
 

 

شده توسط ناقض در اثر نقض،  استرداد سود تحصيل

اي براي جبران خسارت ناشي از نقض حقوق  ضابطه

  ) تطبيقيمطالعه ( فكري مالكيت
  

3، محمود صادقي2، محمد شاه محمدي1∗∗∗∗محمد عيسائي تفرشي
 

  
 ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس استاد گروه حقوق   .1

 ي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراندكتري حقوق خصوص .2

  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  دانشيار گروه حقوق .3
  

  30/3/91:                                     پذيرش                       18/2/91: دريافت
 

 چكيده

به وارد استراد سود تحصيل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشي براي جبران خسارت 
از سوي برخي  كه است مبتني بر قاعده جلوگيري از دارا شدن ناعادالنه وحقوق مالكيت فكري 

ي نقض اين حقوق، اجرا ضمانتعنوان  رهاي پيشرو در زمينه حقوق مالكيت فكري بهكشو
  . بيني شده است پيش

شده  تفويتاين ضابطه جبران خسارت، ممكن است از سوي خواهان در كنار ضابطه منفعت 
 ،ارت نگرددخواهان يا جايگزين آن مورد مطالبه قرار گيرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خس

  . روش مناسبي براي محاسبه خسارت است
 خواهان به صرف اثبات معامالت ناقض، مستحق استرداد سود ،براساس اين ضابطه

كه خوانده اثبات كند تمام يا بعض سود حاصل از   مگر اين؛از آن معامالت خواهد بودحاصل 
  .  استمعامالت مذكور منتسب به عواملي غير از حق فكري نقض شده
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 ولي با ؛بيني نشده است اي پيش  چنين ضابطه،مالكيت فكري كشورمان در قوانين خاص
كه (مبحث استيفا در  از جمله ،در فقه و حقوقبالجهت توجه به پذيرش قاعده منع دارا شدن 

) ده شده دابدون ارتكاب خطابالجهت  اجازه استرداد اموال و دارايي تحصيل شده ،براساس آن
تواند منافع تحصيل شده توسط ناقض در اثر  توان نتيجه گرفت زيانديده به طريق اولي مي مي

 . را مسترد كند) ارتكاب خطا(نقض حقوق مالكيت فكري 

  
  جبران خسارت، ناقض، شده سود تحصيل، استرداد :واژگان كليدي

  

  مقدمه . 1
هاي نقض مالكيت فكري، وقتي اثر اجرا ضمانتعنوان يكي از  جبران خسارت به

. شود واپيشگيرانه خواهد داشت كه مانع از منتفع ماندن ناقض و بقاي سود نزد 
 الحصول ناشي از نقض و ميزان خسارتي كه در  نوعاً با محاسبه سود ممكن اشخاص

 اگر. كنند  اقدام به نقض مي،خواهند شدآن  ملزم به پرداخت ،صورت محكوميت
از نقض نسبت به مبلغ محكوميت حاصل  ناقض بيانگر زيادتر بودن سود محاسبات

از حاصل باشد، انگيزه نقض سودجويانه وجود خواهد داشت و بالعكس اگر بداند سود 
، احتمال نقض به قصد استاز خسارت موضوع حكم احتمالي تر  كم معادل يا ،نقض

  . يابد تحصيل سود كاهش مي

 مطالبه خسارت ناشي از نقض مالكيت فكري، ممكن است به 1در كشور انگليس
  :هاي زير صورت گيرد روش
  

  2دارنده مالكيت فكري در اثر نقضشده  تفويت منافع .1-1

توان توليد و فروش محصول نقض  براساس اين ضابطه، دارنده حق در صورت اثبات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   همانند حقوق آمريكا ، آلمان و فرانسه.1
2. right holder’s lost profits  
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) شروط پاندوئيت( و وجود تقاضا در بازار ، كاالي جانشينفقدان ،اثبات ميزان سود ،شده
  . تواند منافع از دست رفته خود را مطالبه كند مي

  

  1االمتياز متعارف   حق.1-2

شود كه اگر زيانديده در يك مذاكره   فرض مي،طبق اين ضابطه براي تعيين خسارت 
االمتياز دريافت    حقعنوان داد چه مبلغي به برداري مي مفروض به ناقض اجازه بهره

االمتياز قراردادهاي ليسانس مشابه، اقدام به تعيين   نظر گرفتن حق سپس با در. كرد مي
  . كنند  ميزيانديدهعنوان خسارت قابل پرداخت به  االمتياز متعارف به  حق

  

 استرداد سود تحصيل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق .1-3

  فكري مالكيت
 در برخي كشورها از جمله انگليس استموضوع اين مقاله بررسي آن  كه   روشاين 
  2. گيرد قرار مي فادهاستهاي قبلي مورد   عنوان روش جايگزين يا مكمل روش به

هاي فكري، ممكن است نقض  اموال و دارايي هاي خاص با توجه به ماهيت و ويژگي
كه هيچ خسارتي به منافع  در حالي، وق به نحوي باشد كه ناقض منتفع شوداين حق

زيرا امكان  ؛ كاسته نگردد،موجود دارنده حق وارد نشود و منافع او در اثر نقض
  . استفاده همزمان چند شخص يا چند نوع استفاده همزمان از اموال فكري وجود دارد

 ولي معامالت انجام شده توسط ،اشدممكن است اثبات منافع تفويت شده، مقدور نب
 منطقي نيست ،در چنين شرايطي. سادگي قابل اثبات باشد از آن بهحاصل ناقض و سود 
  . بماندجبران  يبوارد كه خسارت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. reasonable royalty 

 قانون حق اختراع مصوب 61 ماده 1، بند 1949هاي ثبت شده مصوب   قانون طرح»ب« 11 ماده 1 بند »ب«شق . 2
 قانون عالمت 14 ماده 2 و 1 و بند 1988رايت، طرح صنعتي و حق اختراع مصوب   قانون كپي96 ماده 2، بند 1977

  .1994 تجاري مصوب
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تر از مقدار  ها ممكن است ميزان سود تحصيل شده ناقض بيش در برخي پرونده
تواند   آيا خواهان مي،در اين موارد. مالكيت فكري باشدمنافع از دست رفته دارنده حق 

خسارت خود را براساس سود كسب شده توسط ناقض در اثر نقض، مطالبه كند؟ چنين 
  دعوايي چه اركاني دارد؟

توانند  اصول حاكم بر اين ضابطه جبران خسارت چيست؟ آيا محاكم ايران مي
  براساس اين ضابطه، حكم به پرداخت خسارت دهند؟

  

مفهوم، مبنا و اركان ضابطه استرداد سود تحصيل شده . 2

  ناقض در حقوق انگليس
در اين بخش، ابتدا مفهوم اين ضابطه و سپس مبنا و اركان آن مورد بررسي قرار 

 به نحوي كه با اين توضيحات بتوان راجع به قابل اجرا بودن و نبودن آن ؛گيرد مي
  .  كرداظهارنظر ،يني نشدهب اي پيش  كه چنين ضابطهدرحقوق ايران

  

   مفهوم. 2-1

رود و  به كار مي accounts of defendants profitsاين اصطالح معادل واژه انگليسي 
به دارنده حقوق مالكيت فكري، منافع وارد ست كه براي جبران خسارت  ابدين معنا

وارد ه به ميزان خسارت واقعي تحصيل شده ناقض در اثر نقض اين حقوق، بدون توج
به خواهان و صرفنظر از امكان يا عدم امكان تحصيل و كسب همين منافع توسط او، 

 معادل ،به خواهانوارد يعني ميزان خسارت ، محاسبه و به خواهان پرداخت شود
بنابراين، خواهان به جاي .  عايد خوانده شده است،منافعي است كه به واسطه نقض

  . دكنبه خود بايد منافع تحصيل شده توسط خوانده را اثبات وارد اثبات ميزان ضرر 
 اين است كه هيچ كس نبايد از خطا و رفتار ،دليل منطقي اين روش جبران خسارت

ناقض در اثر استفاده از حق مالكيت فكري ديگران، . ]435، ص1[ اشتباهش سود ببرد
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 زيرا ؛كه استحقاق آن را نداردد ساز ميو سودي را عايد خود كند  منافعي را استيفا مي
  1.كند كه خود نكاشته است محصولي را برداشت مي

 ولي پشت ،تر وجود داشته  پيش، خسارت استردادي كهدر اين خصوص گفته شده
  . ]27، ص2[االمتياز متعارف پنهان بوده است   همچون حق،عناوين ديگر

مقصود از رأي يا دستور محاسبه  :گفته 2»سلدجا«ي  قاض،اين ضابطه در توضيح 
 اين ...  موفق در دعواي تقلب در عرضه كاال وبه نفع خواهانِ سود تحصيل شده ناقص
 ]. 34، ص3[عادالنه خوانده جلوگيري شود است كه از دارا شدن نا

كه در دهه  ا اينشد ت قراردادي اعمال ميغيراين ضابطه صرفاً در مورد خسارت 
گذشته از سوي مجلس اعيان انگليس در زمينه نقض قراردادي نيز مورد استفاده قرار 

  . گرفت
  ضابطه منافع تحصيل شده ناقض در اثر نقض، از سوي مجلس 2001در سال 

خوانده كه ]. 647، ص4[ مورد استناد و استفاده قرار گرفت اعيان براي نقض قرارداد
 سال زندان محكوم گرديده 42منيتي بود به اتهام جاسوسي به عضو پيشين سرويس ا

. از ناشر دريافت كرد زيادي مبلغ ، خاطراتش را نوشت و براي آن1990در سال او  .بود
نامه را امضا كرده بود كه اطالعات  يك تعهد،)فرار(او هنگام اشتغال و قبل از ترك كار 

 را وچه غيرمحرمانهاش، چه محرمانه  خداميرسمي تحصيل شده در طول دوران است
اطالعات اكتسابي خوانده در دوران «: دادگاه بدوي چنين استدالل كرد. افشا نكند

 ديگر محرمانه نبوده و هيچ نفع ،افشا شده است اواستخدام كه در كتاب خاطرات 
 بنابراين، دعواي خواهان را .»ها وجود نداشته است  عمومي در جلوگيري از انتشار آن

  . رد كرد
دادگاه بدوي و ارجاع پرونده به مجلس اعيان، لرد نيكالس ي أرپس از اعتراض به 

. »كند شرايط استثنايي پرونده، ضابطه محاسبه سود ناقض را توجيه مي«: اعالم كرد
  :شرايط استثنايي عبارت بودند از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. reaps where she has not sown  

2. Sladeje 
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 امنيتي با انگيزه مالي تعهدشان را نقض هاي يك از سرويس اين حقيقت كه هيچ  -
 نكنند؛

هايش بر روي  ناشي از محاسبات و اشاره 1»كيبل«تر تقاضاي خريد كتاب   بيش -
يعني عامل اصلي خريد كتاب، همان اطالعات افشا شده  ؛هاي ابتدايي تعهدش بود نقض
 . ]139، ص5[بود 

 اين توقع ايجاد شده ،ز نقض قراردادديدگان ناشي اپس از صدور اين رأي براي زيان
) غير از مالكيت فكري(ها  تواند به خاطر ساير ضمان كه ضابطه سود تحصيل شده مي

  . نيز موضوع رأي قرار گيرد
 به بعد چنين رأيي صادر نشده است و حتي گفته شده در دو 2001البته از سال 

مقرر داشته است كه ضابطه  ده، دادگاهمطرح ش »كيبل« ايدعوپرونده ديگر كه بعد از 
ويا  ]647، ص6[محاسبه سود ناقض در اثر نقض، در مورد ضمان ناشي از مزاحمت 

؛ تواند موضوع رأي قرار بگيرد نمي] 647، ص7[ضمان ناشي از نقض مسؤوليت قانوني 
دستور موقت (كه ساير طرق جبراني  هاي استثنايي و خاص زيرا اين ضابطه در پرونده

  ]. 14، ص8[گردد  نامتناسب است، اعمال مي) و مطالبه خسارت
  

اعمال ضابطه در مورد جبران خسارت ناشي از نقض غيرقراردادي . 2-2

  مالكيت فكري

 دو طريق ديگر براي جبران خسارت ناشي از نقض مالكيت ،عالوه بر دستور موقت
  شده،مقايسه) به محكوم(توسط خواهان از نظر ميزان خسارت صنعتي وجود دارد كه 
تر دعاوي مالكيت صنعتي، ابتدا  در بيش. گيرد اد قرار ميتنمورد اسسپس يكي از آن ها 

صورت احراز مسؤوليت، دستور  كند و در دادگاه اصل مسؤوليت را بررسي مي
را ) بر تصميم خواهان بنا(محاسبه ميزان خسارت خواهان يا سود خوانده در اثر نقض 

  . كند صادر مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Blake 
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براي خواهان قدري ) ضابطه سود تحصيل شده در اثر نقض(خاب اين روش انت
اش نامطمئن   پيچيده و نتيجه، زيرا ممكن است مراحل حساب كردن؛غيرمعمول است

 ، خواهان با انتخاب اين ضابطه،كه در برخي موارد مضافاً اين ؛]13، ص5[باشد 
 از قانون 97 ماده 2ند امتيازاتي همچون امكان مطالبه خسارات تأديبي موضوع ب

  . دهد  انگليس را از دست مي1988رايت، طرح صنعتي و حق اختراع  كپي
طبق قوانين موضوعه، ضابطه محاسبه سود ناقض ممكن است به خاطر نقض 

 قرار گيردي أررايت، طرح صنعتي يا حق اجرا موضوع  عالمت تجاري، حق اختراع، كپي
  . ]34، ص9[

  

   ضابطه استرداد سود تحصيل شده ناقضمبناي. 2-3

شود  دانان و نظريه قضات كه در آراي قضايي انعكاس يافته، استنباط مياز تفسير حقوق
كه مبناي ضابطه محاسبه سود تحصيل شده ناقض، اصل جلوگيري از دارا شدن 

ه دارا شدن هايي ك  پيشرفته متعهد است براي پروندههر نظام حقوقي. استبالجهت 
بيني كند  هاي جبران پيش  شوند، طرق و روش بالجهت يا سود بردن ناعادالنه ناميده مي

منع ) ها يا مال آن شخص(و شخص را از نگهداري پول يا سود گرفته شده از ديگران 
 . ]3، ص10[ها برخالف وجدان است   زيرا نگهداشتن آن ؛دكن

 است كه به موجب آن شخص نبايد مجاز باشد به اصلي كلي «،منع استفاده ناعادالنه
 دارا شود، بلكه بايد مال يا منافعي را كه ،طور غيرعادالنه و به زيان شخص ديگر

كند و هنگامي كه چنين عملي   در مواردي كه عدالت و انصاف اقتضا مي،تحصيل كرده
يا غيرمستقيم مستلزم نقض يا نفي حقوق يا مخالفت با نظم عمومي به صورت مستقيم 

يابد كه شخص پول يا منافعي   استفاده ناعادالنه هنگامي تحقق مي... نباشد مسترد دارد
. دارد  كسب كرده و نگه مي، متعلق به ديگري است،را كه بر حسب عدالت و انصاف

دهد حق   كه مالي را به علت اشتباه در هويت شخص ديگري به او ميشخصيبنابراين، 
  . ]370، ص11[»  آن را پس بگيرد، نظريه مذكوردارد به موجب
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اي يا  به روش جبران مبتني بر اصل منع دارا شدن بالجهت، روش جبران اعاده
  : موارد زير استشود و شامل  گفته مي1استردادي

 اعاده يك مال كه ناعادالنه به دست آمده و علت طرح دعوا، دارا شدن خوانده به -
  هزينه خواهان است؛

  .  ارتكاب خطا است، كه علت طرح دعوا در چنين مواردي به خاطر خطا  اعاده-
 ژرمني شناخته  ـال و رومي  حقوقي كامناي در نظام ت اعادههر دو سيستم خسار

 وجوه تمايز بين اعاده به هاي اخير به طور چشمگير  در سال. ]7، ص2[شده هستند 
طر خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شدن بالجهت و اعاده به خا دليل دارا

اين دو دسته از طريق علت طرح دعواي مربوطه تمييز داده ]. 9، ص12[اند  شده
، زيرا در دسته اول، علت طرح دعوا صرف بي دليل بودن انتقال مالي از دارايي شوند مي

يك شخص به ديگري است؛ در حالي كه در دسته دوم علت طرح دعوا تحصيل مال از 
  .طريق ارتكاب خطاي مدني است

  
  2 استرداد به خاطر دارا شدن بال جهت.2-3-1

اي كه ناعادالنه  هركس به هزينه غير و بدون سبب قانوني دارا شود، ملزم است به اندازه
او .  باشدنيت حسنداراي اگرچه  ،دكندارا شده، از باب خسارت در حق غير پرداخت 

از ) مالباخته( دارا شده يا آنچه ديگري بين آنچه) مبلغ(ترين قيمت   كممكلف به استرداد
  . ]1247، ص13[ خواهد بود، دست داده

نيت و بدون  دعوا به خاطر استرداد مالي باشد كه طرف بدون سوء موردي كه
 دسته از دعاوي  ولي به هزينه خواهان تحصيل كرده است، مصداق اين ،ارتكاب خطا

  اگر دارنده ورقه اختراع در اثر يك قرارداد ليسانس،عنوان مثال به. اي است اعاده
 . جهت وارد دارايي او شده است  بي، وجوهي را دريافت كرده، مبلغ دريافتي،اعتبار بي

درخصوص . نتيجه مناسب در چنين دعوايي، اعاده دارايي كسب شده بالجهت است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. restitution 

2. restitution of an unjust enrichment 
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گردد يا  ط مورد نظر مشمول قاعده منع دارا شدن بالجهت ميكه آيا ماهيت و شراي اين
آيا خوانده منتفع  : سؤالي مطرح شده استارهچخير و براي تجزيه و تحليل آن، روش 

النه بوده دآيا اين دارا شدن نا عا شده است؟ آيا اين نفع به هزينه خواهان بوده است؟
  .]27، ص2 [يي وجود دارداست؟ آيا دفاعي قانوني در مقابل چنين دعوا

  
   استرداد به خاطر ارتكاب يك خطا.2-3-2

 ولي پشت عناوين ديگري همچون ،اي تاكنون موجود بوده گونه خسارات اعاده اين
ي كه علت ا  ولي امروزه برخي دعاوي؛]7، ص14[االمتياز متعارف پنهان بوده است   حق

رارداد، مسؤوليت مدني قهري، و نقض نقض قاز قبيل (ها ارتكاب خطاي مدني   اقامه آن
. گردد از سوي خوانده عليه خواهان است، منتهي به صدور حكم اعاده مي) وظيفه اعتماد

بحث اصلي اين نيست كه علت و سببي . امور متفاوتي است تمركز بر ،در اين دعاوي
 به جاي طرح دعواي مطالبه اين است كه آيا خواهان، بلكه براي طرح دعوا وجود دارد

غرامت به خاطر خطاي مدني، مستحق اعاده همه يا مقداري از سود تحصيلي ناقض در 
  ؟است يا خيراثر نقض 

 در پروندهنخست  كه -دعواي مطالبه منافع ايجاد شده توسط نقض كننده قرارداد
 است) نقض قرارداد( به خاطر خطا  دعواي اعاده-پذيرفته شد 1» بليك عليهدادستاني«
 . ]10، ص14[

 خواهان بايد اثبات كند كه خوانده عليه او مرتكب يك خطاي مدني ، در اين دعاوي
اين موضوع كه آيا سبب . شده است) جرم، نقض قرارداد يا خطاي منصفانه مثل شبه(

خواهان به جاي  اين است كه آيامهم ، بلكه اهميت ندارد ،طرح دعوا موجود است يا خير
اقامه دعوا براي غرامت و خسارت ناشي از خطاي مدني، مستحق مطالبه تمام يا بعض 

اثبات دارا شدن جا  اين؟ در است يا نهكار در اثر خطا منافع تحصيل شده توسط خطا
ان خسارتي ارتباط به طريق جبر، بلكه عنوان يكي از اسباب طرح دعوا مطرح نيست به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Attorney General v. Blake 
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دارد كه خواهان ممكن است به خاطر خطايي كه مبناي طرح دعوا قرار گرفته، استحقاق 
  . ]621، ص2[اعاده را داشته باشد 

  

  اركان ضابطه استرداد سود تحصيل شده توسط ناقض در اثر نقض . 2-4

   :تآميز براساس اين ضابطه ضروري اس اثبات موارد زير براي طرح دعواي موفقيت
  
  ) تقصير( نقض حق مالكيت فكري در اثر خطاي مدني .2-4-1

لذا اين سؤال مطرح . است گفتيم كه اعمال اين ضابطه، به خاطر ارتكاب خطاي مدني
شود كه منظور از خطاي مدني چيست؟ بديهي است از نظر حقوقي، فعل و عمل قابل  مي

عنوان  ها به ياري از ضماناگر چنين بود بس. سرزنش با ارتكاب خطا مساوي نيست
عنوان خطا  توانستند به نمي) يد اماني(نمونه نقض قرارداد و نقض وظيفه ناشي از اعتماد 

در نتيجه هميشه قابل سرزنش و  مطلق است ،ها  تلقي گردند، زيرا مبناي اين مسؤوليت
  . ]622، ص2[ند يستن

جزايي غيرنقض عهد  ،خطاي مدنينقض وظيفه يا حق قانوني ديگران است و  ،خطا
از قبيل ضمان ناشي از نقض قرارداد، اعتماد، وظيفه قانوني ويا نقض در اجراي وظيفه 

، 15[عنوان موضوع اصلي يك دعواي مدني تلقي شده است  عمومي است كه به
  . است به معناي تقصير در حقوق ايران ،كه در واقع ]1643ص

اعاده . عنوان نقض وظيفه قابل استناد است ري است كه اثرش بهگفته شده خطا رفتا
 در حالي ؛ندارد نيازي به اثبات وظيفه ابتدايي و نقض آن ،براساس دارا شدن ناعادالنه

به نحوي كه در  است،كه اعاده به خاطر خطا دقيقاً مرتبط با نقض يك تعهد اوليه 
ان خسارت در موارد ضمان، از نقض يك وظيفه  وظيفه جبر:ها گفته شده  آن تشخيص

، 2[ در حالي كه درمورد دارا شدن ناعادالنه چنين نيست ،گيرد ابتدايي سرچشمه مي
  . ]622ص

 ؛)ها و نقض قرارداد شامل ضمان(ال  خطاي مدني كامن )1 :خطاهاي مدني دو گروهند
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نگي، تحصيل مال به شامل نقض وظيفه اعتمادي، نقض محرما(خطاي منصفانه  )2و 
كه با مصاديق اعاده دسته اول ) صادقانه، يا معاونت در نقض وظيفه اعتمادغيرصورت 

  . ندمتفاوت) ... اكراه، اشتباه، اجبار و(
توان  نقش تقصير در مسؤوليت ناشي از نقض اموال فكري يكسان نيست و مي

   :را به دو بخش تقسيم كردها    آن،براساس ضرورت يا عدم ضرورت احراز تقصير
مسؤوليت ناشي از نقض بخشي از اموال فكري مطلق و اثبات تقصير ضرورت   -
رايت، ممكن است اعمال  صنعتي، نقض حق مالي اجرا و كپي در نقض ابتدايي طرح: ندارد

يعني  ؛مبناي مسؤوليت مطلق مورد حكم قرار گيرد ضابطه محاسبه سود ناقض بر
دانسته و دليلي نداشته كه باور كند كاالي موضوع  د ادعا كند كه نميتوان خوانده نمي

 مصنف بوده يا واجد حق طرح صنعتي مورد ادعا در پرونده  ولفؤمدعوا مشمول حق 
نظريه مسؤوليت مطلق در مورد مسؤوليت اعاده، ناشي از نقض ]. 34، ص9[بوده است 

 1949هاي صنعتي   قانون طرح9 ماده 1چند بند  هر؛ساير اموال نيز قابل اعمال است
 . كند حكمي مغاير را بيان مي

بيني كرده، اثبات آگاهي   اعمال ضابطه اعاده را پيش،تر مواردي كه قانون در بيش -
و علم ناقض به حقوق مالكيت صنعتي يا وجود شرايط و داليلي معقول براي دانستن او 

گردد ويا در برخي موارد چنانچه اگر اين آگاهي  اثبات ن. را ضروري دانسته است
 .  مسؤوليتي متوجه خوانده نيست،خالف آن از سوي خوانده اثبات شود

  
   شدن خوانده) دارا( منتفع .2-4-2

 كه نفعي قابل ارزيابي به پول ببرد، دارا شده شخصي  كهدر اين خصوص گفته شده
نفع معنوي و ناشي از كار   خواهو مقداري پول و ارزش مالي باشد ،است، خواه اين نفع

   :دارا شدن ممكن است به صورت مثبت يا منفي باشد]. 213، ص16[ديگري 
 ؛ مانندكه مالي را دريافت كند كه قابل تقويم به پول است  مثل اين،دارا شدن مثبت-

 .  براي پرداخت يك دينشخصيرسيد پول، سند زمين يا كاال يا حق 
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هايي را كه او بايد به طور متعارف  شامل مواردي است كه هزينه: يدارا شدن منف -
 يعني از دارايي منفي و بدهي او ،كندكرده، نپردازد و اندوخته  و معقول پرداخت مي

 منافع قابل  موارد  اگرچه اين. مثل ابرا شدن از تعهد يا دين توسط ديگري ؛كاسته شود
 نپرداختن ،عنوان مثال به. گذاري هستند ولي قابل ارزش،دهند  نميتقويم به پول را تشكيل

 پوندي 100 پوند هزينه، به اندازه يك چك يا رسيد قابل تبديل به پول 100) و اندوختن(
  . ارزشمند است

شود يا يك خانه  گردد، يك كتاب نوشته مي موردي كه يك كنسرت ارائه ميدر 
بين . انده از خدمات خواهان منتفع گرديده استتوان گفت كه خو گردد، مي احداث مي

 و خدماتي ، مثل احداث ساختمان،خدماتي كه منتهي به يك كاال و محصول عيني گردد
اند و گفته شده كه دومي از   تفاوت زيادي قائل شده،اي نداشته باشد كه چنين نتيجه

بايد براساس موارد جبران اعاده است و حتي در مورد اول نيز گفته شده كه خدمات 
يعني مبلغ قابل استرداد براساس ارزش كاال يا  ؛نتيجه حاصل شده ارزيابي گردد

 نه براساس ارزش خدمات مصرف ،گردد وجود آمده ارزيابي ميه محصول نهايي ب
  . شده و نيروي كار تلف شده

  
  رابطه سببيت بين نقض حق مالكيت فكري و سود تحصيل شده توسط ناقض.2-4-3

طه استرداد سود تحصيل شده ناقض، وجود رابطه سببيت بين سود تحصيل در ضاب
تواند   يعني خواهان منافعي را مياست؛شده و خطا، يكي از شرايط پذيرش دعوا 

) خطا( بدون رضايتش ،او خوانده در اثر استفاده از حقوق مالكيت فكري استرداد كند كه
 رابطه سببيت در اعاده به جهت دارا شدن در حالي كه معناي ؛به دست آورده است

وجود رابطه بين كاسته شدن از دارايي خواهان و افزوده شدن بر دارايي بالجهت، 
  . استخوانده 

يعني خطا بايد علت  ؛ست اطرح دعواي اعاده به خاطر خطاپيش شرط رابطه سببيت، 
اگر خوانده همان سود را .  خوانده باشدم منفعت تحصيل شده توسطواقعي و مسلّ
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اي  بدون ارتكاب خطا تحصيل كرده بود، توجيهي براي طريق جبران خسارت اعاده
 استثنائاتي بر آن مكن استاما همانند پرداخت خسارت به خاطر ضرر، م ؛وجود نداشت
تكب شده و هريك از آن خطاها تر از يك خطا مر كه خوانده بيشي ي جا؛ مثلوارد باشد

  . كافي است وجود آمدن منفعت اكتسابي اوه براي ب
از جمله مبلغ قابل استرداد به خاطر  ،برخي موضوعات مطرح شده در مبحث سببيت

خطا و اين موضوع كه بايد بابت مهارت و تالش خوانده مبلغي به او داده شود، بهترين 
 يعني خوانده براي نگه داشتن بخشي از .استري منافع مربوط به سببيت و دو هاينظر

  . سود بايد ثابت كند بين منافع و مهارت و تالشش  رابطه سببيت وجود دارد
  

ضابطه استرداد سود تحصيل شده توسط ناقض و قواعد . 3

  مشابه در حقوق ايران
ا حتي ضمني يك از قوانين و مقررات مالكيت فكري كشورمان، به صورت صريح ي هيچ

چون در حقوق ايران «: گفته شده دليلبه همين . اند به ضابطه مذكور اشاره نكرده
بيني نشده است بايد با همان روش  راهكار مطالبه سود تحصيل شده ناقض پيش

با تعيين و . ]274، ص17[» جبران شودوارد زيان ) محاسبه خسارت خواهان(مرسوم 
 ممكن است بتوان احكام مشابه آن را در حقوق ايران يافت و ،هبررسي مبناي اين ضابط

عنوان ضابطه جبران خسارت استفاده  در مواردي كه منع صريح قانوني نباشد، از آن به
عنوان   اجراي قاعده منع دارا شدن بالجهت را به،گونه كه برخي نويسندگان  همان؛كرد

  . ]196، ص16 ؛323، ص18[اند  طريق جبران، قابل اعمال دانسته
  

  قاعده منع دارا شدن بالجهت در حقوق ايران. 3-1
منع اكل مال به باطل، (كه در متون حقوقي تحت سه عنوان مختلف  در تعريف اين قاعده

بالجهت استفاده «: آمده، گفته شده) عادالنه و منع دارا شدن بالجهتغيرمنع دارا شدن 
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 به  ووني يا قراردادي به زيان ديگري دارا شودآن است كه شخص بدون يك علت قان
كه مبناي قانوني يا  عادالنه و بدون اينغير به طور شخصي به دارايي ،تعبير ديگر

صورت بر طبق  قراردادي وجود داشته باشد، به زيان ديگري افزوده شود كه در اين
رفته شده است، اي كه در اكثر كشورها پذي عدالت و انصاف و براساس قاعده

 زيانديدهدست آورده يا بدل آن را به ه كننده بايد عين مال را كه از اين طريق ب استفاده
  . ]370، ص19[» برگرداند

  

  در حقوق ايران »منع دارا شدن بالجهت «مصاديق اعمال قاعده. 3-2
رتكب هيچ  م،كه شخص دارا شده اعمال قاعده منع دارا شدن بالجهت در مواردي -1

  .تقصير و خطايي نشده است
مسؤوليت مدني  دعواي  متمايز از، استفاده بالجهتدعواي استرداد به استناد قاعده

 و در اكثر كشورهاي جهان اي جداگانه است  مسؤوليت مدني مقولهاوالً : زيرا؛است
 نه از ، مطرح نيستدر حالي كه در استفاده بالجهت چنين شرطي است،مبتني بر تقصير 

كننده فقط تا حدي   استفاده، در استفاده بالجهتثانياً. لهسوي متعهد و نه از سوي متعهد
 تمام ،در حالي كه در مسؤوليت مدني ،كه به دارايي او افزوده شده ضامن است

 اگر«: دارد  قانون تجارت مقرر مي319ماده ]. 373، ص19[خسارات بايد جبران شود 
ساله مطالبه  طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج وجه برات يا فته

 وجه ،حصول مرور زمان اموال منقوله تواند تا طلب يا چك مي  دارنده برات يا فته،كرد
  .  مطالبه نمايد،آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بالجهت كرده است

طلب يا چك يكي از  اري است كه برات يا فتهحكم فوق در موردي نيز ج :تبصره
 .»شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد

 337  و336، 302، 301از جمله مواد (در حقوق ايران  تر مصاديق اين قاعده بيش
  . هستندمشمول اين بخش ) قانون مدني

ز قوانين جاري يك ا هيچ: اعمال قاعده منع دارا شدن بالجهت درمورد خطا -2
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 . بيني نكرده است كشور، اعمال اين ضابطه را درمورد خطا پيش

دانان استفاده بالجهت را به دليل فقدان شرط تقصير از مسؤوليت مدني برخي حقوق
به مواردي دارد   يعني معتقدند كه اين ضابطه اختصاص؛]370، ص19[اند  هكردتفكيك 

رسد، اين قاعده در مواردي كه  ولي به نظر مي . مرتكب تقصيري نشده است،كه خوانده
 زيرا تفاوت استيفاي مشروع با ؛ مرتكب تقصير شده نيز قابل اعمال است،خوانده

 ،هرگاه اذن يا اجازه موجود باشد. استيفاي نامشروع در استفاده با اذن و اجازه است
اعمال اين ه وقتي پذيرفتيم ك. شود وگرنه نامشروع محسوب مياست استيفا مشروع 
 نامشروع و بدون اذن  در مواردي كه استيفا،ممكن استاستيفاي مشروع  قاعده درباره

 . مالك بوده، به طريق اولي اين قاعده قابل اعمال خواهد بود

براي . استعيناً همان مستندات استفاده مشروع جا  اينو مستندات ضمان در  داليل
راز حرمت و ضمان استفاده نامشروع، فقها تقريباً به همان آيات و احاديث متوسل اح

كه به  است 337 و 336مستند استفاده نامشروع در قانون مدني نيز همان ماده . شده اند
شود و   پس اين مواد شامل استيفاي نامشروع هم مي.اند صورت مطلق بيان شده
هم   يا مال ديگري از طريق اجبار و اكراه و امثال آن باشد بازچنانچه استفاده از عمل

 يعني كسي كه ؛شود اين نتيجه از قاعده اولويت فهميده مي. است ضامن ،كننده استفاده
 مسؤول است به طريق اولي براي استفاده نامشروع نيز مسؤول ،براي استفاده مشروع

  . ]323، ص18[ خواهد بود
 قانون مدني مفهومي محدود از 337 و 336مواد   كهخصوص گفته شدهدر اين 

كند كه استفاده ناروا به امر يا اراده   تفاوت نمي،از نظر انصاف. كنند استيفا را بيان مي
آنچه در اين . استفاده كننده انجام شود يا در نتيجه اقدام شخص ثالث يا حادثه خارجي

ويژه جبران  هها و ب هم خوردن تعادل بين دارايي گيرد بر زمينه مورد توجه قرار مي
 ، استفاده صورت پذيرفته و از اين ديدگاه،وضع ناهنجار كسي است كه به زيان او

 مشروع ي خطايي تحقق يافته يا اعمال ارتكاب،ناحقاهميتي ندارد كه آيا در راه استفاده 
كننده باشد يا   شخص استفاده،يبردار بوده است و نيز اهميتي ندارد كه وسيله بهره
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 خطا هيچ نقشي در اعمال يا عدم اعمال قاعده اوالًطبق اين نظر، . ]196، ص16[ديگري 
موردي است كه ارزش از يك دارايي به دارايي ديگر منتقل   قاعده مختصثانياً. ندارد
  . كه جهت قانوني وجود داشته باشد  بدون اين،شده

ال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون «: فرمايد  سوره نساء مي29ه خداوند در آي
كه به تراضي   مگر اين، يعني اموال يكديگر را به باطل نخوريد؛»تجارت عن تراض منكم

آيد كه توزيع ثروت  خوبي بر مي از مجموع دو بخش اين آيه به. نتيجه تجارت باشد و در
از راه مشروع و اسباب قانوني  دبايارايي به دارايي ديگر جايي اموال از يك د و جابه

، 16[توان مال ديگري را به باطل خورد و به هزينه او ثروتمند شد  صورت پذيرد و نمي
  . ]194ص

كه انتخاب  ]194، ص16[مختلفي ارائه شده است  هاينظر ،در مورد مبناي اين قاعده
، براي اعمال قاعده منع دارا شدن بالجهت.  گذاردجا تواند آثار متفاوتي بر مي هريك

   :دشو ميبسنده ها   آن ذكر فقط بهكه  مطرح گرديده شرايطي
  ،دارا شدن خواندهـ 
 ،كاستن از دارايي خواهانـ 
 شدن از دارايي خواهان و افزوده شدن بر دارايي وجود ارتباط ميان كاستهـ 
 ،خوانده
 ،فقدان سبب قانوني براي انتقال ارزش و دارايي از خواهان به خواندهـ 
 . نوعي بودن دعواـ 

برخي موجود بودن دارايي كسب شده را براي اجراي اين قاعده ضروري دانسته و 
 از دعوا تحقق  يافته و از بين نرفته باشد،  بايد پيشخوانده دعوا »دارا شدن«: اند گفته
 زيرا صرف تحصيل دارايي ؛اند هكرد در حالي كه هيچ دليلي بر آن ارائه ن،]215، ص16[

 براي طرح .و نفع كافي است كه دارا شدن بالجهت محقق گردد و قاعده منع جاري شود
 اگر ، يعني نرفته باشد ضرورت ندارد كه دارايي كسب شده باقي و از بينچنين دعوايي

در . است د، مسؤولواز بين بر  مال آنو كه متعلق به ديگري است حفظ نكند مالي رااو 
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يد ناقض . كفايتي خوانده را بپردازد  بيخواهان نبايد هزينه: توان گفت تأييد اين نظر مي
 تا در صورت از نقض حق مالكيت صنعتي ديگران، اماني نيستحاصل نسبت به منافع 

  .  رافع مسؤوليت او گردد،)فرض عدم تقصير با (از بين رفتن منافع
 از ؛مختلفي قابل طرح است هاينظر ،درمورد زمان ارزيابي سود و نفع تحصيل شده

، 18[ نه زمان طرح دعوا ،استفاده از منافع دانسته شده  زمان،جمله مالك ارزيابي
  ]. 325ص

 هيچ ذكري از قاعده ، قانون تجارت319ماده در  بجز ،اگرچه در قوانين موجود
، 265، 337، 336 از جمله مواد ، اما مباحث مختلف قانون مدني،مذكور به عمل نيامده

اند و بيانگر ضمان ناشي از دارا شدن  اين قاعده قطعي  مصاديق306  و303، 302
  . استور  هستند كه دليل بر پذيرش قاعده مذكبالجهت بدون تقصير

 و ساير قوانين جاري ،مالكيت فكري يك از مواد قانون مدني، قوانين خاص هيچ
رسد اين  اما به نظر مي؛ اند اي به ضابطه سود تحصيل شده ناقض نكرده كشور، اشاره

  : زيرا؛ضابطه در حقوق ايران قابل استناد است
   منع دارا شدن بالجهت، قاعده است؛اوالً 
  ؛ است ناقض يك مصداق از قاعده مذكور ، ضابطه سود تحصيل شدهثانياً 

   دليلي بر عدم اعمال آن وجود ندارد؛ثالثاً
 درخصوص ضمان ناشي از دارا شدن بالجهت ناشي از خطا و تقصير رابعاً

آور  گونه موارد هم ضمان به طريق اولي اينكه توان به استناد قاعده اولويت گفت  مي
  ؛ستا و خطاكار، مكلف به استرداد دارايي ايجاد شده است

شود و  اي وجود دارد در صورت ترديد به قاعده مراجعه مي وقتي قاعده خامساً
  . گردد براساس آن عمل مي

  

  نظريه معامله فضولي يا نمايندگي براساسبررسي ضابطه . 3-3

ورد مبناي استرداد منافع تحصيل شده ناقض در اثر دانان خارجي در مبرخي از حقوق
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  : به شرح زير  بيان كرده اندي هاينظر ،نقض حق مالكيت فكري
استفاده « ضابطه مذكور بر مبناي اين فرض قانوني نهاده شده است كه ،در آلمان

 ناقض از حق اختراع ديگران به معناي تقبل و پذيرش انجام تجارت از سوي دارنده حق
بابت تخصص، كه دهد  نظام حقوقي اين كشور اجازه مي دليل، به همين .»اختراع است

و مخارج صورت گرفته از سوي ناقض در تجارت و بازاريابي  مهارت، نيروي كار
  . ]10، ص20[كاالهاي ناقض، مبلغي در نظر گرفته شود و از سود ناخالص كسر گردد 

در اين روش چنين فرض شده است كه «: گويد  نويسنده انگليسي مي،جنيفر ديويس
. ]14، ص5[» انجام داده و منافعي ايجاد كرده است  تجارتش را از جانب خواهان،ناقض

طبق  :اند  اعتبار مالكيت بر منافع قائل شده و گفتهزيانديدههمچنين در جاي ديگر براي 
 استاثر نقض  فع تحصيل شده در منا1 گويي خطاكار، امين و حافظ قانوني،اين ضابطه

 . ]627، ص2[

رسد كه اين   چنين به نظر مي،در مواد قانوني دقتها و  با تأملي در اين نظريه
 ؛ نهاد اداره فضولي مال غير، عقد فضولي و نمايندگي قابل توجيه باشدبراساسضابطه 

كند گويي اقدامات  از نقض را مطالبه ميصل حا استرداد تمام منافع ،زيرا وقتي خواهان
 استحقاق مطالبه منافع را پيدا ،عوض فضولي او را تنفيذ كرده، به او نمايندگي داده و در

  .كرده است
  : به شرح زير استآثار پذيرش اين نظر

دارنده مالكيت صنعتي پس از تنفيذ اقدامات فضولي ناقض، تبعات مثبت و منفي  -
ناقض در اثر معامالت، ضرري متحمل شده باشد، اين  لذا اگر. ته استآن اموال را پذيرف

تواند ميزان آن را از  قرار خواهد گرفت و خواهان نمي) خواهان(ضرر بر عهده دارنده 
 . خوانده مطالبه كند

هاي  چون اقدامات فضولي و ناقض در حكم اقدامات وكيل و نماينده است، هزينه -
اي تحصيل آن مقدار منافع متحمل شده است بايد از مربوط و مخارجي كه ناقض بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. constructive trustee 
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 . ميزان منافع قابل استرداد كسر شود

  :استبر اين نظر وارد به شرح زير اتي نيز ايرادالبته 
 اثبات يا احراز ،اگر اين نظر را بپذيريم چنانچه پس از طرح دعوا و تنفيذ معامله -

ر شده است، اين ضررها را بايد به هاي ناقض متضر  گردد كه ناقض از محل فروش
،  در حالي كه در حقوق خارجي گفته شده كه ضابطه مذكور؛حساب اصيل گذاشت

گاه به نتيجه منفي بر ضرر خواهان  استرداد سود تحصيل شده ناقض است و هيچ
 . منتهي نخواهد شد) دارنده حقوق مالكيت فكري(

 و رد ممكن 1سبوق به رد نباشدصورتي معتبر است كه م تنفيذ معامله فضولي در -
 وقتي دارنده حق 2. اعالم گردداست به لفظ يا به فعل يا هر طريق قابل اثبات ديگر

. رد عملي استرفتار او، ، دكن مي مبادرت به طرح شكايت يا اقامه دعوا ،مالكيت صنعتي
 شده توسط براي مطالبه منافع تحصيل را توان اقدام دارنده حق در اين صورت نمي

  . ، تنفيذ تلقي كردناقض
 زيرا محاكم كشورهاي ؛قابل طرح است آمريكا تر در حقوق انگليس و اين ايراد بيش

كنند كه  در مرحله اول بررسي مي: پردازند مذكور در دو مرحله جداگانه به دادرسي مي
قض، موضوع  در مرحله دوم، يعني پس از اثبات ن وآيا نقض واقع شده است يا خير

 در حالي كه در ؛دهند تعيين خسارت يا سود قابل پرداخت را مورد رسيدگي قرار مي
حقوق ايران، جهت دعوا بايد در همان زمان تقديم دادخواست تعيين گردد و دادگاه نيز 

عنوان يكي از مقدمات پذيرش ادعا و صدور حكم به صورت  وجود تقصير و نقض را به
  . دهد ار ميهمزمان مورد بررسي  قر

 . شود حقوقي نميغيردارد و شامل اعمال مادي و تنفيذ به اعمال حقوقي اختصاص -

تنفيذ اعمال فضولي در واقع تنفيذ عمل حقوقي انجام شده توسط فضول است و  -
 . ]213، ص20[ را نداردتنفيذ نمايندگي فضولي قصد و   چيزي جز اين نيست،قصد مجيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قانون مدني250 ماده .1

  . قانون مدني251 ماده .2



  ...توسط ناقض شده استرداد سود تحصيلـــــــــــــ  و همكاران ــــــــمحمد عيسائي تفرشي       

 150

  
 

تواند  يك از نهادهاي مذكور نمي گردد كه هيچ  ميوق مشخصبا توضيحات ف
ترين شباهت  ترين نهاد حقوقي در ايران كه بيش كننده اين ضابطه باشد و نزديك توجيه

  . استرا با ضابطه مذكور دارد استيفاي نامشروع 
  

  اصول حاكم بر ضابطه. 4
محاسبه سود ناقض را به شرح  برخي از اصول قابل اعمال در ضابطه 1قاضي الديه
  :ه استكردزير بيان 
فروشد  دهد يا محصوالت گوناگوني مي  اگر متهم چند كار و تجارت انجام مي.الف

استرداد منافع «ضابطه  ،ها ناقض حق مالكيت فكري خواهان است  كه فقط يكي از آن
طريق فروش كاالي صرفاً در مورد منافع تحصيل شده از  »تحصيل شده در اثر نقض

  . گردد ناقض، اجرا مي
 ،امكان تحصيل برخي از منافع ايجاد شده در اثر نقض حق مالكيت فكري خواهان. ب

ناقض در ميزان منافع قابل استرداد تأثيري ندارد و موجب كاهش آن غيراز طريق 
 . نخواهد شد

اختراع ديگري كه متعلق به  اگر خوانده اثبات كند كه با استفاده از حق ،عنوان مثال به
توانسته همين مقدار سود   مي،برداري از آن را دارد ست يا اجازه قانوني بهره اخود او

، 5[دست آورد از ميزان منافع قابل استرداد نخواهد كاست ه اي از آن را ب يا بخش عمده
  . ]14ص

را  خواهان بايد براساس وضعيت موجود خوانده، سود تحصيل شده توسط او .ج
زماني كه . دكنيعني همان مقدار منافعي را كه نزد او يافته است مطالبه  ؛مطالبه كند

تواند بر اين اساس كه  نميد كن مي اقدام به طرح دعوا ،خواهان براساس اين ضابطه
تر از مقدار سود  صدور حكم به مبلغي بيش ،كرد تري توليد مي خوانده بايد سود بيش

 . درخواست كندتحصيل شده را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laddie 
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 نسبت متفاوتبسيار ي  مبلغ و عدد، اگرچه ممكن است ضابطه محاسبه سود ناقض.د
 اما از نظر تبعيت ،دبه دست دهبه خسارت برآورد شده براساس ضابطه تفويت منفعت 

شده  تفويتي بين منافع يعن ؛ندهست مشترك ،هر دو ضابطه از مباني سببيت قانوني
خواهان و نقض در ضابطه تفويت منفعت خواهان و بين منافع تحصيل شده توسط 

 . خواهان، بايد رابطه سببيت وجود داشته باشد) خطا(خوانده و نقض حق مالكيت فكري 

 اگر فقط بخشي از كاال ناقض است، خواهان صرفاً مستحق دريافت منافعي است . ه
اگر يك كاال واجد بيش از يك . اسطه استفاده از اختراع او تحصيل شده استكه به و

قطعه باشد يا داراي قطعات زيادي است كه تنها بخشي از قطعات ناقض و بقيه 
، خواهان استحقاق مطالبه منافع منتسب به همان بخش و قطعات ناقض ندهستغيرناقض 

  . را خواهد داشت
اي و هر  ر جايي مناسب است كه ساخت كاال چند مرحلهبندي سود د  روش تقسيم.و

. گردد  سود بين اين مراحل تقسيم مي،در اين صورت. مرحله تحت پوشش يك حق است
گونه كه قاضي الديه در   زيرا همان؛بندي منافع ممكن نيست  تقسيم،صورت غير اين در

كننده متصور  ضهيچ سهمي براي ناقض به خاطر توليد كاالي نق :هاين خصوص گفت
توانست بدون استفاده از اطالعات محرمانگي، كاالي ناقض را توليد  زيرا او نمي ؛نيست

 . ]459، ص21[د كن

تواند در   دادگاه براي ملزم ساختن خوانده به پرداخت خسارت تنبيهي نمي.ز
 ادگاه قرار نگيرداختيار د كافي در  و ادلهو اگر اطالعاتد كنآوري ادله مداخله  جمع
ضعيف و  ئيجز  سببيتبراساس يك رابطهدليل كافي و صرفاً تواند بدون مبنا و  نمي

 . مبادرت به صدور حكم نمايد

 پروژه، متناسب شود منافعِ مراحلِ مختلف  فرض مي، اصول حسابداريبراساس .ح
ديگري  كه داليل خاص ين مگر ا، قابل انتساب به همان بخش است1ها و مخارج با هزينه

  . برخالف آن موجود باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. costs and expenses 
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 :هاي قابل قبول از ارقام كلي سود تحصيل شده ناقض عبارتند از  كاستني.ط
، )زياد و نامتوازن باشد سياربكه  مگر اين(هاي تحقيق و توسعه  هاي قانوني، هزينه هزينه
 و ،به خاطر امتيازات بعديهاي پرداخت شده خوانده   هاي تأمين سرمايه و ماليات هزينه

 . اعتبار ناشي از هر ماليات پرداخت شده

تواند به عدم توانايي خواهان در ايجاد منافع موضوع   خوانده نمي،طبق اين ضابطه
مالك شده  تفويتهاي اين ضابطه با ضابطه منافع   يكي ديگر از تفاوت. دكنپرونده استناد 

 تأثيري در ، توانايي يا عدم توانايي خواهان در ايجاد همان نفع زيرا؛در همين اصل است
 در در حالي كه طبق شرط اول مطروح ؛ميزان منافع تحصيل شده قابل استرداد ندارد

هاي از دست  تواند به خاطر فروش  زماني مي،پرونده پاندويت، دارنده مالكيت صنعتي
ت كند توان توليد كاال و باثكه د كنت رفته طبق ضابطه منافع تفويت شده، مطالبه خسار

  . فروش آن را در بازار داشته است
  

  مقايسه ضابطه در حقوق ايران و انگليس. 5
 بيانگر وجوه افتراق و اشتراك ،بررسي و مطالعات انجام شده در هر دو نظام حقوقي

  . استها در زمينه اين ضابطه   بين آن
 ،ده منع دارا شدن بالجهت است كه هر دو نظام حقوقي قاع،مبناي ضابطه مذكور

رويه . كنند  و به آن عمل مياند بيني كرده در قانون پيشو   مصاديقي از آن را پذيرفته
وجوه مختلف ، بلكه كند تنها اين ضابطه را پذيرفته و به آن عمل مي قضايي انگليس نه

  .  مشخص كرده است، تعريف و تشريح نشدهضابطه مذكور را كه در هيچ قانوني
مالكيت فكري انگليس  در قوانين خاص »ضابطه سود تحصيل شده ناقض «�

 از قوانين مالكيت فكري در ايران به اين ضابطه اشاره يك  ولي هيچ؛تصريح شده است
 . نكرده است

ني برخالف انگليس كه مقررات تريپس را امضا كرده و عضو سازمان تجارت جها �
و پس از است، ايران نه عضو اين سازمان است و نه مقررات تريپس را امضا كرده 
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بنابراين، . كند عنوان عضو ناظر در جلسات شركت مي هاي مكرر، صرفاً به  درخواست
 درخصوص استرداد منافع در حقوق 45 ماده 2آور مندرج در بند  مقررات غيرالزام

 . ايران قابل استناد نيست

به خاطر دارا شدن بالجهت و ( هر دو دسته دعاوي استرداد ،قوق انگليسدر ح �
 در حالي كه در قوانين و مقررات داخلي كشورمان صرفاً اعاده نوع ،پذيرفته شده) خطا
بيني شده است و براي اعاده به خاطر خطا  پيش) به خاطر انتقال ارزش و دارايي(اول 

 . بايد از قاعده اولويت كمك گرفت

رسد   به نظر مي،ا توجه به وجه اشتراك دو نظام حقوقي در مبناي ضابطه مذكورب
  : زيرا؛اين ضابطه در كشورمان قابل اعمال باشد

 ؛شود يك قاعده است و در موارد ترديد به قاعده عمل مي ،»منع دارا شدن بالجهت« اوالً
  . ز به تصريح قانونگذار داردبرخالف استثنا كه بايد تفسير مضيق گردد و اعمال آن نيا

. بيني شده است  اين قاعده در مواد مختلف قانون مدني و قانون تجارت پيشثانياً
مرتكب خطايي ) دارا شده شخص(ها مواردي هستند كه خوانده   هرچند تمامي آنالبته 
صير و خطا از بدون تقكه  وقتي كسي :توان گفت  اما با استناد به قاعده اولويت مي،نشده

به طريق اولي اگر دارايي  است، مكلف به استرداد آن شدهمال ديگري منتفع و دارا 
  .  مكلف به استرداد خواهد بود،ناشي از خطا باشد) استيفا(تحصيل شده 

برداري مختلف را در   قابليت چند بهره،هاي فكري  برخالف اموال مادي، آفرينشثالثاً
برداري از آفرينش فكري دارنده، بدون  استيفا و بهره جاييبنابراين، در .  دارندآنِ واحد

به ) طبق مقررات قانوني(اذن و رضايت او قابل تصور است كه هيچ ضرر قابل جبراني 
توان اقدام ناقض را در نقض حق قانوني  در اين صورت آيا مي. دارنده آن وارد نگردد

با اين استدالل كه چون استفاده ناقض هيچ خسارتي به دارنده  ناديده گرفت و ،دارنده
   كه ناقض مسؤوليتي ندارد؟وارد نكرده است، گفت

پذيرش اين استدالل و نظريه به معناي تجويز نقض حقوق مالكيت صنعتي است كه 
  . ها تعارض دارد با اهداف قانونگذار در حمايت از اين آفرينش
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  .  اعمال اين ضابطه منع نگرديده است،نين كشورمانيك از قوا  در هيچرابعاً

  

  گيري نتيجه. 6

حقوق مالكيت فكري، انتفاع همزمان چند شخص  هاي خاص با توجه به ماهيت و ويژگي

فروضي  ،تعلبه همين . يا چند نوع انتفاع همزمان يك يا چند شخص از آن ممكن است

 اند، هكردبرداري  ده، از حق او بهرهثالث بدون اجازه دارن قابل تصور است كه اشخاص

 در حالي كه ناقض ؛اند ولي ضرري كه مشمول ضابطه تفويت منفعت گردد ايجاد نكرده

 ،چنين شرايطي در. تنابهي سود تحصيل كرده استع مبالغ م،در اثر نقض اين حقوق

   .عدالت و انصاف اقتضا دارد كه ناقض در مقابل دارنده حق، پاسخگو باشد

استرداد سود تحصيل شده ناقض در «ضابطه  آمريكا در حقوق كشورهاي انگليس و

با توجه به تصريح . بيني شده است  پيشبر مبناي قاعده منع دارا شدن بالجهت،» اثر نقض

قصير ايجاد ت  بيبر قابل استرداد بودن دارايي بالجهتي كه براي خواندهقانونگذار كشورمان 

  . 1شده، به طريق اولي بايد منافعي كه ناقض در اثر خطا تحصيل كرده، قابل استرداد باشد

ضروري است قانونگذار در حمايت از حقوق مالكيت فكري و به منظور جلوگيري از 

تا د كناين حقوق، ضابطه سود تحصيل شده ناقض را وارد قانون ن اناقضاستفاده  سوء

مجاز از حق مالكيت فكري غيربرداري  ض نتواند با استفاده از خأل  قانوني با بهرهناق

استفاده دارنده حق نيز از اين  براي جلوگيري از سوء. ديگران بر دارايي خود بيفزايد

ها و اجرت  بيني كسر هزينه ضابطه بايد شروطي را در قانون لحاظ كرد كه پيش

  . استها  آنجمله اقض از متعارف براي مهارت و تالش ن

قانوني مربوط به ه زير در ذيل مادصره بتگردد اين ضابطه به شرح  پيشنهاد مي

   :جبران خسارت اضافه گردد

 ضابطه منافع براساستواند به جاي مطالبه خسارت  دارنده حق نقض شده مي: تبصره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اين نظر را پذيرفته است29/9/91 مورخ 1255 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق رأي شمار وازدهمدشعبه . 1
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تحصيل شده ناقض در اثر نقض، مطالبه  ميزان منافع براساستفويت شده، خسارت خود را 
  . »شود منافع منتسب به اعمال و اموال ناقض از سود قابل استرداد كسر مي. كند
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