
 

 
 

 گذاری خارجی الملل سرمایه در حقوق بین حمایت از مالکیت فکری
 

 سعیده جوادی  سید یاسر ضیایی

 

 چکیده
 نامن   موافقنت  و بنر   پنایس،   مانان   اسناادی  وجود با فکری مالکیت حقوق نظام

. کان   من   اق ام فکری آثای از حماست ب ( ترسپ،) فکری مالکیت تجایی های جاب 
 از حماسنت  بن   گناایی انایج    الملن  سنرماس    بنی   حقنوق  نظنام  آ  منوازا   ب 

ای انایج    هاس  ک  با مؤلفن   برا  از سرماس  .کا  م  اق ام اایج  گاایا  سرماس 
سنرماس   »بن    توا  از آ  شود سرماس  فکری است ک  م  پاسر م  واید کشوی سرماس 

 بن   انایج   فکنری  آثنای  آسنا  ک  است مطرح پرسش ساد کرد. اس « فکری اایج 
 هسننا   حماست قاب  نیز اایج  گاایی سرماس  حقوق دی «اایج  سرماس » عاوا 

 دو اسن   مقاسس  دی آثای اس  از حماست مصادسق و قلمرو است چای  اگر و ایر؟ سا
باس  ب  تفناو  حماسنت نظنام حقنوق     دی پاسخ  بود؟ اواه  چگون  حقوق  نظام

گاایی اایج  دی موایدی مانا  موضوعا  منوید   مالکیت فکری و حقوق سرماس 
حماست سرماس  فکری اایج   م   حماست از اموال فکری انایج  و حماسنت   

دی  انایج   فکنری  الملل  اموال فکنری انایج  توجن  داشنت. آثنای      مل  و بی 
 سنرماس  » ب  صراحت مصن اق  گاایی اایج  بسیایی از معاه ا  دوجانب  سرماس 

فراتنر از   حقنوق   نظنام  اس  های حماست دی اس  مواید  ان . محسوب ش ه «اایج 
. وجود اواهن  داشنت   فکری آثای پ س آوین گا  برای نظام حقوق مالکیت فکری 

 دی مان ی   اسننناااا   بن و   النوداد  کاملن   های ملت مل   شام  یفنای  اس  حماست

و  شنر  داویی  ماصنفان    و عادالنن   یفننای  شنر   همچانی   تنرسپ، و کاوانسیو  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
   نوسسا ه مسئول  -المل   دانشک ه حقوق  دانشگاه قم  قم  اسرا   دانشیای گروه حقوق بیyaserziaee@gmail.com  

  کایشااس ایش  حقوق مالکیت فکری  دانشک ه حقوق  دانشگاه قم  قم  اسرا              sjavadi22@gmail.com  

 71/71/7931: تایسخ پاسرش   4/4/7931 تایسخ دیسافت:
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 نامن  تنرسپ، بنرای    موافقنت  هنای  حماسنت  بنر  حماست دی مقاب  مصنادیه اضناف   
ابطنال سنا    و اجبایی چو  ص وی مجوز شود. موایدی م  فکری آثای پ س آوین گا 

ازن ه(  )مصادیه غیرمسنقیم مصادیه عاوا  توان  ب  حقوق مالکیت فکری م  ضبط
الملن    دی اسن  حالنت  اسننااد بن  مصنادیه دی چنایچوب حقنوق بنی          .تلق  شود

گاایی اایج  واج  دو امنیاز غرامت بیشنر و یجوع بن  سنازوکای داویی    سرماس 
 اعمال امکا  بریس  ه ف با و تحلیل -توصیف  یوش با پژوهش اس . اواه  بود

 .است گرفن  صوی  کریف مالکیت بر اایج  گاایی سرماس  حقوق های حماست

 فکنری   الملن  مالکینت   بنی   حقنوق  انایج    گاایی المل  سرماس  بی  : حقوقواژگان کلیدی

هنای تجنایی    نامن  جابن    موافقنت  گاایی  سرماس  دوجانب  معاه ا  فکری  مالکیت از حماست
 مالکیت فکری )ترسپ،(. 

 

 مقدمه

گناایی  اشنایه بن  حقنوق      پیش از گسنرش و توسع  معاه ا  دوجانبن  سنرماس   

های مود   تجای  و دیسانویدی بوده اسنت.   نام  مالکیت فکری وسژگ  معمول موافقت

شاس  اولی  نمون  مربو  ب  پیما  مود   تجنای  و دیسنانویدی بنی  امرسکنا و چنی        

. دی بران  از معاهن ا  از   باش  کن  شنام  حماسنت از حنق مؤلن  بنود       7399مویخ 

 حنق  صنرسحا   دسگنر  بران   دی ک  حال  دی ش   م  اسنفاده «ناملموس حقوق»اصطالح 

 معاهن ا   مق من   دی مواید برا  دی. ش ن  م  ذکر تجایی عالام و مؤل  حق اانراع 

االجنرا   شن . بنا وجنود الزم    ب  حقوق مالکیت فکری اشنایه من    7گاایی سرماس  دوجانب 

کاوانسیو  وس  یاجع بن  حقنوق    97ماده  1نبود  مق م  معاه ه  مق م  ب  موجب با ه 

 (.Liberti, 2010: 6)ای دی تفسنیر معاهن ه داید    جاسگناه شاسسنن    7393معاه ا  منویخ  

واید معاهن ا    7389دهن    منح ه آمرسکا مقنریا  مالکینت فکنری یا از اواسن      اساال 

دی واقع  اس  کشوی زمان  اقن ام بن  اسن      (.Correa, 2004: 4)گاایی کرد  دوجانب  سرماس 

های منعلق بن    کای کرد ک  کشویهای دیحال توسع  اصرای زسادی بر حق مصادیه دایاا 

فنن   سا اایجیا  داشنا . از طرسق اس  معاه ا  آمرسکا  اتحادس  ایوپا و کشویهای توسنع  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Bilateral Investment Treaty (BIT) 
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شن ه دی   مخنل  حماست از حقوق مالکیت فکری یا فراتر از ح اق  اسنان ایدهای بینا  

نینز بن  صنراحت     1های تجای  آزاد نام  تقوست کردن . دی اغلب مواید موافقت 7ترسپ،

ان . معاهن ا    گاایی اایج  دانسن  حقوق مالکیت فکری یا مشمول حماست از سرماس 

شنااان    9پنالس -قنا  تحنت عانوا  اقن اما  تنرسپ،     گاایی گاه  او دوجانب  سرماس 

نامن    شون   زسرا اس  معاه ا  تعه ا  اضاف  بر اسنان ایدهاس  ک  قنبال  دی موافقنت   م 

 (.Vivas-Eugui, 2003: 2) کاا  ان  تحمی  م  ش ه ترسپ، موید توافق واقع 

الملن    بنی  الملل  از اموال فکری اصوال  دی چنایچوب حقنوق    هرچا  حماست بی 

گیرد اما پژوهش حاضنر بن  دنبنال پاسنخ بن  اسن         مالکیت فکری موید بریس  قرای م 

الملن    پرسش اساس  است ک  حماست از اموال فکنری تنا چن  انن ازه دی حقنوق بنی       

گاایی موید حماست است؟ بنا بریسن  قلمنروی حماسنت از اسن  امنوال دی دی        سرماس 

شنود کن     و مصادسق اس  حماست  مشخص م گاایی  المل  سرماس  چایچوب حقوق بی 

پناسر اسنت  بلکن  امنینازا       حماست از اموال فکری دی اس  چنایچوب نن  تاهنا امکنا     

 گاایی وجود داید. بنرای  المل  سرماس  بیشنری برای حماست از اس  اموال دی حقوق بی 

  و تحلیل  و با گنردآویی اطالعنا  معاهن ات   -با اسنفاده از یوش توصیف  ماظوی  اس 

 از مصن اق   عانوا   بن   یا فکنری  امنوال  جاسگاه الملل  و دکنرس   ابن ا یوس  قضاس  بی 

 و قلمنرو  سپ، و اایج  گاایی سرماس  المل  بی  حقوق حماست موید اایج  سرماس 

 منوید  انایج   گناایی  سنرماس   الملن   بنی   حقنوق  دی فکری اموال از حماست مصادسق

  .گیرد م  قرای بریس 
 

 گذاری خارجی الملل سرمایه در حقوق بین« سرمایه»فکری به مثابه . اموال 1

 اایج   گاایی سرماس  از حماست دی پاسر سرماس  های دولت اصل  اه اف از سک 

 4.اسنت  میزبنا   کشنوی  اقنصنادی  و فاناویی  و علمن   توسنع   دی هنا  فعالینت  اس  نقش

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
2. Free Trade Agreements 
3. TRIPS-Plus 

پاسرش »کا :  بیا  م  7989گاایی اایج  اسرا  مویخ  قانو  تشوسق و حماست از سرماس  1طوی ک  ماده  هما .  4

 «.آویی و ... شود موجب یش  اقنصادی  ایتقاء ف  -پاسرد: ال  ساس ضوابط زسر صوی  م گاایی اایج ... بر ا سرماس 
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. اسنت  انایج   گناای  سرماس  سوی از فا  دانش اننقال ه ف  اس  برای شیوه ترس  مهم

سناسر حقنوق مالکینت     و صناعن   هنای  طرح اانراعا   قالب دی فا  دانش از حماست

 هنای  شنرکت  7توسنع   و تحقینق  و انایج   گاایی سرماس  نرخ افزاسش موجب فکری 

دی مقابن    .(7931) . ک. بناقری و بناقری     (Hindmanm, 2006: 476) شنود  من   گاای سرماس 

هنا   گناایی  حماست ضعی  از حقوق مالکیت فکری سک  از دالس  حجم انن ک سنرماس   

 از بسنیایی  دی جهنت   همنی   . ب (93: 7981)مه وی و براویدایی  توسط اایجیا  است 

 دی. اسنت  شن ه  اشایه اایج  های سرماس  نوع اس  از حماست ب  الملل  بی  و مل  اسااد

دی هر دو صوی   امنوال فکنری   . است نش ه اشایه فکری اموال مصادسق ب  نیز موایدی

الملل  براویدای باش   های سرماس  اایج  ما ی  دی اسااد مل  و بی  چاانچ  از وسژگ 

 قاب  حماست اواه  بود.

گاایی اایج  سعان  معاهن ا  چا جانبن      دی چهای دسن  از اسااد حقوق سرماس 

هنای دوجانبن     نامن   گناایی انایج   موافقنت    سرماس گاایی  معاه ا  دوجانب   سرماس 

گاایی انایج  بن  امنوال     گاایی اایج  و قوانی  تشوسق و حماست از سرماس  سرماس 

 شود. فکری ب  عاوا  سرماس  اایج  تصرسح ش ه است ک  برا  دی ذس  اشایه م 

 دی یوسن  داویی اسکسنی  شنام  هنر مابنع منال  مهنم سنا اننقنال         « سرماس »مفهوم 

گنناای آویده شننود  دانننش فانن   تجهیننزا  و نیننروی کننای اسننت کنن  توسننط سننرماس   

(Biadegleng, 2006: 15-16 .)  نیز بینا    1گاایی چا جانب  نام  سرماس  موافقت 1ماده  1با

گاای بن  صنوی     داید سرماس  ب  معاای هر نوع از دایاس  است ک  توسط سک سرماس  م 

( حقنوق  4) شنود: ...  شود ک  شام  مواید زسر م  رل م مسنقیم سا غیرمسنقیم ادایه سا کان

شن ه بن  موجنب قنانو  سنا قنرایداد منن  امنینازا             ( حقوق اعطا1مالکیت فکری... )

( هنر منال ملمنوس سنا غیرملمنوس  ماقنول سنا        8هنا )  نامن   ها  مجوزها و اجازه لیسان،

 مانت غیرماقنول و هنر حقنوق مربنو  بن  مالکینت مانان  اجنایه  یهن   وثیقن   ضن           

.(Biadegleng, 2006: 14) 
گناایی انایج  بران  کشنویها اساسنا  امنوال        معاه ا  الگوی دوجانب  سرماس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Research and Development (R & D) 
2. Multilateral Investment Agreement 



 
 ... المل دی حقوق بی  حماست از مالکیت فکری 131

معاهن ه الگنوی    7انن . مناده    فکری یا دی زمره مصادسق سرماس  اایج  دی نظنر گرفنن   

گاایی ب  معاای هنر منال    داید اصطالح سرماس  بیا  م  1999مویخ  گاایی چی  سرماس 

شنود: ...   ک  شام  مواید زسر م  گاایا  منعاه  است وسیل  سرماس  یی ش ه ب گاا سرماس 

هنای   د( حقوق مالکیت فکری ب  اصوص حق مؤل   اانراعا   عالانم تجنایی  ننام   

 7بخنش الن  مناده     (Boie, 2010: 7). تجایی  فرآسا های فا   داننش فان  و سنرقفل    

اقسام  کن   »داید  بیا  م  1994مویخ  منح ه آمرسکا گاایی اساال  معاه ه الگوی سرماس 

ان  از: ... و( حقوق مالکیت فکنری...   گاایی ممک  است انجام شود  عبای  سک سرماس 

ح( ساسر اموال ملموس سا ناملموس  ماقول سا غیرماقول و حقوق مالکینت منرتبط منن     

 .(Brown and Miles, 2011: 469)« یه   وثیق  و ضمانت

 پاکسننا   و آلمنا   بنی   7333 تنایسخ  دی کن   گاایی سرماس  دوجانب  معاه ه اولی 

 و اانراعنا   حنق ...  شنام   گناایی  سنرماس   اصطالح( ال . 7: »کا  م  بیا  ش  ماعق 

 معاهن ه  7 ماده د با  است؛ تر تفصیل  فهرست اس  مواید برا  دی. «شود م  فا  دانش

 بیا  گون  اس  حماست موید دایاس  تعرس  دی 7381 مویخ پاناما و آمرسکا گاایی سرماس 

 حنق  ب  مربو  حقوق شام  صاعن  و فکری مالکیت حقوق( 1...  شام  دایاس : کا م 

 تجنایی   اسرای صاعن   های طرح تجایی  های نام تجایی  عالام اانراعا   حق مؤل  

 بنی   انایج   گاایی سرماس  معاه ه 7 ماده 7 با . (Boie, 2010: 7) سرقفل  و فا  دانش

 عبنای   گاایی سرماس  اصطالح» کا  م  تعرس  گون  اس  یا گاایی سرماس  ترکی  و اسرا 

 ااننراع   حنق  قبین   از معانوی  و صناعن   مالکینت  حقوق(  : ... کایگیری ب  از است

 و فان   داننش  تجایی  اسام  و عالام صاعن   های نمون  سا ها طرح کایبردی  های نمون 

 مانان   آزاد تجنای   معاهن ا   برا  دی فکری مالکیت مصادسق. «تجایی شهر  حس 

 سنوای،  آزاد تجنای   های نام  موافقت  (کفنا) مرکزی امرسکای آزاد تجای  نام  موافقت

 امرسکنا  و شیل  و (Ruse – Khan, 2010: 15) امرسکا و ساگاپوی امرسکا  و اسنرالیا ژاپ   و

(Correa, 2004: 8) است آم ه. 

 قنوانی   توج  موید اایج  گاایی سرماس  چایچوب دی فکری مالکیت از حماست

 از حماسنت  و تشنوسق  قنانو   7 مناده  منال  با  د طوی ب  .است بوده نیز کشویها داال 
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 ویود بن   گناایی انایج    سنرماس   تعرس  دی 7989 مویخ اسرا  اایج  گاایی سرماس 

 .است کرده اشایه تخصص  ا ما  و تجایی عالام و اسام  فا   دانش اانراع  حق

 ویود المللن    بی  و مل  اسااد دی اایج  گاایی سرماس  مفروض وسژگ  اولی  اما

 دوجانب  معاه ا  دی سرماس  «ماشأ» و «تابعیت» مانا  معیایهاس . است اای  از سرماس 

 شن ه  تعینی   «انایج   سنرماس  » بنرای  کشویها داال  حقوق و اایج  گاایی سرماس 

 لناا  7.داد قنرای  منالک  یا مااسنب  معیای باس  فکری اثر دانسن  اایج  برای لاا و است

 انایج   گاایی سرماس  حقوق حماست از باش   ماکوی وسژگ  فاق  فکری اموال چاانچ 

 .بود اواه  محروم

گناایی انایج  طبنق بران  اسنااد ملن  و        الزم اسنت سنرماس    اسن    بنر  عالوه

طنوی مننال  یوسن  داویی اسکسنی  دی     های دسگری نیز باش . ب   الملل   واج  وسژگ  بی 

قضاسای ف اک، و سالیا  چهای مؤلف  ویود سرماس   دویه زمان  مشخص بنرای پنروژه    

دانن    گاایی اایج  الزم م  وجود یسسک عملیات  و توسع  دولت میزبا  یا دی سرماس 

توانن    هرچا  نف، ب  کایگیری اموال فکری اایج  من   (.719: 7937)دالزی و شروار  

موجب اننقال دانش و توسع  دولت میزبا  شود  اما ممک  است سناسر شنراسط الزم دی   

گاایی یا ن اشن  باش . لاا اموال فکنری دی منوایدی کن  دی قالنب سنک       تعرس  سرماس 

 هنننای  شنننود و فاقننن  وسژگننن  عملینننا  تجنننایی دی کشنننوی میزبنننا  اجنننرا نمننن 

ایی اایج  نخواهن  بنود   گا گاایی اایج  است  موید حماست حقوق سرماس  سرماس 
(Boie, 2010: 9). 

 یا المللن   بنی   معاهن ا   طبق اایج  سرماس  های وسژگ  فکری  سرماس  چاانچ 

 مناکوی  های وسژگ  چاانچ  و ش  اواه  ما  بهره مربوط  معاه ه حماست از باش  داشن 

 داالن   قنانو   طبق بیشنری امنیازا  از باش  داشن  نیز یا میزبا  کشوی داال  قانو  دی

 دوجانبن   معاهن ه  7 مناده  د بان   طبنق  مننال   طنوی  بن  . شن   اواهن   ما  بهره کشوی آ 

 و صناعن  ) فکنری  مالکیت کایگیری ب  صرف  7989 مویخ چی  و اسرا  گاایی سرماس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اایج  بود  ماشأ سرماس  یا  7989گاایی اایج  اسرا  مویخ  قانو  تشوسق و حماست از سرماس  7ب  طوی منال ماده .  7

 مالک قرای داده است. 
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 امنوال  اسن   از ماکوی معاه ه حماست موجب اسرا  دی چیا  گاای سرماس  توسط( معاوی

 از حماسنت  و تشنوسق  قنانو   1 مناده  طبنق  گناایی  سنرماس   اسن   چاانچ  و ش  اواه 

 تولین ی  فعالینت  و آبنادی  و عمنرا   دی مفی  7989 مویخ اسرا  اایج  گاایی سرماس 

 آ  اجراسن   نامن   آسی  و قانو  اس  دی ما ی  بیشنر های حماست مشمول باش  نیز کشوی

 .گرفت اواه  قرای 7987 مویخ

 

 گذاری خارجی الملل سرمایه در حقوق بین. قلمروی حمایت از مالکیت فکری 2

با وجود آنک  حقوق مالکیت فکری سکن  از موضنوعا  اساسن  و منوید حماسنت دی      

گاایی اسنت  امنا مینزا  حماسنت از آ  تحنت تنأثیر بران          معاه ا  دوجانب  سرماس 

 شود. کا  ک  دی ذس  ب  آ  اشایه م  موضوعا  حقوق  تغییر م 

اموال فکری اایج : بران  امنوال فکنری مانان  حنق      موضوعا  موید حماست  -اول

کاان ؛ سعان     تبعینت من   « اص  سرزمیا  بود »اانراع  طرح صاعن  و عالام تجایی از 

طبق حقوق مالکیت فکری برای اعطای حق نیاز است ک  دیاواست ثبت دی کشویهای 

 کشنوی سنک  دی مخنل  ب  طوی ج اگان  صوی  گیرد. ممک  است حق منویدنظر تاهنا   

  (Mercurio, 2012: 876)باش   ستحمااایج  موید گاایی  سرماس  معاه ه ضوع

 میزبنا   دولنت  ک  شون  م  تلق  گااییسرماس  زمان  تاها اانراعا  ها دولت دی برا 

 هنا  دی مقابن   دی بران  دولنت     . (Boie, 2010: 9)کا  اعطا یا مربوط  اانراع حق یسما 

دی اسن  منواید سنک     7سنرماس  انایج  تلقن  شنود.    توان   اانراعا  ب و  ثبت هم م 

گناایی انایج     صرفا  موید حماست حقوق سرماس « سرماس  فکری اایج  ثبت نش ه»

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 7987اایج  اسرا  مویخ  گاایی س اجراس  قانو  تشوسق و حماست سرما نام  سی آ 17با  ب ماده  1ب  طوی منال قسمت  . 7

تجایی  شام  حق اانراع  دانش فا   اسام  و عالام  ( قانو  )7ماده ) "د  "با    ای موضوع قالم سرماس دی موید ا»داید  بیا  م 

موضوع قرایدادهای  یهای الزم  گزایش مربو  ب  اسفای تعه ا  قرایداد و ا ما  تخصص ( سازما  پ، از انجام بریس 

تهی  و ب  تصوسب  یئتک  ه  دی چایچوب دسنویالعمل سی ش هنماس  و وجوه تأ مطرح م  یئتو ا ما  یا دی ه یآوی ف 

ب  عبای  «. گیرد ب  عاوا  سرماس  اایج  ثبت و تحت پوشش قرای م  یئتیسان   توسط ه وزسر اموی اقنصادی و دایاس  م 

  اسرا  گاایی اایج هاس  ب و  ااا ثبت دی داا  کشوی  موید حماست قانو  تشوسق و حماست از سرماس  چای  سرماس   دسگر

 گیرد هرچا  ب و  ثبت ممک  است ب  جهت حقوق مالکیت فکری دی اسرا  موید حماست قرای نگیرد.  قرای م 
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دی دولت میزبا  اواه  بود  دی حال  ک  موید حماست حقوق مالکیت فکری دی دولت 

 بن   انن  تو نیز م  داال  اانراعا  ثبت برای« تقاضا»میزبا  نخواه  بود. دی اس  نگرش  

 سناسر  کن   طنوی  همنا   آسن    حسناب  ب  گاای سرماس  اموال از ناپاسر ج اس  بخش عاوا 

7مشهوی تجایی عالام من  ناملموس حقوق
. هسننا   گونن   اسن    1صناعن   هنای طنرح  و 

 «نناملموس  منال » اایج  گاایی سرماس  معاه ه ماظر از توان م  «اانراع ثبت تقاضای»

 باشنن  حماسننت مننوید گنناایی سننرماس  بننرای شننراسط واجنن  ننیجنن  دی و شنن ه تلقنن 

.(Boie, 2010: 9)  تقاضنای  هنا  دولت برا  دی و اانراع ثبت تقاضای عموما  منال  برای 

 منواید   اسن   دی. شنود  مانقن   ثالث اشخاص ب  و فروان  توان  م  تجایی  عالمت ثبت

 قنرای  انایج   گاایی سرماس  معاه ه دی حماست موید ناملموس اموال زمره دی تقاضاها

  (Mercurio, 2012: 878). گیرد  م 

مح ودست ثبت اموال فکری اایج  جهنت حماسنت بن  عانوا  سنرماس        از عبوی برای

ای از حنق   مفهنوم گسننرده   اایج  گاایی سرماس  دوجانب  معاه ا  از اایج   برا 

انایج  مینا    گاایی  ان . ب  طوی منال  معاه ه دوجانب  سرماس  بیا  کرده اانراع یا پیش

کا . اسن    یا دی قلمرو حماست معاه ه واید م  9«ثبت قاب  اانراعا »آمرسکا و جاماایکا 

بران    (Correa, 2004: 9).گینرد   یا نیز دی بر م « تقاضاهای ثبت اانراع»پردازی   عبای 

گاایی حن  اانراعا  تقاضا نش ه سا غیرقاب  ثبنت یا هنم دی    معاه ا  دوجانب  سرماس 

گاایی انایج  مینا  آمرسکنا و مغولسننا       گیرد. ب  طوی منال  دی معاه ه سرماس  بر م 

شن ه   4«هنای تنالش بشنری    گاایی دی تمام زمیا  سرماس »اصطالح مالکیت فکری شام  

  چنن  شننود  منن  شننام  یا فکننری مالکیننت حقننوق همنن  اسننت. اسنن  تعبیننر مسننلما  

 باشنا   نشن ه  ثبنت  سنا  باشنا   شن ه  ثبنت  چن   و نامااسنب  چ  باشا  مااسب ثبت برای
(Correa, 2004: 10). 

 ع م ک  داید وجود اعنقاد اس . ن اید وجود حقوق ساسر با یابط  دی ماکوی مشک 

 سنرماس   دی تنأثیری  میزبنا   کشنوی  دی تجنایی  اسنرای  و مؤلن   حق مانا  حقوق  ثبت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Famous Trade Marks 

2. Industrial Design 

3 Patentable Patents 

4. investment in all fields of human endeavor 
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 نن اید  گناایی  سنرماس   معاهن ا   دی شن ه  ایاان   حماسنت  و حقوق اس  ش   محسوب

(Correa, 2004: 19).  بن   نیازی حماست برای حقوق اس  اساک  ب  توج  با دسگر عبای  ب 

 هنا  آ  شن    محسنوب  انایج   سنرماس   منانع  حقنوق  اسن   ثبنت  ع م لاا ن این   ثبت

 میزبنا   دولنت  اسنت  ممکن   هانری  و ادبن   آثنای  اصنوص  دی حال  اس  با. شود نم 

سکسا  نباش . ب  عبای  دسگر طبنق نظنام    1و دولت ماشأ مالکیت فکری 7گاایی سرماس 

حقوق  کاوانسیو  بر   کشوی ماشأ کشویی است ک  اثر اولی  بنای دی آ  مانشنر شن ه    

باش  )دی سرزمی  کشویهای عضو( و سا کشویی اسنت کن  پ س آوینن ه تابعینت آ  یا     

 هانری  و ادبن   آثای است ممک  حالت  اس  عضو(. دی داید )دی سرزمی  کشویهای غیر

 موضنوع  صرفا  و نشود فکری مالکیت حقوق  نظام حماست مشمول ش ه گاایی  سرماس 

 هنای  نامن   فنیلم  اسنت  ممکن   مننال   طنوی  ب  9.گیرد قرای اایج  گاایی سرماس  حقوق

 میزبا  کشوی دی است  ش ه مانشر اایج  کشوی دی ابن ا ک  اایج  سازی فیلم شرکت

 حماست موید است ممک  هرچا  نگیرد قرای فکری مالکیت حقوق مادی حماست موید

 .گیرد قرای اایج  گاایی سرماس  حقوق

 آثنای  از حماسنت  من    اسنت  ممک : اایج  فکری اموال از حماست م   -دوم

 منفناو   اایج  گاایی سرماس  معاه ا  و فکری مالکیت معاه ا  دی اایج  فکری

 داید قنانون   پاسا  نقط  فکری مالکیت معاه ا  دی فکری های سرماس  از حماست. باش 

 39 حن اق   ادبن   آثنای  برای و سال 19 ح اق  اانراعا  برای ترسپ، کاوانسیو  طبق)

 قرایدادی پاسا  نقط  اایج  گاایی سرماس  معاه ا  دی حماست اس  ک  حال  دی( سال

 معاهن ا   طبنق  انایج   فکنری  آثنای  از حماسنت  م   ک  حال  دی است ممک . داید

 معاهن ا   چنایچوب  دی آثنای  اسن   از حماسنت  باش   سافن  پاسا  اایج  گاایی سرماس 

 .  بالعک، سا و باش  داشن  اسنمرای فکری مالکیت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Host State 

2. State of Origin 

کاوانسیو  بر  تابعیت نوسسا ه و مح  نشر آثای یا از معیایهای براویدایی از حماست قرای داده است و همچای   9ماده  . 9

ک  برای اولی  بای دی اسرا  چاپ  کا   قانو  حماست از مؤلفا  و مصافا  و هارما ا  مصوب اسرا  از آثایی حماست م 11ماده 

 های س ه ف مقا  از وضع اس  ماده قرای داد  اس  شر  برای جاب سرما یس     نظر مسا پخش سا نشر سا اجرا ش ه باش . ب

 (. 11:7931ادب  و هاری دی کشوی باش  )ان یز  احم زاده و اکبرسا   
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الملل  اموال فکری اایج : گاه  مصادسق اموال فکنری   حماست مل  و بی  -سوم

گاایی اایج  فراتنر از مصنادسق منوید حماسنت دی      موید حماست دی معاه ا  سرماس 

تاوع گیناه    های جغرافیاس   گاایی  نشان  است. برا  معاه ا  سرماس  حقوق داال 

های یمزگاایی شن ه یا مصن اق سنرماس  انایج  منوید حماسنت        و اطالعا  و برنام 

دانا  دی حال  کن  اسن  مصنادسق لزومنا  دی حقنوق داالن  منوید حماسنت نیسننا            م 

Biadegleng, 2006:16).)  گناایی انایج  اتینوپ  و     ماس برای منال  معاه ه دوجانب  سنر

دهان گا  گیناه یا    های جغرافیاس  و حقوق پرویش نشان  1999یژسم صهیونیسن  مویخ 

کاا . اس  دی حال  اسنت کن  اتینوپ  عضنو      گاای تعرس  م  های سرماس  ب  عاوا  دایاا 

نیسنت و   7الملل  حماست از تاوع ج س  زسسن  سازما  جهان  تجای  و کاوانسیو  بی 

دها گا  گیاه دی قنوانی  داالن  اسن  کشنوی دی      های جغرافیاس  و حقوق پرویش نشان 

شنون . بنرای کشنویهای دی حنال      گاایی حماسنت نمن    نام  سرماس  زما  انعقاد موافقت

ها موید حماست  توسع  هیچ مزست ااص  برای ذکر حقوق  ک  مطابق قوانی  داال  آ 

های فراتر از قوانی  داال   اس  کشویها از ذکر حماست نیست  وجود ن اید و بهنر است

دی هر صوی  ذکنر امنوال    .(South Centre: 2005: 2)الملل  اجنااب کاا   و تعه ا  بی 

گاایی اایج  برای دولت میزبنا   مسنئولیت    فکری موید حماست دی معاه ا  سرماس 

کان   ولنو    اسجاد من  گاایی اایج   حماست از آ  اموال یا دی چایچوب حقوق سرماس 

اس  مصادسق دی حقوق داال  و دی چایچوب حقنوق مالکینت فکنری منوید حماسنت      

 نباشا .  

 

 گذاری خارجی الملل سرمایه . مصادیق حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین3

هاگام  ک  مالکیت فکری ب  عاوا  مصن اق  از سنرماس  انایج  دی نظنر گرفنن       

ای ک  برای حماست از  گاایی اایج  ب  هما  ان ازه  شود  مقریا  معاه ا  سرماس م 

شود برای حماست از داین ه مالکینت فکنری نینز اعمنال      گاای اایج  اعمال م  سرماس 

 تاهنا  فکری مالکیت الملل  بی  های نام  موافقت ک  حال  دی  (UNDP, 2005: 26).شود م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 1961 
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1الوداد و ملت کامل  7مل  یفنای
گاایی انایج  شنر     معاه ا  سرماس کا    یا اعطا م  

9النوداد  یفننای ماصنفان  و عادالنن      یفننای ملن   ملنت کاملن     
یا بنرای   4و شنر  داویی  

  .(South Centre, 2005: 10)کا   های تحت پوشش معاه ه اسجاد م  گاایی سرماس 

 

 . شرط رفتار ملی 3-1

معاهن ا   سک  از اصول کلی ی اسنت کن  بن  طنوی معمنول دی       3شر  یفنای مل 

ای  موید یفنای ملن  از معاهن ه   گاایی وجود داید. عبایا  بکای یفن  دی دوجانب  سرماس 

گاایی یفننای ملن  یا    های سرماس  نام  ای دسگر منفاو  است. برا  از موافقت ب  معاه ه

شود  باس  بن    گاایی اایج  اعطا م  یفنایی ک  ب  سرماس »کاا :  صوی  بیا  م  ب  اس  

معاهن ه دوجانبن    «. گاای داال  باش  وه سا ب  هما  ان ازه مطلوب برای سرماس هما  شی

الزم « بن  انن ازه ممکن    »گاایی انگلسنا  و چی  گسننرش یفننای ملن  یا تاهنا      سرماس 

گناایا  انایج  از    یفننای بنا سنرماس    »ترس  فرمول یفنای مل  آ  است ک   دان . یاسج م 

شنود    گاایا  داال  انجام م  و احوال با سرماس  یفنایی ک  دی هما  وضعیت سا اوضاع

ه ف از دی  شنر  یفننای ملن  دی     .(UNCTAD, 1999: 37-38)« تر باش  نباس  نامطلوب

گاایی انایج  یا دی حن  شنراسط  کن  بنرای       معاه ا  اس  است ک  وضعیت سرماس 

 (.181: 7937)دالزی و شروار  گاای مل  وجود داید ایتقا بخش   سرماس 

هنای مالکینت فکنری از     از سوی دسگر  شر  یفنای مل  دی بسیایی از کاوانسنیو  

جملنن  کاوانسننیو  پننایس، )کاوانسننیو  حماسننت از امننوال صنناعن (  کاوانسننیو  بننر  

)کاوانسیو  حماست از آثای ادب  و هاری(  کاوانسیو  یم )کاوانسیو  مالکیت فکنری دی  

های تجنایی   یو  ترسپ، )کاوانسیو  جاب موید م ایهای سکپایچ ( و همچای  دی کاوانس

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. National Treatment 

2. Most Favourd Nation Treatment 
3. Fair and Equity Treatment 

4. Arbitration Clause 
5. National Treatment 
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دی کاوانسیو  تنرسپ، اسن  اسننان اید محن ود بن        7مالکیت فکری( نیز ذکر ش ه است.

اس  اسنناااا  شنام  مسناا  مربنو  بن       (Correa, 2007: 5).برا  اسنناااا  ش ه است 

ع م ثبت برا  اانراعا  ااص )بان    ( 8ماافع عموم   به اشت عموم   تغاس  )ماده 

( 49(  ص وی لیسان، اجبایی )مناده  13(  افشای اانراعا  ااص )ماده 11ماده  9و  1

 شود. ( م 97و حفظ حقوق یقابت )ماده 

گاایی  فاق  هرگون  اسننااس  بر شر  یفنای مل   برا  معاه ا  دوجانب  سرماس 

 شام  مساا  اماین  و سیاس   نظم است و برا  واج  اسنناااات  هسنا  ک  معموال 

 تفاو . (Boie, 2010: 14-15)شود  عموم   سالمت و به اشت انسا  و محیط زسست م 

 یفنای ک  شود وضعین  ب  ماجر است ممک  حقوق  نظام دو اس  دی ماکوی اسننااهای

 گاایی سرماس  حقوق ماظر از اایج  گاای سرماس  سک با میزبا  دولت آمیز تبعیض

 .باش  مشروع فکری مالکیت حقوق ماظر از ول  نامشروع اایج 

 

 الوداد  . شرط رفتار ملت کامله3-2

کشوی میزبا  یا ملزم ب  تعمیم هما  یفنای ب  کشنوی   1الوداد  شر  یفنای ملت کامل 

گناایا  هرکن ام از کشنویهای دسگنر دی همنا        کا  ک  آ  یفنای یا ب  سنرماس   مقاب  م 

اسن   (UNCTAD, 1999: 5-6). های مشاب  اعطنا کنرده اسنت     سا وضعیتحالت سا شراسط 

گاایی وجنود داید. اسن     الوداد تقرسبا  دی تمام معاه ا  دوجانب  سرماس  شر  ملت کامل 

ما ی از بناالترس  اسننان ایدهای یفننایی اعطنا      گاای اایج  اجازه بهره شر  ب  سرماس 

   (Boie, 2010: 11).ده  ش ه ب  ساسر کشویها یا م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
هر عضو دی موید اتباع اعضای دسگر یفنایی یا اتخاذ اواه  کرد ک  از یفنای » کا   نام  ترسپ، مقری م موافقت 9ماده  . 1

 کا   کاوانسیو  پایس، مقری م 1ماده  7با  «. تر نباش  کری نامطلوبمنخاه دی قبال اتباعش دی اصوص حماست از مالکیت ف

دی موید حماست مالکیت صاعن  اتباع هر سک از ممالک عضو اتحادس  دی ساسر ممالک عضو از مزاساس  ک  قوانی  ممالک »

واها  ش    ب و  آنک  مزبوی چ  دی حال حاضر و چ  دی آسا ه ب  اتباع اود اعطا کرده سا اعطا اواه  کرد براویدای ا

 هسنا   ما  ش ه واید آس  از هما  حماسن  ک  اتباع آ  ممالک بهره  بیا  یشب  حقوق  ک  ب  موجب قرایداد ااص پ یا لطم 

ها واید آس  ب  شر  انجام  براویدای اواها  ش  و از هما  حق قانون  توس  ب  مراجع صالح  علی  هر تضییع حق  ک  بر آ 

 «. ه برای اتباع داال  اسنفاده اواها  کردتشرسفا  مقری

2. Most Favored Nations Treatment 
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و هننم « گنناایا  اننایج   سننرماس »گنناایی هننم   برانن  از معاهنن ا  سننرماس  

دانن . بنرای مننال      النوداد من    ها یا مشنمول یفننای ملنت کاملن      های آ  «گاایی سرماس »

گاایی آلما   سنوای، و انگلسننا  از اسن      نام  نفنا و معاه ا  دوجانب  سرماس  موافقت

گناایی آمرسکنا شنر  ملنت      دوجانبن  سنرماس   جمل  است. برا  دسگر من  معاهن ا   

کان . یوسکنرد دسگنری دی معاهن ه      اعطنا من   « گناایی  سنرماس  »الوداد یا تاهنا بن     کامل 

بنن   الننوداد شننود کنن  طبننق آ  شننر  ملننت کاملنن   گنناایی فرانسنن  دنبننال منن  سننرماس 

 (Boie, 2010: 6).شود  شا  اعطا م  گاایی با توج  ب  سرماس « گاایا  سرماس »

الملل  حقوق مالکیت فکری پنیش از   های بی  دی کاوانسیو  الوداد ملت کامل شر  

داید  ترسپ، ذکر ش ه است. اس  ماده بیا  م  4ترسپ، وجود ن اشت. اس  شر  دی ماده 

هنای   دی زمیا  حماست از مالکیت فکنری  هرگونن  مزاسنا  مانافع  امنینازا  و معافینت      »

ساسر کشویها  بالفاصل  و ب و  شنر  بن  اتبناع    اعطاس  توسط هر سک از اعضا ب  اتباع 

هنای   نامن   اس  ماده امنیازا  ناشن  از موافقنت  «. هر عضو دسگر  تسری پی ا اواه  کرد

معاض   قضاس   کاوانسیو  بنر   کاوانسنیو  یم و حقنوق مجرسنا  و تولی کاان گا       

-97: 7989بزیگن    زاده و  )فنحن  الوداد مسنناا کرده اسنت   های کامل  یسان  یا از اص  ملت

99.) 

 های حماست اایج  گاایی سرماس  معاه ا  دی الوداد کامل  ملت شر  مجموع دی

 تفاو  دلی  ب  توان  م  منفاو  حماست اس . آوید م  عم  ب  فکری مالکیت از منفاوت 

 حماسنت  امنیازا   ماهیت اایج  گاایی سرماس  معاه ا  دی ک  باش  امنیاز ماهیت دی

 مالکینت  از حماسنت  امنینازا    ماهینت  تنرسپ،  دی و است گاایی سرماس  و تجای  از

 و فکنری  مالکینت  حقنوق  امنینازا   ازجمل  حق ااتم  دویه افزاسش منال . است فکری

 محسنوب  انایج   گناایی  سنرماس   حقوق امنیازا  جمل  از گمرک  های تعرف  کاهش

 .  شود م 

 فکنری  مالکیت حقوق دی حماست قلمروی ب  مربو  است ممک  منفاو  حماست

 حماسنت  و تشنوسق  نامن   موافقنت  مننال   طنوی  ب . باش  اایج  گاایی سرماس  حقوق و

 نسنبت  منعاه  های طرف از سک هر» کا  م  مقری آلما  و اسرا  گاایی سرماس  از منقاب 
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 اواهن   اعمنال  یفننایی  ها آ  های گاایی سرماس  و دسگر منعاه  طرف گاایا  سرماس  ب 

 سننا ثالننث کشننوی هننر گنناایا  سننرماس  بنن  نسننبت شنن ه اعمننال یفنننای از کنن  کننرد

 مان ی   بهنره  اسنفاده  نگه ایی  فعالیت  م سرست  اصوص دی ها آ  های گاایی سرماس 

 شنام   مننال   اس  دی حماست قلمروی.« نباش  نامساع تر گاایی سرماس  تصفی  و فروش

 فکنری  آثنای  داین ه از حماست قلمروی از تر گسنرده غیره و نگه ایی فعالیت  م سرست 

 حقنوق   نظنام  سنوی  از حماسنت  نوع دو تفاو  موجب ک  است ترسپ، کاوانسیو  دی

 (. 7931 جوادی . ک.  ) شود م  فکری مالکیت حقوق  نظام و گاایی سرماس 

 

 . شرط رفتار منصفانه و عادالنه 3-3

نسبنا  مبهم است. معاای آ  اغلب وابسن  ب  اوضناع   7اص  یفنای ماصفان  و عادالن 

و احوال و شنراسط اناص هنر موضنوع داید. یفننای ماصنفان  و عادالنن  دی معاهن ا          

« اننظایا  مشنروع »گاایی اایج  گاه  ب  عاوا  شرط  برای یعاست  دوجانب  سرماس 

حن اق   »ای بن   ( گاه  اسن  یفنن  119: 7937شود  )دالزی و شروار   گاای تلق  م  سرماس 

گناای   دی اس  زمیا   سنک سنرماس   . (OECD, 2004: 12)تعبیر ش ه است « الملل  یفنای بی 

گناایی   اایج  ممک  است ادعا کا  حماسن  ک  ب  موجب معاه ا  دوجانبن  سنرماس   

وسیل  کاوانسیو  ترسپ، مقری شن ه  کمننر اسنت. شناس       داشن  است  نسبت ب  آنچ  ب 

الملل  حماست از مالکینت فکنری یا    ترسپ، ح اق  اسنان اید بی  بنوا  گفت کاوانسیو 

دی یابط  با شااساس   حماست و اجرای حقوق مالکیت فکری اسجاد کرده است کن  الزم  

گناایی   است ب  عاوا  یفنای ماصفان  و عادالن  موید یعاست دولت عضو معاه ه سرماس 

 (.OECD, 2004: 19)اایج  قرای گیرد 

هاس  برای اجرای حقوق  نای ماصفان  و عادالن  صرفا  دی یابط  با آسی دی ترسپ،  یف

آسنی  اجنرای   »اس  کاوانسیو   47ماده  1مالکیت فکری دیاواست ش ه است. طبق با  

حقوق مالکیت فکری باس  ماصفان  و عادالن  باش . اجرا نباس  بن  صنوی  غیرضنرویی    

غیرمعقنول باشن  و بن  طنوالن  شن         های پیچی ه سا پرهزسا  باش  و نباس  حاوی م  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Fair and equitable treatment 
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اس  کاوانسیو  فاق  شر  یفنای ماصفان  و عادالن  با معاای منویدنظر  «. دادیس  بیانجام 

 گاایی اایج  است. معاه ا  سرماس 

 

 المللی  . شرط داوری بین3-4

 داویی و قضناس   یسی گ  سازوکایهای بر عالوه گاایی معاه ا  دوجانب  سرماس 

 مینا   اانالفنا   بن   یسنی گ   بنرای  المللن   بنی   داویی شنر   منضم  عموما  داال  

 داویی معمنوال   اسن  . است اایج  گاایا  سرماس  و دولت سا و معاه ه عضو های دولت

شنود. دی   تشنکی  من    و سا داویی منویدی  اسکسی  بازیگان   اتاق آنسینرال  قواع  طبق

و بن  طنوی اناص دی داویی     گاایی های ح  و فص  اانالفا  معاه ا  سرماس  شیوه

الملل   امکا  طرح دعوا از سوی داین ه امنوال فکنری علین  دولنت میزبنا  وجنود        بی 

هنای تجنایی و    اس  دعناوی اعنم از جابن     (.799: 7937)شهبازی و عزسززاده   اواه  داشت

 گاایی ش ه است.  غیرتجایی اموال فکری است ک  دی دولت میزبا  سرماس 

ترسپ، برای ح  اانالفنا  مینا  دولنت بنا دولنت        94ماده دی مقاب   بر اساس 

 بیان  شن ه اسنت     سازوکای ح  و فص  اانالفا  دی سنازما  جهنان  تجنای  پنیش    

.(Liberti, 2010: 15)  گاای ک  ب  نماسان گ    شود کشوی منبوع سرماس  اس  شیوه موجب م

سنک ادعنا یا دی   کا   عواقنب حماسنت دسپلماتینک     گاای اموال فکری عم  م  از سرماس 

 دولنت  مانافع  برابر کشوی اایج  ایزساب  کا ؛ اما جاس  ک  ماافع مالک اموال فکری بنا 

 مانافع  از چگون  ک  داشت اواه  وجود گاای سرماس  برای مشک  اس  کا  م  پی ا زاوس 

 اسنت  نشن ه   بیا  پیش ترسپ، دی اصوص  اشخاص دسنرس  حق زسرا کا   دفاع اود

(Rutledge, 2012: 157). ،بن   یجنوع  تنا  اسنت  کنرده  تالش مشک  اس  یفع برای ترسپ 

 دسنرسن   بن   99  و 91 مواد منال  طوی ب . کا  تشوسق یا میزبا  دولت داال  سازوکای

 باسن   همچانی   . اسنت  کنرده  اشنایه  میزبا  دولت قضاس  سازوکای ب  شفاف و ماصفان 

 مالکینت  تجنایی  های جاب  از ناش  اانالفا  ب  صرفا  ترسپ، سازوکای ک  داشت توج 

 . کا  توج  فکری مالکیت های جاب  ساسر ب  توان  نم  و شود م  مح ود فکری

 داویی سنازوکای  واجن   نیز( واسپو) فکری مالکیت جهان  سازما  ترپی،  کاای دی
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 افنراد  مراجع  امکا  سازوکای  اس  دی. است فکری مالکیت از ناش  اانالفا  ح  برای

 بن   مراجعن   حنال   اس  با. داشت اواه  وجود واسپو داویی ب  ها دولت علی  اصوص 

  (771: 7983 یایسن   ) بنود  اواهن   منابی   فن   قنرایداد  دی طنرفی   یضناست  نیازما  داویی

 انعقناد  صنرف  کن   اایج  گاایی سرماس  معاه ا  از ناش  الملل  بی  داویی براالف

 اواهن   فنراهم  گناای  سرماس  برای سازوکای اس  ب  توس  امکا  دولت دو توسط معاه ه

 . بود

 زمنا   هنم  طنوی  ب  واسپو و ترسپ، و گاایی سرماس  دوجانب  معاه ه ک  شراسط  دی

 باشن    اعمنال  قابن  ( فکنری  اموال مالک) گاای سرماس  منبوع دولت و میزبا  دولت برای

 تجنایی  هنای  جابن   دی هنم  آ  میزبنا   دولنت  بنرای  صنرفا   تنرسپ،  سازوکای ب  یجوع

 گناای  سرماس  برای صرفا  واسپو سازوکای ب  یجوع و بود اواه  پاسر امکا  گاایی سرماس 

 یابطن   اسن   دی میزبنا   دولنت  صنرسح  یضناست  آنک  ب  مشرو  بود  اواه  پاسر امکا 

 دوجانبن   معاهن ا   الملل  بی  داویی سازوکای ب  یجوع ک  حال  دی. باش  داشن  وجود

 فنراهم  داویی بن   بعن ی  یضاست ب و  یا گاای سرماس  توس  امکا  اوال   گاایی سرماس 

 منبنوع  دولنت  دعنوای  طنرح  امکنا   گناای  سرماس  توفیق ع م صوی  دی ثانیا  و کا  م 

 اسن   از بران   دی دسپلماتینک  حماسنت  چنایچوب  دی میزبنا   دولنت  علی  گاای سرماس 

 مانان  ) تجنایی  هنای  جابن   دی دعنوا  طنرح  امکا  ثالنا   و است ش ه  بیا  پیش معاه ا 

 عن الت و  ب  دسنرس  مانا ) غیرتجایی های جاب  و( موازی وایدا  اجبایی و لیسان،

 یسن   من   نظنر  ب  مجموع دی لاا . داشت اواه  وجود فکری( مالکیت حقوق شااساس 

 شننراسط اننایج  گنناایی سننرماس  معاهنن ا  دی اانننالف فصنن  و حنن  سننازوکای کنن 

 7.کا  م  فراهم فکری اموال اایج  گاای سرماس  برای مساع تری

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
گاایی اایج  دی موایدی نامساع تر از یسی گ  دی مرجع  مانا  مرجع  شیوه ح  و فص  اانالف دی سرماس   با اس  حال.  1

مرجع ح  و فص  اانالفا  سازما  جهان  تجای  دی چایچوب کاوانسیو  ترسپ، است؛ هزسا  بیشنر یسی گ  داویی 

از کشویهای توسع  سافن  دی حماست از الملل   الملل  نسبت ب  سازما  جهان  تجای   ماافع داویا  بی  تجایی بی 

الملل  و اتکای کمنر ب  یوس  داویی  های تجایی بی  های فرامل  دی برابر دولت میزبا   محرمان  بود  برا  داویی شرکت

 ,Yu) گاایی اایج  نسبت ب  یسی گ  سازما  جهان  تجای  از اس  جمل  است های سرماس  الملل  دی داویی بی 

2017:851-854)  . 
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 گذاری خارجی الملل سرمایه . مصادره مالکیت فکری در حقوق بین4
حماست دی مقاب  مصادیه ن  تاها ب  اموال ملموس سا اموال فیزسک  بلک  بن  طین    

   گناای داینن    شون  ک  اهمینت اقنصنادی بنرای سنرماس      ای از حقوق مربو  م  گسنرده

.(Christie, 1962: 311)        باابراس   اموال  ک  ممک  اسنت مصنادیه شنون  شنام  حقنوق

طوی ک  دی مباحث قبل  توضنیح آ  گاشنت حقنوق     شون . هما  معاوی و ماافع نیز م 

شنود و لناا حماسنت از     توان  مص اق  از سرماس  انایج  محسنوب    مالکیت فکری م 

ب  حقوق مالکیت توان   گاایی م  المل  سرماس  مقریا  مربو  ب  مصادیه دی حقوق بی 

 فکری هم تسری ساب . 

ها مصادیه یا بن  عانوا  سنک حنق پاسرفنن  اسنت و حنن  معاهن ا           یوس  دولت

: 7937)دالنزی و شنروار    گاایی نوس  نیز آ  یا تأسی  کرده و ب  یسمیت شااان  است  سرماس 

 مصنادیه : اسنت  شنراسط   دایای مشروع مصادیه سا سازی مل  المل   بی  حقوق دی(. 737

 و باشن   قانون  تشرسفا  با همراه  باش   تبعیض ب و  باش   مل  ماافع یاسنای دی باس 

 نامشنروع  مصادیه ک  است ذکر ب  الزم .(741: 7939 حسیب  ) باش  اسای  جبرا  با همراه

 (Mafi, 2011: 85). داید اسای  جبرا  برای باالتری آسنان 

 و مصنادیه  سنا ) غیرمسننقیم  و مسننقیم  هنای  مصنادیه  المللن    بی  معاه ا  برا 

 نفننا  نامن   موافقنت  77 بخنش  مننال   طوی ب . کاا  م  ماع یا( معادل تأثیر دایای اق اما 

 از گناای  سنرماس   سنک  گناایی  سرماس  نباس  طرفی  از سک هیچ: »کا  م  مماوع یا مصادیه

 سنا  کان   ملن   سنا  مصنادیه  غیرمسنقیم سا مسنقیم صوی  ب  قلمرواش دی یا دسگر طرف

 ماشنوی  همچانی  ...«  ده  انجام یا ای سرماس  چای  مصادیه سا سازی مل  معادل اق ام 

 قلمنرو  دی منعاهن   طنرف  سک گاایا  سرماس  گاایی سرماس ( 7»: کا  م  مقری هم انرژی

 برابنر  تنأثیر  دایای اق اما  سا اق ام مشمول سا مصادیه مل   نباس  دسگر منعاه  طرف هر

 کن   دهن   من   یخ زمان  ازن ه سا غیرمسنقیم مصادیه. «شون ... مصادیه سا سازی مل  با

 کناهش  سنا  کاننرل  سنا  م سرست یفن  بی  از ب  ماجر واقع  مصادیه سک از غیر اق امات 

 امنر  اسن  (UNCTAD, 2000: 14).  شنود  م  اایج  گاای سرماس  اموال ایزش توج  قاب 

 مانافع  از مان ی  بهنره  بنا  سا مال آ  از اسنفاده دی دولت توسط م اال  طرسق از توان  م 
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 نگرفنن   قنرای  تنأثیر  تحنت  منال  قنانون   مالکیت و است نش ه ضبط مال ک  جاس  حن 

 عبنای   غیرمسننقیم  مصنادیه » تنر   سناده  عبای  ب (OECD, 2004: 3-4). ده   یخ است 

 کن   نحنوی  ب  مشخص  مال ب  نسبت دولت غیرمعقول و عم ی داالت هرگون  از است

 واگناایی  حق و براویدایی ما ی  بهره از همیش  برای مال مالک کرد گیری ننیج  بنوا 

 .(939: 7984 و 7989 پیرا  ) «است گردس ه محروم اود مال

 های تصمیم واسط  ب  اایج  گاایی سرماس  سک دی فکری مالکیت ایزش چاانچ 

 حقنوق  اسن   بنرای  غیرمسننقیم  مصنادیه  ادعای است ممک  ساب  کاهش دولن  های مقام

 از مصنادسق   عانوا   بن   فکنری  مالکینت  ضنبط  و اجبایی لیسان، ذس  دی. شود مطرح

 .گیرد م  قرای بریس  موید اایج  گاایی سرماس  دی غیرمسنقیم مصادیه

 

  7اجباری لیسانس .4-1

حقوق مالکیت فکنری بن  عانوا  سنک اصن  بن  داینن گا  آثنای فکنری  حقنوق           

کا ؛ ب  اس  صوی  ک  داین گا  حق  ق ی  قنانون  بنرای ممانعنت     انحصایی اعطا م 

سازی اانراع  عالمت سا اثر حماست شن ه یا   اشخاص ثالث از اسنفاده  ساات سا تجایی

انحصنایی ممکن  اسنت دایای     داین . با اس  حال  چای  ق یت  مطلق نیست و حقنوق 

سو قوانی  مل  ممک  است موایدی یا تعیی  کاا  کن  اشنخاص    اسنناااات  باش . دی سک

اجرا از اثر فکنری اسننفاده کاان       توانا  ب و  نقض حقوق مالکیت فکری قاب  ثالث م 

من  اسنفاده از سک اانراع ثبت ش ه برای اه اف اصوص   آموزش  و تحقیقا  علم  

.(Correa, 2007: 14)  نامن  تنرسپ،    موافقت 97همچای  سک  از اسنناااا  ماکوی دی ماده

کان  کن     لیسان، اجبایی است. اصطالح لیسان، اجبایی ب  اوضاع و احوال  اشایه من  

سک دولت برای وادای کرد  مالک حق مالکیت فکری )معموال  حق اانراع( برای اعطای 

 کانن  خص ثالننث دسگننر م االنن  منن  مجننوز اسنننفاده از آ  حننق بنن  دولننت سننا شنن  

(Brid & Cahoy, 2008: 9) .  نامن    اعطای لیسان، اجبایی )مجوز اجبایی( دی موافقنت

نامن  تنرسپ،(    موافقنت  97ترسپ، ماو  ب  یعاست شراسط  است. )یجوع کای  ب  مناده  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Compulsory Licensing 
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هاس  برای کسب سک لیسان، داوطلبان  از داین ه  ازجمل  شراسط الزم آ  است ک  تالش

حق اانراع دی شراسط تجایی معقول انجام شود و دی صوی  ص وی مجنوز الزم اسنت   

 (Boie, 2010: 24). غرامت مااسب ب  داین ه حق پرداات شود 

توانن    بایی من  چاانچ  حق اانراع مص اق سرماس  اایج  باش   ص وی مجوز اج

زما  مص اق مصادیه نیز باش . ب  طوی منال  زمان  ک  دولنت برزسن  دیبنایه قیمنت      هم

ب  توافق نرسنی   اقن ام بن  صن وی لیسنان،       7دایوی مویدنظر ثبت ش ه با شرکت مرک

اجبایی کرد. لیسان، اجبایی برزس  یا ب  تولی  و سا واید کرد  سک نمون  مشاب  از دایو 

شنرکت منرک دولنت برزسن  یا مننهم بن  مصنادیه امنوال فکنری کنرد            کنرد.  مجاز م 

.(Rutledge, 2012: 149-151)  نام  ترسپ، برای  موافقت 97هرچا  شراسط ماکوی دی ماده

ص وی لیسان، اجبایی یعاست ش ه بود اما شنرکت منرک موضنوع یا بن  عانوا  سنک       

یی مطرح کرد. با اس  گاا المل  سرماس  دی چایچوب حقوق بی « مصادیه مالکیت فکری»

گناایی   حال اس  ادعا ب  جاس  نرسی   زسرا میا  برزس  و امرسکا معاه ه دوجانب  سنرماس  

  (Ruse-khan, 2010: 17). اایج  وجود ن اشت

شنود و   باس  توج  داشت ک  لیسان، اجبایی ب  اننقال مالکیت قنانون  ماجنر نمن    

مانن  لناا اسن  موضنوع ممکن        م  مالکیت حقوق برای داین ه حق مالکیت فکری باق 

گناایی   اساس سنک معاهن ه سنرماس     بر« مصادیه مسنقیم»است مالک یا از طرح دعوی 

با اس  حال  ص وی مجوز اجبنایی دی منوایدی کن      (Gibson, 2009: 18-19).محروم کا  

« مصادیه غیرمسننقیم »توان  مص اق  شود م  ماجر ب  سلب مالکیت عمل  داین ه حق م 

های نامشروع اسنت  لناا دی    د. از آنجا ک  مصادیه غیرمسنقیم از جمل  مصادیهتلق  شو

جاس  ک  لیسان، اجبایی مص اق مصادیه محسوب شود قطعا  سنک مصنادیه نامشنروع    

 اواه  بود. 

گناای   دی موایدی ک  ص وی مجوز اجبایی مص اق مصایه نامشروع باشن   سنرماس   

 گناای  سرماس  اساک  اول. کا  اسنااد مصادیه  ب ده  م  اایج  ح اق  ب  دو دلی  ترجیح

 «داویی سنازکای » بن   فکنری  مالکینت  حقوق معاه ا  های مح ودست از فراتر توان  م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 . Co Merce 
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 از ناشن   غرامنت  اساکن   دوم. جوسن   توس  گاایی سرماس  دوجانب  معاه ا  دی ماکوی

 اجبنایی  لیسنان،  ص وی ادعای از ناش  غرامت ب  نسبت بیشنری میزا  مصادیه ادعای

 ننرخ  شنام   اجبنایی  لیسنان،  دی اسنای   جبنرا   دی واقنع  . داشنت  اواه  دنبال ب 

است  دی حنال  کن  دی جبنرا     « غرامت مااسب»شود ک  مسامحنا  معادل  االمنیاز م  حق

شنود و دی صنوی     اسای  دی مصادیه نامشروع  شام  اعاده وضع ب  حال سنابق من   

کاف   فویی و منؤثر اسنت )فرمنول هنال(      ک  شام  غرامت« غرامت کام »ع م امکا  

همچای  غرامت ناش  از مصادیه باس   (Boie, 2010: 26)شیوه جبرا  اسای  اواه  بود

االمنیاز ب  صوی  اقسا  و دی طول زما  پرداانت   فویا  پرداات شود  دی حال  ک  حق

مجنوز  »توا  ننیج  گرفت دی شراسط  کن  صن وی    م  .(South Center, 2006: 4)شود  م 

باشن   اسننااد بن  مصنادیه دی چنایچوب حقنوق       « مصادیه نامشروع»مص اق « اجبایی

اواهن   « غرامت بیشنر»و « شر  داویی»گاایی اایج  منضم  امنیاز  المل  سرماس  بی 

 بود. 

گناایی صنرسحا  حناوی مقنریا       با اس  حال  برا  از معاه ا  دوجانب  سنرماس  

ز دعاوی تحت مقنریا  مصنادیه هسننا . دی اسن      ااص  دی اسنناای لیسان، اجبایی ا

مقریا  مصادیه بنرای  »کا   گاایی آمرسکا بیا  م  زمیا   الگوی معاه ه دوجانب  سرماس 

نامن  تنرسپ،    ص وی لیسان، اجبایی دی یابط  با حقوق مالکیت فکری مطابق با موافقت

نام  میا  امرسکنا   وافقتهای تجای  آزاد مانا  نفنا و م نام  برا  موافقت«. شود اجرا نم 

 .(Yin, 2009: 159)شا  هسنا   گاایی های سرماس  و شیل  واج  عبایا  مشاب  دی بخش

 

7. ضبط مالکیت فکری )ابطال(4-2
  

موایدی وجود داید ک  ممک  است حق اانراع باط  شود سا حقوق مربو  بن  آ   

طنوی کلن   سنک حنق      قب  از انقضای م   معمول  اعنبای حق اانراع ضنبط شنود. بن    

اانراع ممک  است زمان  باط  شود ک  توسط دولت سا دادگاه کش  شنود کن  قنوانی     

ها حنق ااننراع اعطنا شن ه اسنت        آ حق اانراع سا ساسر قوانی  مربوط  یا ک  بر مباای 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Revocation or Confiscation of Intellectual Property 
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کا . برای منال  مشخص شود ک  اانراع فاق  کایبرد صناعن  بنوده سنا ج سن       نقض م 

 کا .   االمنیاز ساالن  اود یا پرداات نم  نیست سا حق

های اجبایی  یاجع ب  تجوسز سا مماوعیت ابطنال سنا ضنبط حنق      براالف لیسان،

 تنرسپ،   دی موضنوع  اسن   با یابط  تاها مقریه دیای نش ه است.  اانراع دی ترسپ، اشایه

. اسنت  ااننراع  حنق  ضنبط  سنا  ابطال ب  یاجع قضاس  سازوکای سک ب  دسنرس  تضمی 

 باشنن  غیرمسنننقیم مصننادیه مصنن اق تواننن  منن  نیننز فکننری مالکیننت ضننبط و ابطننال
 .(Liberti, 2010: 11)  

 سنال  دی شن   تأسنی،  کاگ هاگ دی ک  7آسیا مویس، فیلیپ شرکت منال  طوی ب 

 و کانگ  هانگ  گناایی  سنرماس   دوجانبن   معاهن ه  موجب ب  اسنرالیا علی  دعواس  1977

ااننالف بنا   دی مطرح کرد. اسن  شنرکت     (Hong Kong - Australia BIT 1993)اسنرالیا  

ت فکنری  یساده ماجر ب  محو مؤثر حقوق مالک با ی بسن رد ک  قانو  کاسن الل  اسنرالیا

، سپ موییلیف ب اساس  ایزشسو تخر اوگاایی    اقنصادی سرماس یتوج و از بی  یفن 

عالمنت تجنایی از   اسنت کن  محنو     معنقن  ، سپ منوی ین لیفه اسنت.  ا  شن  یدی اسننرال 

 جن  ینن ت فکری اسنت و دی یت داام  از حقوق مالکیمعادل محروممحصوال  شرکت  

دی  .اواهن  شن   تلقن   مصادیه کاگ و اسنرالیا  اس  اق ام  معاه ه هاگ 9ب  موجب ماده 

 اش مقابنن   اسنننرالیا اسننن الل کننرد کنن  فیلیننپ مننویس، از حفننظ عالمننت تجننایی    

 . شود  زسنرا مماوعینت اسننفاده از عالانم فقنط دی شنراسط ااصن  اسنت         محروم نم  

 اقن اما   اسن   بلکن    سنت یاقن اما  مصنادیه ن   او از اس ک  قص  کرد اسن الل  ایاسنرال

شننود  منن  انجننام شننهرون انش از به اشننن  حماسننت و به اشننت ایتقننا بننرای تاهننا 

(International Arbitration Report, 2016: 9)     همچای  دی قضنی  عالمنت تجنایی شن .  
(Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v Reoublic of Nicaragua. 

ICSID Case No, 2006)       نقنض   شرکت ش  دعنواس  یا علین  دولنت نیکایاگوان  بنرای

گاایی نیکایاگوا  و هلا  دی واکاش ب  مصادیه ادعناس  لوگنو و    معاه ه دوجانب  سرماس 

نام تجایی دی اسکسی  اقام  کرد. مطابق ادعای ش   نیکایاگوا  عالام تجایی شن  یا دی  

توسنط دادگناه    1997میلیو  دالیی صادی شن ه دی سنال    483تالش برای اجرای حکم 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Philip Morris Asia Limited’s 
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 Sonia Eduarda Franco Franco, et al.V)ا علین  دو کمیکنال   نیکایاگوا  دی دعوی سنونی 

Dow Chemical, et al)      شنهرون    399توقی  کرده است. حکم مزبنوی بن  نفنع بنیش از

کش دی ب  س  پ  ک  برای اسننفاده   نیکایاگوا  ای بود ک  ادعا کرده بودن  توسط آفت

جنب ننازاس  شن ه اسنت.     تولی  ش ه بنود مو  7319و  7399های  دی مزایع موز دی ده 

نهاسنا   طنرفی  دی منوید حن  ااننالف بن  توافنق یسنی ن  و اسکسنی  یسنی گ  یا بن            

 منوق  کرد.  1991مایس  71دیاواست منقاضیا  دی 

 تجنایی  اسننااد  ب  اانراع حق اعنبایی ب  داویی مرجع کانادا  علی  ل  ل  قضی  دی

 چایچوب دی اموال غیرمسنقیم مصادیه یا کانادا فکری مالکیت قانو  طبق اانراع نبود 

 399 بن   یا کانادا دلی  همی  ب  و دانست( نفنا) شمال  امرسکای آزاد تجای  کاوانسیو 

 تعهن ا   تطبینق  بن و   داویی مرجنع  (.Okediji, 2014: 1121) کرد محکوم دالی میلیو 

 سنا   اسناس  بنر  صنرفا   نفنا از ناش  تعه ا  با فکری مالکیت حقوق معاه ا  از ناش 

 11 مناده  7 با  طبق کانادا اق ام ترسپ، چایچوب دی بسا چ  داد؛ انجام یا یسی گ  اایر

 .  است بوده مشروع( اانراع حق های وسژگ )

گاایی اایج  موضوع ابطال حقوق مالکیت فکنری یا از   برا  معاه ا  سرماس 

مننال   انن . بن  عانوا      گناایی انایج  مسننناا سناان      های مربو  بن  سنرماس    حماست

کان  کن  مقنریا      منح ه آمرسکا تصرسح م  نام  تجای  آزاد بی  شیل  و اساال  موافقت

ای  مصادیه و جبرا  اسای  برای ابطال سا مح ودست حقوق مالکیت فکنری تنا انن ازه   

)حقنوق مالکینت فکنری( باشن  اجنرا       71ک  چای  ابطال سا مح ودسن  مطابق با بخش 

 (Laiberti, 2010: 11).شود  نم 
 

 گیری نتیجه

 و اسنت  فکنری  مالکینت  از حماسنت  مسننلزم  انایج   گناایی  سرماس  از حماست

. اسنت  انایج   گناایی  سرماس  جاب دی مهم  عام  فکری مالکیت از حماست منقابال 

 انایج   گناایی سنرماس   معاهن ا   دی فکنری  مالکیت از حماست ک  داشت توج  باس 

 فکنری  مالکیت مهم معاه ا  برا  دی کشویها برا  عضوست ع م تا شودم  موجب



 
 ... المل دی حقوق بی  حماست از مالکیت فکری 149

 فکنری  آثنای  از اایج  گااییسرماس  حقوق هایحماست دسگر  عبای  ب . شود جبرا 

 طنوی  بن   –یا فکنری  مالکیت هایکاوانسیو  موید نظر هایحماست ح ودی تا اایج 

 .ده م  پوشش کشویها اس  برای -نااواسن 

الملن    گناایی انایج  بنیش از نظنام حقنوق بنی        المل  سرماس  سابق  نظام حقوق بی 

گناایی انایج  و    معاه ه دوجانب  سرماس  9999مالکیت فکری است. تاکاو  قرسب ب  

تع اد زسادی معاه ه تجای  آزاد و تع اد معن ودی از معاهن ا  چا جانبن  منرتبط بنا      

المل  مالکیت فکنری نینز    مقاب   حقوق بی گاایی اایج  ماعق  ش ه است. دی  سرماس 

واج  چا س  کاوانسیو  چا جانب  و سک معاه ه جامع دی چنایچوب سنازما  جهنان     

نام  ترسپ، است. هرچان  حماسنت از مالکینت فکنری دی عمنوم       تجای  ب  نام موافقت

گاایی اایج  صوی  گرفنن  اسنت  امنا هن ف حماسنت دی اسن         ماابع حقوق سرماس 

ه ف حماسنت دی معاهن ا  مالکینت فکنری منفناو  اسنت. حماسنت از         معاه ا  با

گناای   گاایی اایج  بنا هن ف حماسنت از سنرماس      مالکیت فکری دی معاه ا  سرماس 

است و ب  همی  جهت دی منوایدی اسن  حماسنت فراتنر از معاهن ا  مالکینت فکنری        

 شود.  پالس اطالق م -یود ک  ب  آ  ترسپ، م 

گناایی انایج     ی دی معاهن ا  دوجانبن  سنرماس    اشکال مخنل  مالکینت فکنر  

مص اق سرماس  اایج  تلق  ش ه است. اس  دسن  از اموال حن  پیش از اس  معاهن ا   

های مود   تجای  و دیسانویدی ک  ب  عاوا  اسنالف معاهن ا  ننوس      نام  دی موافقت

ای  آزاد نیز های تج نام  ان . مالکیت فکری دی موافقت گاایی هسنا  نیز ذکرش ه سرماس 

هنا فصنل  تحنت عانوا       نامن   ای داید و حن  دی برا  از اس  موافقنت  جاسگاه برجسن 

هنای   ش ه است. البن  حقوق مالکیت فکری برای ااا حماسنت   بیا  مالکیت فکری پیش

گاایی انایج    گاایی اایج  باس  توصیفا  مربو  ب  سرماس  المل  سرماس  حقوق بی 

من   و   های ویود سرماس   پروژه طوالن  س  ح اق  واج  وسژگ یا داشن  باش ؛ سعا  با

 وجود یسسک نیز باش .  

گناای   الملن  سنرماس    نظام حقوق  حماست از اموال فکری اایج  دی حقنوق بنی   

المل  مالکیت فکری از جهت موضوع موید حماست  من   منوید    اایج  و حقوق بی 
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اسنت. دی منواید موضنوع منوید      الملل  بنود  حماسنت منفناو     حماست و مل  سا بی 

گاایی اایج  اانالف وجود داید. ب  طوی مننال    حماست گاه  میا  معاه ا  سرماس 

انن    یا نیز دی زمره اموال فکری اایج  برشمرده« تقاضای ثبت اانراع»برا  معاه ا  

دانا . دی اصنوص من      یا قاب  حماست م « ثبت اانراع»دی حال  برا  دسگر صرفا  

گناایی انایج  و    از اموال فکری نینز ممکن  اسنت مینا  معاهن ا  سنرماس       حماست 

معاه ا  مالکیت فکری اانالف پیش آس . دی مجموع  حماست از اموال فکری اایج  

داید دی حنال  کن  دی   « نقط  پاسنا  قنرایدادی  »گاایی اایج  سک  دی معاه ا  سرماس 

همچانی   بران  امنوال فکنری     داید. « نقط  پاسا  قانون »معاه ا  مالکیت فکری سک 

شود ک  از سوی  گاایی اایج  حماست م  اایج  دی حال  از سوی معاه ا  سرماس 

شنود. موضنوع  کن      نظام حقوق داال  ناظر ب  حقوق مالکینت فکنری حماسنت نمن     

 کا .   الملل  از اموال فکری اایج  یا اسجاد م  تعایض حماست مل  و بی 

الوداد  یفنای ماصنفان  و عادالنن  و داویی    لت کامل مشخص ش  ک  شرو  یفنای مل   م

هنای بیشننری یا نسنبت بن       گناایی دی مجمنوع حماسنت    دی معاه ا  دوجانب  سرماس 

شن ه بن  عمن      گناایی  های حقوق مالکیت فکنری از امنوال فکنری سنرماس      کاوانسیو 

نناااا  و گاایی ب و  اس آوین . شر  یفنای مل  ما ی  دی معاه ا  دوجانب  سرماس  م 

نام  ترسپ، است و اعمال حماست از حقنوق مالکینت    های ما ی  دی موافقت مح ودست

نیز اعمال حماست از مالکیت فکنری یا   الوداد ده . شر  یفنای کامل  فکری یا افزاسش م 

نام   ش ه دی موافقت  بیا  ده  و اسنناااا  پیش نام  ترسپ، گسنرش م  نسبت ب  موافقت

شود. یفننای ماصنفان  و عادالنن  اسننان اید حمناسن  اسنت کن  دی         نم ترسپ، یا شام  

کن  دی   های مالکیت فکری ذکر نش ه است  دی حنال   نام  نام  ترسپ، و موافقت موافقت

آمینز و حن اق  یفننای     گاایی برای جلوگیری از یفنای تبعنیض  معاه ا  دوجانب  سرماس 

ها از جمل  مالکیت فکری اعمنال   های آ  گاایی گاایا  و سرماس  الملل  برای سرماس  بی 

گناایی انایج  شنام  دعناوی      شود. شر  داویی دی معاهن ا  دوجانبن  سنرماس     م 

ها حنق   نام  ترسپ، ک  تاها دولت شود براالف سازوکای موافقت دولت م  –گاای سرماس 

 توس  ب  آ  یا داین .  
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گناایی   ملن  سنرماس   ال موضوع مهم دسگر دی حماست از مالکیت فکنری دی حقنوق بنی    

 کنرد و  اایج  مسئل  مصادیه است. دی زمیا  مصادیه مسنقیم مشک  چا ان  بروز نمن  

گرفنت و باسن     سلب مالکیت همانا  ساسر اموال ملموس با اننقنال یسنم  صنوی  من     

ش ؛ اما مصادیه غیرمسنقیم ک  معمنوال    گان  مشروعیت مصادیه نیز یعاست م  شراسط س 

گیرد  با اننقنال یسنم  و توقین  فیزسکن  همنراه       بایی صوی  م با ص وی لیسان، اج

شود. طرح دعوا بن    نیست  بلک  اق امات  است ک  سبب کاهش ایزش و ماافع اموال م 

گاایا   گاایی اایج  برای سرماس  المل  سرماس  اسنااد مصادیه دی چایچوب حقوق بی 

 داویی مفی تر است.  از دو جهت جبرا  اسای  بیشنر و یسی گ  طبق سازوکای 

هنا دی مجمنوع سنطح     گاایی انایج  مینا  دولنت    تصوسب معاه ا  دوجانب  سرماس 

گاایی اایج  باشنا  نسنبت    حماست از اموال فکری یا دی شراسط  ک  مص اق سرماس 

های حقوق مالکیت فکری افزاسش اواه  داد. البنن  دی بران  منواید نینز      ب  کاوانسیو 

ان  و دی موایدی نیز حماسنت   کری دی اس  معاه ا  مسنناا ش هحماست بیشنر از اموال ف

زمنا    های حقوق مالکیت فکری بیش از معاه ا  ماکوی اسنت. اعمنال هنم    کاوانسیو 

الملن  مالکینت فکنری     گاایی اایج  و نظام حقوق بنی   المل  سرماس  نظام حقوق بی 

  گناایی  انایج  سنرماس   ای برای حماست بیشنر از اموال فکنری   توان  سک نظام وسژه م 

هنای مان ی  دی    ش ه دی دولت میزبا  اسجاد کا  ک  موجب ایتقای بخشن  از حماسنت  

 المل  مالکیت فکری اواه  ش . حقوق بی 

 

 منابع

 الف. فارسی

 دی حماسنت  منوید  آثنای »( 7931) زهنرا  اکبرسنا    و ابوالفض  احم زاده  داود؛ ان یز  -

 حقووقی  مطالعات مجله  «اسرا  هاری و ادب  حقوق از حماست السح  نوس، پیش

 .7-99صص   7 شمایه  79 دویه  شیراز دانشگاه

نقش حقوق مالکینت فکنری دی حماسنت از    ( »7931) یحما   سکیا  و باقری  باقری -

 کافنران،   «آ  بر یش  و توسنع  اقنصنادی   تأثیرمسنقیم اایج  و  گاایی سرماس 
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 اقنصادی حماس  و( ااویمیان  تحوال  بر یوسکردی با) سیاس  حماس  الملل  بی 

(  یودهن   دانشنگاه آزاد اسنالم  واحن      حسناب ایی  و من سرست  بر یوسکردی با)

  .یوده 

و یوسن  دسنوا  داویی    المل  مصادیه غیرمسنقیم دی حقوق بی ( »7914پیرا   حسی  ) -

  صنص  73و  78  شنمایه  79  دویه مجله حقوقی  «منح ه اساال   -دعاوی اسرا  

313-473  . 

 نامن   پاسا   «اایج  مسنقیم گاایی سرماس  دی فکری مالکیت»( 7931) سعی ه  جوادی -

 .فکری مالکیت حقوق قم  دانشگاه ایش  کایشااس 

گنناایی دی اسننااد و آیاء   تعرسنن  سننرماس  ( »7989جولینناید  پاترسننک و دسگننرا  )  -

  3و  8  شنمایه  فصلنامه حقوقی گواه  ترجم  سی  محم هادی یاج   «الملل  بی 

 .37-39صص 

  المللوی  گذار خارجی: استانداردهای بین دولت و سرمایه( 7939حسیب   ب  آذسن  )  -

 .ای حقوق  شهر دانشه تهرا : مؤسس  مطالعا  و پژوهش

 .  تهرا : نشر میزا فلسفه مالکیت فکری( 7939ا منگزای  محس  ) -

  گوذاری  سورمایه  الملل بین حقوق اصول( 7937دالزی  یودل  و شروار  کرسسن  ) -

 و مطالعننا  مؤسسنن  تهننرا : حسننیب   آذسنن  بنن  و زمننان  قاسننم سننی  ترجمنن 

 .دانش شهر حقوق  های پژوهش

های ح  و فص  اانالفنا  مربنو  بن      بریس  و ایزساب  شیوه( »7983یایس   لیال ) -

  38  شمایه 71  دویه مجله نامه حقوقی مفید  «مالکیت معاوی دی واسپو و ترسپ،

 .791-718صص 

المللن  دی   یابط  حقوق مل  و بی ( »7937شهبازی  مرتض   عزسززاده آیاا   فاطم  ) -

  7  شنمایه  7  جل  های حقوقی نامه اندیشه پژوهش  «ایج گاای ا دعاوی سرماس 

 .799-717صص 

 سوازمان  بوه  الحواق  هوای  بایسوته  (7989) وحی  بزیگ   هوشاگ؛ امیر زاده  فنح  -

 نشنر  و چناپ  تهنرا : شنرکت    فکوری  مالکیت حقوق زمینه در جهانی تجارت
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 جرسنا   و فکنری  مالکینت  حقنوق »( 7981) سنجاد  برانویدایی   ابوالقاسم  مه وی  -

  73دویه   توسوعه  و دانوش  مجلوه   «(اسرا  موید) اایج  مسنقیم گاایی سرماس 

 .77-93  صص 14شمایه 
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