمیت قابل ،معاهدات معاهدات، مفاد مقدمه

های تحت حمايت، از انواع سرمايه 46گذاری با ارائه لیست تمثیلیبسیاری از معاهدات سرمايه
تن ند. مکنمیگذاری دانسته و از آن حمايت حقوق مالکیت فکری را نیز داخل در مفهوم سرمايه

سرمايه را هر نوعی از  5965نسخه  امريکااری اياالت متحده گذنمونه معاهده دوجانبه سرمايه
مايه يکی از انواع سر ،گذار تحت تملک و اختیار خود دارد دانسته و در بند ششمدارايی که سرمايه

. اين دسته از معاهدات صرفاً با اذعان به اينکه حقوق مالکیت دکنمیرا حقوق مالکیت فکری معرفی 
و بدون ورود به جزئیات مقررات ماهوی  ،دشوسرمايه محسوب می فکری نیز يکی از اشکال

که ند ندار ای به ايناشاره ،ند. اين دسته از معاهداتکنموضوع، از حقوق مالکیت فکری حمايت می
ند. بسیاری از معاهدات قديمی بريتانیا از اين اکدام دسته از حقوق مالکیت فکری مورد حمايت

حقوق مالکیت »دات با شرکای تجاری خود، عموماً مزايای معاهده را به در معاه هلند 45اند.دسته

 
منعقد  6000سپتامبر سال  50گذاری در معاهده مذکور بین کشور ترکیه و اياالت متحده با موضوع توسعه تجارت و سرمايه .93

 به اجرا درآمد. 5999فوريه سال  66و از  شد

نیت و مطابق با معانی عرفی واژگان و در محدوده . معاهده بايد با حسن6: »6010 نيوکنوانسیون حقوق معاهدات  96ماده . 20

ه مقدمه و ضمائم آن عالوه بر متن اصلی آن، بايد ب ،. در تفسیر معاهده5د. شوموضوع معاهده و با درنظرگرفتن هدف آن تفسیر 
 .«نیز توجه کرد

41. Non-Exhaustive 

های ه است. عموماً اين معاهدات از سرمايهشددر اين کشور منعقد  6089و  6009های منظور معاهداتی است که در دهه. 24

 .ک:ن ،اين معاهدات هاند. ازجملاشاره کرده و و وارد جزئیات نشده« حقوق مالکیت فکری و سرقفلی»تحت پوشش معاهده به 
 گذاری بريتانیا با کشورهای کره، تايلند و يمن.معاهدات دوجانبه سرمايه
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در برخی از  49است.ده کرمحدود « های تکنولوژيکی، شهرت تجاری و دانش فنیفرايندفکری، 
 ديقبدون تعیین مصا« حقوق مالکیت معنوی و صنعتی»ی ايران نیز صرفاً عنوان هانامهموافقت

 اند. جزءهای ايران با هريک از کشورهای ايتالیا و چین از اين دستهنامهآمده است. موافقتها آن
يکی  ،نامه ايران با چینموافقت 6ماده  6بند  )د(نامه ايران با ايتالیا و جزء موافقت 6ماده 6بند  )ت(

نامه موافقت 6ماده  )ت(دانسته است. در بند « حقوق معنوی و صنعتی 44هیکل»از مصاديق سرمايه را 
 شهرتحُسن و فنی دانش فنی، هایفرايند معنوی، مالکیت حقوق» با اسپانیا آمده است: ايران

 «.تجاری
تفصیل انواع حقوق مالکیت فکری مورد حمايت را به ،نگریبرخی از معاهدات با جزئی ،در مقابل

ئم عالرايت و حقوق جانبی، کپی ،معاهده منشور انرژی ،مثال عنوانبهاند. در معاهده شمارش کرده
های صنعتی، حق ثبت اختراع، طراحی مدارهای يکپارچه و های جغرافیايی، طرحتجاری، نشانه

نامه بین ترکیه و موافقت 42داند.میانواع حقوق مالکیت فکری را نشده حفاظت از اطالعات افشا
یز جزو نگذاری، دانش فنی و شهرت تجاری را استرالیا راجع به تشويق و حمايت دوجانبه از سرمايه

های جغرافیايی و طراحی مدارهای يکپارچه را ذکر نکرده داند ولی نشانهحقوق مالکیت فکری می
معاهده مدل کانادايی نیز دانش فنی و شهرت تجاری را از قلم انداخته ولی از حقوق  41است.

هرچند در مورد حمايت از برخی انواع جديد حقوق  40.کندمیدهندگان گیاهان حمايت پرورش
ختالفاتی بین ا ،حمايت از فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیکی در خصوصويژه همالکیت فکری ب

شده از سرمايه در معاهدات تمام تعاريف ارائه در ،دشوگذاری مشاهده میمعاهدات مختلف سرمايه
ه يکی از اشکال سرماي عنوانبهگذاری عموماً انواع متداول حقوق مالکیت فکری دوجانبه سرمايه

 48د.شوذکر می
مرسوم برای شناسايی حقوق مالکیت  ايران نیز از اين شیوهگذاری معاهدات سرمايه اکثريت

 عنوانهبابتدا حقوق مالکیت فکری را ها آن اند.يکی از انواع سرمايه استفاده کرده عنوانبهفکری 

 
43. Lavery, Rachel A., “Coverage of Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: 

An Empirical Analysis of Definitions in a Sample of Bilateral Investment Treaties and Free Trade 

Agreements”, Transnational Dispute Management (TDM), vol. 6, No. 2, 2009, p. 5. 

 آمده است.« هیکل»کلمه نامه ايران با ايتالیا موافقتدر . 22

 .معاهده منشور انرژی 6ماده  65بند  .25

 گذاری جمهوری ترکیه و استرالیا.سرمايهنامه تشويق و حمايت دوجانبه از موافقت 6ماده  (iv)(a)(1)بند  .21

 ن.ک:گذاری کانادايی. معاهده مدل سرمايه 6ماده  .22
<italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf>  
48. Voon, Tania and Mitchell, Andrew D. and Munro, James, “Intellectual Property Rights in International 

Investment Agreements: Striving for Coherence in National and International Law”, November 27, 2012, 

in C.L. Lim & Bryan Mercurio (eds), International Economic Law After the Crisis: A Tale of Fragmented 

Disciplines, Cambridge University Press, 2015.; University of Melbourne Legal Studies Research Paper, 
No. 675. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2318955, p. 6. 

https://ssrn.com/abstract=2318955
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نواع حقوق مالکیت فکری تحت پوشش را هايی از ايکی از مصاديق سرمايه معرفی و سپس نمونه
 اين موارد بودننیحصرنحوی است که هیچ شکی را در مورد ه قانونگذار ب زباناند. ذکر نموده

 انگیزد.برنمی
 حق قبیل از معنوی مالکیت حقوق» نامه ايران با ونزوئال آمده است:موافقت 6ماده  )د(بند  در
 تجاری، اسامی و عالئم صنعتی،های نمونه يا هاطرح وری،بهره هاینمونه اختراع، حق تألیف،

 .«شهرت تجاریسنحُ و فنی دانش
 صنعتی و معنوی مالکیت حقوق» نامه ايران با اتريش آمده است:موافقت 6ماده  )ت(در بند 

 تجاری، اسرار فنی، دانش فنی، هایفرايند صنعتی، هایطرح اختراع، حق تجاری، عالئم شامل

 .«تجاری شهرتحُسن و تجاریاسامی 
 هاینمونه يا هاطرح اختراع، حق» نامه ايران با سوريه آمده است:موافقت 6ماده  )د(در بند 

 .«معنوی و صنعتی مالکیت حقوق ساير و فنی دانش و تجاری اسامی تجاری، عالئم صنعتی،
 مالکیت حقوق» است:نگرو آمده نامه ايران با صربستان و مونتهموافقت 6ماده  )د(در بند 

 و عالئم صنعتی، هاینمونه يا هاحطر وری،بهرههای نمونه اختراع، حق قبیل از صنعتی و معنوی
 .«تجاری شهرتحُسن و فنی دانش های فنی،فرايند تجاری، اسامی
 معنوی و صنعتی مالکیت حقوق» نامه ايران با اوکراين آمده است:موافقت 6ماده  )د(بند  در

 اسرار فنی، دانش فنی، فرايندهای صنعتی، هایطرح اختراع، انحصاری حق تجاری، عالئم شامل

 .«گذاریسرمايه يک با ارتباط در پیشه و کسب حق و تجارتی تجاری، اسامی
 و معنوی مالکیت حقوق» نامه ايران با افريقای جنوبی آمده است:موافقت 6ماده  )ت(در بند 

 اسامی و عالئم صنعتی، هاینمونه يا هاطرح وری،بهره هاینمونه اختراع، حق قبیل از صنعتی

 .«تجاری شهرتحُسنو  فنی دانش تجاری،
 یورهااز کش کيبا هر رانيا یگذارهيسرما از متقابل تيحما و قيتشو دوجانبه یهانامهموافقت

 خلق کیراتدمک یجمهور ن،يبحر فنالند، فرانسه، ر،يالجزا ،یوپیات: اندکرده یرویپ وهیش نيا از ،ريز
 ودان،س ،یکرواس ازبکستان، ه،یمقدون مغرب، تونس، بنگالدش، عمان، ،یرومان ،یمالز آلمان، کره،
 جان،يآذربا ه،یترک لبنان، ،یجنوب یقايافر س،یسوئ لهستان، کره، یجمهور بلغارستان، قطر،
 .قزاقستان و ترکمنستان من،ي گوين،هرزه و بوسنی زستان،یقرق

ی و های ادبگذاری ايران به حق مالکیت صنعتی بیش از مالکیتاز معاهدات سرمايه برخیدر 
 التألیف،حق» نامه ايران با پاکستان آمده است:موافقت 6ماده  )د(هنری توجه شده است. در بند 

 صنعتی،های نمونه يا هاطرح برداری،بهرههای نمونه اختراع، حق قبیل از صنعتی مالکیت حقوق
های ايران نامهموافقت .«تجاری شهرتحُسن و فنی دانش تجاری، خدماتی، اسامی يا تجاری عالئم

ند. ابا هريک از کشورهای تاجیکستان، بالروس، ارمنستان و گرجستان به همین شیوه عمل کرده
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گذاران خارجی از جنس های فکری سرمايهعلت اين امر اين باشد که بیشترين آوردهشايد 
 .هستند نهیزم نيدر ا یشتریب یهاتيحما ازمندین که استهای صنعتی مالکیت
ستره اند که گدهکرو جامع استفاده  یکلنحوی از عبارات ه گذاری نیز باز معاهدات سرمايه یبرخ

از  ،گذاری چین با ماداگاسکاروسیعی از حقوق مالکیت فکری را دربرگیرد. معاهده دوجانبه سرمايه
ده است. در چنین مواردی برای کرای حمايت معاهده« فکری، صنعتی و تجاریحقوق مالکانه »

اده د و با رعايت مکرتوان تفسیر گذاری میکشف معنی حقوق مالکیت فکری در معاهده سرمايه
 40حقوق مالکیت فکری را گسترش داد. دامنه ،نيووانسیون حقوق معاهدات کن 96

 هصراحتاً از حقوق مالکیت فکری سخن ب ،گذاریاز معاهدات سرمايه شمار اندکی ،در مقابل
صراحتاً حقوق  ،مثل ساير معاهدات دوجانبه 29،معاهده آلمان با سنگال برای مثال،اند. میان نیاورده

سته اند. اين بدين معنی نیست که اين ديکی از انواع سرمايه ذکر نکرده عنوانبهمالکیت فکری را 
ع از شده در اين نوکه انواع سرمايه ذکر ، چراندکنینمحقوق مالکیت فکری حمايتی  از معاهدات از
توان نحوی است که میه تعريف آنان از سرمايه ب 26حصری نداشته و تمثیلی است. معاهدات جنبه

ا ژاپن ب کيمکزنامه گذاری موافقترا به حقوق مالکیت فکری هم گسترش داد. فصل سرمايهآن 
اموال غیرمنقول يا هر نوعی از مال اعم از »سرمايه را  ،های اقتصادیبرای تقويت همکاری

 نوانعبهتواند . بديهی است که حقوق مالکیت فکری نیز میداندمی« محسوس و غیرمحسوس
 ـکيبلژنامه بین اتحاديه موافقت 25تحت حمايت اين معاهده قرار گیرد. ،مال غیرمحسوس

دارد که: گذاری مقرر میلوکزامبورگ با دولت جمهوری هند برای تشويق و حمايت از سرمايه
نوعی از دارايی و هرگونه مشارکت مستقیم يا غیرمستقیم در وجوه نقد، کاال و خدمات  سرمايه هر»

 نامه هراين موافقت 29.«گیردد دربرمیشوگذاری میهای مختلف اقتصادی سرمايهرا که در بخش
توان حقوق مالکیت فکری را نیز دارايی می داند. با تفسیر موسع از واژهمیوع دارايی را سرمايه ن

 داخل در اين مفهوم دانست.

 

 . قلمرو حقوق مالکیت فکری مورد حمایت4ـ4
امروزه حقوق مالکیت فکری يکی از اشکال مهم سرمايه مورد حمايت  ،که ذکر شد همچنان

خصوص اينکه آيا حقوق مالکیت  هیچ اختالفی در دانان،حقوقبین و  استگذاری معاهدات سرمايه
يا نه، وجود ندارد. اکثر اختالفات در اين حوزه مربوط  است فکری داخل در تعريف مفهوم سرمايه

 
49. Lavery, op. cit., p. 5. 

 .شداالجرا الزم 6011منعقد و از سال  6014گذاری آلمان با سنگال در سال معاهده دوجانبه سرمايه .50

51. Ibid. 

 .های اقتصادیبا ژاپن برای تقويت همکاری کيمکزنامه گذاری موافقتسرمايه 01ماده  (GG)(i)بند  .54

 .6ماده  5بند . 59
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لی اين اص سؤال. استگذاری به تبیین قلمرو حقوق مالکیت فکری مورد حمايت معاهدات سرمايه
گذاری و مصداقی حقوق مالکیت فکری از طريق معاهدات سرمايهاست که آيا قلمرو مفهومی 
 توسعه پیدا کرده است يا نه؟ 

گذاری از دو طريق موجب توسعه قلمرو حقوق مالکیت فکری رسد معاهدات سرمايهمی به نظر
ثبت اظهارنامه و تقاضای ثبت  فقط از ،گذاری در برخی موارداند. اول اينکه معاهدات سرمايهشده

 یوممفه قلمروو از اين طريق موجب تحول در  انددهکر تيحما یفکراز سوی مدعی حقوق مالکیت 
 ديجد یهاگونه يیشناسا با یگذارهيمعاهدات سرما ،دوم مرتبه در. اندهشد یفکر تیحقوق مالک

 اي مانده مغفول یمل نظام در که یفکر تیمالک حقوق از یانواع بر دیتأک اي یفکر تیمالک حقوق
 .اندداده توسعه را هايیدسته از دارا نيا قيدامص اند،بوده توجه مورد کمتر

 

 حقوق مالکیت فکری یمفهوم قلمرو توسعه. الف
های صنعتی و در بعضی از کشورها برخی از انواع حقوق مالکیت فکری مثل حق اختراع، طرح

قابل حمايت قانونی بوده و بعد از اتمام اين  ،ثبت فراينددارنده صرفاً بعد از اتمام  24،عالئم تجاری
ثل گواهی شده مثبت شود. بديهی است که حقوق مالکیت فکریِمالک قانونی شناخته می ،فرايند

گیرد. حقوقی هم که گذاری قرار میحق اختراع يا عالمت تجاری مورد حمايت معاهدات سرمايه
يا  که از لحاظ حقوق داخلی صورتی در ،رايت و اسرار تجارینیازی به ثبت ندارند مثل کپیمعموالً 

ز مصاديق يکی ا عنوانبهباشد نیز  حقوق مالکیت فکری شناخته شده عنوانبهی لالملنظام بین
گذاری قرار خواهد گرفت. اما وضعیت آن دسته از حقوق تحت حمايت معاهده سرمايه ،سرمايه

 ، رسدنظر می هپیچیده و مبهم ب ،ولی فعالً به ثبت نرسیده شده ثبتآن مالکیت فکری که تقاضای 
بعضی از انواع حقوق مالکیت فکری  ،های حقوقیدر برخی از نظام ،شدگونه که ذکر  که همان چرا

نده حقوق زمانی دار ،متقاضی ثبت ،ی بايد به ثبت برسد. در واقعهای قانونمندی از حمايتبرای بهره
رسیده دار تأيید مقامات صالحیت بهثبت به اتمام رسیده و  فرايندد که شومالکیت فکری تلقی می

قاضی حقی در د، متشو. بنابراين تا زمانی که با تقاضای ثبت موافقت نشده باشد يا تقاضا رد باشد
 مند شده و از استفادههای قانونی بهرهتواند از حمايتکند و نمیپیدا نمیموضوع مورد درخواست 

 22.دنک ممانعت نيريسا
توان بت میث فرايندد اين است که آيا با ثبت اظهارنامه و شروع شوی که مطرح میسؤال ،بنابراين

 هر نوع حق»او را دارنده حقوق مالکیت فکری دانست. برخی معاهدات با قید عبارات خاصی مثل 

 
 ال برای حمايت از عالمت تجاری بايد آن را به ثبت رساند.در کشورهای غیرکامن. 52

55. Mercurio, Bryan Christopher, “Awakening the Sleeping Giant: Intellectual Property Rights in 

International Investment Agreements”, Journal of International Economic Law, vol. 15(3), 2012, p. 878. 
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به اين موارد توجه داشته و « رايت و حقوق مرتبطکپی»يا « رايت و حق اختراع...مرتبط با کپی
توجه  ای باصورت نبود چنین مقرره حتی در 21.اندداده قرار تيحما تحتهمین نوع حقوق را نیز 

کننده امتیازات خاصی مثل امکان طرح دعوا علیه به اينکه ثبت حقوق مالکیت فکری به ثبت
دلیل لزوم حمايت قانونی از وی در اين مرحله، حتی ه طور ب دهد و همینناقضین حقوق وی را می

 د، همینوشدارنده حقوق مالکیت فکری محسوب ن ،معنی واقعی کلمهفعالً به  ،متقاضی ثبتاگر 
 20د.وشحمايت از آن که بايد  آيدبه حساب میحق او قابل احترام بوده و يک نوع دارايی نامحسوس 

تقاضای ثبت يک اختراع، طرح صنعتی، رقم گیاهی يا عالمت تجاری دارای ارزش  بنابراين خودِ
يل ممکن است تقاضای ثبت طبق ذ ،کند. بدين ترتیبمالی بوده و حقی برای متقاضی ايجاد می

تواند یولی م ردینگ قرار تيحما موردگذاری بند مربوط به حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايه
 28واقع شود. یامعاهده تيحما موردسرمايه محسوب شده و  ،«مال نامحسوس» عنوانبه

 شودعايد دارنده آن می ،انتظار و منافعی که بعد از ثبت حقوق مالکیت فکری مورد ارزش
. حتی استاين حق دارای ارزش مالی بوده و قابل انتقال به اشخاص ثالث  غیرقابل انکار است.

به متقاضی ثبت حق اختراع، طرح صنعتی و  20«حقوق قبل از تأيید»ها با اعطای برخی از نظام
ند. بدين ترتیب با آورامکان جلوگیری از نقض احتمالی حقوق وی را فراهم می 19،عالمت تجاری

شناسايی حقوق متقاضی قبل از اتمام ثبت، امکان انتقال حقوق آينده از طرف وی به اشخاص ثالث 
ت رسد که تقاضای ثبنظر میه اجراها برای جلوگیری از نقض اين حقوق، ب و اعطای برخی ضمانت
معاهدات در قلمرو حمايتی  ،الخصوص تقاضای ثبت حق اختراععلی ،حقوق مالکیت فکری

يد همین نظر ؤمفاد برخی معاهدات نیز م 16گیرد.گذاری برای اموال نامحسوس قرار میسرمايه
های حقوق مرتبط با دارايیاز اند بلکه است. برخی معاهدات به خود حقوق مالکیت فکری ارجاع نداده

 اند.دهکر تيحما هيسرما عنوانبه 19يا اختراعاتی که قابلیت ثبت دارند 15فکری
گونه تعهد خاصی در مرحله قبل از پذيرش گذاری عموماً هیچبسیاری از معاهدات سرمايه

ای به مرحله گذار از هرگونه حقوق معاهدهمندی سرمايهگیرند و بهرهعهده نمی گذاری برسرمايه
 ويژهبهگذاری د. ولی بسیاری از معاهدات اخیر سرمايهشوگذاری محدود میپس از انجام سرمايه

 
 .آرژانتینـ  گذاری کاناداماده اول معاهده دوجانبه سرمايه ن.ک: ،برای مثال .51

57. Lara, Liberti, op. cit., p. 8. 
58. Mercurio, op. cit., p. 878. 

59. Pre-approval rights 
 .6981مصوب  ،عالئم تجاری های صنعتی وقانون ثبت اختراعات طرح 48ماده  ن.ک: ،برای مثال. 10

61. Ibid. 
62. Rights with respect to IP. See: ie. Canada–Argentina BIT, Article 1(a)(iv), China–ASEAN FTA, 

Article 1.1(d)(iii); Hong Kong–Australia BIT, Article 1(e)(iv). 
63. Patentable Inventions. See: i.e. US–Jamaica BIT, Article I.1(a)(iv). 
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هم به مرحله  ،قاعده رفتار ملی را ،عاهدات کشورهای صنعتی مثل اياالت متحده، کانادا و ژاپنم
  14اند.قبل از پذيرش سرمايه و هم به مرحله بعد از آن گسترش داده

مورد  گذاران و هم درهم در مورد سرمايه 12اين معاهدات ضمن اشاره به مرحله قبل از پذيرش،
سب قبل از ک همرحلاند. بديهی است که حقوق مرتبط با دهکرحمايت از اين مرحله گذاری سرمايه

تواند به اين امر می 11حقوق مالکیت فکری نیز تحت حمايت اين معاهدات قرار خواهد گرفت.
 10گسترش قلمرو حقوق مالکیت فکری بینجامد.

شده و هم تقاضای ثبتحکم داد که هم عالئم تجاری  18نیز در يک رأیاروپا دادگاه حقوق بشر 
های موضوع داخل در مفهوم مالکیت ،ند و بدين ترتیبشودو حقوق مالکانه تلقی می هر ،ثبت عالئم

گیرد. گرچه اين دعوا کنوانسیون اروپايی حقوق بشر قرار می 6ح در ماده اول پروتکل شماره مصرّ
گذاری خارجی نیز حقوق سرمايهتواند در حوزه در حوزه حقوق بشر مطرح شده است، نتیجه آن می

 10.به کار رود
 

 حقوق مالکیت فکری یمصداق قلمرو توسعه. ب
ده از شیت فکری را محدود به قلمرو ترسیمحمايت از حقوق مالک ،گذاریبرخی از معاهدات سرمايه

با  کنگگذاری هنگ. طبق تعريف معاهده دوجانبه سرمايهندکنمیسوی قوانین داخلی کشورها 
رفین گذاران طهر نوع دارايی که تحت مالکیت و اختیار يکی از سرمايه»سرمايه يعنی  ،استرالیا

شده  تهفگذاری کشور میزبان پذيرهای سرمايهمتعاهد قرار داشته و طبق قوانین جاری و سیاست
ین قوان دسته از حقوق مالکیت فکری که ازآن از صرفاً  ،آنآسهنامه موافقت 4ماده  9بند  09.«باشد

ه د. حتی چنانچکنسرمايه حمايت می عنوانبهد، شوهای عضو استنباط میو مقررات داخلی دولت
اين موضوع ساکت باشد، حقوق داخلی بر قلمرو حمايت از حقوق مالکیت  در خصوصمفاد معاهده 

 نوع خاصی از حقوق ،فکری تأثیر خواهد گذاشت. زمانی که طبق قوانین داخلی کشور میزبان

 
متن نمونه معاهده  956طور ماده  نامه تجارت آزاد اياالت متحده با سنگاپور و همینموافقت 625456ماده  ن.ک: برای مثال،. 12

 .5994نسخه  ،امريکاگذاری اياالت متحده دوجانبه سرمايه
65. Pre-establishment phase 

66. See: i.e. NAFTA, Articles 1102 and 1103 (with exceptions possible under Article 1108); US–

Singapore FTA, Article 15.4.1; US–Peru FTA, Article 10.3; Framework Agreement on the ASEAN 
Investment Area, Article 7(1). See also Bangladesh–Japan BIT, Article 2 (providing MFN in the event of 

pre-establishment rights being granted to third parties); Thailand–Australia FTA, Article 904 (providing 

national treatment in the pre-establishment phase to certain sectors using a ‘positive list’ approach). 

67. Lara, op. cit., p. 8. 

68. Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, European Court of Human Rights Grand Chamber, Application No. 

73049/01, 11 January 2007. 

69. Mercurio, Bryan Christopher, op. cit., 2012, p. 879. 

 استرالیا.ـ کنگگذاری هنگمعاهده دوجانبه سرمايه 6ماده  2بند  .20
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واهد گرفت. ای قرار نخباشد، تحت حمايت معاهده شدهمالکیت فکری قابل ثبت نباشد يا شناسايی ن
 کانااِنه است. در دعوای شرکت شدالمللی تأيید برخی از آرای داوری تجاری بین درنتیجه  نيا

 ت دولتطرفیه دلیل سلب مالکیت از حقوق غیرمحسوس خود ب شرکت بهاين علیه دولت اکوادور، 
اکوادور اقامه دعوا کرد. محکمه داوری اذعان داشت که برای تحقق سلب مالکیت بايد حقوق مورد 

 06ادعا طبق قانونی که اين حقوق در آنجا ايجاد شده )در اينجا کشور اکوادور(، وجود داشته باشد.
ش مدعی ددولت بنگال ،اند. در يک پروندهبرخی از آرای داوری اين نتیجه را نپذيرفته ،در مقابل

داخل  ،دانمال پذيرفته نشده عنوانبهبود که چون انواع خاصی از حقوق در نظام حقوقی اين کشور 
گیرند. ولی محکمه داوری اين در مفهوم سرمايه موضوع معاهده منعقده با کشور ايتالیا قرار نمی

یر مختلف بروز تفاسپذيرش ديدگاه دولت بنگالدش منجر به »استدالل را نپذيرفت و اذعان کرد که 
اری در گذکه سرمايه خواهد شداين  بسته به ،و ترسیم قلمروهای متفاوت از مفاد حمايتی معاهدات

 05.«تگذاری سازگار نیسکدام کشور واقع شده باشد. اين نتیجه با مبانی معاهدات دوجانبه سرمايه

یر وی طرفین آن تغیز ستواند اگذاری نمیقلمرو حمايتی معاهدات سرمايه ،طبق اين استدالل
همگرا و متقارن با  صورتبهگذاری بايد حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمايه يابد و دامنه

عموماً  ،تتحت حماي گذاری در تعريف حقوق مالکیت فکریِيکديگر تفسیر شوند. معاهدات سرمايه
گذار سرمايه ،ترتیب بدين دهند.ديدگاهی فراملی داشته و کمتر به قوانین داخلی يکديگر ارجاع می

ايی و شناس آن رادسته از حقوق مالکیت فکری که کشور میزبان  تواند حتی برای نقض آنمی
 . کند دعوا، اقامه ده استرکحمايت ن

 پاسخیبی هایشدن قدرت حاکمیتی کشور میزبان شده و پرسشرنگمنجر به کمای نتیجه چنین
های فکری مطرح خواهد کرد. بسیاری از معاهدات از دارايیهای موجود حمايت را در مورد منشأ

ظارت نمعاهدات حقوق مالکیت فکری که تحت دسته از و آن  پسيترنامه چندجانبه مثل موافقت
 اند و نهايتاً حقوقهای عضو سپردهها را به خود دولتقرار دارند، قانونگذاری در برخی از حوزه پويوا

 .دکنمیها مشخص مالکیت فکری را در اين حوزهداخلی کشورها مفهوم حقوق 
مالکیت فکری از طريق معاهدات  حقوق یمصداق قلمرو رسدیمنظر ه باين، وجود  با

کری ف تعاريف حقوق مالکیت ،گذاریتوسعه پیدا کرده است. در برخی معاهدات سرمايه گذاریسرمايه
رود. معاهدات مطرح شده است نیز فراتر می پسيترشمولی مثل جهان نامهاز آنچه در موافقت

 اکنون درچه موضوعاتی که هم ،گذاری عموماً جديدترين موضوعات حقوق مالکیت فکریسرمايه

 
71. EnCana Corporation v. Republic of Ecuador (Award), London Court of International Arbitration, Case 

No. UN3481, 3 February 2006. [184]. 
72. Saipem SpA v. The People’s Republic of Bangladesh, Decision on Jurisdiction), ICSID Arbitral 

Tribunal, Case No ARB/05/07, 21 March 2007. 
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و چه  02و منابع ژنتیکی 04فولکلور 09،سطح چندجانبه در حال مذاکره هستند مثل دانش سنتی
را تحت  01های غیراصیلدادهاند مثل حمايت از پايگاه ه نبودهکنون مورد مذاکر موضوعاتی که تا
  00 دهند.حمايت قرار می

موماً شود، عسوب میيافته محيک کشور توسعه ،بسیاری از معاهداتی که يکی از طرفین آن
مالکیت فکری و حمايت از انواعی از  حقوق یمصداق قلمرو توسعهمقررات خاصی در  دربردارنده

ند. اکه در عمل مغفول مانده و کمتر مورد توجه قانونگذاران داخلی بودهاست حقوق مالکیت فکری 
های مورد از نشانه 599اروپا  حدود  اروپا با کشور مکزيک، اتحاديه ای بین اتحاديهدر معاهده

که مکزيک صرفاً خواستار درحالی برشمرد،که بايد مورد حمايت قرار گیرند، را جغرافیايی خود 
اروپا به همین منوال در ساير معاهدات نیز بعضًا  انه جغرافیايی خود بود. اتحاديهو نشحمايت از د

که ممکن است درحالی 08،شدهای جغرافیايی خود خواستار شناسايی بیش از هزار مورد از نشانه
برخی از واژگانی که معرف منبع جغرافیايی کاالهای اروپايی هستند، در کشور طرف ديگر معاهده 

 ها، قابل حمايت قانونی نباشند.بودن واژهیکلتوصیفی يا  ازجملهیلی دله ب
ه است ولی شدحمايت ن از آنديگری که در ساير معاهدات چندجانبه  همناقشموضوع قابل 

های است. نمايه 00های سنتید، حمايت از نمايهشوتوجه می به آنعموماً در معاهدات اتحاديه اروپا 
های ولید و مشخصههای تمنطقه جغرافیايی خاصی نیستند بلکه بیانگر شیوهسنتی ضرورتاً نشانگر 

در برخی از معاهدات اتحاديه اروپا طرفین ملزم به حمايت از  ،اين بر . عالوههستندبارز يک کاال 
 89.استشوند که بیانگر محتويات يک کاالی خاص واژگانی می

های حقوق مالکیت فکری مورد طرفین متعاهد در انتخاب گونه ،که مالحظه شدهمچنان
ايتی حم ز حقوق مالکیت فکری را از گسترهها نوع خاصی اممکن است برخی دولت .آزادند ،حمايت

. ولی در شودحمايت همین موضوع از که امکان دارد در معاهده ديگری درحالی کنند،معاهده خارج 
 مندای بهرههای معاهدهت فکری برای اينکه بتواند از حمايتهر نوع از حقوق مالکی ،صورت هر

سرمايه باشد. اين معیارهای عینی معمواًل  عنوانبهشود، بايد دارای معیارهای الزم برای شناسايی 
 يکد ولی در هیچشوگذاری ذکر میصريح در تعريف معاهدات از مفهوم سرمايه و سرمايه طوربه

 
73. Traditional knowledge 

74. Folklore 

75. Genetic resources 

76. Non-original databases 

77. Maximiliano Santa Cruz, S. Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements: 

Implications for Developing Countries. ICTSD International Centre for Trade and Sustainable 

Development, 2007, p. 10. 
78. Ibid., p. 13. 

79. Traditional expressions 

80. Ibid., p. 14. 
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 همتحدای نشده است. در معاهده مدل اياالت ايران به اين معیارها اشاره گذاریاز معاهدات سرمايه
های سرمايه را داشته باشد و ويژگی»که  شودمی سرمايه حمايت عنوانبهدارايی از هنگامی  5965
دن آن بوبودن تعهد، سودآوربودن فعالیت و در معرض ريسکند از: مالیاهای سرمايه عبارتويژگی
 86.«فعالیت

نظر های داوری اختالفو ديوان دانانحقوقگذاری بین هرچند در تشخیص معیارهای سرمايه
 89،مدت انجام قرارداد 85،بودن تعهد )آورده( مزبوروجود چهار معیار مالیها آن اکثر ،وجود دارد

را  82و همچنین کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان 84مشارکت در خطر )سود و زيان( معامله
 81اند.دانسته ضروری

يکی از اشکال سرمايه مطرح  عنوانبههنگامی که  ،انواع کالسیک حقوق مالکیت فکری
عمال اين معیارها بر برخی از انواع در اِممکن است شوند، عموماً واجد اين معیارها هستند. اما می

اعمال اين معیارها با توجه به  ،واقع نظرهايی وجود داشته باشد. درحقوق مالکیت فکری اختالف
 80واحوال هر قضیه متفاوت خواهد بود.نوع حقوق مالکیت فکری و اوضاع

 

 نتیجه
معاهدات  ،همین جهت هاست. بهحمايت از سرمايه ،گذاریهدف اصلی از انعقاد معاهدات سرمايه

هاست. رعايت آنسری تعهدات عام هستند که دولت میزبان مکلف به گذاری دربردارنده يکسرمايه
يکی از اشکال سرمايه، نظام حقوق مالکیت فکری نیز از  عنوانبهبا احتساب حقوق مالکیت فکری 

 برد.ای بهره میهای معاهدهتمامی اين حمايت
مقررات ماهوی حقوق  در خصوصگذاری عموماً مقررات مفصلی معاهدات دوجانبه سرمايه

مايه، از يکی از اشکال سر عنوانبهقوق مالکیت فکری مالکیت فکری ندارند و صرفاً با پذيرش ح
م گذاری از مفهودر بسیاری از موارد، تعريف معاهدات دوجانبه سرمايه منتها. ندکنیمآنان حمايت 

 
 .5965گذاری اياالت متحده ماده اول متن نمونه معاهده دوجانبه سرمايه. 16

82. Regularity of profit and return 

83. Duration 

84. Assumption of risk 

85. Contribution to host State's development 

ويه گذاری در رمفهوم سرمايه» ؛زادهسجاد سلطان و  ابراهیمیسیدنصراهلل ن.ک: ،برای ديدن نظرات مختلف در اين زمینه. 11

، 6909تابستان  و ، بهار29 شماره، المللیبین حقوقی مجله، «کسید(يگذاری خارجی )افصل اختالفات سرمايهوداوری مرکز حل
 به بعد.  09 صص

به  قائلها آن در اعمال معیار مدت زمان قرارداد بايد بین انواع حقوق مالکیت فکری با توجه به ماهیت خاص ،برای مثال .12

ور نشانگر کیفیت کاال تا زمانی که صنعت مزب عنوانبهتفکیک شد. برخی از انواع حقوق مالکیت فکری مثل عالئم تجاری 
ادی ارزش اقتص ،که ممکن است برخی از انواع حقوق مالکیت فکری در گذر زماندهند. درحالیپابرجاست به حیات خود ادامه می

 قوانین دولتی تا مدت زمان خاصی دارای اعتبار باشند. موجببهخود را از دست بدهند يا 
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تر از آن چیزی است که در معاهدات کالسیک گسترده ،حقوق مالکیت فکری و انواع و قلمرو آن
ه مباحث در معاهدات دوجانب ترينمهمحقوق مالکیت فکری يا قوانین داخلی کشورها مرسوم است. 

 هد. دمفهوم سرمايه را شکل می ،ای است که حقوق مالکیت فکریترسیم محدوده ،گذاریسرمايه

سبب گسترش قلمرو حقوق  ،ظر مصداقیهم از نظر مفهومی و هم از ن ،گذاریمعاهدات سرمايه
صرف تقاضای ثبت اختراع، طرح  ،گذاریاند. در برخی از معاهدات سرمايههشدمالکیت فکری 

خی اين در بر بر گیرد. عالوهای قرار میصنعتی، عالمت تجاری يا رقم گیاهی تحت حمايت معاهده
 دسته از حقوق مالکیت فکری يا آنهای جديد حقوق مالکیت فکری گذاری از گونهمعاهدات سرمايه

 است.  دهشاند، حمايت های داخلی مورد غفلت واقع شده و چندان مورد توجه نبودهکه در نظام
گذاری کارنامه قابل قبولی دارد و توان گفت ايران در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايهمی

است. تمامی معاهدات  معاهدات متعددی با شرکای تجاری خود در اين حوزه منعقد کرده
يکی از اشکال سرمايه حمايت  عنوانبهحقوق مالکیت فکری از گذاری ايران صراحتاً سرمايه

به شیوه مرسوم اغلب معاهدات، ابتدا به حقوق مالکیت  ايرانگذاری ند. معاهدات سرمايهکنمی
يت فکری مورد حماو سپس انواع حقوق مالکیت ده کريکی از انواع سرمايه اشاره  عنوانبهفکری 
شده در معاهدات مذکور شمارش رسد انواع حقوق مالکیت فکریِنظر میه . بشمردرا برمیمعاهده 

صوص خ راه برای مناقشات بعدی در ،جنبه حصری نداشته و صرفاً از باب تمثیل است. بنابراين
 نشده در معاهده باز است.  احصا ای به ديگر انواع حقوق مالکیت فکریِهای معاهدهگسترش حمايت

با شرکای تجاری خود و توسعه آن با ان ايرگذاری از سوی انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه
ده از حقوق شتعاريف ارائه ،خصوص اين . نکته مهم و قابل توجه درنیستمشکل جدی مواجه 

گونه به اينکه در اين. با توجه استگذاری آن در معاهدات دوجانبه سرمايه مالکیت فکری و گستره
 نوانعبهتمرکز اصلی بر روی تعريف مفهوم سرمايه و احتساب حقوق مالکیت فکری  ،معاهدات

 کنندگان بايد در تعريف مفهوم حقوق مالکیت، سیاستگذاران و مذاکرهاستيکی از اشکال سرمايه 
 معاهدات ،در بسیاری از موارد ،شدکه ذکر  فکری و قلمرو آن دقت کافی داشته باشند. همچنان

ممکن  ند کهکنتعريف موسعی از حقوق مالکیت فکری و انواع آن ارائه می ،گذاریدوجانبه سرمايه
 است تحت نظام حقوق مالکیت فکری داخل مورد حمايت قرار نگرفته باشد.
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