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  میرم تقیغ تیثات اختراع به عنوان سلب مالک  یابطاص گواه
 یخارج یگذارهیدر حقوق سرما

     ابراهیم رهبری 
ب  اریاستاد تجارت  حقوق  فضا  ی فکر   تیمالک  لل،المنیگروه  دانشگاه   ی مجاز  ی و 
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 ران ی ن، ا تهرا   ، ی بهشت   د ی دانشگاه شه   ی فکر   ت ی ارشد حقوق مالک   ی آموخته کارشناس دانش  مهدی شهابي 
  

 سروش فالحتي 
  ،یبهشت دی دانشگاه شه  یالمللنیب ی گذارهی حقوق تجارت و سرما  ی دکتر ی دانشجو
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 چکیده
  ن یـا   ات اسـت. اختراعـ  ، ی گذار ه ی سرما   الملل ن ي در حقوق ب   ت ی ا د حم مور   ي خارج   ی گذار ه ی سرما   ق ی از مصاد   ي ك ی 

  ر ی هماننــد ســا   ت، یــبــودن حما   ي ن ي ر پرتــو اصــل ســرزم شــناخته شــدن د   ت ي بــه رســم   رغ  ي علــ  هــا یي دســته از دارا 
نشـأت گرفتـه از    ي ت ی حمـا   ی ردها با اسـتاندا   ر ی كه مغا   زبان ي دول م  ي ت ي حاكم  ر ي تحت تداب  توانند ي م  ها ی گذار ه ی سرما 
ه و منصـفانه و صـ  ي رج خا   ی گذار ه ی از سرما   ت ی حما   ي الملل ن ي عاهدات ب م   و   ن ي قوان    انت ي همچون شرط رفتار عادالـن

مواجه شوند. نظر به صـدور    ت ي همچون سلب مالك   ي با خطرات   باشند، ي م   گذار ه ی روع و معقول سرما از انتظارات مش 
راسـتا دشـوار    ن یـمـتقن در ا   ی ا ه یـرو   ی ر ي گ خصوص، سخن گفتن از شكل   ن ی در ا   ي الملل ن ي معدود مراجع ب   ی آرا 
و      ي رمســتق ي غ   ت يــعناصــر متشــكله ســلب مالك   ن ی مهمتــر   ي نوشــتار ضــمن بررســ  ن یــ، در ا ال حــ  ن یــ. بــا ا باشــد ي م 

    ي رمسـتق ي غ   ت يـثبت اختراع با سـلب مالك   ي ابطال گواه   ق ي تطب   ت ي قابل   ي به بررس   نه، ي زم   ن ی موجود در ا   ی ها ن ی دكتر 
ده م   ن ی تـر و مه    ي موضـع حقـوق داخلـ  ، ي المللـن ي اسـناد ب   ي مقررات برخ   ح ی و با تشر   ه پرداخت  ه ا پروـن وط ـب   ن یـرـب

ه ا   ت یـآن مداقه نموده و در نها   در ابعاد گوناگون   ي خارج   ی گذار ه ی موضوع در حقوق سرما      ي خـواه   جـه ي نت   ن یــب
و   ي نمودن ابطـال گـواه   ي در صورت مستثن   ي كه حت   د ي رس  ه سـلب مالك   ط ثبـت اختـراع از مقـررات مرـب در    ت يــب

 . است  ی داور  وان ی با د  ت ي الك تحقق سلب م  یي نها  ص ي تشخ  ، ي خارج   ی گذار ه ی سرما ز ا  ت ی معاهدات حما 
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 مقدمه

شورها به رسميت شــناخته حقوق مالكيت به طور كلي توسط قانون و حقوق اساسي اكثر ك
هــا بــر تنظــي  اران خارجي باید از حق حــاكميتي دولتگذسرمایهشده است. با وجود این،  

هایشان آگاه باشــند كــه گذاریسازی سرمایهاقتصادی خود و در نتيجه مصادره و مليامور  
ت به سلب مالكي   1سازیالملل نيز به رسميت شناخته شده است. اصطالح مليدر حقوق بين 
گذاری خــارجي ا كاهش چشمگير ســرمایهسيعي كه به منظور پایان دادن و یدر محدوده و

پذیرد، اشاره دارد و در روزگــار نعت خاصي صورت ميدر كل اقتصاد و یا در بخش و ص
 پــذیرد.كنــوني بــا توجــه بــه تبعــات سياســي و اقتصــادی نــامطلوب آن، كمتــر صــورت مي

ز ا  نيــز  را هدف قرار داده و انجــام آن  یاژهیار وكسب و ك  2؛مصادرهسازی،  برخالف ملي
 .تر استها متداولدولت  یسو

نوط به تحقق برخي شروط است. ایــن شــروط بــه های خارجي ممصادره قانوني سرمایه
طور كلي عبارتند از: اینكه این عمل باید در جهت منافع عمومي بــوده و براســاس قــانون و 

غرامت پرداختي كافي و عادالنه باشد. معاهــدات   بدون تبعيض صورت پذیرفته و همچنين 
ایــن    3شور انرژیمعاهده من   13(1گذاری خارجي بسياری همچون ماده )حمایت از سرمایه
  .4اندشروط را پذیرفته

 شود: مصادره و سلب مالكيــتمصادره و سلب مالكيت به دو گونه مختلف محقق مي

شده و به دولت و یا اشخاص ثالــث  مستقي  كه اموال خصوصي افراد توسط دولت تصرف
ل علنــي و موارد سلب مالكيت مستقي  به طور معمو  .یابدستقيماً انتقال ميم  لتبه دستور دو

عامدانه صورت پذیرفته و موارد آن مبه  نبوده و بــه راحتــي قابــل تشــخيص اســت. گونــه 
د دوم، مصادره و ســلب مالكيــت غيرمســتقي  اســت كــه در ذیــل مــورد بحــث قــرار خواهــ 

 اجبــاری  انتقال  هدف  با  مستقي   مالكيت  سلب  موارد  گرفت. همانطور كه اشاره شد امروزه

 

1. Nationalisation. 

2. Expropriation. 
3. Energy Charter Treaty. 

4. Christoph Schreuer, ˮThe Concept of Expropriation under the ECT and Other 

Investment Protection Treatiesˮ: In Ribeiro, Claaisse (ed.), Investment Arbitration 

and the Energy Charter Treaty (New York: JurisNet, LLC, 2006), at 110. 
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 صــورت بــه هــادولت گرانــهمداخله اقــدامات اغلــب و اســت نــادر بســيار دولــت بــه امــوال
  1.پذیرندمي  صورت  غيرمستقي 

سلب مالكيــت و مصــادره غيرمســتقي  كــه از آن بــه ســلب مالكيــت عملــي و یــا ســلب 
اني قابــل وان مصــادیق آن بــه آســ با توجه به تعدد فــرا  4شود.مي  3ه  تعبير  2زندهمالكيت خ

ه نحــوه اقــدام دولــت و گســتره آن در هــر مــورد تعریف نيست و برای تشخيص آن باید بــ 
توانــد ســلب مالكيــت خاص، مراجعه كرد و طيــف وســيعي از اقــدامات كشــور ميزبــان مي

 Generationندگان كــه برگرفتــه از پرونــده غيرمستقي  تفسير شود. بنابر نظر برخي نویس

Ukraine Inc. v. Ukraine  ،ــت  ســلباســت ــلب مالكي ــوعي س ــده ن ــت خزن مالكي
تقي  است كه در نتيجه توالي و افزایش روزافزون اقدامات حــاكميتي دولــت ميزبــان غيرمس

شود ولي دارای اثری همچــون ســلب شود كه مستقاًل به سلب مالكيت منجر نميمحقق مي
خزنــده زمــاني ر   ماً ســلب مالكيــترو عمواز این  5گذار خارجي است.كيت از سرمایهمال
يابي بــه نتــایجي مشــابه بــا ســلب مالكيــت مســتقي  از دهد كه دولت ميزبان درصدد دست مي

برخــي بــر   6آید.طریق اقدامات تنظيمي و حاكميتي خود در یك بازه زماني مشخص برمي
 لامــوا  گــرفتن   یــا  كردن  محروم  از  است  مستقي  عبارتاند كه سلب مالكيت غيراین عقيده

 امــوال  از  انتفــاع  در  ميزبــان  دولــت  مداخلــه  واسطه  به  است  ممكن   المللبين   حقوق  طبق  كه
 اســت  ممكــن   حتــي  كــه  حــالي  در  گيرد؛  صورت  آن  عواید  و  سود  از  مندیبهره  یا  مذكور
 دســت آنكتــاد  از  العملدستور  7باشد.  نشده  سلب  گذارسرمایه  از  این اموال  قانوني  مالكيت
 مالكيــت ســلب تحقــق را شــاخص اقتصــادی ارزش فــاحش  تنــزل یــا كنتــرل عمــده رفــتن 

 

الملــل«، نيو ب  رانیدر حقوق ا  یجستار  ؛يخارج  گذارانهیسرما   يرمستقيغ  تيو همكاران، »سلب مالك  یديجن  اي. لع1

 .  10(، ص  1397، )24سال شش ، شماره    ،يفصلنامه پژوهش حقوق خصوص

2. ‘Creeping’ Expropriation. 

3. A. S Weiner, “Indirect Expropriations: The Need for a Taxonomy of Legitimate 

Regulatory Purposes”, International law FORUM du droit international, Vol  5, 

Issue 3 (2003), at 166. 

4. Rudolf Dolzer and Margrete Stevens, Bilateral Investment Treaties (Hague: 

Martinus Nijhoff Publishers, 1995) p. 99. 

5. Generation Ukraine Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/00/9, Award (Sep. 

16, 2003). 

6. P. D. Isakoff , “Defining the Scope of Indirect Expropriation for International 

Investments”, Global Business Law Review, Volume 3, Issue 2 (2013), at 195. 
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 آمریكــا در ایــن خصــوص،  و  ایــران  دعــاوی  داوری  دیــوان  طبق رویــه  داند.مي  غيرمستقي 
   1شود. محروم خود مال  منافع و  كنترل مؤثر،  استفاده  امكان از مالك باید

راعــات از نظــام حمــایتي ملــي و اصــل ری حقــوق اخت رغ  برخوردااز سوی دیگر علي
شــرط رفتــار  گذاری خارجي همچونقوق سرمایهزميني بودن، استانداردهای حمایتي حسر

های ارائــه و تضمين  2عادالنه و منصفانه، صيانت از حقوق مكتسبه و منع اقدامات خودسرانه
عف را بــرای حقــوق گذار خارجي نيز حمــایتي مضــاشده از سوی دولت ميزبان به سرمایه

ها و اســتثنائاتي كــه در معاهــدات ي محدودیتي در مواقعسازد كه حت فراه  مياختراعات  
دهنــد. از بيني شده است را تحــت الشــعاع قــرار ميو قوانين مالكيت فكری پيش المللي  بين 
های فكری با ادعای رو ممكن است برخي قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقي مالكيتاین 

گذاری خارجي مواجــه از سرمایه  المللي حمایتاهدات بين استانداردهای حمایتي معنقض  
ایــن نوشــتار بــا تمركــز بــر رویــه رو  ر بينجامد. از این گذاسرمایه  –شده و به دعوای دولت  

سرمایه گذار به دنبال شناخت مفهوم سلب مالكيت   –المللي دعاوی دولت  های بين داوری
واهي ثبــت متشكله آن و سپس بررسي قابليت شناسایي ابطال گــ غيرمستقي  در پرتو عناصر  

باشــد. در جهت سلب مالكيــت مياقدامي غيرمستقي  از جانب دول ميزبان اختراع به عنوان 
از طرفي ضرورت بررسي این موضوع با توجه به فقدان ادبيات گســترده حقــوقي بــه زبــان 

ابطــال گــواهي ثبــت اختراعــات های  فارسي و حتي غيرفارسي برای قضاتي كه بــه پرونــده
ین آنــان از گذاران خــارجي و مشــاورچنين اهميت آگاهي ســرمایهكنند و همرسيدگي مي

گذاری در حوزه حقوق مالكيت فكری، غير قابــل انكــار اســت. بــه نظــر داز سرمایهانچش 
رسد، مشروط بر اینكه مقررات مربوطه ابطال گواهي ثبت اختراع را از مــوازین مربــوط مي
تــوان آن را در كــرده باشــند، ميسلب مالكيــت و در نتيجــه پرداخــت غرامــت مســتثني ن  به

يرمستقي ، یكي از مصادیق آن تلقي نمــود. بــا ایــن رایط سلب مالكيت غصورت تطابق با ش
های داوری باید این امكان را داشته باشند كه حتي در مواردی كــه معاهــدات، حال، دیوان

ا اتخــاذ انــد بــ از ردیف اقدامات سالب مالكيــت خــارج نمودهابطال گواهي ثبت اختراع را  
  نمایند.   لب مالكيت  احراز سرویكردی موردی اقدام به احراز یا عدم 

 

 .21  ص  همان،. 1

 نیآذهبــ  و ينزمــا قاســ  ديترجمــه ســ  ،یگذارهیســرما الملــلنياصول حقوق ب ،شروئر ستفیريك ودالزر  ودلف. ر2

 .198( ص 1393 ،ششهر دان  يحقوق   یهاچاپ سوم )تهران: موسسه مطالعات و پژوهش ،يبيحس
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 عناصر اصلي تشکیل دهنده سلب مالکیت غیرمستقیم .1
بایســت برای تطبيق مفهوم ابطال گواهي ثبت اختراع با سلب مالكيت غيرمســتقي ، ابتــدا مي

هــای داني  دیوانمــيب مالكيت غيرمستقي  را بررسي كرد. همانطور كه  عناصر متشكله سل
يرمســتقي ، مواضــع متفــاوتي را اتخــاذ های ســلب مالكيــت غداوری در رسيدگي به پرونده

بــا توجــه بــه رویــه داوری  در گزارشــي 1انــد. ســازمان همكــاری و توســعه اقتصــادیكرده
نــوع از ســلب مالكيــت را احصــاء   گذاری، برخي معيارها جهت احــراز تحقــق ایــن سرمایه

ــوده اســت  ــه عبانم ــد اك ــه رتن ــوق مالكان ــان در حق ــت ميزب ــدامات دول ــأثير اق ــزان ت ز: مي
گذار، ماهيت اقدامات دولت از قبيل هدف و زمينه انجام آن و همچنــين تــأثير ایــن یهسرما

ه گذار. معيارهــای فــوق در معاهــدات نمونــ اقدامات بر انتظارات معقول و مشــروع ســرمایه
و   2004ا مصوب  و كاناد  2012مصوب    گذاری خارجي آمریكادوجانبه حمایت از سرمایه

نيز مورد اشاره  New Zealand–Australia–NASEA 2همچنين معاهده تجارت آزاد 
 اند.قرار گرفته

 گذار. میزان تأثیر اقدامات دولت میزبان در حقوق مالکانه سرمایه1-1
يزبــان، اقدامات دولــت م  استمرار و شدت محروميت ناشي ازها  با توجه به برخي از پرونده

  3اند.اساسي برای احراز مصادره غيرمستقي  شناخته شده  دو معيار

 4دوام .1-1-1
گذار خــارجي تحقــق ســلب مالكيــت مســتلزم مداخلــه بــادوام در حقــوق مالكانــه ســرمایه

مثــل قــوانين و   رو معمــوالً داوران تمــایلي ندارنــد كــه بــر اســاس اقــداماتيباشد، از این مي
شــود، حكــ  بــه وقــوع ســلب مي  تاهي از آنها رفع اثردستورات موقتي كه بعد از مدت كو

كند كه یك اقدام موقتي گذار خارجي بدهند. اما مناقشه زماني بروز ميمالكيت از سرمایه
گذار خــارجي را بــرای هميشــه از حقــوق تاثيرات منفي پایداری بر جای گذارد و ســرمایه

 

1. Organization for Economic Cooperation and Development. 

 .  دانديم  الزم  4 و( ب)  3 مواد در  زين را گرید امور يبرخ يبررس  مذكور، شروط  بر  عالوه   معاهده  نیا.  2

3. Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic of Hungry, ICSID, Case 

No. ARB/04/15, Award, 2006 and Archer Daniels Midland Company and Tate & 

Lyle Ingredients Americas, Inc. v. The United Mexican States, 2007. 

4. Duration. 
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 مقــررات  زمــان  مــدت  ریكــامآ  و  ایــران  دعاوی  داوری  ود محروم گرداند. دیوانمالكانه خ
 قلمــداد  غيرمســتقي   مالكيت  سلب  احراز  برای  اهميت  حائز  معياری  را  ميزبان  كشور  داخلي
 مالكيــت  اساســي  حقــوق  از  مالك  كه  دهد  نشان  رویدادها  هرگاه:  است  داشته  بيان  و  كرده
 قابــل مالكيــت ســلب  احــراز  است،  نبوده  گذرا  صرفاً  امری  محروميت  ظاهراً  و  شده  محروم
 دليــل بــه را انخواه مالكيت سلب ادعای  ایپرونده  در  یك دیوان داوری  1باشد.مي  هتوجي 
فــار  از چيســتي   2نپــذیرفت.  گذارميزبان و محروميت ســرمایه  كشور  مقررات  بودن  موقتي

اسطه رأی نهایي مرجعــي مبنای ابطال گواهي ثبت اختراع، از آنجایي كه ابطال معموالً به و
گذار از حقــوق وميت سرمایهتواند منجر به استمرار محرشود ميقضایي یا اداری محقق مي

 شود.  خود  

 مداخالت 3شدت .2-1-1
گــذار  توان پذیرفت تمام موانع قانوني كه توسط دولت ميزبان بــر ســر راه ســرمایه نمي 

  ر ي تــاث   ي بررســ گردانــد.  شــود، وی را مســتحق دریافــت غرامــت مي خــارجي ایجــاد مي 
كــه چــه    اســت   پرســش   ن یــ پاســو بــه ا   ازمند ي ن   ی گذار ه ی سرما   ی رو   مداخالت دولت بر 

  ت يــ ســلب مالك   ی گذار ه ی ســرما   ی رو   بــر   ر ي چه انــدازه تــاث از مداخله دولت و    ی ا درجه 
 & Pope  پرونــده توان به  مي پرسش    ن ی پاسو به ا   ی برا   ؟ شود محسوب مي     ي رمستق ي غ 

Talbot Inc. v. Canada    های دیگــر نيــز بــه آن اشــاره  كه برخي دیوان   اشاره كرد
  4اساســي   ایــن دیــوان محروميــت    انــد اند و معيار آن را در این خصــوص پذیرفته كرده 
گذار از حقوق خود را معيــار و ميــزان شــدت مداخلــه دولــت در تحقــق ســلب  سرمایه 

داند. در خصــوص ابطــال گــواهي ثبــت اختــراع، ممكــن اســت  مالكيت غيرمستقي  مي 
افزار، منجــر بــه  اع یك نرم تصور شود كه بنا به فرض، ابطال گواهي ثبت اختر   اینگونه 

از جمله در قالب نظــام حــق مؤلــف نخواهــد  ن به طرقي دیگر  عدم امكان حمایت از آ 
رســد  باشد. با این حال، بــه نظــر مي شد و لذا مداخله صورت گرفته آنچنان شدید نمي 

 

1. Tippetts, Abbeu, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of 

Iran, 1984. 

2. S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, NAFTA Arbitration (UNCITRAL), 

2002. 

3. Intensity. 

4. Substantial Deprivation. 
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افــزار  ورد بررسي شود. چه بســا ارزش نرم تشخيص شدت تأثير ابطال نيز باید بسته به م 
ربوطــه،  هي ثبــت اختــراع م ثبت آن به عنوان اختراع بوده باشد و ابطال گوا   مذكور در 

ورود آن به عرصه عمومي شــود و موجــب ســقوط چشــمگير ارزش دارایــي    ساز زمينه 
 گذار گردد. فكری سرمایه 

 . ماهیت اقدامات دولت1-2
یــد آن را بــا مصــادره و ســلب مالكيــت  ت و نبا دولــت اســ  حق مشروع هر   1گری تنظي  

ام  توانــد در جهــت حفــ  مصــالح عمــومي در مقــ رو دولت مي دانست. از این   مترادف 
ها، قيــود و  نامــه اســتفاده از اختيــارات خــود برآمــده و بــا وضــع مقــررات و آیين 

هــای او را  آنكــه فعاليت گذار خــارجي تحميــل كنــد بي هایي را بــر ســرمایه محدودیت 
د بزند. بــه طــور كلــي در زمينــه  داده و یا دست به الغای قراردا تحت تاثير قرار    شدیداً 

هــای داوری ارائــه  ، سه رویكــرد از ســوی دیوان گری و سلب مالكيت مایز بين تنظي  ت 
گذار و دكتــرین  در پــي حمایــت از منــافع ســرمایه   2شــده اســت. دكتــرین اثــر صــرف 

تر، منــافع  دقيق   نافع دولت و به عبارت به دنبال حفاظت از م   3رادیكال اختيارات پليسي 
  هــای داوری بــر اســاس دكتــرین معتــدل یوان . در ميانه ایــن دو، برخــي د عمومي است 

هــای آن  به بررسي تاثير اقدامات دولت با توجه بــه اهــداف و انگيزه   4اختيارات پليسي 
ها نشان دهنــده مشــكل اصــلي  اند. دشواری اتخاذ هر یك از این دكترین دست یازیده 

زان مداخله در حقــوق مالكانــه  در خصوص سلب مالكيت غيرمستقي  یعني ابهام در مي 
عه اعمالي كه ســلب مالكيــت غيرمســتقي  خوانــده  وسيله عمل یا مجمو گذار به  سرمایه 

تواند بــه طــور  شوند و همچنين گستردگي مجموعه اقداماتي كه از سوی دولت مي مي 
ــ بالقوه حقوق سرمایه  ایــن مجموعــه بســيار  باشــند و  رار دهــد مي گذار را تحــت تــاثير ق

 5. كرد بندی  در قالب یك قاعده واحد دسته   آنها را ز آن است كه بتوان  ا   تر گسترده 

 

1. Regulatory Measures. 

2. Sole Effects Doctrine. 

3. Radical Police Powers Doctrine. 

4. Moderate Police Powers Doctrine. 

5.Jan Paulsson and Zachary Douglas, “Indirect Expropriation in Investment Treaty 

Arbitration”, In N. Horn and S. Kroll (eds.), Arbitrating Foreign Investment 

Disputes (Hague: Kluwer Law International, 2004) at 146. 
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 . دکترین اثر صرف1-2-1
 مالكيت  سلب  تحقق  عدم  یا  تحقق  در  ميزبان  دولت  قصد  یا  اثر صرف، انگيزه  دكترین   طبق

 ســلب  بــا  مربوطه  فعل  تر   یا  فعل  آثار  و  نتایج  ارتباط  صرفاً  بلكه  ندارد  اهميتي  غيرمستقي 
یــن مشــكل اساســي در خصــوص اعمــال ا .1دارد اهميــت شده ایجاد  محدودیت  ای  مالكيت

گــردد و اینكــه دكترین به تعيين حداقل ميزان و شدت تاثير ناشي از اقــدامات دولــت برمي
شــود. بــه چنــدین پرونــده چه ميــزان اثرگــذاری، ســلب مالكيــت غيرمســتقي  محســوب مي

الكيــت ر خصــوص دعــوای ســلب مكننده دهــای رســيدگيتوان اشاره كــرد كــه دیوانمي
 Metalcladبنــابر نظــر دیــوان داوری در پرونــده 2ند.اغيرمستقي  از این دكترین بهره برده

Corp. v. United Mexican States  قصــد دولــت در تنظــي  منــافع عمــومي امــری ،
گيری در د: دیوان نيازی به تصمي داراظهار مي  در همين راستا  3.اهميت و نامربوط استبي

از ســوی دولــت   گــذاریت اقــدامات و هــدف قانونخصوص انگيزه و یا در نظر گرفتن ني 
مكزیك ندارد. در واقع كشف مصادره و سلب مالكيت بر اساس اقدامات دولت، ضرورتاً 

ها ات و سياســتمعاهده نفتا نيست. دیوان بكارگيری برخي اقــدام  1110مستلزم نقض ماده  
بــا توجــه بــه   4كنــد.مصادره و ســلب مالكيــت قلمــداد مياز سوی دولت را اقدامي به مثابه  

گيری از دكترین اثر صرف منجر به عدم توجه الزم به منافع عمومي ده، بهرهبيان ش  مطالب
 

 .24 ص  ن،يشيپ  همكاران، و  یديجن. 1

 :ل مثا  عنوان  به. 2

Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana Investments Centre and the 

Government of Ghana, (Investment Agreement), Award, 27 October 1989, 95 ILR 

183. 

 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited (SPP) v. Arab Republic of 

Egypt, (National Law), Award, (20 May 1992), 3 ICSID Reports 189; 

IUSCT, Tippetts, Abbeu, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting 

Engineers of Iran IUSCT, Phelps Dodge Corp., et al v. The Islamic Republic of 

Iran, Award No. 217-99-2 (19 March 1986), 10 IUSCTR 121; 

Metalclad Corp. v. The United Mexican States, (NAFTA), ICSID Case No 

ARB(AF)  97/1, Award (30 August 2000), 5 ICSID Reports (2002) 212-35; 

Compahia de Aguas de/ Aconquija S.A. and Vivendi Universal v. Argentine 

Republic (Vivendi n), (France-Argentina BIT), Award, 20 August 2007, paras. 

7.5.20, 7.5.21.   

3. Gebhard Bücheler, Proportionality in Investor-state Arbitration, First Edition 

(Oxford: United Kingdom: Oxford University Press, 2015), at 126. 

4. Metalclad Corp. v. United Mexican States, (NAFTA), ICSID Case No ARB 

(AF)/97/1, Award (30August 2000), 5 ICSID Reports (2002) 212–35. 



 211 |رهبری و همکاران 

ارزشمند و بایسته حمایت گردیده و بر اساس این دكترین، اقدامات تنظيمي دولت در این 
گذار مستلزم پرداخت یهدر صورت اثرگذاری و تعارض با منافع خصوصي سرما  خصوص

  1.باشدغرامت مي

 ل اختیارات پلیسي. دکترین رادیکا1-2-2
های مختلــف حقــوقي اســت و دارای معــاني متنــوعي در زمينــه  2اصطالح اختيارات پليســي

یكا نشأت گرفته مفهوم آن در زمينه سلب مالكيت غيرمستقي ، از اصول حقوق اساسي آمر
ری ارائه شــده اســت ل این اصصالح، توضيح مختصدر فرهنگ حقوقي بلك در ذی  3است.

و مطلق دولت در وضع قوانين الزامي و شایسته در جهــت حفاظــت از   و آن را قدرت ذاتي
 امنيت، نظ ، بهداشت، اخالق عمومي و عدالت دانسته است.  

ختيارات پليسي بر حمایت از نيازهــای بر خالف دكترین اثر صرف، دكترین رادیكال ا
جهــت منــافع اقداماتي كه بر اساس قانون و در  دارد. در این دكترین،تمركز يزبان دولت م

ــذیرد، مصــادره و ســلب مالكيــت محســوب نميعمــومي صــورت مي شــود و در نتيجــه پ
گذاری خارجي پرداخت غرامتي ه  متصور نيست، اگرچه تاثير مداخالت بر روی سرمایه

 ایــن دكتــرین  موجــب  دیگــر، بــه  مچون مصادره و سلب مالكيت مستقي  باشد. به عبارته
. نيستند  غرامت  پرداخت  مستلزم  شوند،مي  مالكيت  سلب  به  منجر  كه  دولت  اقدامات  برخي

 مــرتبط  قوانين   مالياتي،  مقررات  و  قوانين   موجب  به  بيگانگان  اموال  توقيف  قبيل  از  اقداماتي
 بــلمقا در دفــاع كــه اعمــالي و جامعــه بهداشــت  و  ســالمت  ،امنيــت  زیست،  محيط  حف   با

 جریمــه  عنــوان  تحــت  كــه  مــالكيتي  ســلب  همچنين،.  شوندمي  محسوب  خارجي  تهدیدات
نكتــه قابــل   4گيــرد.مي  جــای  دســته  ایــن   در  باشد،  گرفته  صورت  جرم  یا  مدني  خطای  یك

گذاری ســرمایهتوجه آنكه در برخي از معاهدات مانند معاهده نمونــه دوجانبــه حمایــت از  
 مطــابق كــه  ری بویژه ابطال گواهي ثبــت اختراعــاتكف  اموال  ابطال  ایاالت متحده آمریكا،

شــود. نمي مالكيــت سلب و مصادره مقررات مشمول  پذیرفته باشد،  صورت  تریپس   معاهده

 

1. Ursula Kriebaum, Regulatory Takings: “Balancing the Interests of the Investor 

and the State”, Journal of World Investment & Trade, Volume 8, Issue 5 (2007), at 

724-725. 

2. Police Powers. 

3. Bücheler, op. cit. at 128. 
 24. ص  ن،يشيپ  همكاران، و  یديجن .4
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این رویكرد كه مشابه آن در معاهده مشــابه دولــت كانــادا و همچنــين معاهــده حمایــت از 
ری ایــن دكتــرین در ای از بكــارگي شود، نمونهران و اسلواكي مشاهده ميگذاری ایسرمایه

  باشد.خصوص حقوق مالكيت فكری مي
 Saluka Investments BV v. Czechو  Methanex Corp. v. U.Sه دو پروند

كننده های رســيدگيباشند. در این دو پرونده، دیواننيز دو نمونه از اعمال این دكترین مي
آميــز و در جهــت يضبعت يــراقــدامات غالملل  د كه بر حسب موازین حقوق بين اعالم داشتن 

های خــارجي مــؤثر واقــع گذاریكــه بــر ســرمایهمنافع عمومي و مطابق با تشریفات قانوني  
آیند و در نتيجه نيازی به پرداخت غرامــت شوند، مصادره و سلب مالكيت به شمار نميمي

خصــوص از ناحيــه دولــت مفــروض باشــد و دولــت  ای در این نيست مگر اینكه تعهد ویژه
بــر   1شده باشــد.  گذارانایهعدم وضع قوانين و انجام اقدامات تنظيمي در حق سرممتعهد به  

اساس این رهيافت، وجود نفــع عمــومي صــرف در خصــوص اقــدامات صــورت گرفتــه از 
ــر  ــه ب ــامطلوبي ك ــأثير ن ــه ت ــه ب ــدون توج ــدامات ب ــن اق ــا ای ــافي اســت ت ــت ك ســوی دول

به عبــارت دیگــر   2قي نگردد.های خارجي دارد، مصادره و سلب مالكيت تلگذارییهسرما
آميز بودن، داشتن نفــع عمــومي و بــر رهای غير تبعيضاین دكترین به باز تعریف نقش معيا

پردازد و این معيارها بر اساس ایــن دكتــرین بــرای تشــخيص قــانوني اساس قانون بودن، مي
روند بلكه كاربردشان در جهــت تشــخيص يت به كار نميبودن روند مصادره و سلب مالك

ش مرسوم است كــه این رویكرد انحراف از رو  اصل وقوع مصادره و سلب مالكيت است.
در آن، این معيارها تنها در جهت تشخيص قانوني و یا غير قــانوني بــودن مصــادره و ســلب 

ه چنــدپارگي حقــوق شوند و در نهایت این روش منجر بمالكيت مفروض به كار گرفته مي
گــردد. البتــه بــا   ميمالكيت مستقي  و غيرمستقي گذاری خارجي در خصوص سلب سرمایه

كننده بــه و اشكاالت مطروحه در خصوص این دكتــرین، دیــوان رســيدگي  توجه به مسائل

 

1. Methanex Corp. v. U.S. (NAFTA), Final Award (2005) 44, I.L.M. 1345 (2005) 

and Saluka Investments BV v. Czech Republic, (Netherlands -Czech BIT), Partial 

Award, 17 March 2006.  

 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The یدعــوا در دولت اغراض و اهداف تياهم. 2

The United Mexican States كــرديمــ  ادعــا خوانــده  پرونــده  نیــ ا در. است انینما شد رحمط ديكسیا در كه 

 ادعــا نیــ ا صــحت امــا اســت ه بود يعموم سالمت و بهداشت و ستیز طيمح حف  ليدل به خواهان مجوز دیتمد  عدم

 .شد  محكوم كیمكز  دولت و  گرفت قرار  دیترد مورد
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كاربست این رویكرد را نپذیرفت و اظهار داشت: اگر  Vivendi v. Argentineدعوای  
دره و سلب ر خودكار اقدامات دولت را در خصوص تحقق عنوان مصامنافع عمومي به طو

كــه الزم بــه جبــران و پرداخــت  ســازد، بنــابراین هرگــز ســلب مــالكيتيوجيه مــيمالكيت ت
  1غرامت باشد وجود نخواهد داشت.

 . دکترین معتدل اختیارات پلیسي1-2-3

دولــت بــدون نيــاز بــه سومين رویكرد كه برای تمایزبخشي ميان رفتار حاكميتي و تنظيمي  
رود، دكتــرین معتــدل ده بــه كــار مــيمســتقي  و خزنــ پرداخت غرامت و سلب مالكيت غير

ــارات پليســي ــر مــي اختي ــت ب ــأثير مــداخالت دول ــه بررســي ت باشــد كــه در درجــه اول، ب
پــردازد و در عــين حــال بــه عــواملي همچــون انگيــزه و وجــود گذاری خارجي مــيسرمایه

ناســب نوعي سعي در ایجاد ت كند و بهین اقدامات توجه ميانتظارات مشروع در خصوص ا
یــن دكتــرین در جهــت تعــدیل گذاران دارد. امي و منافع خصوصي سرمایهميان منافع عمو

رویكردهای پيشين به وجود آمده است و همــانطور كــه قــباًل بيــان شــد دكتــرین رادیكــال 
اســي آمریكــا نشــأت گرفتــه های این نظریــه اســت از حقــوق اساختيارات پليسي كه از پایه

اســت كــه در خصــوص تحليــل ســلب  2یكــرد مفهــوم تناســبا مبنای دیگر ایــن رواست ام
در ســال  ای دادگاه حقوق بشر اروپایي مورد شناسایي قرار گرفته اســت.مالكيت توسط آر

صــراحتاً بــه نظــر دادگــاه   Tecmed v. Mexicoدیوان رسيدگي كننده به پرونــده 2003
ه هــده دوجانبــ مالكيــت معاي در تفسير شروط مرتبط با مصــادره و ســلب  حقوق بشر اروپای
كند. بعد از این پرونده ایــن دكتــرین مياشاره  گذاری مكزیك و اسپانياحمایت از سرمایه

هــای خــود از ایــن رویكــرد دانان واقع شد و چندین دیــوان در ارزیابيمورد تحسين حقوق
 3.اندپيروی نموده

ن گرچــه در ابتــدا بــر دكتــری  Tecmed v. Mexicoه پروندهدیوان رسيدگي كننده ب
های خــود، ت در یافتــهبا در نظــر گــرفتن اهــداف مــداخالت دولــ اثر صرف متكي بود اما  

بازنگری كرد و بر این اساس آزموني را برای بررسي تناسب و تعادل ميــان نفــع عمــومي و 

 

1. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. 

Argentine Republic, 2007. 

2. Proportionality. 

3. Bücheler, op. cit. at 129. 
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اهداف اقدامات ایجاد كرد و گذار با توجه به دو معيار شدت تأثير و  نفع خصوصي سرمایه
: »اقدامات تنظيمــي و حــاكميتي بــه طــور ابتــدایي از تعریــف رددادر این خصوص بيان مي

ادره و سلب مالكيت مستثني نيستند و در این خصوص دیوان داوری به جهــت بررســي مص
شوند و یــا نــه؛ عــالوه بــر اینكه آیا اقدامات مذكور، مصادره و سلب مالكيت محسوب مي

نــافع عمــومي كــه بــه طــور همــاهنگي و تناســب بــا م ي اثرات منفــي چنــين اقــداماتي،بررس
انــد و همچنــين همــاهنگي و ایــت قــرار گرفتهفرض بــه وســيله آن اقــدامات مــورد حمپيش 

 1گيرند.گذاری را نيز در نظر ميتناسب با حمایت قانوني تضمين شده در خصوص سرمایه
ص پليســي، در واقــع نتيجــه ارزیــابي در خصــو دو دكترین اثر صرف و رادیكال اختيــارات

ت پليسي دارای سازند و دكترین معتدل اختيارابيني پذیرتر ميالكيت را پيش وقوع سلب م
هــا خصوصــاً در پــذیری بيشــتری را بــرای دیواندقت بيشتری بوده، در عــين حــال انعطاف

رتــو ی كــه در پآورد. امــركنند، فراه  مــيزماني كه به دعوای سلب مالكيت رسيدگي مي
شان بــر كشــور ميزبــان، ع و ناهمگونثيرات متنوگذاری و تأپيچيدگي عملكردهای سرمایه

المللــي گذاری بين رسد. با توجه بــه اینكــه حقــوق  ســرمایهتر به نظر ميضروری و مطلوب
منــدی از رویكــردی كنــد، بهرههنوز مراحل اوليه بالنــدگي و رشــد و توســعه را تجربــه مي

هــای زنــده، بــه دیوانب مالكيــت غيرمســتقي  و خر در زمان بررسي و تحليل سلپذیانعطاف
  2دهد.ها و جزئيات امور را ميتری از دادهكننده اختيار بررسي گستره وسيعرسيدگي

 گذاری. تأثیر اقدامات دولت میزبان بر انتظارات معقول از سرمایه1-3
ات دولــت بــر انتظــارات معقــول معيار دیگــر بــرای تشــخيص ســلب مالكيــت، تــأثير اقــدام

یف ها معموالً برآنند كه به طور مستمر در جهت انجام بهينه وظــاگذار است. دولتسرمایه
های خود تغييراتي را اعمال نماینــد. بــا وجــود ایــن، ممكــن اســت گذاریخود در سياست

ــت ــرای سياس ــاهوی ب ــكلي و م ــث ش ــروعي را از حي ــارات مش ــين انتظ ــاذی پيش های اتخ
ای آن انتظــارات را ر منصفانهگذاران ایجاد كرده باشد كه تغييرات جدید به طور غي سرمایه

 

1. Técnicas Medioambientales Tecmed, SA v. United Mexican States, ICSID Case 

No. ARB(AF) 2/00/, (Mexico-Spain BIT) Award, 29 May 2003, 43 I.L.M. 133, 
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2. Lukas Vanhonnaeker, Intellectual Property Rights as Foreign Direct 

Investments: From Collision to Collaboration (UK: Elgar International Investment 

Law, 2015) at 46-47. 
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ه نوعي سوء استفاده از قدرت گردد. به عنــوان مثــال، تغييــر الشعاع قرار دهد و منجر بتحت
المللــي و ابطــال اختراعــاتي كــه در گذشــته معيار ملي جدید بودن اختراعات، به معيــار بين 

انتظــارات   اند ممكــن اســت بــه عنــوان اقــدامي مغــایر بــاثبت رسيده  تحت رویكرد سابق به
 گذار تلقي شود. معقول سرمایه

اش را بــر گذاریگذار باید اثبــات كنــد كــه ســرمایهمعيار، سرمایهدر جهت اعمال این  
اساس اوضاع و احوال حاك  در زمان شروع عمليات، بنيان نهاده و اعمال تغييرات جدیــد، 

 اســت كشــور شــایان ذكــر ســازد.گذاری وی وارد ميپــذیری بــر ســرمایهلطمات جبران نا
هــای دولــت در انتظــارات ميزان دخالتهای اخير تجارت آزاد خود،  آمریكا در موافقتنامه

گذار در كشور خارجي را بــه عنــوان عــاملي جهــت تشــخيص وقــوع ســلب معقول سرمایه
ر بررســي تــأثير اقتصــادی مداخلــه برد و عــالوه بــ مالكيت غيرمستقي  یا عدم آن به كار مي

ــر ســرمایه ــ گذاردولــت ب ــه انتظــارات معقــول و قطع ي ی و ماهيــت عمــل دولــت، توجــه ب
 داند.الشعاع اقدامات دولت قرار گرفته است را الزم ميگذار كه تحتسرمایه

 دیدگاه حقوق ایران .2
 ســلب يــتممنوع از ایــران گذاریســرمایه حمایــت و تشویق قانون 9 حقوق ایران، ماده  در

در .  اســت  گفتــه  ســخن   قي  و غيرمســتقي مطلق و بدون تقســي  آن بــه مســت   طور  به  مالكيت
مــابين ایــران و روســيه، ســنگاپور، ســریالنكا، اننــد معاهــدات فيایران م  بعضي از معاهدات

 تــدابيری  و  مصــادره  كردن،  ملي  نظير  اصطالحاتي  بوسني و هرزگوین، اسلواكي و ژاپن از
ت غيرمســتقي  است كه تدابير مذكور متضمن مفهوم ســلب مالكيــ   شده  دهاستفا  مشابه  اثر  با

 نحــوه.  اســت  شــده  حذف  معاهدات  نگونهای  از  مالكيت  سلب  با این حال، عبارت.  باشندمي
 بــرای  خطرنــا   تفســيری  بــا  اســت  ممكــن   مــورد بحــث  معاهدات  در  مربوطه  مواد  تدوین 
 اثــری  كــه  اقــداماتي  صــرفاً  اینكــه اوالً  آن  و  شــود  مواجه  كشور  در  خارجي  گذاریسرمایه
 و كــردن ملــي  بــا  مالكيــت  اند. ثانيــاً ســلبشــده  منــع  دارنــد،  كردن  ملي  و  مصادره  با  مشابه

 تحقــق  بــدون  گذارســرمایه  مــؤثر  كنترل  قابليت  در  مداخله  صرف  و  است  متفاوت  مصادره
 اســت ممكــن  نتيجــه، در. شود قلمداد مالكيت  سلب  تواندمي  ميزبان  دولت  سود  به  مصادره
 مــورد غيرمســتقي  مالكيــت ســلب پــيش گفتــه، معاهــدات  در  اساساً  شود كه  تصور  اینگونه
 آثــار  دارای  اقــدامات  عنــوان  تحــت  الــذكرفوق  آميزبسل  اقدامات  كه  چرا  باشدنمي  بحث
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بــوده  این شيوه تدوین آگاهانــه صاحبنظران، برخي نظر به آنكه حال.  گيرندنمي  قرار  مشابه
 ن یــ ا  دعــاوی  در  مالكيــت  ســلب  یابيمصداق  و  تفسير  فراروی  هایچالش   از  رهایي  برای  و

معاهــده دوجانبــه   6ماده    4  است كه بند  گرفته  صورت  موردی  بررسي  به  امر  احاله  و  حوزه
گذاری ميان دولت ایران و اسلواكي نيز مؤید آن اســت. بنــد مــذكور در حمایت از سرمایه
 اقــدام  متعاهد  دولت  اقدامات  از  ایعهمومج  یا  اقدام  كه  این   دارد: »تعيين این زمينه مقرر مي

 و مــورد بــه مــورد  تحقيق  مستلزم  شودنمي  یا  شودمي  تلقي  شدن  ملي  یا  مصادره  مشابه  اثر  با
 یــا  اقــدام  اقتصــادی  اثــر  -الــف:  گيــردمي  نظــر  در  را  زیــر  مــوارد  كه  است  واقعيت  بر  مبتني

 طــرف اقــدامات از یایــا مجموعــه اقــدام كــه  واقعيــت  این   اگرچه  اقدامات،  از  ایمجموعه
 كــه گــرددنمي ســبب  اســت،  داشــته  گذاریسرمایه  اقتصادی  ارزش  بر  نامطلوب  اثر  متعاهد
 شــدن ملــي  یــا  مصــادره  بــا  مشابه  اثر  دارای  اقدامات  مزبور،  اقدامات  از  ایوعهمجم  یا  اقدام
 و منطقــي صــریح، انتظــارات بــا اقــدامات مجموعــه یــا اقدام كه حدی تا -ب.  گردند  تلقي

 قبلــي مكتوب و  صریح  آور،الزام  ویژه  و  مستقي   تعهد  از  ناشي  كه  گذاریسرمایه  هب  مربوط
 یــا اقــدام خصوصــيت -پ. نمایــد مداخلــه اســت، رگذاســرمایه بــه نســبت متعاهــد دولــت

تفســير  1آنهــا«. منطقــي مبنــای و مــدت هــدف، ماهيــت، ازجملــه اقــدامات، از ایمجموعــه
ســت كــه اساســاً ســلب مالكيــت و مصــادره، توان از ایــن تغييــر داشــت آن ادیگری كه مي

 Confiscationشــوند و حــذف واژه تلقــي مي  Expropriationاصــطالح    یمعادلي بــرا
 ای واحد برای اشاره به مفهوم مورد بحث است.صرفاً در راستای انتخاب واژه

 شــروطي  و  قواعــد  فاقد  ایران  معاهدات  اكثر  معمول  طور  نكته قابل توجه دیگر آنكه به
...  و ال گواهي ثبت اختــراعابط  اجباری،  ليسانس   صدور  نظير  حاكميتي  اعمال  صخصو  در

دوجانبه ایــران   صرفاً معاهده.  خوردسياری به چش  ميب  اجمال  و  ابهام  زمينه  این   در  و  است
 و دارد گذاریســرمایه  از  حمایــت  دوجانبــه  معاهــدات  سایر  با  متفاوتي  رویكرد  و اسلواكي

 نظــام  ثبات  ي،امنيت   منافع  حف   همچون  ایگسترده  عمومي  ئاتثنااست   از  مندیبهره  بر  عالوه
 و  اجبــاری  ليســانس   صــدور  ری،فكــ   هایمالكيت  خصوص  در  خود  6  ماده  و غيره در  مالي

 منــافع راســتای در كــه فكــری حقــوق ایجاد یا و محدودیت  های مربوطه،نامهابطال گواهي
 گرفتــه صــورت اقدامات در ليداخ حقوق با آن  مطابقت  شرط  به  را  اندشده  محقق  عمومي

ی فكــر مالكيــت زمينه در حاك   الملليبين   هاینامهموافقت  با  آن  زیهمسا  و  ایران  سوی  از

 

 28. ص  ن،يشيپ  همكاران، و  یديجن. 1
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 بــا  اقــدامات  و  مالكيــت  ســلب  و  مصــادره  شــمول  از  در ارتباط با اقدامات دولت اسلواكي،
 و  نراایــ   ميــان  آن  از  متــأخر  معاهــده  در  رویكــرد  ایــن   هرچنــد.  داندمي  مستثني  مشابه  نتيجه

 است. نشده  اتخاذ  سنگاپور
 18ه  توان در مادداخلي در ارتباط با ابطال گواهي ثبت اختراع را مي  مهمترین مقررات

بــه موجــب ایــن مــاده  1هــای صــنعتي و عالئــ  تجــاری یافــت.قانون ثبت اختراعــات، طرح
 عــدم قابليــت ثبــت بــه  -موجبات ابطال اختراعات به سه دسته كلي قابل تقسي  است: الــف

تحصيل نــاحق اختــراع   -بل ثبت بودن؛ بدليل فقدان یكي از شرایط ماهوی ثبت یا غير قا
عدم كفایت افشــا مطــابق  -قائ  مقام قانوني وی نباشد( و پ، مخترع یا  )مواردی كه مالك
وقتــي ، 1310قانون ثبت عالئــ  و اختراعــات مصــوب  37سابقاً در ماده  2قوانين و مقررات.

ه باشد از موجبــات نشداستفاده اختراع  صدور ورقه اختراع گذشته  وكه پنج سال از تاریو 
قانون جدید حذف شــده اســت. فــار  از كه در ابطال گواهي ثبت اختراع شمرده شده بود  

المللي در این زمينه در بردارنده چه احكامي های بين نامهاین كه مقررات داخلي یا موافقت
احــراز ســلب مالكيــت غيرمســتقي ، اعمــال  رســد رویكــرد صــحيح درهســتند، بــه نظــر مي

 باشد.موردی در ارتباط با ابطال گواهي ثبت اختراعات مي  هایبررسي

 ابطال گواهي ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم .3

ابطال گواهي ثبت اختراع توسط نهادهای قانوني كشور ميزبان به معنای عدم حمایــت  
عــدم وجــود حــق فكــری قابــل حمایــت از ســوی  از آن و یا به عبارت بهتــر تشــخيص  

رسد كه سلب  قانوني كشور ميزبان است. در این خصوص در ابتدا به نظر مي های  نهاد 
ای نيز به وقوع نپيوسته است؛ چرا كه اساساً دارایي فكــری معتبــری  مالكيت و مصادره 

هــای مقــرر در خصــوص مصــادره و ســلب  وجود خارجي نــدارد كــه مشــمول حمایت 
یك یا چند شرط بــدیهي و  فقدان    باشد و ابطال گواهي ثبت اختراع بر اساس مالكيت  

تازگي، گام ابتكاری، كاربرد صنعتي و یا عدم    معتبر در اخذ آن همچون فقدان شروط 
اســتدالل    زبــان ي اساس ممكن است كشــور م   ن ی بر ا   كفایت افشا صورت پذیرفته است. 

 

 .است  داشته اشاره  اختراع  ابطال  موارد  به خود  37  ماده  در زين  1310 اختراعات  و  یعال  ثبت  قانون   .1

بهــار  ،يقــ يحق اختراع«، مجله مطالعات حقوق تطب نامهيواه»موجبات و آثار ابطال گ  ،ينيام  یو مهد  ي. محمود صادق 2

 .57  ص  ،(1391، )1، شماره  3و تابستان، دوره  
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معاهده دوجانبه    احتمالي وان نقض  عن   به   د ی نبا   گواهي ثبت اختراع ابطال    كند كه اساساً 
 شود.   قلمداد گذاری  رمایه حمایت از س 

ام ابتكاری و كاربرد صنعتي و یــا لــزوم كفایــت شایان ذكر است كه شروط تازگي، گ
افشاء، شروطي كلي است كه تبيين دقيق قلمرو شروط فوق و نحوه احراز و تطبيق آنهــا بــر 

حقوق اختراعات در كشــور ميزبــان اســت و  ليحوزه های نوین فناوری بر عهده نظام داخ
، بيوتكنولــوژی و... های جدیدی همچون اختراعات دارویي، نانو فنــاوریر در حوزهاین ام

هــای نظــام ملــي نــوآوری های فراواني است كه كشورها بر اساس سياستواجد پيچيدگي
مبــادرت گــری در ایــن حــوزه گــذاری و تنظــي هــای مختلفــي بــه سياســتخود و با انگيزه

در احــراز شــرط   1ه و سرگذشــت دكتــرین تعهــدورزند. امری كه خالي از مناقشه نبــودمي
رو قوق اختراعات كانادا مثال روشني برای تبيين این امر است. از ایــن كاربرد صنعتي در ح

 طــالآن اب یكــه بــر مبنــا  يقــانون  ایــ و    یيقضــا   ي تصم  به چالش كشيدن  از  مانع  یزي چ  چي ه
 ینداردهابــر اســاس اســتابــه ایــن ادعــا كــه    2اســت،  صــورت گرفتــه  گواهي ثبــت اختــراع

نفســه مصــادره و ســلب قــدامي فــي  چنــين ا  گذاری خــارجيحمایــت از ســرمایه  الملليبين 
های برخواســته از تیحما في با تضع صورت ن یا ري چرا كه در غ  گردد؛است، نمي  تي مالك

ــ حما ،المللــيمعاهــدات بين  ــ بــه عنــوان  راعــاتاخت از  يخــارج یگذاراز ســرمایه تی  كی
گــر  در ایــن راســتاردد.  گياثر ميو ب  دهیفايبعماًل  معاهدات    گونهن یمعتبر، ا  یگذارسرمایه

چه ممكن است كه ابطال گواهي ثبت اختراع بر اســاس اصــل ســرزميني بــودن حمایــت از 
اختراع بر اساس موازین معتبر حقوق داخلي صورت پذیرفته باشد و این اقدام بــه صــورت 

ي نســبت بــه اتبــاع داخلــي و آميزی ه  صورت نگرفته و بر اســاس اصــل رفتــار ملــ ضتبعي 
ن اعمال شده باشد امــا ایــن اقــدام بــا توجــه بــه ســایر گذار خارجي به صورت یكساسرمایه

المللـــي حمایـــت از اســـتانداردهای حمـــایتي نشـــات گرفتـــه از قـــوانين و معاهـــدات بين 
نه و منصفانه، صيانت از انتظارات مشروع گذاری خارجي همچون شرط رفتار عادالسرمایه
غرامــت و ســلب گذار و منــع اقــدام خودســرانه، امــری مســتحق پرداخــت  ل سرمایهو معقو

 

1. Promise Doctrine. 

 متحــده  االتیــ ا  ژاپــن،  مانند  كشورها  يبرخ  در  اما  است  دادگاه   رانیا  در  خصوص  نیا  در  يدگيرس  به  صالح  مرجع  .2

 امــوال  ابطــال  بــا ارتبــاط در اعتــراض بــه يدگيرســ  مرجــع است ممكن زين  ثبت  مرجع  اروپا  هیاتحاد  نيهمچن  و  كایآمر

  .رديگ  قرار  یفكر
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 ن یــ در ا  یداور  وانیــ د  پــيش روی  ياساســ   پرســش لــذا  مالكيت غيــر مســتقي  تلقــي شــود.  
بــه شــمار و مشــروع    يقــانون  ياقــدام  گواهي ثبت اختراع،ابطال    ایاست كه آ  ن یخصوص ا

خــود بــدان دســت  يت ي حاكم يت ذاتو بر اساس قدر  تي با حسن ن  زباني كه كشور م  آیديم
منجر بــه ســلب  گواهي ثبت اختراعابطال  ایاینكه آ  يبررس  گامهن در    ن یاست؟ بنابرا  دهیازی

 خزنــده  تي مفهوم سلب مالك  فیشود عالوه بر موضوع حساس تعرمي   ي مستق ري غ  تي مالك
قبيــل ميــزان تــأثير اقــدامات دولــت ميزبــان در حقــوق و تشخيص تحقق عناصر متشــكله از 

ــرمایه ــه س ــأثير آنمالكان ــت و ت ــدام دول ــي اق ــت واقع ــول  گذار، ماهي ــارات معق ــر انتظ ب
و حقــوق   يتوســط حقــوق داخلــ   دیــ با  زيــ ن  ابطــال صــورت گرفتــه، ضــرورت  گذارسرمایه

 1.شود  هي الملل توجن ي ب

شــود امــا از نافع خود محروم ميگذار از مدر ابطال گواهي ثبت اختراع، گرچه سرمایه
ه ســلب مالكيــت افتد، مسالعمول انتقال مالكيتي به طور مستقي  اتفاق نميآنجا كه به طور م

ــا ابطــال گــواهي ثبــت اختــراع،  مســتقي  مطــرح نيســت. البتــه بــرای مثــال در حــالتي كــه ب
و یــا در شــود  برداری از فنــاوری محــروم ميگذار از حق منع اشخاص ثالث از بهرهسرمایه

رو، سایرین امكان توليد آن را بــه عنــوان داروی صنایع دارویي با ابطال حق اختراع یك دا
در  2یابــد.كنند، امكان طرح سلب مالكيت مستقي  ممكن است موضوعيت مي ژنریك پيدا

خصوص اینكه امكان دارد ابطال گواهي ثبت اختراع منجر بــه ســلب مالكيــت غيرمســتقي  
ــه واكــا یــت از اگــر معاهــده دوجانبــه حما وی ایــن موضــوع پرداخــت كــهشــود، بایــد ب

طــال حقــوق فكــری مــن جملــه ای در خصــوص ابگذاری در بردارنده شروط ویــژهسرمایه
معاهــده و عمل ابطــال بــر اســاس ایــن شــروط محقــق شــده باشــد، نقــض   3اختراعات است

مار اعمــال اتفــاق نيفتــاده اســت و چنــين اقــدامي در شــ   گذاریدوجانبه حمایت از ســرمایه
باشد. به هر حال، بــا توجــه بــه اینكــه ميزبان ميحاكميتي و تنظيمي مشروع از سوی دولت  

ای در بــه نــدرت در بردارنــده شــروط ویــژه  گذاریجانبه حمایــت از ســرمایهدومعاهدات  

 

1. Lukas Vanhonnaeker, op. cit. at 68-69. 

2. Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case 

No. UNCT/14/2; Award: 16 March (2017), at 204. 

 خــود (5)6 مــاده  در كــایآمر كشــور 2012 بمصــو  نمونه  یگذارهیسرما  از  تیحما  دوجانبه  اهده مع  مثال   عنوان  به  .3

 مشــمول  رفتــه،یپذ صورت پسیتر معاهده  با تطابق و اساس بر كه یفكر یهاحقوق ابطال   ای  و  تیمحدود  دارديم  انيب

 .شودينم  معاهده  نیا تيمالك  سلب و مصادره  مقررات
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خصوص ابطال گواهي ثبت اختراع هستند، این پرسش كه آیا چنين اقــدامي ممكــن اســت 
د. تــأثيری كــه ماني  منجر شود همچنان بدون پاسو قاطع باقي ميبه سلب مالكيت غيرمستق 

گــذارد بــا توجــه بــه گذار بــر جــای ميمایهابطال گواهي ثبت اختراع در حقوق مالكانه سر
اساسي بودن و استمرار آن، قابل توجه اســت. در صــورتي كــه دكتــرین اثــر صــرف مــورد 

ميزبــان نيــز اهميــت خــود را از توجه مراجع رسيدگي كننده باشــد، ماهيــت اقــدامات دول  
 گذار نيــز در معــرض خطــر قــرارلقاعــده انتظــارات معقــول ســرمایهادهــد و عليدســت مي

گيرد. گرچه در حق دولت در اعمال حاكميت و تمشيت امور شك و تردیــدی وجــود مي
های فكری نيز قابل تعمي  است و در نتيجه اعمال آن، چه ندارد و این حق به حوزه دارایي

قعيت كه چنين اقــداماتي، اعمــال قــدرت گواهي ثبت اختراعي از اعتبار بيفتد اما این وا  بسا
ت بــرای توجيــه و صــحت ایــن اقــدامات كــافي نبــوده و بایــد مشروع از ســوی دولــت اســ 
گذاری نيز مد نظر قرار گرفته شود. مبرهن است كــه الملل سرمایهاستانداردهای حقوق بين 

اع، یــك دارایــي مــورد حمایــت در قلمــرو عمــومي قــرار متعاقب ابطال گواهي ثبت اختــر
ولت و اقدامات منجر بــه ســلب رو باید ميان اقدامات مشروع و حاكميتي دگيرد. از این مي

 مالكيت تمایز قائل شد كه در سه صورت قابل فرض است:  

موقعيتي است كه كشور ميزبان نسبت به ابطال گواهي ثبت اختراع بنــابر نقــض   اول،  فرض
المللي موجود در ایــن خصــوص ن های بي اش و بدون توجه به موازین و رویهداخلي  حقوق

تواند به طور معقــول شــكلي ي اقدامات دولت، في نفسه نميكند. در چنين وضعيت اقدام مي
از اقدامات تنظيمي و حاكميتي محسوب شده و احتمال دارد كه بــر اســاس اســتانداردهای 

خــارجي مربوطــه ســلب مالكيــت غيرمســتقي  قلمــداد   گذاریمعاهدات حمایت از ســرمایه
   1.شود
بــر اســاس حقــوق داخلــي   موقعيتي است كه حك  ابطال گواهي ثبــت اختــراع  ،دوم  فرض

گذاری حــاك  بــوده اســت صــورت پذیرفتــه و كشور ميزبــان كــه در زمــان انجــام ســرمایه
بــه اینكــه  آميز و خودسرانه نيز نبــوده اســت. بــا توجــهتصویب این حك  به صورت تبعيض

ی خــود آگــاه بــوده و انتظــارات مشــروع او از های حقوق فكــرگذار از محدودیتسرمایه
گيرد كه او از وجود زمينه قبلــي نيز با این واقعيت مورد سنجش قرار مي  اشگذاریسرمایه

برای ابطال حقوق خود مطلع بوده است، در نتيجه محتمل است كه اقدام دولــت در ابطــال 

 

1. Lukas Vanhonnaeker, op. cit. at 69-71. 
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با وجود این، نحــوه  راع وی، عملي حاكميتي و تنظيمي مشروع تلقي شود.گواهي ثبت اخت 
بان اهميت چشمگيری در ارزیابي نهایي دارد. لــذا تفسير و اجرای قانون از سوی دولت ميز

آميــز قــانون موجــود در زمــان این فرض نيز محتمل اســت كــه كــاربرد ناعادالنــه و تبعيض
معيارهای مورد سنجش صورت گيرد كه اساساً   گذاری، بر مبنای تفسيری ازشروع سرمایه

بينــي و معقــول قابــل پيش گذار به طــور دهد و یا حداقل از سوی سرمایهرا تغيير مي  شرایط
 1.مورد انتظار نبوده است

حالتي است كــه كشــور ميزبــان اصــالحاتي اساســي در قــانون حــاك  در زمــان   سوم  فرض
بــه آن اصــالحات، گــواهي ثبــت اختــراع كند كه بــا توجــه گذاری ایجاد ميشروع سرمایه

افانه قــرار گردد. چنين اصالحات قــانوني بایــد مــورد بررســي موشــكابطال ميگذار  سرمایه
الملــل گرفتــه و ضــروری اســت كــه همــاهنگي چــارچوب حقــوقي جدیــد بــا حقــوق بين 

المللي حقوق مالكيت فكری و همچنــين انتظــارات مشــروع گذاری و معاهدات بين سرمایه
پــذیرد، ه مورد به مورد صــورت ميگذار مورد ارزیابي قرار گيرد. در این بررسي كسرمایه

فتار دولت كشور ميزبان داشت كه آیا این رفتارها خودســرانه و باید توجه ویژه به ماهيت ر
گذار به طور معقول انتظار اینكه با تغيير قــوانين حقــوق آميز هستند و یا برای سرمایهتبعيض

انبــه حمایــت از معاهــده دوجهــای مقــرر در تغييــر شــود و از حمایت فكــری او دســتخوش
 2محروم شود، متصور بوده است. گذاریسرمایه

 Eli Lilly v Canada. ابطال گواهي ثبت اختراع در پرونده 3-1
بــه  Eli Lilly v Canadaتر پرونــده شود با تمركــز و بررســي دقيــقدر این فراز سعي مي

لــت سته در خصوص ابطال گــواهي ثبــت اختــراع از ســوی دوعنوان یك نمونه عملي برج
 -گذار خــارجيســرمایه  -ابل  ميزبان به عنوان عملي حاكميتي و تنظيمي و ادعای طرف مق 

در تفسير این اقدام به سلب مالكيت غيرمستقي  دارایي فكری خــود، تمــایزات بــين اعمــال 
شرایطي كه ممكــن اســت گذارانه كه حق ذاتي دولت است و اعمال و حاكميتي و سياست

 جر شود، بهتر به تصویر كشيده شود.به سلب مالكيت و مصادره من 

شركت    Atomoxetineو    Olanzapine   هایدارویي به نامدولت كانادا دو اختراع  
Eli Lilly  را به دليل فقدان شرط كاربرد صنعتي و با توجه به دكترین جدید خود در ایــن

 

1. Ibid, at 71. 

2. Ibid, at 72. 
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شــور كانــادا، ابطال كرد. بعد از رد اعتراض در دیوان عالي ك  1زمينه به عنوان دكترین تعهد
عاهــده نفتــا عليــه ایــن كشــور نمــود. از این شركت اقدام به طرح دعوای داوری بر اساس م

اعتبار شرط كاربرد صنعتي بــر اســاس دكتــرین تعهــد را بــه  Eli Lillyآنجایي كه شركت 
المللــي حمایــت از دهای بين چالش كشــيده بــود، بيــان داشــت كــه ایــن دكتــرین اســتاندار

 كــه كانــادا نيــز 2عاهدات تریپس، نفتــا و همكــاری ثبــت اختراعــاتاختراعات موجود در م
 500كنــد و در ایــن خصــوص مــدعي دریافــت حــداقل  ها است را نقض ميعضوی از آن

 3ميليون دالر كانادا به عنوان غرامت بود.

 . بررسي وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم3-1-1 
شد كه دولت كانادا بــا ابطــال  يعمعاهده نفتا مد 1110ماده با استناد به  Eli Lillyشركت 

 4.و مصادره را نقض نموده اســت  تي واعد مرتبط با سلب مالكق  ،او  گواهي ثبت اختراعدو  
شركت مذكور در این خصوص مدعي شد كه به دليل غيرقــانوني بــودن كــاربرد دكتــرین 

 ل گواهي ثبت اختراعات او ســلب مالكيــت غيرمســتقي الملل، ابطاتعهد از منظر حقوق بين 
گذاری او لطمــه بــه ســرمایه  5حقوق انحصاری او بوده كه به طور كاماًل مؤثر و چشمگيری

شود، بر فرض صحت این ادعا، انتظارات معقــول جدی زده است. همانطور كه مشاهده مي
بيان داشــت كــه تفســير شركت مذكور به طور ویژه   6گذار نادیده گرفته شده است.سرمایه

 قانون اختراعات كانادا، نقض آشكار مــاده  2ربرد صنعتي ماده  دادگاه كانادایي از شرط كا
كه این تفسير بــا تحميــل معاهده نفتا است به طوری  1709(1معاهده تریپس و ماده )  27(1)

شــود هــایي ميفرسا و اضافي موجب نادیده گرفتن حقوق انحصاری نوآوریشرایط طاقت
یافــت گــواهي ثبــت اختــراع بر اساس شــرایط ســابق، واجــد صــالحيت الزم جهــت در  كه

 

1. Promise Doctrine. 
2. Patent Cooperation Treaty. 

3. Diependaele L., Cockbain, J. and Sterckx S., “Eli Lilly v Canada: The 

Uncomfortable Liaison between Intellectual Property and International Investment 

Law”, Queen Mary Journal of Intellectual Property, 7 (2017), at 284. 

 حقــوق خلــق ایــ  و تیمحدود جادیا ال،ابط نهيزم در را یفكر یهاتيمالك ؛مزبور ماده  7 بند  كه  است  يحال  در  نیا  .4

   .دانديم  يمستثن مصادره  و  تيمالك سلب  با مرتبط  قواعد كاربرد از  دیجد  یفكر

 شــده  اشیگــذارهیسرما كامل بیتخر  سبب  او  اختراعات  حق  ابطال   كه  داشت  انيب  شركت  نیا  يدگيرس  ادامه  در.  5

 .است ده یگرد كیژنر یدارو  كننده   ديتول  یهاشركت  به او یهایيدارا  تيمالك  انتقال   موجب  عمال و

6. Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, op. cit, at 75. 



 223 |رهبری و همکاران 

داشت كه این سلب مالكيت در تناقض با بند الف تــا   هستند. همچنين پيرو این مطلب، بيان
معاهده نفتا صورت پذیرفته است. نخست آنكه این مصادره بر خالف اهداف 1110د ماده  

ای در جهت افشای نوآوری برای عمــوم وان وسيلهعمومي كه گواهي ثبت اختراع را به عن 
اعات دارویــي را در وضــع رار داده، صورت پذیرفته است. دوم اینكه دكترین تعهد، اخترق

های فــوق نيــز شود. استداللآميزی اجرا نميمتزلزلي قرار داده و بر اساس رویه غيرتبعيض
ماهيــت اقــدامات دولــت   دهند كه این شركت به نوعي سعي در هدف قــرار دادننشان مي

این شركت در دفاعيات خود بر ایــن مطلــب تأكيــد كــرد كــه   ميزبان داشته است. همچنين 
بفرد و متفاوت آن از حقوق اختراعات كشــورهای ن تعهد، با لحاد رویكرد منحصردكتری
معاهده نفتا قرار دارد كه بــا ادبيــاتي شــبيه  1709( 1و مكزیك، در تناقض با ماده ) آمریكا

هــایي كــه كــاربرد صــنعتي داشــته و هده تریپس، اعطای گواهي ثبت اختراع به نوآوریمعا
. با این وجود نه معاهده نفتا و نه معاهــده تــریپس تصــریحي در داندرا الزم مي مفيد هستند

خصوص چگونگي احراز شرط كاربرد صــنعتي و مفيــد بــودن اختراعــات نــدارد و آزادی 
 عطای گواهي ثبت اختراع ماننــد شــرط كــاربرد صــنعتيها در تنظي  شرایط اساسي ادولت

  1محفود مانده و مدنظر قرار گرفته است.
كننده به این پرونده در ابتدا تأیيد كرد كه عملكــرد دادگــاه بــه گيدیوان داوری رسيد

عنوان عضوی از دولت و حكومت منتسب به آن است و بر این اساس یك دستور و حك  
ت كــه منجــر منجر به نادیده گرفتن عدالت شده بلكه متصور اسقضایي ممكن است نه تنها 

معاهده نفتــا  11ه داوری بر اساس فصل به سلب مالكيت نيز گردد. این دیوان تأكيد كرد ك
و همچنين وظيفــه ایــن  شودای اعتراضي نسبت به آرای قضایي داخلي محسوب نميمرحله

ل  بودن در برابر تصميمات آنان نيز نيســت. ها و تسي های این دادگاهدیوان تنها مطالعه یافته
روشــني مبتنــي بــر   ین اساس فقط در یك شرایط بسيار استثنائي كه شــواهد و مــدار بر ا

ها بر اساس معاهده نفتــا اســت، بــه ارتكاب رفتاری كه آشكارا در تناقض با تعهدات دولت
 نماید.گيری ميدعوی رسيدگي و تصمي 

 

 

1. Christopher Wadlow, Utility and Industrial Applicability in T. Takenaka (ed.), 

Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, Research 

Handbooks in Intellectual Property Cheltenham (UK: Edward Elgar, 2008) at 356 
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 يصنعت کاربرد شرط يابیارز هیرو در ياساس راتییتغ اثبات در يناتوان *

این شركت بــر اســاس ابراز داشت كه  Eli Lillyت كانادا در پاسو به ادعای شركت دول 
معاهده نفتا در خصوص دكترین تعهد باید ثابت كند كه این دكتــرین   1110و    1105مواد  

ســت. شــركت منجر به تغييرات چشمگيری در حقوق و رویه اجرایي دولــت كانــادا شــده ا
ای اساسي این شركت بر ایــن امــر مبتنــي بــود كــه مزبور به صحت این امر اذعان كرد. ادع

یي با تفسير از شرط كاربرد صنعتي و پذیرش دكترین مذكور در حقيقــت بــه دادگاه كانادا
طور چشمگيری از قانون قبلي حقوق اختراعــات كانــادا فاصــله گرفتــه اســت و تصــمي  در 

ــ  ــن دكتـ ــال ایـ ــا نامخصـــوص اعمـ ــده بـ ــر شـ ــراع ذكـ ــوص دو اختـ ــای رین در خصـ هـ
 1110مــاده  كه عطــف بماســبق شــده اســت، بــر اســاس  Strattera و   Zyprexaریتجا

منجــر بــه اعمــال رفتــاری غيــر  1105معاهده نفتا منجر به ســلب مالكيــت و بــرخالف مــاده 
 عادالنه و غير منصفانه شده است.

رایط مــورد نيــاز بــرای احــراز شــرط بر اساس ادعای این شركت، آســتانه و حــداقل شــ 
ای از كــاربرد ر رویه حقوقي سابق كانادا اند  بوده و كمترین اثر و بهرهكاربرد صنعتي د

صنعتي برای احراز این شرط كافي بود. اما بر خــالف ایــن رویــه، دكتــرین تعهــد بــه طــرز 
ط در نظــام گيرانه و به طور قابل توجهي باالتر از شرایط احراز ایــن شــرگيری سختچش 

 Eli Lilly آمریكا و دولت مكزیك قــرار دارد.حقوقي سایر اعضای معاهده یعني دولت 

راز داشت كه دكترین تعهد در سه عنصــر یــا موضــوع از رویــه گذشــته در این خصوص اب
ضرورت مشخص ساختن كاربرد صنعتي اختراع در سند افشــای   -فاصله گرفته است: الف

 -ب  گيــرد؛كه موضوع سنجش و احراز ایــن شــرط قــرار مياختراع )اظهارنامه(، به طوری
جهت اثبات كاربرد صنعتي و مفيــد  گيری از مستندات بعد از ارائه اظهارنامهممنوعيت بهره

ضرورت ارائه مستندات و مداركي به مرجع ثبت در خصوص كــاربرد   -بودن اختراع و پ
   1صنعتي اختراع كه در اظهارنامه ذكر شده است.

مورد بررسي قــرار داد ری چندین عامل و نكته در خصوص دكترین تعهد را دیوان داو
مهمــي در رویــه ســابق كانــادا پــيش از ســال  گرچه شرط كاربرد صنعتي نقــش  و دریافت؛

شــد، خصوصــاً در كرد اما این مسأله اصال موجــب نادیــده گــرفتن آن نمــيایفا نمي  2005
شــان اقامــه شــده اســت. در ابطــال عليه  مواقعي، اختراعات در خطر قرار گرفته و دعواهــای

 

1. Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, op. cit, at 235. 
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اثبــات يــت ارائــه مــدار  و مســتندات بعــد از ارائــه اظهارنامــه در جهــت  خصوص ممنوع
كاربرد صنعتي، دیــوان پــذیرفت گرچــه امــری نــامطلوب و غيــر منتظــره اســت ولــي تغييــر 

ــانون محســوب نمي ــراع در چشــمگيری در ق شــود. ضــرورت اعــالم كــاربرد صــنعتي اخت
از امــور  ركت مــذكورز به طور مطلــق امــر جدیــدی نبــوده و بــه هــر طریــق شــ اظهارنامه ني 

در نهایــت دیــوان ابــراز   1ت اختراع آگاه بوده استضروری در ارتباط با ارائه اظهارنامه ثب 
داشت كه این شركت نتواسته است تغيير غيرمنطقي و فاحشي در رویــه حقــوق اختراعــات 

كــه منجــر بــه نقــض مــواد  2به اثبات برساند كانادا در خصوص احراز شرط كاربرد صنعتي
رویــه كانــادا در  دهــدو در مقابــل، شــواهد نشــان مي 3معاهــده نفتــا شــود 1105یا  و 1110

خصوص احراز شرط كاربرد صنعتي به صــورت تــدریجي و تكــاملي در مــدت زمــان بــين 
ن بــه ایــ  4و ابطــال آن تغييــر نمــوده اســت.  Stratteraو  Zyprexaاعطای حق اختــراع بــه

يزبان در ابطال اختراعات مــذكور مغــایر بــا ترتيب، از دیدگاه دیوان داوری، اقدام دولت م
 گذار تلقي نشد.معقول سرمایه انتظارات مشروع و

 تعهد نیدکتر بودن زیآمضیتبع و خودسرانه اثبات در يناتوان* 
و به طور جداگانه مدعي شــد كــه دكتــرین تعهــد، رفتــاری خودســرانه  Eli Lillyشركت 

س نبوده و هيچگونه هدف و منفعت عمومي بيني و متجانمستبدانه است؛ چرا كه قابل پيش 
همچنين، اعمال این دكترین در خصوص اختراعــات دارویــي   5كند.مشروعي را تأمين نمي

 1709(7شــود كــه در مــاده )آميــز منجــر ميای از فناوری به رفتاری تبعيضبه عنوان حوزه
ین شركت از در این خصوص، دولت كانادا اظهار داشت كه ا  6.تمعاهده نفتا منع شده اس

و همچنــين مــدار  ارائــه شــده در ایــن   آميز بودن این دكترین نــاتوان بــودهاثبات تبعيض
خصوص ناقص بوده و مبين تفــاوت آمــاری از ابطــال گــواهي ثبــت اختراعــات بــر اســاس 

باشــد. دیــوان داوری نمي  هــای اقتصــادیدكترین تعهد، ميان صنایع دارویي با ســایر بخش 
ياب تغييرات بنيــادین و یــا چشــمگير و فــاحش در حــوزه حقــوقي تأیيد كرد كه حتي در غ

 

1. Ibid, at 238-250. 

2. Ibid, at 351. 

3. Ibid, at 388. 

4. Ibid, at 386. 

5. Ibid, at 390-396. 

6. Ibid, at 397. 
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معاهــده  1105و یا  1110آميز به نقض ماده  بوطه، ممكن است رفتار خودسرانه و تبعيضمر
 كدام از سه عنصــر دكتــرین تعهــدبا وجود این، دیوان ابراز داشت كه هيچ  1نفتا منجر شود.

گونه نبــوده و بكــارگيری ایــن قواعــد كه توسط خواهان خودسرانه تشخيص داده شده، این 
 2نــادا ریشــه در مــوازین حقــوقي مشــروع ایــن كشــور دارد.هــای كشــور كاتوســط دادگاه

همچنين دیوان بيان داشت كه كانادا هدف و منفعت عمومي مشروعي را نيــز در خصــوص 
ه اعمــال دكتــرین تعهــد در ســند افشــا و تصــریح كــرده اســت بــدین نحــو كــ  این دكترین 
رع را تضــمين اختراع، رسيدن جامعــه بــه نهایــت منفعــت خــود از معاملــه بــا مختــ اظهارنامه  

كند و در عين حال دقــت افــراد در بيــان ادعاهــای خــود در اظهارنامــه ثبــت اختــراع را مي
اقــع، دیــوان بــا در و  3كنــد.روی در ایــن اظهــارات منــع ميتشویق و افراد را از غلو و زیاده

لــت كانــادا را بــه عنــوان عــاملي دیگــر در احــراز ســلب های فوق ماهيت اقدام دواستدالل
 رمستقي ، موجه تشخيص داد. مالكيت غي 

آميــز در نتيجــه اعمــال دكتــرین تعهــد در خصــوص صــنایع در خصوص رفتــار تبعيض
ان داشــت گرچــه ای دست نيافت و بيــ دارویي، دیوان داوری به شواهد و دالئل تأیيدكننده

دكترین تعهد، به تبعيض عليــه دارنــدگان گــواهي   این شركت مدعي نشده است كه اعمال
ای نيســت و از اثبــات ایــن انجامد، دفاعيات او نمایانگر چنين رویهارجي ميثبت اختراع خ

امر عاجز است. در نتيجه، از آنجایي كه از نظــر دیــوان داوری صــرف وجــود تــأثير اقــدام 
و ابطــال صــورت گرفتــه كرد در تحقق سلب مالكيت غيرمستقي  كفایت نمي  دولت ميزبان

های فــوق در شــد، بــر اســاس اســتداللمحسوب نميگذار  مغایر با انتظارات معقول سرمایه
را رد و ایــن شــركت را بــه پرداخــت   Eli Lillyنهایــت بــه اتفــاق آرا، دعــوای شــركت 

های مربوطــه دولــت كانــادا دیگر هزینههای حقوقي و درصد هزینه  75های داوری و  هزینه
    4دالر( محكوم كرد.ميليون   5)

 

1. Ibid, at 389-416. 

2. Ibid, at 430. 

3. Ibid, at 421. 

4. B. K Baker and K Geddes, ˮThe Incredible Shrinking Victory: Eli Lilly v. 

Canadaˮ, Success, Judicial Reversal, and Continuing Threats from Pharmaceutical 

ISDS, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 49, Issue 2, (2017), at 480. 
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 گیرینتیجه
 اســاس  بــر  بلكه  غيرعادالنه  صورت  به  نه  اختراع،  ثبت  گواهي  ابطال  كه  است  ممكن   گرچه
 صــورت  داخلــي  حقــوق  معتبــر  مــوازین   اساس  بر  و  اختراع  از  حمایت  بودن  سرزميني  اصل

 اصــل اســاس بــر و نگرفتــه صــورت هــ  آميزیتبعيض صورت به اقدام  این   و  باشد  پذیرفته
 باشد  شده  اعمال  یكسان  صورت  به  خارجي  گذارسرمایه  و  داخلي  اتباع  به  نسبت  ملي  تاررف
 كشــور در عمــومي قلمــرو بــه آن ورود و اختــراع ابطــال بــا اینكــه  دليــل  به  است  ممكن   اما

 ایــن   شــود،مي  وارد  يخــارج  گذارســرمایه  اقتصــادی  منــافع  بر  شدیدی  تاثير  الجرم  ميزبان،
 للــيالم بــين  معاهدات و قوانين   از  گرفته  نشأت  حمایتي  انداردهایاست   سایر  به  توجه  با  اقدام

 از  صــيانت  منصــفانه،  و  عادالنــه  رفتــار  شــرط  همچــون  خــارجي  گذاریســرمایه  از  حمایت
 پرداخــت  مســتحق  امــری  خودســرانه،  اقــدام  منــع  و  گذارسرمایه  معقول  و  مشروع  انتظارات
 .شود  تلقي  مستقي  غير  مالكيت  سلب و غرامت

 دهنــده  لتشــكي   اصــلي  باید به عناصــر  غيرمستقي ،  مالكيت  تحقق سلب  حرازا  به منظور
هــا، ماهيــت اقــدامات آن شــدت  ميزان تأثير اقــدامات دولــت از جملــه اســتمرار و  یعني  آن

 تحقــقتوجــه كــرد.  گذارســرمایه مشــروع  و  معقول  انتظارات  بر  اقدامات  این   تأثير  و  دولت
 در  بــادوام  مداخلــه  نيز مستلزم  ي ثبت اختراعاز طریق ابطال گواه  غيرمستقي   مالكيت  سلب
 و باشــدمي خــود حقــوق از وی اساســي محروميــت  و  خــارجي  گذاررمایهس  مالكانه  حقوق
 بــر  دولــت  مداخلــه  اقتصــادی  تــأثير  بررســي  بــر  عــالوه  مالكيت  سلب  تحقق  تشخيص  برای

 هكــ  گذارســرمایه قطعــي و  معقــول  انتظــارات  بــه  توجــه  عمــل،  آن  ماهيت  و  گذاریسرمایه
 .دنمایاست، ضروری مي قرار گرفته دولت  اقدامات  الشعاعتحت
  جنبــه   كــه   مــداخالتي   ميــان   مشخصــي   مــرز   كــه   بایــد توجــه داشــت   دیگــر   سوی   از 
  وجــود   شــود، مي   ناميده   غيرمستقي    مالكيت   سلب   آنچه   و   دارد   حاكميتي   و   گری تنظي  
  این   در   . ارد د   بستگي   مورد   هر   خاص   احوال   و   اوضاع   به   تنها   آن   دقيق   تشخيص   و   ندارد 
ــ   های داوری دیوان   سوی   از   رویكرد   سه   زمينه  اثــر    دكتــرین   نخســت، .  اســت   شــده   ه ارائ
  آن، صــرفاً   دغدغــه   و   اســت   گذار ســرمایه   منــافع   از   حمایــت   پي   در   باشد كه مي   صرف 
ــدازه  ــزان   گيری ان ــاثير   مي ــدامات   ت ــت   اق ــر   دول   قتصــادی ا   محروميــت   مــدت   و   شــدت   ب
  بــه   كــه   اســت   پليســي   اختيــارات   رادیكــال   دكترین   رهيافت،   دومين .  است   گذار سرمایه 
  در   و   قانون   اساس   بر   كه   اقداماتي   نظریه   این   باشد. در مي   دولت   منافع   از   حفاظت   دنبال 
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  و   شــود نمي   محســوب   مالكيت   سلب   و   مصادره   پذیرد، مي   صورت   عمومي   منافع   جهت 
نيســت. در راســتای ایــن دكتــرین، برخــي از    متصــور   هــ    غرامتــي   پرداخــت   نتيجــه   در 

ه آمریكــا و  گذاری ایــاالت متحــد از قبيل معاهدات نمونه حمایت از سرمایه معاهدات  
كانادا و همچنين معاهده نفتا، ابطال اموال فكری من جمله اختراعات را با شــرایطي از  

ن فــوق،  دكتــری   دو   ميانــه   اند. در ردیف مقررات مربوط به سلب مالكيت مستثني نموده 
  تــأثير   بررســي   بــه   پليســي   اختيــارات   عتــدل م   دكترین   اساس   بر   داوری   های دیوان   برخي 

بــا    نظریــه   ایــن .  انــد یازیده   دســت   آن   هــای انگيزه   و   اهــداف   به   توجه   با   دولت   اقدامات 
های دول ميزبان  تمركز بر مفهوم تناسب اقدام صورت گرفته با منافع عمومي و تضمين 

ــرمایه  ــت از س ــارجي، در گذ در خصــوص حمای ــه   اری خ ــه   اول   درج ــي   ب ــأثير   بررس   ت
  بــه   حــال   ين عــ   در   و   پــردازد مي   خارجي   گذاری منافع سرمایه   روی   بر   دولت   ت مداخال 
  توجــه   اقــدامات   ایــن   خصــوص   در   مشــروع   انتظــارات   وجود   و   انگيزه   همچون   عواملي 

ــه   و   كنــد مي    خصوصــي   منــافع   و   عمــومي   منــافع   ميــان   تعــادل   ایجــاد   در   ســعي   نــوعي   ب
 د. رس تری به نظر مي دارد و در مجموع شاخص مطلوب   گذاران سرمایه 
  دستورالعمل   ، فقدان غيرمستقي    مالكيت   سلب   پيرامون   نامشخص   شرایط   به   توجه   با 

كند و رویكردهــای گونــاگوني كــه در    كمك   آن   مصادیق   تشخيص   به   كه   هوشمندی 
ــرمایه  ــت از س ــه حمای ــدات دوجانب ــت از  معاه ــدات حمای ــه در معاه گذاری از جمل

  مصداقي   عنوان   اختراع به   ابطال گواهي ثبت   گذاری ایران وجود دارد، پذیرش سرمایه 
انتظار نيست. اما موضوع حائز اهميت آن است كه  دور از    غيرمستقي    مالكيت   سلب   از 

  فــرض مشــخص، بــدون پيش   و   آن   خــاص   هــای ویژگي   بــه   توجــه   بــا   در هر مورد بایــد 
  بــه   توجــه   بــا   كــه   رت گيــرد صــو   داوری   های دیوان   سوی   از   مورد   به   مورد   های بررسي 
شــد؛    خواهــد   پرداختــه   مسأله   تحليل   به   كننده جع رسيدگي مر   سوی   از   منتخب   دكترین 
در خصوص ابطــال گــواهي    Eli Lilly v Canadaدیوان داوری به پرونده    رسيدگي 

رغ  عدم صدور رأی به نفع خواهــان، مؤیــد ایــن دیــدگاه اســت. در  ثبت اختراع علي 
گفــت،    تراع با عناصر سلب مالكيت غير مســتقي  نيــز بایــد تطبيق ابطال گواهي ثبت اخ 

  گذار ســرمایه   مالكانــه   حقــوق   ر د   دوام   بــا   ای توانــد مداخلــه مي   ابطال حق مذكور قطعاً 
را به دنبال داشته باشــد.    خود   حقوق   از   وی   اساسي   محروميت   محسوب شده و   خارجي 

بت اختراع، باتوجه  ای به نام ابطال گواهي ث بيني پدیده همچنين، هرچند هدف از پيش 
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تــوان بــا قطعيــت بيــان  باشد، نمي حمایت از حقوق جامعه مي به موارد اعمال آن، غالباً  
اند. لــذا  ت كه تمامي تصميمات ناظر بــر ابطــال، صــرفاً در ایــن راســتا اتخــاذ شــده داش 

زمينه و هدف واقعي از ابطال، حتي در صــورتي كــه مقــررات مربوطــه، ابطــال    بررسي 
ب مالكيت اســتثناء  جمله اختراعات را صراحتاً از ردیف اقدامات سال اموال فكری من  

ه پيداســت ایــن بررســي در مــواردی كــه  رســد. ناگفتــ كرده باشند، ضروری به نظر مي 
كنــد. عــالوه بــر  معاهدات مرتبط چنين صراحتي ندارند، به طریق اولي اهميت پيدا مي 

  گذار ســرمایه   قطعي   و   معقول   این، در نظر گرفتن كيفيت اثرگذاری ابطال بر انتظارات 
 . است   ضروری   نيز 
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