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Abstract 
Intellectual property rights refer to a set of rules 
and regulations that protect intellectual creation 
in a specific framework. The author, for the 
material and spiritual exploitation of the work 
has created, and concluded various contracts 
that violate each of the parties to the contract, 
may harm the material or moral rights of the 
originator. There may also be violations of the 
rights of the originator by third parties and in an 
out-of-contract area, under which the material 
and moral rights of the author are subject to a 
breach. There are some questions about whether 
there is sufficient guarantee in Iran's laws of the 
country? Are there appropriate solutions to the 
TRIPS agreement? According to Iranian law, the 
damage caused by a violation of intellectual 
property, such as the Trips Agreement, will be 
materially and morally indispensable, with the 
difference that the Trips Agreement in the field 
of compensation, rules and standards, including 
the standard royalty And fair compensation, in 
which the copyright is correctly recognized, 
however in Iran's laws it is merely incontestable 
to the terms of compensation and is not stated in 
the terms and conditions of the article; 
Temporary and precautionary issues are also 
subject to shortcomings, including lack of clarity 
and similar goods are disposed of  
Keywords: Intellectual property, Breach of the 
right of the author, Compensation, Rights of 
Iran, Agreement of the trips  

 

   چکیده     
ه گردد کحقوق ملالکیلت فکری، بله مجموعله قواعلد و مقرراتی اط ق می     
ای فکری هدر چالارچوبی مشلللص  بله حملایلت و حفلاتلت از آفرینش       

برداری مللادی و معنوی از اثری کلله پردازد  پللدیللدآورنللده، برای بارهمی
ی هر باشللد که تصط آفریده االللت، ناچار به انعقاد قراردادهای گوناگونی می

کلدام از اشلللصلاص طرا مقابل قرارداد، ممکن االلللت به حقوق مادی و یا   
معنوی پدیدآورنده آاللللیب وارد نماید  هم نین ممکن االلللت نقض حقوق 
پدیدآورنده از اللوی اشلصاص ثالث و در فضلای خارج از قرارداد صللورت    
پلذیرد کله بله موجب آن حقوق مادی و معنوی مؤلب، در معرض تضلللیی     

گردد، این می باشللد گیرد  الللؤالی که در این خصللوص مطرح می قرار می
ها و  اند خود را با کنوانسللیونعه کشللور ایران، توانسللته که آیا قوانین موضللو
المللی مالکیت فکری از جمله تریپس هماهنگ اللللازنده موافقتنلامه های بین 

رالللد که در قوانین موضللوعه کشللور  در پااللل  به الللؤال مذکور، به نظر می
ایران، همانند موافقتنامه تریپس، خسللارات ناشللی از نقض مالکیت فکری، به  

نامه تو معنوی قابل مطالبه خواهد بودم با این تفاوت که موافق صلللورت ملادی 
تریپس در حیطه جبران خسللارت، ضللوابط و معیارهائی از جمله حق االمتیاز  
متعارا و غرامت منصللفانه را دارا می باشللد که به موجب آن، حق مؤلب به  

گردد اما در قوانین موضللوعه ایران، صللرفاً به درج عبارت درالللتی احقاق می
جبران خسللارت بسللنده شللده و از کم و کیب آن مطلبی بیان نشللده االللتم   
هلمل لنین قوانین مللذکور در حیطلله اقللدامللات موقتی و احتیللاطی نیز  بللا     

وان به عدم تصلللریح به تآن می ی مواجه می باشلللد که از جملهیهاکلااللللتی 
انالدام و معلدوم نمودن کلاالهلای مشلللابله اشلللاره کرد کله نیاز به تصلللریح       

 دارد  قانونگذار
: مللالکیللت فکری، نقض حق پللدیللدآورنللده، جبران یادی لواژگاان ک 

 تریپس  خسارت، اقدامات موقتی، موافقتنامه
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 مقدمه  
ری تهای قانونی بسللیار کماند، از حمایتانتشللار محدودی که داشللته  الللببهای فکری در گذشللته به آفرینش   

ای هکمی و کیفی آفرینش افزایشاند  اما امروزه همگام با صللنعتی شللدن کشللورهای گوناگون و  برخوردار بوده

قرار  وبیش مورد نقد و بررالیجاان، کم فکری، این مقوله اهمیت بسیار فراوانی پیدا کرده و در تمامی کشورهای

ه جاانی، جانبه دهکدبا گذر زمان و پیشرفت همه کند گرفته االلت و اینک نقش مامی را در زندگی بشر ایفا می 

 لگذاری و حمایت در این زمینه، آثار بسللیار کارآمد و ماندگاری را به الللایر مل تا با الللرمایه اندکوشللیدهها ملت

آثار فکری  ذارند ها تأثیر بگً بر آناب غ نمایند و ناایتا دیگر مردمانتا به تب  آن، پیشرفت خود را به  نمایند عرضه

ر معرض ، به راحتی دندهای متفاوت دیگری که داربه دلیل ناملموس بودن، اللصتی در اثبات مالکیت  و مشصصه 

ی فراوانی برای آفریننلده و یلا مالک اثر   د کله این امر بلاعلث ایجلاد خسلللارات ملادی و معنو     نل گیرنقض قرار می

گیرد یا به موجب فعل شللص  ثالثی که طرا قرارداد نیسللت    گردد  نقض یا به موجب قرارداد صللورت میمی

 نماید که تصطیگاهی اوقات شللص  مؤلب به جات انتشللار آثار  با ناشللر و افراد متعددی، قرارداد منعقد می  

گردد  هم نین ممکن االت اثر منتسب ورود خسارت به حقوق قانونی وی میطرا مقابل از مفاد قرارداد، باعث 

های دیگر بدون مجوز وی، مورد باره برداری قرار گیرد  در به پدیدآورنده  از اللوی افراد ناشلنااللی در الرزمین   

همین راالللتا در کشللورهای مصتلب، قوانینی در جات حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری به تصللویب رالللیده  

همگام با  هادر کشلور ایران نیز حقوق مالکیت فکری از دیرباز مورد شلنااللایی قرار گرفته و طی این الال    ماللت ا

ه تا حدود زیادی هماهنگ با پیشلللرفت تکنولوژی، قوانین متعددی در این حوزه به تصلللویب راللللیده االلللت ک  

ری در ارتباب با تجدیدالتصللویب تدابیر متناالللبرود در قوانین انتظار می ولی  المللی می باشللندهای بیننامهموافقت

  بینی گرددپیشاقدامات احتیاطی و جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری 

 بررسی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران -9
 واندبت که گرددمی حاصللل اختیار این او برای گیرد،می قرار نقض معرض در پدیدآورنده حقوق که هنگامی   

 واق  نقض مورد وی حقوق که اثری صاحب ،صورتاینهب  شلود  خوااللتار  را خود به شلده وارد خسلارت  جبران

 مبنای  کند مطالبه را وارده خسللارت بوده، بارزیان فعل عامل که شللصصللی  به مراجعه با تواندمی االللت، شللده

 جبران آن، پیامد ترینمام اما ماالللت دیگری به نزدن ضللرر مسلل ولیت مدنی )اعم از قراردادی و غیرقراردادی(

 ردهوا خسارت پرداخت از بوده بارزیان فعل عامل که شصصی چهچنان ولی  االت دیدهزیان به شدهوارد خسارت

در این مبحث در   نماید دعوی طرح محاکم در وارده خسللارت مطالبه جات تواندمی دیدهزیان کند، خودداری

های جبران آن در راالللتای جبران خسللارت ناشللی از نقض مالکیت ابتدا به تشللریح خسللارات قابل مطالبه و شللیوه

قی های حقوفکری در حقوق موضللوعه کشللور ایران و الللپس در موافقتنامه تریپس پرداخته خواهد شللد  در نظام 

ارات قابل مطالبه نیز مقداری متفاوت خواهد بود  مصتلب، با توجه به مبانی حقوقی گوناگون، دایره شلللمول خسللل

 باشند، پرداخته خواهد شد اینک به بررالی خساراتی که در حقوق ایران قابل مطالبه می
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 خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض مالکیت فکری -9-9

خسلارت مادی، هر کااللتی و نقصلانی االت که بر مال یا حقوق مالی شصصی، بر خ ا میل و اراده او، توالط       

خسلللارت مادی زیانی االلللت که آثار بیرونی بر جای   ،(  به عبارت دیگر61، 9314دیگری وارد شلللود)باریکلو،

(  اصللوالً هر ضللرری 72، 9310آید)وحدتی شللبیری،گذارد و به تب  آن در دارایی شللص  نقصللانی پدید میمی

ها گردد، بسلللیلاری از خسلللارات الزمله زنلدگی اجتماعی بوده و عرا نیز از آن    بلاعلث ایجلاد مسللل ولیلت نمی    

باشللد  در همین ای جات جبران خسللارت مادی می(  قاعده فقای الضللرر پشللتوانه31، 9315گذرد)کاتوزیان،می

هرکس     به جان یا اللل متی یا آزادی یا »شللته االللت: بیان دا 9331قانون مسلل ولیت مدنی مصللوب  9راالللتا ماده 

د     ای وارد نمایحیثیلت یا شلللارت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه 

منتاا جات ارزیابی خسارت ناشی از نقض راهکاری مورد « باشد مسل ول جبران خسلارت ناشلی از عمل خود می   

لمثل را به اای هم در این بین وجود نداردم لکن برخی حقوقدانان اجرتنگرفته االلت و حتی ضابطه بینی قرار پیش

اند  به این علت که در حقوق ایران در ارتباب با من  ای جات جبران خسارت مورد ارزیابی قرار دادهعنوان ضابطه

اص این الت و دلیل قابل قبولی بر اختصهای فکری، بحثی به میان نیامده االمثل در خصوص آفرینشمطالبه اجرت

چه مثلی بودن ابداعات غیرناقضلی که مشلابه هم هستند مورد بحث قرار   ضلابطه بر اموال مادی وجود ندارد  چنان 

 (  979، 9319تفرشی و همکاران، الب، المثل فراهم خواهد شد)عیسائیگیرد، زمینه محاالبه اجرت

ی جات جبران ان  صریح در ارتباب با ارزیابی و یا تعیین ضابطه نبوده علت ناایتاً باید چنین اتاار داشت که ب   

رود تمامی خسللاراتی خورد  لذا با توجه به قواعد و مقررات موجود انتظار میخسللارت، فقدان مقرره به چشللم می

 آید، جبران گردد که به موجب نقض به وجود می

ه هنگامی ک  نقض مالکیت فکری باید چنین بیان داشت کهناشی از  9النف هم نین در خصلوص خسلارت عدم      

شص  متعاد، اثر فکری را دیرتر و یا برخ ا تعاد به بازار عرضه کند یا موضوع تجارت و مبادله قرار دهد و به 

این وااللطه، قیمت مال کاهش یابد و متعادله نف  الزم را به دالت نیاورد و در نتیجه الود ک نی را از دالت دهد،  

 نین در حالتی که شلص  هنرمندی قصلد اجرای آثار  را در ایام عید در مکان خاصی همانند جزیره کیش   هم

دارد و هیچ گونه تردیدی در منفعت و الللود فراوان آن اجرا وجود ندارد که ناگاان توالللط اشللصاص و ناادهای  

م می توانسللته به دالللت بیاورد، محرو مربوطه، اجرای اثر وی لتو می گردد و ناایتاً هنرمند را از الللود و منفعتی که

النف  ناشی المللی، عدمهای حقوقی و مقررات بینالنف  می باشد  در اکثر نظاماللازد، این موارد مشلاور به عدم  می

گردد  به نقل از برخی حقوقدانان، بیشلللتر فقاای از نقض مالکیت فکری از جمله خسلللارات قابل مطالبه تلقی می

دانندم در مقابل مشاور فقاا، تعدادی النف  را موجب ضمان نمیقاعده الضرر و     خسارت عدم امامیه با االلتناد به 

(  205، 9310اند)وحدتی شبیری،النف  را قابل مطالبه دانسلته از فقاا با االلتناد به دالیل عقلی و نقلی، خسلارت عدم  

و قانونگذار به یک عنوان کلی برای  النف  نشلللدهای به خسلللارت عدمدر قوانین مصت  به مالکیت فکری، اشلللاره

                                                      
1- Loss of Profit  
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 هب توجه با فکری، مالکیت نقض از ناشی النف عدم خسارت که رالدمی نظر جبران خسلارت اکتفا نموده االلت  به  

 با متعاد شص  که زمانی  بود نصواهد مطالبه قابل ،9371مدنی مصلوب   دادراللی  آیین قانون 090 ماده 2 تبصلره 

 منافعی از را وی شود،می پدیدآورنده شص  به خسلارت  بروز باعث قرارداد، در مقرر زمان در تعاد اجرای عدم

 حقوقی هاینظام اکثر ،طور که اشلاره شللد همان  االلت  اللاخته  محروم بیاورد، دالللت به آینده در توانسلت می که

 در قطف ما، کشللور در اما دانندمی مطالبه قابل را فکری مالکیت نقض از ناشللی النف عدم خسللارت المللی،بین

 ود،شللملحق می آن به ما کشللور که معاهداتی زمینه در که کرد دریافت را النف عدم خسللارت توانمی صللورتی

النف  همان فوت منفعت در نظر گرفته شللود، قابل مطالبه باشللدم لکن اگر عدم شللده بینیپیش النف عدم خسللارت

النف  در حقوق مالکیت قابل مطالبه بودن خسللارت عدمبرخی نیز قائل به (  206 ،9319فروز، احسللنی)نصواهد بود

چه حصول منفعت در آینده احتمالی باشد و به حکم البته چنان  (902، 9312اند)اصلتری آقمشلادی،  فکری شلده 

گرددم به عنوان مثال، اگر شصصی هنرمندی را به زور بازداشت نماید و عادت نیز ایجاد گردد، خسلارت تلقی می 

او گردد، بللایللد خسللللارت نللاشلللی از محروم شللللدن هنرمنللد را از منللاف  فوت شللللده جبران   مللان  از فعللالیللت

النف ، به دلیل احتمالی بودن (  برخی دیگر نیز معتقدند، عدم پذیر  خسلللارت عدم31، 9315نملایلد)کلاتوزیان،   

طالبه م وقوع ضلرر االلت، به همین جات اگر مقتضلی اللود یا نف  کام ً موجود باشلد، خسارت تلقی شده و قابل     

 94(  ماده 70، 9314ای برای غیرقابل مطالبه بودن آن وجود ندارد)باریکلو،کننلده خواهلد بود، چون دلیلل توجیله   

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و »نیز در این مورد مقرر داشته االت:  9312قانون آئین دادرالی کیفری مصوب 

د در رالبا این توصلیب، به نظر می « جرم را مطالبه کند  الحصلول ناشلی از  های مادی و معنوی و مناف  ممکنزیان

 الحصول قابلیت مطالبه خواهد داشت حقوق کشور ایران، در خصوص خسارت عدم النف ، صرفاً مناف  ممکن

 فکری مالکیت نقض از خسارات معنوی قابل مطالبه ناشی -9-2

ص  را ش دروننبوده و از  مایانباشند، آالیبی که ن پذیر میهای روحی نیز آالیبها در مقابل لطمهاصوالً انسان   

ا  با دیگری (  پدیدآورنده هنگامی که جات انتشار آفریده42، 9315دهد)کاتوزیان،مورد اذیت و آزار قرار می

ل شکلی بندی و الایر مسائوکیب انتشلار، بسلته  نمایدم اصلوالً با طرا قرارداد در ارتباب با کم قراردادی منعقد می

راللد  معموالً طرا قراردادی که صلاحب اثر االلت، همیشله اللعی دارد تا اثر به باترین شکل      یز به توافق میاثر ن

ای هممکن ارائه گردد، تا به عبارتی در خور شأن و اعتبار وی باشد، لذا هرگونه تعدی و تصلب از شروب و توافق

 های چاپ نامطلوب لللل گذشته از خساراتکیفیت و االتفاده از دالتگاهگرفته لللل چاپ اثر با کاغذهای بیصورت

دار نماید و وجاه اجتماعی وی در نزد عموم خدشلللهملادی، بله اعتبلار و شلللارت پدیدآورنده آاللللیب وارد می    

هر کااللتی و نقصانی که بر حقوق غیرمالی و  »اند: گردد  برخی در تعریب خسلارت معنوی چنین اتاار داشلته  می

شلللود که ممکن االلللت منجر به خسلللارت مادی نیز گردد و یا در همان بعد غیرمادی یا معنوی شلللص  وارد می

های (  در ارتباب با قابل مطالبه بودن خسارت معنوی، دیدگاه77، 9314باریکلو،«) دشلو خسلارت معنوی خ صله   

بعد مالی و اقتصلللادی در خسلللارت معنوی االلللت، به عبارتی دیگر   نبودمتفلاوتی وجود دارد و دلیل این تردید،  
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نماید و صرفاً البب آالیب روحی و شصصیتی ای وارد نمیمعنوی به دارایی و حقوق مالی شلص  لطمه خسلارت  

رالد خسارت معنوی مستقیماً به اعتبار و حیثیت شص  )اعم از (  به نظر می73، 9310خواهد شد)وحدتی شبیری،

ورت اشللته باشللد و به صلل  نمایدم البته اگر شللص  مذکور، اعتبار و حیثیتی دحقیقی و حقوقی( آالللیب وارد می

غیرمسلتقیم ممکن االلت به حقوق مالی شلص  نیز آاللیب وارد نماید  در حقوق االل م نیز حمایت از شصصیت      

از آبرو، شلللرا و حیثیت  2ای قرار گرفته االلللت و آیات گوناگونیمعنوی و روحی اشلللصاص، مورد تأکید ویژه

حقوق موضللوعه ایران جبران خسللارت معنوی در  (  در1، 9319)قبله ای خویی، کندهای مؤمن حمایت میانسللان

قانون مس ولیت مدنی مصوب  1، 1، 2، 9اصلل یکصلدوهفتادویکم قانون االلااللی جماوری االل می ایران، مواد      

مورد تأکید قرار گرفته االلللت  در نتیجه باید چنین  9312قانون آئین دادراللللی کیفری مصلللوب  94و ماده  9331

ر گونه خسللارتی به شللصصللیت انسللان و حیثیت وی وارد گردد، قابل مطالبه   اذعان داشللت که در حقوق ایران ه

 خواهد بود 

 ناشی از نقض مالکیت فکریخسارت دادرسی قابل مطالبه  -9-3
پدیدآورنده، در رااللتای احقاق حق و جبران خسلارت مادی و معنوی ای که به وی وارد گشللته االت، متحمل      

الوکاله و اجرت کارشللناس خواهد شللد که نوعاً ضللرر مالی مالیاتی، حق های گزاا دادرالللی از جمله تمبرهزینه

گردد  معمواًل دعلاوی غیرملالی، هزینله دادراللللی نلاچیزی دارنلدم منتالا در دعلاوی مالی با توجه میزان        تلقی می

د (  در نظام حقوقی کشلللور ایران، با توجه به موا41، 9319خوااللللته، باید هزینه دادراللللی پرداخت گردد)اباری،

که طبیعتاً بر دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیز  9371آئین دادراللللی مدنی مصلللوب   091و  090قلانونی  

های دادراللی و اجرت کارشلناس در قالب  خسلارت دادرالی مطرح شده    الوکاله وکیل، هزینهحاکم االلت، حق 

ه خواالت در اثنای دادرالی و یا بتواند ضمن تقدیم دادخواهان می ،باشلند  با این توصیب االلت و قابل جبران می 

، 9319تفرشی و همکاران، الب، )عیسائی طور مسلتقل، جبران خسلارت ناشلی از دادراللی قضائی را مطالبه نماید    

گونه تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارات دادرالی و متعلقات آن وجود (  لذا در حقوق کشلور ایران، هیچ 969

 ندارد 

 ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران جبران خسارت هایشیوه -2
دیده حمایت می کند و پشتوانه پدیدآورنده اثر در هنگام بروز خسارت بوده، یکی از اصولی که همواره از زیان   

تواند با تکیه بر حق جبران خسللارت، با رجوع به شللص  عامل دیده، میاصللل جبران کامل خسللارت االللت  زیان

ه به خویش شلود و یا در محاکم علیه شص  عامل ضرر، طرح دعوی  شلد ارت واردضلرر، خوااللتار جبران خسل   

کند  طبق این اصللل، خسللارت وارده باید به شللکلی جبران شللود که انگار از ابتدا خسللارتی وارد نشللده االللت  به  

ای جبران نماید که شللص  متضللرر احسللاس زیان نکند و عبارت دیگر، خسللارت وارده را در حد امکان به گونه

 گردد، الزم االتضلعیت او در حد امکان به شلکل اللابق باز گردد  هنگامی که خسلارتی به اشلصاص وارد می     و

                                                      
 « و الیتتب بعضکم بعضاً»بت نکند یک از شما دیگری را غیفرماید: و هیچعنوان نمونه، آیه شریفه الوره مبارکه حجرات چنین میبه -2
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اید با خسارت وارده و شیوه جبران آن، ب ،دیگر ایگفتهم به بینی شودپیشای متناالب جات جبران خسارت شلیوه 

طور که اشللاره شللد، خسللارت وارده اعم از مادی یا معنوی، قابل جبران خواهد بود که همان3هم متناالللب باشللند 

حسللب مورد ممکن االللت خود ناقض خسللارت را پرداخت نماید و یا اشللصاص دیگری هم ون بیمه، خسللارت  

دید به ر  در ارتباب با بیمه آثار فکری، به علت غیرعینی و ناملموس بودن این اموال، شک و تکنندوارده را جبران 

آید که مگر ممکن االت مالی را که قابل مشاهده و رؤیت نیست بیمه کرده پاال  این الؤال مثبت االت، میان  می

 های فکری در زمره حقوقگذار االللت و از طرفی آفرینش چون فلسللفه عقد بیمه، جبران خسللارت وارده به بیمه 

منتاا در  4داند را شایسته موضوع بیمه قرار گرفتن می نیز هر مالی 9396مصلوب   قانون بیمه ایران 4ماده اند و مالی

ی احال حاضللر در کشللور ایران، آثار فکری از حق بیمه برخوردار نبوده و به تب  آن مراکز بیمه نیز با چنین مقوله 

(  حقوق مالکیت فکری، در کنار جبران خسلللارت مادی و معنوی 31، 9319حبیبا و شلللاکری،باشلللند)بیگانه می

به تحقق اقدامات تأمینی و احتیاطی بوده تا خسللارت وارده به پدیدآورنده کام ً ترمیم گردد  اثر فکری به نیازمند 

دلیل ناملموس بودن، همیشله در معرض نقض قرار دارد، حتی ممکن االلت شلص  ناقض پس از جبران خسارت    

کیت فکری اقدامات تأمینی و جبران وارده، اثر را منتشلللر نملاید یا مجدداً مورد نقض قرار دهد، لذا در حقوق مال 

اند و با هم رابطه نزدیکی دارند  منتاا در حقوق کشللور، به اندازه کافی به این مقوله  خسللارت در هم تنیده شللده  

گویی بسللنده شللده و هیچ راهکار اصللولی و قابل  توجه نشللده االللت و حتی در ارتباب با جبران خسللارت به کلی 

ز های مرالوم و رایج جات جبران خسارت ناشی ابه شیوه زیردر  ا این توصیبده االت  بگردیبینی نتوجای پیش

 نقض مالکیت فکری در حقوق ایران پرداخته خواهد شد 

 خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری به صاحب حق یلجبران ما -2-9

 های گوناگونیهدا اصلللی جبران مالی، مطالبه غرامت از باب خسللارت وارده بر اثر نقض االللت که به شللیوه     

 الوکاله وهای دادرالی، حقباشد از جمله هزینهگیرد  واژه خسارت شامل موارد متعددی میمورد ارزیابی قرار می

النف  که امکان تحقق آن مناف  قطعی بوده االلت که تمامی این خسارات باید تقویم شده و  هم نین خسلارت عدم 

تواند جات جلوگیری از ورود خسارت بیشتر پدیدآورنده می توالط ناقض به زیان دیده پرداخت گردد  هم نین

تواند در ابتدا قط  عمل را شص  متضرر می 0به اثر، از مراج  قضائی درخواالت توقب عرضه و نشر اثر را نماید 

(  در ارتباب با جبران خسارت 919، 9310تقاضلا کند، حتی اگر هیچ تقصلیری متوجه طرا خوانده نباشد)کلمبه،  

                                                      
 دادگاه باشد، شده دیده زیان معنوی یا مادی خسارت موجب زیان، واردکننده عمل که موردی در» :9331مدنی مصوب  مس ولیت قانون 2 ماده -3

 اشد،ب مزبور خسارات از یکی موجب زیان، واردکننده عمل چه چنان و نماید م محکوم مزبور خسارت جبران به را او امر، ثبوت و رالیدگی از پس

  «نمود خواهد محکوم نموده، وارد که خساراتی نوع همان جبران به را او دادگاه
 «موضوع بیمه ممکن االت مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مس ولیت حقوقی    : »9396قانون بیمه ایران مصوب  4ماده  -4

 بتنس خصوصی شاکی شکایت به رالیدگی ضمن توانندمی قضائی مراج : »9341هنرمندان مصوب  مصنفان و مؤلفان، از حمایت قانون 21 ماده -0

  «بدهند دادگستری ضابطین به الزم دالتور آن ضبط و شکایت مورد آثار عرضه و پصش نشر، از جلوگیری به
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باشد، شیوه ارزیابی خسارت االت که این خسارت با به شلص  پدیدآورنده، موضوعی که حائز اهمیت می وارده 

چه معیاری، چگونه و تواللط چه شلصصلی محااللبه گردد که در حقوق کشلور معیار روشللن و مشللصصی جات      

ه الزمه آن ک ن باید کارشناالانی جات تعیین میزان خسارت وجود داشته باشندکارزیابی خسارت، وجود نداردم ل

گری که باشللد  مسلل له دیدر این زمینه می گامامر، آشللنایی کافی با حقوق مالکیت فکری و رویه کشللورهای پیشلل

حائز اهمیت االلت، میزان اللودی االت که ناقض در این مدت از الوی اعمالی که مرتکب شده، به دالت آورده   

فکری، االترداد الود تحصیل شده در اثر نقض های جبران خسلارت مالی در حقوق مالکیت  االلت  یکی از شلیوه  

شده  می باشد، مطرح« اکل مال بالباطل»االت که بر مبنای قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادالنه که خود مصداق 

این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزه حقوق مالکیت فکری مورد شناالایی قرار گرفته االت  6االت 

عنوان رو  مناالبی برای محاالبه خسارت به کار گرفته شودم به این صورت واهان بهخ از اللوی که ممکن االلت  

تواند الللود حاصللل از آن معامله را  که شللص  آفریننده و یا مالک اثر، به محض اثبات عمل ناقض شللص ، می 

ان ای در رااللللتای جبرمسلللترد نملاید  در حقوق ایران در قوانین مصت  به حقوق مالکیت فکری، چنین ضلللابطه  

بینی نشللده االللت اما با توجه به اصللول و قواعد کلی حقوقی از جمله من  دارا شللدن   خسللارت پدیدآورنده، پیش

ار، به بتواند مناف  و اللللودی را که ناقض در اثر عمل زیاندیده میتوان چنین نتیجه گرفت که زیاننلاعادالنه، می 

(  در همین رااللتا نباید خسارتی  939، 9319،تفرشلی و همکاران،ب داللت آورده االلت را مسلترد نماید)عیسلائی     

نشلده باقی بماند که حسلب مورد ممکن االلت عامل زیان و یا شص  دیگری از الوی وی این خسارت را    جبران

 پرداخت نماید 

 خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری به صاحب حق جبران معنوی -2-2

پدید آورده االت وارد گردد، شص  عامل ضرر  چه خسلارتی به حیثیت و اعتبار یک شلص  و اثری که  چنان   

باید آن را جبران نماید  به عبارت دیگر خسللارت معنوی ضللرری االللت که به عرض و شللرا متضللرر یا یکی از  

(  خسارت معنوی به احساالات و عواطب پدیدآورنده و در 496، 9371شود)جعفری لنگرودی،اقارب او وارد می

نماید که در حقوق کشلور ایران و به خصللوص در  ان وی نیز آاللیب وارد می موارد شلدیدتر به همکاران و نزدیک 

، خسارت معنوی قابل مطالبه خواهد بود  لیکن در مواردی که اهمیت 9331قانون مسل ولیت مدنی مصوب   9ماده 

کم در تواند عامل زیان را ملزم به عذرخواهی و درج حزیان به قدری باشد که دادگاه را مجاب نماید، دادگاه می

مورد توجه قرار گرفته االتم متقاب ً پدیدآورنده  9331قانون مس ولیت مدنی مصوب  95جراید نماید که در ماده 

ها منتشلللر گردد تا نیز از این حق برخوردار االلللت که از دادگاه درخوااللللت نماید مفاد حکم در یکی از روزنامه

                                                      
نفسکم ا یا ایاا الذین امنوا التأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم و ال تقتلوا»الوره مبارکه نساء آمده االت:  21در آیه  -6

 «ان اهلل کان بکم رحیماً 
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به دلیل میزان انتشار و 7دیده اعاده گردد رفته زیانزدالتً حیثیت امقداری از احسلااللات وی تسلکین یافته و ناایتا   

ای به پرهیز از هر گونه عملی ، توجه ویژه9364 دارند، در قانون مطبوعات مصوبقدرتی که مطبوعات در اختیار 

قانون قانون مذکور هر گاه خسارتی از باب نشر  95به موجب ماده  1که منجر به خسلارت معنوی شود، شده االت  

مطالب به شلصصلی وارد گردد، نشلریه مسل ول جبران خسارت خواهد بود  نشر مطالب مذکور در این ماده شامل     

ول باشللد که مدیرمسلل آمیز، دروغین، تامت، افترا و    میانتشللار مطالب بدون اجازه پدیدآورنده و مطالب توهین

ا هتواند انتشار حکم در جراید و روزنامهریه از این حیث مسل ول االت  همان طور که بیان شد پدیدآورنده می نشل 

رند برا از محاکم خوااللتار شلود و این امر مصللحت دیگری نیز دارد و آن مصللحت این االت که دیگران پی می    

 باب نیز شص  پدیدآورنده اطمینانکه مالک اثر یا صلاحب برند به خصوص، شص  ناقض نبوده االت و از این  

های معنوی و های جبران خسللارت معنوی، به دالللت آوردن قسللمتی از الللرمایه کند  یکی از رو خاطر پیدا می

اشد بدیده میعاطفی از دالت رفته یا معادل آن االت  این عمل در راالتای جلب خشنودی و رضایت شص  زیان

یده، پرداخت مبلتی پول یا اعطاء مال یا ارائه خدمات دارای مالیت دترین شلیوه تحصیل خشنودی زیان که معمول

 به او یا ترک یک عمل حقوقی یا مادی به نف  وی االت  

ی هسلللتند که  در یهاآمیز، درج حکم صلللادره در جراید و     از جمله رو عذرخواهی، تکذیب رفتار توهین   

(  پرداخت پول، اغلب اوقات موجب جبران 310 ،9316باشلللند)نقیبی،دیده مؤثر میتحصلللیلل خشلللنودی زیلان   

شود که پرداخت پول جات جبران خسارت معنوی، به صورت قاعده خسلارت معنوی االت اما این امر باعث نمی 

(  در هنگام ورود خسارت به اعتبار، شرافت و آزادی اشصاص، هدا 76، 9310ای کلی درآید)وحدتی شلبیری، 

دیللده و فراهم آوردن شلللرایطی جاللت خشلللنودی وی  انللدوه زیللاناز جبران خسللللارت تسلللکین نگرانی و  

(  در رابطه با جبران خسللارت معنوی هم اصللل لزوم جبران کامل خسللارت، پابرجا 40، 9315باشللد)کاتوزیان،یم

ند و اند، جبران نمایاالللت و اشللصاص باید هر گونه آالللیبی که به اعتبار و شللصصللیت پدیدآورنده اثر وارد نموده 

های حقوقی مصتلب در مورد این که خسارت معنوی الابق شود  به نقل از برخی حقوقدانان، در نظامچیز مثل همه

                                                      
 ناایی حکم صادرکننده دادگاه از تواندمی خصوصی شاکی» :9341مصوب  هنرمندان و مصنفان مؤلفان، حقوق از حمایت قانون 27 ماده - 7

 «شود  آگای او هزینه و انتصاب به هاروزنامه از یکی در حکم مفاد که کند درخواالت

 ازینمو رعایت با را مس ولین و مردم توضیحات پیشناادها، الازنده، انتقادات نظرات، دارند حق مطبوعات: »9364قانون مطبوعات مصوب  3 ماده -1

 اق و خ ا یا افترا، یا توهین بر مشتمل مطالبی مطبوعات در گاه هر: »مذکور قانون 23 ماده«  برالانند عموم اط ع و به درج جامعه مصالح و اال می

 نشریه و فرالتدب نشریه همان برای کتباً ماه یک ترا را آن پاال  دارد حق ذینف  شود، مشاهده حقوقی یا حقیقی از اعم شص  به نسبت انتقاد یا و

 یا و ونالت و صفحه همان در شود،می منتشر پاال  وصول از پس که ایشماره دو از یکی در را هاپاال  و توضیحات گونه آن االت موتب مزبور

 افتراء و ینتوه متضمن و نکند تجاوز اصل برابر دو از جواب آن که شرب به برالاند، چاپ به مجانی االت، شده منتشر مطلب اصل که حروا همان

 آن نظایر و یزآمتوهین های نسبت یا رکیک الفاظ و فحش یا افتراء یا تامت بر مشتمل مطلب نوع هر انتشار: »مذکور قانون 35 ماده  «نباشد کسی به

 شاکی شکایت به موکول مزبور جرائم تعقیب و گرددمی معرفی قضائی محاکم به مجازات جات مدیرمس ول  االت ممنوع اشصاص به نسبت

 « شد خواهد متوقب باشد که ایمرحله هر در تعقیب شکایت االترداد صورت در و االت خصوصی
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ای در نظر گرفته شده االتم لکن آن چه که مطابق با رالد یا خیر، رویه جداگانهدیده به ارث میپس از فوت زیان

ون حق اقامه دعوی از حقوق باشللد، این االللت که خسللارت معنوی قابل وراثت نیسللتم چ قانون کشللور ایران می

اند (  هم نین برخی دیگر نیز اتاار داشته264، 9314باشد)باریکلو،مربوب به شلصصیت االت که قابل وراثت نمی 

ا هآیند و حق اقامه دعوی را قانون به آندیده، خودشللان نیز از لحاظ معنوی متضللرر به حسللاب میکه وراث زیان

چه به پدیدآورنده اثر چنان ولی(  40، 9315ه در این بین نافته االلللت)کاتوزیان،نماید نه رابطه وراثتی کاعطاء می

راهم بار فعامل فعل زیان دالتبه فکری، خسلارت معنوی وارد شود، باید تدابیر الزم جات جبران خسارت وارده 

 آید 

 مبانی قانونی موجد حق برای صاحبان حقوق آثار فکری -2-3 
عه و نماید که در ناایت منجر به توالمام و کلیدی در حقوق مالکیت فکری ایفا می یتعیین ضلمانت اجرا، نقش    

گردد  اگر ضلمانت اجرای مناالبی در برابر نقض آثار وجود  پیشلرفت فرهنگی، اقتصلادی و    در یک کشلور می   

اایتاً هند و ندتردید پدیدآورندگان انگیزه خود را جات نوآوری و خلق آثار نوین از دالللت مینداشللته باشللد، بی

و  ذاریگای برای اللللرمایهگذاران نیز دیگر انگیزهماند  هم نین اللللرمایهجلامعله از تواللللعه و پیشلللرفت باز می   

تواند گام مامی در رااللللتای ایجاد اللللازی آثلار فکری نصواهنلد داشلللت  لذا وجود ضلللمانت اجرا می   تجلاری 

باشد  در قوانین موضوعه کشور، مواد گوناگونی  خاطر برای پدیدآورنده اثر و مانعی برای اشصاص ناقضاطمینان

ی در رااللللتای یکارهانماید و هم نین راهشللود که شللص  ناقض را ملزم به جبران خسللارت وارده می   یافت می

 د ها پرداخته خوهد شجلوگیری از وقوع و یا بروز بیشتر خسارت در نظر گرفته شده االت که جداگانه به آن

 ط با جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکریمواد قانونی مرتب -9-2-3

 ضنق از ناشللی خسللارت جبران بر ایپشللتوانه و قواعد عمومی قراردادها که مدنی مسلل ولیت قواعد از گذشللته   

 را اقضن شللص  که شللده بینیپیش ییکارهاراه خاص داخلی نیز قوانین در باشللند،می فکری مالکیت حقوق

 نماید که به شرح ذیل االت: می خسارت جبران به محکوم

هر گاه متصلب از این قانون شص  : »9341قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  21ماده    

حقوقی باشلد ع وه بر تعقیب جزائی شلص  حقیقی مسل ول که جرم ناشلی از تصلمیم او باشللد خسارات شاکی      

صورتی که اموال شص  حقوقی به تناایی تکافو نکند  خصوصی از اموال شص  حقوقی جبران خواهد شد و در

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشللریات و آثار صللوتی   7ماده « شللود التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میمابه

اشللصاصللی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شللوند ع وه بر تأدیه خسللارت شللاکی  : »9302مصللوب 

ای از اله ماه تا یک الال  محکوم خواهند شد: کسانی که خ ا مقررات مواد یک و خصلوصلی به حبس جنحه  

را که به طور غیرمجاز در خارج تایه شللده به  3دو و اللله این قانون عمل کنند  کسللانی که اشللیاء مذکور در ماده 

باشد ع وه بر هر گاه متصلب از این قانون شلص  حقوقی  »قانون مذکور  1در ماده « کشلور وارد یا صلادر کنند   

تعقیب جزائی شص  حقیقی مس ول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شص  

ل شص  التفاوت از امواحقوقی جبران خواهد شد  در صورتی که اموال شص  حقوقی به تناایی تکافو نکند مابه
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ر، می توان چنین اتاار داشت که در حقوق ایران با االتنباب از مواد قانونی مذکو« حقیقی مسل ول جبران می شود  

 چهدر صلورت نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، شلص  ناقض مس ول جبران خسارت وارده خواهد بود  چنان  

نقض از الوی شص  حقوقی صورت گیرد و ناشی از تصمیم شص  حقیقی )مدیران شرکت( باشد، متضامناً )به 

اباام دارد و « جبران خسارت»اشند  در مواد قانونی مذکور، اصط ح بصلورت طولی( مسل ول جبران خسارت می  

مشلللص  نیسلللت منظور مقنن جبران چه خسلللاراتی بوده االلللت و این که میزان آن چگونه تعیین گردد و ناایتاً   

 ه شودخسارات وارده به چه صورت جبران 

نقض حقوق مندرج : »9316مصوب  های صنعتی و ع ئم تجاریقانون ثبت اختراعات، طرح 65بر االلاس ماده     

در این قانون، عبارت االلللت از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که تواللللط اشلللصاصلللی غیر از مالک حقوق تحت 

گیرد  ع وه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هر گاه ثابت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می

رخوااللت کرده االت تا برای خواالته معینی به دادگاه دادخواالت بدهد و  شلود دارنده اجازه االلتفاده، از مالک د  

تواند ع وه بر صدور دالتور جلوگیری از نقض حقوق مالک امتناع کرده یا نتوانسلته آن را انجام دهد، دادگاه می 

 قالوقوع حقوق، به جبران خسلارت مربوب نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جات احقاق ح یا نقض قریب

هر شللصصللی که با علم و عمد مرتکب عملی شللود که طبق مواد   »قانون مذکور  69بر االللاس ماده « اتصاذ نماید 

( عمل غیرقانونی تلقی شللود، مجرم شللناخته شللده و 47شللمار آید یا طبق ماده )( نقض حقوق به45( و )21(، )90)

 پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود وع وه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا 

توان چنین اتاار با االتنباب از مواد قانونی مذکور، می     « ه یا هر دو آن ها محکوم می شود ویک روز تا شش ما

به جات حق معنوی( و هم )داشلت که در حقوق ایران در صورت نقض حقوق مالکیت صنعتی، هم پدیدآورنده  

توانند جات مطالبه خسارت وارده به به جات حقوق مادی( می)برداری دارد اجازه بارهشصصی که از الوی وی 

چه ثابت شلللود عمل شلللص  ناقض عالمانه و عامدانه بوده، مسللل ولیت کیفری نیز  دادگاه مراجعه نمایند و چنان

 خواهد داشت  

ر مبادالت الکترونیکی در اثر نق  هر گاه در بست: »9312قانون تجارت الکترونیکی مصوب  71با توجه به ماده    

یا ضللعب الللیسللتم مؤالللسللات خصللوصللی و دولتی، به جز در نتیجه قط  فیزیکی ارتباب الکترونیکی، خسللارتی به 

باشند مگر این که خسارات وارده ناشی از اشلصاص وارد شلود، مؤالسات مزبور مس ول جبران خسارت وارده می  

 93بر االاس ماده « خسارت بر عاده این اشصاص خواهد بود  فعل شلصصلی افراد باشلد که در این صورت جبران   

هر کس حقوق مورد حمایت این : »9371ای مصلللوب افزارهای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

قانون را نقض نماید ع وه بر جبران خسلارت به حبس از نودویک روز تا شش ماه  و جزای نقدی از ده میلیون تا  

گردد  تبصلره لللل خسلارت شلاکی خصلوصی از اموال شص  مرتکب جرم جبران     یون ریال محکوم میپنجاه میل

ند، هم نان ابا توجه به قوانین مذکور که همگام با پیشرفت تکنولوژی و اقتضای زمان به تصویب رالیده« شود می

ه نوآوری گوناالت  حتی هیچبه بیان عنوان کلی جبران خسلارت بسنده شده و این مقوله هم نان مبام باقی مانده  
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آید و از همان قوانین قبلی برداشللت مستقیم و ابتکاری از اللوی قانونگذار در حیطه جبران خسلارت به چشلم نمی   

رفت قانونگذار جات جلوگیری از ورود  و یا جبران خسارت در صلورت گرفته االلت  در صلورتی که انتظار می   

ای را ارائه می داد  ایرادات مطروحه مذکور در خصللوص ارشللناالللانه کارهای کمبادالت الکترونیکی تدابیر و راه

ای هم پا برجااللللت  به عبارت دیگر، هیچ تفاوتی در افزارهای رایانهقلانون حملایت از حقوق پدیدآورندگان نرم  

یده های گذشته به تصویب رالخصلوص جبران خسلارت بین این قوانین نسلبتاً مدرن و قوانین خاصی که در زمان   

 آید به چشم نمی االت،

تواند نف  میهر شص  یا هر گروه ذی: »9371های جترافیایی مصلوب  قانون حمایت از نشلانه  2بر االلاس ماده     

ادگاه ها در دهای جترافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر با مطالبه ضرر و زیان ناشی از آندر خصلوص نشانه 

 جترافیایی کاال  ب للل هر گونه االتفاده از دکننده مبدب غیرواقعی و گمراهاقامه دعوی نماید: الب للل معرفی و انتسا

 6بر االاس ماده « مکرر( کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد  95های جترافیایی که مطابق ماده )نشانه

جزای نقدی از ( شود ع وه بر جبران خسارت به 2هر شلصصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده ) »قانون مذکور 

ده میلیون ریلال تلا پنجلاه میلیون ریال با حبس تعزیری از نودویک روز تا شلللش ماه و یا هر دو مجازات محکوم    

قانون مذکور با مقداری نوآوری، اختیار طرح دعوی را به شلللص  یا گروه ذی نف  واگذار نموده « خواهد شلللد 

لوقوع و اتوانند جات جلوگیری از نقض قریبرح شد میاالت و نامبردگان همانند مفاد قوانینی که در گذشته مط

 مطالبه خسارت وارده در محاکم طرح دعوی نمایند 

چنین بیان شللده االللت:   9312قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و ناال مصللوب  7در بند ب ماده    

صاص شده و موجب ضرر و زیان به اش عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و ناال که توالط مؤالسه اب غ»

طبق  «حقیقی و حقوقی ذی نف  شلللود تصلب محسلللوب و با متصلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شلللد  

ف  و نمراج  قضلائی کشلور مکلفند بر االلاس شلکایت مؤاللسه و الایر اشصاص ذی     »قانون مذکور  7تبصلره ماده  

راز به موضوع رالیدگی نموده و در صورت احراز تصلب، تگزار  کارشلنااللی مؤاللسله یا اللایر مؤاللسلات هم       

مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی اللله برابر ضللرر و زیان وارده و هم نین به پرداخت ضللرر و   

قانون مذکور، رالیدگی به دعوی و مطالبه خسارت «  زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نماید

نف ، منوب به گزار  کارشللناالللانه همان مؤالللسلله و یا الللایر ت مؤالللسلله و الللایر اشللصاص ذیرا ع وه بر شللکای

تراز دانسته االت و برای اولین بار در قوانین خاص مالکیت فکری، م ک پرداخت خسارت توالط مؤاللسلات هم  

ی صرالد که این نرخ توالط کارشناالان متصصشص  متصلب را نرخ زمان صدور حکم دانسته االت و به نظر می

 گردد که در مفاد ماده به آن اشاره شده االت، تعیین می

 1مواد قانونی مرتبط با اقدامات موقت و احتیاطی ناشی از نقض مالکیت فکری -2-2-3

                                                      
9 -Provisional Measures 
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دادرالللی فوری و صللدور دالللتور موقت در اصللط ح حقوقی به مفاوم رالللیدگی به امری در خارج از وقت یا     

(  هنگامی که حقوق 204، 9313نوبت رالللیدگی عادی و صللدور دالللتور قضللایی موقت در آن امر االللت)امامی، 

ترین عاق نه گردد،میگونه رضللایتی تکثیر و یا تولید  بدون هیچ وی و آفریده فکری شللود نقض میپدیدآورنده 

ثر تولید و چه ا توان انجام داد، مقابله با تولید و تکثیر اثر االلللت و چنانترین زمان ممکن میاقلدامی که در کوتاه 

تکثیر شده باشد، شرایط حاکم، مقتضی آن االت که کاالها یا آثار موجود، نابود و منادم گردد تا به پدیدآورنده 

بروز خسارت بیشتر گرفته شود  در حقوق مالکیت فکری، انادام آثار کام ً مشابه  خسلارتی وارد نگردد یا جلوی 

هنگام وجود کاالهای مشابه، ارز  گردد  به این خاطر که بهمصلوق از یک اثر فکری، اعاده ارز  محسلوب می 

ور ایران، م حقوقی کش  در نظاآیدیواقعی کاالی اصیل کاهش یافته و ناایتاً  به پدیدآورنده ضرر اقتصادی وارد م

های دولتی برای توان دریافت که دادگاهمی 9376المللی مصللوب قانون داوری تجاری بین 97و  1با مقایسلله مواد 

باشلند، منتاا داور یا هیأت داوری اختیار صدور آن را ندارد   دارای صل حیت انحصلاری می   95صلدور قرار تأمین 

(  904، 9312ت داوری هر دو صلل حیت دارند)امیرمعزی،أه و هیدادگا 99هم نین در مورد صلدور داللتور موقت  

در ارتبلاب بلا اقلداملات موقتی و احتیاطی جات جلوگیری از نقض مالکیت فکری، ع وه بر قواعد کلی مقرر در     

، موارد متعدد و نسبتاً مشابای در قوانین خاص داخلی، 9371قانون آئین دادراللی مدنی مصوب    320تا  395مواد 

 باشند:پیش بینی قرار گرفته االت که به شرح ذیل میمورد 

مراج  قضایی »مقرر شده االت:  9341هنرمندان مصلوب  قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصلنفان و   21در ماده     

توانند ضلمن راللیدگی به شلکایت شلاکی خصلوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پصش و عرضه آثار  مورد      می

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و  1در ماده « زم به ضابطین دادگستری بدهند شکایت و ضبط آن، دالتور ال

مراج  قضائی مکلفند ضمن رالیدگی به شکایت شاکی خصوصی، »مقرر شده االت:  9302 آثار صلوتی مصلوب  

به تقاضلای او نسبت به جلوگیری از نشر و پصش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط  

ران توان چنین اتاار داشت که در حقوق ایبا االتنباب از مواد قانونی مذکور، می« تصمیم مقتضی اتصاذ کنند  آن،

در صللورت نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، مراج  قضللائی پس از طرح دعوی از الللوی شللاکی خصللوصللی، 

د اما در ع شکایت اقدام نمایناللاً نسبت به جلوگیری از نشر، پصش، عرضه و ناایتاً ضبط مال موضو دمصتارند که ر

صللورتی که شللص  پدیدآورنده )صللاحب حق( اقدامات احتیاطی و موقتی را درخواالللت نماید، مراج  قضللائی  

مکلفند تصمیم مقتضی اتصاذ کنند  در میان اقدمات موقتی مذکور، عدم تصریح به انادام کاالهای مشابه به چشم 

ن گردد  در چنیمشللابه تقلبی، ارز  مادی کاالی اصللیل اعاده می  آید  به این صللورت که با نابودی کاالهایمی

شلللرایطی ممکن االلللت کاال نسلللبت به گذشلللته به ارز  باالتری نیز داللللت یابد که گامی مؤثر در حمایت از   

 پدیدآورنده و حقوق انحصاری وی االت 

                                                      
10- Secure Evidence 
11 -Injunction 
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ع وه »   نیز مقرر شده االت:  9316 مصوب تجاری ع ئم و صنعتی های طرح اختراعات، ثبت قانون 65در ماده    

بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هر گاه ثابت شود دارنده اجازه االتفاده، از مالک درخواالت کرده االت 

تلا برای خوااللللته معینی به دادگاه دادخوااللللت بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسلللته آن را انجام دهد، دادگاه   

الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوب لوگیری از نقض حقوق یا نقض قریبتواند ع وه بر صلدور دالتور ج می

مطبوعات مصلللوب قانون  33در ماده « نیز حکم صلللادر کند و یا تصلللمیم دیگری جات احقاق حق اتصاذ نماید 

 جزیی تقلید تتییرات با ولو دیگری نشریه ع مت یا نام نشریه انتشار در گاه هر»چنین مقرر شلده االلت:    9364

 شرع حاکم نظر طبق و مرتکب جلوگیری نشریه از انتشار باشد، اشتباه امکان خواننده برای که طوری به شود،

 قانون  6در تبصللره ماده  «االلت   شلاکی خصللوصلی   شللکایت به منوب مجازات و جرم تعقیب شلود، می محکوم

تواند به درخواالت  در صورت لزوم، دادگاه م»مقرر شلده االلت:    9371 مصلوب  جترافیایی هاینشلانه  از حمایت

ت توان چنین اتاار داشبا االتنباب از مواد قانونی مذکور، می« مدعی خصلوصلی دالتور موقت مناالب صادر کند   

که در حقوق ایران در خصللوص حقوق مالکیت صللنعتی، در مواقعی که حقوق پدیدآورنده به شللص  دیگری   

ه بر پدیدآورنده اثر، آن شص  نیز اختیار خواهد داشت تا از دادگاه درخواالت جلوگیری از واگذار گردد، ع و

 9364مطبوعات مصلللوب قانون  33نقض حقوق یلا نقض قریلب الوقوع نماید  هم نین با وحدت م ک از ماده   

 دبی و هنریتوان بیلان داشلللت: در مواردی کله یلک اثر صلللنعتی هملانند ع مت تجاری یا برند، با یک اثر ا     می

هم ون کتاب، نشلللریه و یا یک فیلم ادغام شلللود، در صلللورتی که آن ع مت مقتبس و یا یادآور یک ع مت  

ی توان از پصش اثر ادبی و هنرتجاری دیگر باشد، جات جلوگیری از نقض اثر اصیل )لوگو، ع مت تجاری( می

نیز لفظ  9371 مصوب جترافیایی های نهنشا از حمایت قانون 6مذکور جلوگیری نمود  در خصلوص تبصلره ماده   

، در چه بوده االت« دالتور موقت مناالب»اباام دارد و مشلص  نیست که مقصود قانونگذار از االتعمال  « منااللب »

 نتیجه نیاز به تشریح و تعیین مصداق دارد 

 بررسی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در موافقتنامه تریپس -3
 مبانی قانونی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در موافقتنامه تریپس -3-9

 ری،مالکیت فک حقوق نقض خصوص در معیار جبران خسارت این حقیقت به راللمیت شلناخته شلده االت که      

 منوب به علم خسارت پرداخت شلود که حسب مورد ممکن االت می مربوطه یافت قوانین خاص داخلی در اغلب

 الزامات را در نظر گرفته االلللت، مقررات موافقتنامه تریپس حداقل که آن جا از شلللص  ناقض گردد یا جال 

در نظر  خسللارت به عنوان مسلل ول جبران اط ع همممکن االللت در یک نظام حقوقی، شللص  ناقض جاهل و بی

جنبه تجاری حقوق ای در ارتباب با المللی مذکور که موافقتنامه(  در اللللنلد بین WIPO,2012,434)گرفتله شلللود 

باشلد، ضللوابط و شللرایط منااللبی جات جبران خسللارت ناشللی از نقض مالکیت فکری در نظر   یمالکیت فکری م

االمتیازی توالللط طرفین در قرارداد چه حقموافقتنامه مذکور چنان 40ماده  9گرفته شللده االللت  لذا با توجه به بند 

نیز  چه اگر شص  ناقض الودی ن خسارت خواهد بود و چناناالمتیاز متعارا ضابطه تعییتعیین نشلده باشلد، حق  

اللود تحصیل شده توالط ناقض اثر، قابل مطالبه خواهد بود   40ماده  2در اثر نقض به داللت آورده به موجب بند  



 991           فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس  بررالی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت          

 

 

که در کشلللورهای اروپائی از جمله انگلیس هم این ضلللابطه وجود دارد که شلللص  ناقض به وااللللطه عملی که 

ی تفرشی گردد)عیسائیابد و از منفعت شص  پدیدآورنده کاالته میالرشاری دالت می مرتکب می گردد به الود

(  لذا خواهان باید ثابت نماید که شلللص  ناقض چه میزان اللللود به داللللت آورده تا  933، 9319و همکاران،ب،

ته شده و فجبران گردد  هم نین در ارتباب با فوت منفعت نیز در موافقتنامه مذکور رویکردی جداگانه در نظر گر

فوت منفعت در حالت نقض عمدی را قابل مطالبه دانسته و نقض بدون عمد را به اختیار دولت های عضو واگذار 

 40ماده  2الوکاله نیز به موجب بند های دادرالی از جمله حق(  تمامی هزینه206، 9319نموده االت)احسنی فروز،

 باشد  قابل مطالبه می

 موافقتنامه تریپستعهدات کلی اعضاء  -9-3-9

ر های اجرایی مقرر داعضاء تضمین خواهند کرد که رویه»مقرر شده االت:  موافقتنامه تریپس 49ماده  9در بند     

ای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت شللان در دالللترس قرار گیرد، به گونهاین قسللمت طبق قوانین

از جمله واللائل جبران خسلارت الری  برای جلوگیری از نقض و   فکری مشلمول موافقتنامه حاضلر ممکن گردد،   

ماده مذکور، کشللورهای عضللو را مکلب به اتصاذ تدابیری « والللائل جبران خسللارتی که مان  نقض بیشللتر شللوند 

ای جات جلوگیری از ورود الوقوع و یا والللیلهتر خسللارت و جلوگیری از نقض قریبجات جبران هر چه الللری 

اید  اقدامات مذکور صللرفاً در جات احقاق حقوق پدیدآورنده و حمایت از حقوق قانونی نمخسللارت بیشللتر می 

 باشد وی می

 جبران خسارت صاحب حق آثار فکری -2-3-9

مقامات قضائی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به »چنین مقرر شلده االلت:    موافقتنامه تریپس 40در ماده    

فکری دالللتور دهند که به دارنده این حق خسللارت کافی برای جبران زیان وارده به کننده یک حق مالکیت نقض

ای که می دانسته یا دالیل معقولی در اختیار داشته که بداند او در نتیجه نقض این حق تواللط شص  نقض کننده 

ار برخوردار یدر فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر االت، بپردازد  مقامات قضائی هم نین از این اخت

های دارنده این حق از جمله کننلده یلک حق ملالکیلت فکری داللللتور دهند که هزینه    خواهنلد بود کله بله نقض   

الوکاله را بپردازد  اعضلاء می توانند در موارد مقتضلی به مقامات قضلائی اجازه دهند امر به االترداد مناف  و یا    حق

ختیار دانسته یا دالیل معقولی در اکننده نمینمایند که نقضپرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی 

 «نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری درگیر االت 

های قانونی در خصللوص جبران خسللارت ناشللی از ترین مادهترین و کارآمدشللک یکی از مامماده مذکور، بی   

اده، به مقامات قضللائی اذن داده شللده االللت که شللص  ناقض حق    این م 9  در بند االللتنقض مالکیت فکری 

انسللته( را دای بوده که عق ً باید میمالکیت فکری )که عالم به وجود حق مالکیت فکری بوده یا شللرایط به گونه

مکلب به جبران خسلارت کافی نماید  در این بند، مسل ولیت شلص  ناقض منوب به داشتن علم االتم لذا به نظر    

که اگر شلصصلی ناخودآگاه مرتکب عملی شلود که متضلمن نقض حق مالکیت فکری شص  دیگری      راللد می
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االت، مس ولیتی نصواهد داشت  لکن در عالم واق ، فرض بر داشتن علم شص  ناقض االت، مگر این که خ فش 

امل ک باشد که مطابق با اصل جبرانثابت گرددم در این حالت، شلص  ناقض مکلب به جبران خسارت کافی می 

 ای جبران گردند که انگار هیچ خسارتی بهخسلارت در حقوق ایران االت  به عبارت دیگر، خسارات باید به گونه 

ماده مذکور، به مقامات قضللائی اختیار داده شللده االللت که شللص  ناقض را مکلب به  2بار نیامده االللت  در بند 

اده اذن د نامه تریپسموافقتبه کشللورهای عضللو   الوکاله نماید  هم نینهای دادرالللی از جمله حقپرداخت هزینه

گیری در خصوص االترداد مناف  و یا پرداخت خسارت از پیش شلده االلت که به مقامات قضلائی، اختیار تصلمیم    

شلده )تواللط شص  ناقض حق مالکیت فکری حتی در حالتی که شص  ناقض حق، جاهل بوده االت( را   تعیین

 اعطاء نماید   

ن حق رالد که اگر طرفین قراردادی که متضم، به نظر میموافقتنامه تریپسبا االتنباب از ماده قانونی مذکور در    

مالکیت فکری االت، از همان ابتدا مبلغ معین و شرایط خاصی را جات جبران خسارت تعیین کرده باشند، همان 

اگر نقض حق در فضای غیرقراردادی رخ دهد، ه کتواند م ک حکم مقامات قضائی قرار گیرد  چنانتوافق می

ند، کبر فرض علم شص  ناقض( قابلیت مطالبه پیدا می)ع وه بر خسارات مادی و معنوی که به محض وقوع نقض 

عت چه باعث از بین رفتن منفهای دادرالی را بپردازد و چنانناقض مکلب خواهد بود خسارات کافی از جمله هزینه

فکری شود، باید آن مقدار منفعت از بین رفته را جبران نماید  هم نین اگر خواهان شص  صاحب حق مالکیت 

بتواند ثابت نماید که شص  ناقض پس از نقض حقوق وی، معام تی را منعقد نموده االت، مستحق االترداد الود 

دارا شدن  ( که مطابق با اصل من 939، 9319ناشی از آن معام ت خواهد بود)عیسائی تفرشی و همکاران،ب،

 باشد ناعادالنه در حقوق ایران نیز می

مباانی قاانونی اقادامات موقت و احتیاطی ناشاای از نقض مالکیت فکری در موافقتنامه     -3-2

 تریپس

اقدامات موقتی در اصللط ح حقوقی، در معنای قرار قضللائی دایر بر انجام فوری عملی یا ترک عملی یا توقیب     

ورت گونه تأخیر و فوت وقتی صمالی به صورت موقت، که قرار مزبور با توجه به اهمیت و فوریت امر، بدون هیچ

کارآمد و مؤثر  الازکارناپذیر هر جزء اجتناب (  وجود اقدامات موقتی مناالب و کارا204، 9313)امامی، گیردمی

(  این اقدامات که بیشتر جنبه احتیاطی داشته در 345، 9317برای اجرای حقوق مالکیت فکری االلت)میرحسلینی،  

(  WIPO, 2004, 355المللی در قالب جبران خسلللارت مورد پیش بینی قرار گرفته االلللت) هلای بین کنوانسلللیون

تأثیر بسیار پررنگی در حفاتت از آثار فکری و جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری تواند اقدامات موقتی می

فردی که دارااللت، داشلته باشلد که حسلب مورد ممکن االت به شکل     های منحصلربه به جات شلرایط و ویژگی 

 آوری اثر صورت پذیرد  توقیب، االترداد، انادام و جم 

های کنندگان آثار صااوتی و سااازمان در بااب حماایات از اجراکننادگاان و تولید      -9-3-2

 کننده پخش
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اجراکنندگان در خصوص ضبط اجرای خود »چنین بیان شلده االت:   امه تریپسنموافقت 94ماده  3و  2، 9در بند    

ها کسللب نشللده باشللد چه اجازه آندر یک اثر صللوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنان

ها و تکثیر چنین ضلللبطی  اجراکنندگان هم نین از این امکان نشلللده آناجرای ضلللبطجلوگیری کننلد: ضلللبط  

ها کسللب نشللده باشللد، جلوگیری کنند: پصش از طریق چه اجازه آنبرخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنان

اهند بود خو الیم و پصش اجرای زنده آنان برای عموم  تولیدکنندگان آثار صوتی از این حق برخورداروالایل بی

کننده پصش هایکه تکثیر مسلتقیم یا غیرمسلتقیم آثار صوتی خود را اجازه داده یا از آن جلوگیری کنند  الازمان  

ها کسب نشده باشد، جلوگیری کنند: ضبط، چه اجازه آن از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنان

ای هطور پصش برنامهاللللیم و همینها از طریق واللللایل بیتکثیر برنلامه های ضلللبط شلللده و پصش مجدد برنامه  

اء کننده اعطهای پصشتلویزیونی به همین طریق برای عموم  در مواردی که اعضلللاء چنین حقوقی را به اللللازمان

برداری از موضوع پصش، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون نکنند، به مالکان دارای حق نسصه

وانند تبا توجه به مواد قانونی مذکور، اجراکنندگان آثار موالللیقی می«  ( از اعمال فوق جلوگیری کنند9179برن )

ای همراه و هنمایند )چه به صلورت پصش زنده به والیله تلفن از ضلبط و تکثیر اثری که به صلورت زنده اجرا می  

ر یدکنندگان و مؤالللسللات پصش آثا ابزارهای دیگر، چه پصش اثر  پس از ضللبط( جلوگیری نمایند  هم نین تول

صلللوتی چنین حقی خواهند داشلللت که از تکثیر و پصش مجدد آثار جلوگیری نمایند، مگر این که از قبل چنین  

چه اشصاص از مفاد اذنی که به اذنی را به اشلصاص یا مؤاللسلات دیگری داده باشلند که در این حالت صرفاً چنان    

 صاحب اثر مس ولیت خواهند داشت  آن ها داده شده، تصطی نمایند، در مقابل

 در باب حمایت از عالئم جغرافیائی -2-3-2

در خصللوص ع ئم جترافیائی، اعضللاء والللائل  »چنین مقرر شللده االللت:   موافقتنامه تریپس 22ماده  2در بند      

ه از االتفاد -نف  فراهم خواهند کرد تا از اقدامات ذیل جلوگیری به عمل آورند: البحقوقی برای طرا های ذی

هر گونله واللللائلی برای معرفی یلا ارائله یک کاال که داللت کند یا نشلللان دهد مبدد کاالهای مورد بحث منطقه     

ای که عموم را در مورد مبدد جترافیائی این کاال گمراه الللازد  جترافیائی دیگری غیر از مبدد واقعی بوده، به گونه

گاهی اوقات « مکرر کنوانسیون پاریس محسوب شود  95ه معنای ای که رقابت غیرمنصفانه بهر گونه االتفاده -ب

ای را به محلی که به نف  خودشان االت، نسبت دهندم ممکن االلت شص  یا اشصاص معینی، محصول و یا پدیده 

 نف در صللورتی که در عالم واق ، آن پدیده متعلق به مکان و قوم دیگری االللت  در این صللورت اشلللصاص ذی   

اال جترافیایی آن ک دالازی مبدمبدا واقعی آن کاال، از اقدامات اشصاصی که العی در گمراه توانند جات حفظمی

 و به عبارتی رقابت غیرمنصفانه دارند، جلوگیری نمایند 

 در باب حمایت از حقوق پدیدآورنده -3-3-2

مالک یک طرح صللنعتی مورد حمایت از این حق »چنین بیان شللده االللت:  موافقتنامه تریپس 26ماده  9در بند     

چه اشلصاص ثالث موافقت او را کسب نکنند مان  آن ها از الاخت، فرو  یا ورود  برخوردار خواهد بود که چنان
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اق م دربرگیرنده یا متضلمن طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح مورد حمایت می باشلد، مشروب بر   

جازه چه اشصاصی بدون ا با توجه به این ماده، چنان«  که این اعمال برای مقاصلد تجاری صورت گرفته باشند این 

ری برداری از یک طرح صنعتی که متعلق به دیگپدیدآورنده و به قصد کسب الود و منفعت تجاری، اقدام به باره

ند تواول نمایند، پدیدآورنده طرح میاالللت، نمایند و یا از یک طرح و ایده خاصللی برداشللت غیرمجاز و غیرمعق 

ها را بصواهد  قید مقاصلللد بار آنبرداری نسلللبت به اثر شلللود و قط  عمل زیانمان  این اشلللصاص از هر گونه باره

برداری، مقاصللد غیرانتفاعی باشللد،  دهد که اگر هدا از بارهتجاری که در ذیل این ماده آمده االللت، نشللان می 

 ود مس ولیتی در کار نصواهد ب

 در باب حمایت از حقوق اعطائی -4-3-2 
ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصللاری زیر را اعطاء »چنین بیان شللده االللت:  موافقتنامه تریپس 21در ماده      

چه اشصاص ثالث بدون موافقت مالک در مواردی که موضل  ثبت یک محصلول االت، چنان   -خواهد کرد: الب

عرضه برای فرو ، فرو  یا وارد کردن این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، اقدام به الاخت، االتفاده، 

چه اشصاص در مواردی که موضلوع ثبت یک فرآیند االت، چنان  -ها جلوگیری به عمل آورد  باز اقدامات آن

ه برای فاده، عرضللطور از االلت ثالث بدون موافقت مالک اقدام به االلتفاده فرآیند کرده باشلند، از این اقدام و همین  

ید، آکم محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دالت میفرو ، فرو  یا وارد کردن دالت

موافقتنامه مذکور به اشلصاصلی که اثر صلنعتی اعم از محصول و فرآیند را ثبت نمایند،    « جلوگیری به عمل آورد 

تواند از اقدامات اشلللصاصلللی که بدون پدیدآورنده آن طرح مینماید  به موجب این حقوق، حقوقی را اعطاء می

 برداری و یا وارد نمودن آن محصول از کشورهای دیگر دارند، جلوگیری نماید   اذن وی، العی در باره

 حفاظت از اطالعات افشانشده -5-3-2

اشصاص حقیقی و حقوقی از این امکان برخوردار خواهند »مقرر شده االت:  موافقتنامه تریپس 31ماده  2در بند     

اط عاتی که قانوناً تحت کنترل شلان قرار دارد یا از داللتیابی و االتفاده دیگران از این اط عات    یبود که از افشلا 

تجاری  رز پذیر نباشد و به خاطر محرمانه بودنش دارای ابدون کسلب موافقت اشصاص مزبور به الادگی امکان 

باشللدم ناایتاً حسللب اوضللاع و احوال، شللصصللی که قانوناً کنترل اط عات مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه  

برخی اط عات که به صلورت محرمانه صرفاً در اختیار  « نگاداشلتن آن اقدامات معقولی را به عمل آورده باشلد   

ز  تجاری ای که دارند نباید افشاء شوند و اشصاصی اشصاص حقیقی و حقوقی به خصوصی می باشد، به علت ار

یگران نیز د که به طریقی به این اط عات داللتراللی دارند، باید اللعی در حفظ این اط عات داشلته باشندم مسلماً    

 توانند بدون اذن اشصاص مذکور، به این اط عات محرمانه دالترالی داشته باشند  نمی

 تعهدات کلی اعضاء -6-3-2

 های اجرائی مقرراعضلاء تضمین خواهند کرد که رویه » مقرر شلده االلت:   نامه تریپسموافقت 49ماده  9در بند      

مالکیت  قض حقوقای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناگونهشان در دالترس قرار گیرد، بهدر این قسمت طبق قوانین

نامه حاضلر ممکن گردد، از جمله واللائل جبران خسلارت الری  برای جلوگیری از نقض و    فکری مشلمول موافقت 
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ماده مذکور، اعضاء را مکلب به اتصاذ تدابیری جات جبران  « واللائل جبران خسلارتی که مان  نقض بیشتر شوند  

یشتر ارت بای جات جلوگیری از ورود خسالوقوع و یا والیلهتر خسلارت و جلوگیری از نقض قریب هر چه اللری  

 باشد نماید  اقدامات مذکور صرفاً در جات احقاق حقوق پدیدآورنده و حمایت از حقوق قانونی وی میمی

 دستورات کتبی دادگاه -7-3-2

مقامات قضائی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به »مقرر شلده االت:   موافقتنامه تریپس 44ماده  9در بند     

یک طرا دالتور دهند که نقض یک حق مالکیت فکری را متوقب الازد، از جمله از ورود آن دالته از کاالهای 

وارداتی به کانال های تجاری واق  در قلمروی قضلللائی خود که مسلللتلزم نقض یک حق مالکیت فکری االلللت،  

قامات در موافقتنامه تریپس به م«  صلللله پس از ترخی  چنین کاالهایی از گمرک، جلوگیری به عمل آورندب فا

اشد را بقضلائی کشلورهای عضلو، اختیار داده شلده االلت که اعمالی را که مسلتلزم نقض حق مالکیت فکری می      

ظ حقوق پدیدآورنده( از ی نوین و کارآمد در کشلور موجود باشد )در جات حف یچه کاالمتوقب اللازند و چنان 

ازند ها را توقیب الورود کاالهای مشلابه به کشور جلوگیری نمایند و اگر کاالهای مذکور در گمرک باشند، آن 

 ها به کشور گردند   تا مان  ورود آن

 سایر وسایل جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری -9-3-2

به منظور جلوگیری مؤثر از نقض، مقامات قضائی از این اختیار »مقرر شلده االت:   موافقتنامه تریپس 46در ماده     

ها نقض شده االت، بدون هیچ شان در مورد آنبرخوردار خواهند بود که داللتور دهند کاالهایی که به تشلصی   

 نگردد یا درای مصللرا شللوند که به دارنده این حقوق زیان وارد  گونههای تجاری بهنوع جبرانی خارج از کانال

صلللورت عدم متایرت با الزامات قانونی موجود، کاالهای مزبور معدوم شلللوند  مقامات قضلللائی هم نین از این  

ند، ای که در نقض کاالها، بیشتر از همه کاربرد داشتهیاختیار برخوردار خواهند بود که دالتور دهند مواد و ابزارها

ای مصلرا شوند که خطرات نقض بیشتر به حداقل کاهش  گونه های تجاری بهبدون هیچ جبرانی خارج از کانال

ده و شیابد  در بررالی این درخواالت ها لزوم وجود تناالب میان جدی بودن نقض و والائل جبران خسارت تعیین

همین طور مناف  اشللصاص ثالث ملحوظ خواهد بود  در مورد کاالهای دارای ع مت تجاری تقلبی، جز در موارد 

ای که به طور غیرقانونی بر کاال الصاق شده، برای کسب اجازه ورود کاال به ا محو ع مت تجاریاالتثنائی، صر

فقتنامه موابا توجه به مفاد ماده مذکور، مقامات قضائی کشورهای عضو « های تجاری، کفایت نصواهد کرد کانال

 ا )کاالهای مشللابه( به گونه ایتوانند جات جلوگیری از وقوع هر گونه نقض، دالللتور دهند که کاالهمی تریپس

کاالی اصللیل( آالللیبی وارد نشللود یا ناایتاً در صللورت )مورد باره برداری قرار گیرند تا به حقوق پدیدآورندگان 

توانند دالللتور دهند که ابزارها و موادی که در مصالفت با قانون، معدوم گردند  مقامات قضللائی حسللب مورد می 

، به برداری گردند که خسلارت ناشی از نقض تاثیرگذار بوده اند، به گونه ای بارهنقض کاال بیشلتر از اللایر موارد   

ای که بدون مجوز بر روی کاال حداقل خود براللد  در برخی موارد االلتثنائی، صرا محو نمودن ع مت تجاری  

د که دگرنماید  تمامی این مجوزها در صللورتی از الللوی مقامات قضللائی صللادر میقرار گرفته االللت، کفایت می
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برداری قرار گیرد و بدیای االت که با توجه به شدت نقض و جدی بودن آن، کاال در مسیر غیرتجاری مورد باره

 والائل جبران متناالب با آن در نظر گرفته شود 

 در باب اقدامات تأمینی -1-3-2
مقامات قضائی از این اختیار برخوردار خواهند بود »چنین بیان شلده االلت:    موافقتنامه تریپس 05ماده  9در بند     

کله داللللتوراتی در مورد اقدامات موقتی فوری و مؤثر به منظورهای زیر صلللادر نمایند: جلوگیری از وقوع نقض   

ز اهرگونله ملالکیت فکری و به ویژه جلوگیری از وارد شلللدن کاالها، از جمله کاالهای وارداتی ب فاصلللله پس    

با توجه به مفاد ماده مذکور، مقامات «  هلای تجلاری واق  در قلمرو قضلللائی خود  ترخی  از گمرک، بله کلانلال   

تواننللد برای جلوگیری از وقوع نقض، جلوگیری از ورود کلاالهللا )بلله خصلللوص در  قضلللائی در قلمرو خود می

 گمرک( دالتوری مبنی بر اقدامات موقتی و فوری صادر نمایند  

 نتیجه 
ای از ا  که به موجب همین رابطه، مجموعهای االلللت میان شلللص  مؤلب و آفریده ملالکیلت فکری، رابطه      

شللعار ا ردد  لذا حقوق مالکیت فکری به مجموعه امتیازات قانونیگاختیارات از الللوی قانونگذار به وی اعطاء می

قوق به دو بصش مادی و معنوی باشللد  این حدارد که به صللورت انحصللاری در اختیار شللص  پدیدآورنده می  

نتقال اشللوند که حقوق مادی محدود به زمان و قابل انتقال بوده، منتاا حقوق معنوی جاوادانه و غیرقابلتقسللیم می

امل مواردی گردد که مالکیت صنعتی شهنری تقسیم می-باشد  االاالاً مالکیت فکری به دو دالته صنعتی و ادبیمی

های تجاری، ع ئم جترافیایی و های صلللنعتی، نامع ئم تجاری و خدماتی، طرح از جملله اختراعلات، ابداعات،  

 باشللد  حقوقهنری نیز شلامل مواردی از جمله کتاب، مقاله، راللاله، شللعر، مواللیقی، رمان و     می   -مالکیت ادبی

ر ه این آثار بهای بالقوییها و تواناو قلابلیت  االلللتملالکیلت فکری در جالان امروزی از ارز  واالئی برخوردار    

که در بسیاری اوقات ارزشی بسا بیشتر از اموال مادی و ملموس دارند  همگام با گذر کسلی پوشلیده نیستم چنان  

زمان و الللوق یافتن ملل به الللمت دنیای الکترونیک و صللنعتی، کمیت و کیفیت آثار فکری نیز افزایش شللگرفی  

 الت فکری افزایش یافته، نقض این گونه آثار نیز افزایش داشته اداشته االتم البته به همان اندازه که آفرینش آثار 

وی برداری مادی و معنرالد، پدیدآورنده جات بارهاصوالً هنگامی که اثر نوین و بدیعی به مرحله آفرینش می    

ا ی حق انتشلللار و امکان داردکه حسلللب مورد  االلللتاز اثر ، نیازمند به انعقاد قراردادهای گوناگونی با دیگران 

برداری از اثر خود را به شلللص  خاصلللی واگذار نماید  لذا تصطی طرا قرارداد از مفاد قرارداد و شلللرایط  باره

گردد  االلللااللللاً نقض حقوق مؤلب،  منلدرج در آن، موجلب نقض حقوق انحصلللاری و قلانونی پدیدآورنده می   

ه هنگامی که یک اثر فکری ب  شودمیفضای غیرقراردادی را نیز شلامل  اختصلاص به فضلای قراردادی نداشلته و    

والللو الللمت این به را هاآن و گیردمی قرار توجه مورد مصتلفی افراد الللوی از رالللد،می و انتشللارعرصلله تاور 

به همین علت، در   یابند داللللت خویش دلصواه مناف  به مذکور، اثر از غیرمجاز برداریباره که با کشلللاندمی

یب فکری به تصللو برای حمایت و حفاتت از حقوق مالکیت خاصللی مقررات و قوانین های حقوقی مصتلب،نظام

ی از جمله االترداد الود حاصل از نقض، جلوگیری از نشر و توزی  اثر، پرداخت خسارت به یهاراللیده که ضلابطه  
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ی جات جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در نظر یکارهاعنوان راهصاحب اثر و عذرخواهی از وی، به

اشی شود که به جبران خسارت ناالت  در قوانین موضوعه کشور ایران، مواد قانونی متعددی یافت میگرفته شلده  

لوقوع در ااز نقض مالکیت فکری پرداخته و هم نین تدابیری نیز جات جلوگیری از االلتمرار ضرر یا نقض قریب 

قض رود و االتمرار ضرر ناشی از نتواند با توالل به این اختیارات قانونی، از ونظر گرفته شلده االلت که مؤلب می  

خسللارتی وارد شللود، آن را مطالبه نمایدم لکن در قوانین خاص حقوق مالکیت فکری در   اگرجلوگیری نموده و 

 مورد دامنه خسارات قابل مطالبه بحثی به میان نیامده االت و باید به قوانین عام رجوع کرد 

مس ولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی و به موجب قانون آئین  در نظام حقوقی کشور ایران با توجه به قوانین    

های دادراللللی قابل مطالبه خواهد بود  منتاا در مورد قابل مطالبه بودن خسلللارت  دادراللللی ملدنی، تملامی هزینه  

النف  ناشلللی از نقض مالکیت فکری، اخت ا نظر وجود دارد و صلللرفاً تحت شلللرایط خاصلللی قابلیت مطالبه عدم

هم نین اگر طرفین شلرایط خاصلی را جات جبران خسلارت پیش بینی و یا بر مبلغ خاصی توافق     خواهد داشلت  

نموده باشللند، آن توافق بر قوانین مصللوب ارجحیت خواهد داشللت  در حال حاضللر و با توجه به قوانین موضللوعه 

ی لتزام در قراردادهائکار برای پدیدآورنده اثر فکری، درج وجه ارالللد مناالللب ترین راه کشللور ایران، به نظر می

از جمله  نمایدم به این علت که با درج این شلللرب، تمامی خسلللارات احتمالی ناشلللی از نقضااللللت که منعقد می

گر نماید، بیانشلود و از اللوی دیگر، مبلتی که شص  پدیدآورنده در قرارداد درج می  النف  پوشلش داده می عدم

 باشد ارز  آفریده فکری ا  نیز می

متعارا  االمتیازموافقتنامه تریپس اصلط حاتی هم ون غرامت منصلفانه، خسلارت از پیش تعیین شده و حق   در    

نف  المورد شلنااللائی قرار گرفته االلت که به موجب آن، تمامی خسارات ناشی از نقض، خسارات دادرالی و عدم   

گردد، منتاا در قوانین موضللوعه د بود و هم نین الللود ناشللی از نقض نیز به مؤلب مسللترد می  نقابل مطالبه خواه

االمتیاز متعارا جات ارزیابی ایران، ضللوابطی هم ون االللترداد الللود حاصللل از نقض، غرامت منصللفانه و حق   

خسلارت ناشی از نقض وجود ندارد  لکن دکترین حقوقی نااد االترداد الود حاصل از نقض را مورد پذیر  قرار  

ه آن تصریح مه تریپس بنااالمتیاز متعارا که در موافقتاصط ح حق رالد کهداده االت و با کمی تسامح به نظر می

   در زمینه اقداماتهستندچه تا حدودی با هم متفاوت ت المثل در حقوق ایران باشدم اگرشده، همان اصط ح اجر

االایی نموقت و احتیاطی نیز در موافقتنامه تریپس تدابیری از جمله ضلبط و انادام نمودن کاالهای مشللابه مورد شلل 

مالکیت  و شناالایی شدهقرار گرفته که در این میان، اقدام ضلبط صرفاً در حقوق مالکیت ادبی هنری کشور ایران  

 پسوافقتنامه تریم با متایرتی گونههیچ ایران کشور حقوقاین زمینه   گیرد  با این توصیب، درصنعتی را در بر نمی

 هستند تصریح قانونگذار  مندکه نیاز دندار وجود ارتباب این در متعددی قانونی های خأل منتاا نداردم

 هاپیشنهاد

در جات اصل ح مقررات مربوب به جبران خسلارت ناشلی از نقض مالکیت فکری در حقوق موضللوعه کشور       

گردد: مقامات قضلللائی از این اختیار برخوردار به شلللرح زیر در قالب مواد قانونی ارائه می هاییایران، پیشلللنالاد 
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 شده نمایندم مگر این که در این خصوصباشند که شص  ناقض را مکلب به پرداخت خسارت از پیش تعیینمی

المتیاز اطرفین صلللورت نگرفته باشلللد  در چنین حالتی، شلللص  ناقض مکلب به پرداخت حق  از اللللویتوافقی 

از  یکی از خسارات ناشیتواند حسب مورد نف  میباشد  ذیهای دادراللی به صاحب اثر می متعارا و کلیه هزینه

نف  موضللوع ماده مذکور، فوت منفعت یا االللترداد الللود حاصللل از نقض را از مقامات قضللائی مطالبه نماید  ذی  

الاً از این اختیار برخوردار خواهند دتواند پدیدآورنده یا صلاحب حق اثر باشلد  مقامات قضائی ر  حسلب مورد می 

د د تا در حد امکان از ورونام کاالهای مشابه غیرمجاز و تقلبی نمایبود که در صلورت لزوم، اقدام به ضلبط و اناد  

خسلارت بیشلتر به صلاحب اثر، جلوگیری شلود  در صلورتی که از آفرینش فکری در فضای مجازی و بسترهای      

های بدون مجوز صللورت گیرد، مقامات قضللائی پس از درخواالللت صللاحب حق، مکلفند   برداریهاینترنتی، بار

یط ربط، شرابار نمایند و اللپس با صلدور داللتورات الزم به مقامات ذی   جبار به قط  عمل زیانشلص  ناقض را ا 

 های بدون مجوز اثر را فراهم آورند  الازی نسصهآوری و پاکجم 

 عمناب

 قرآن مجید -

 فارسی

 انتشارات مجد ، چاپ اول، تاران، ، جریان دادرسی از آغاز تا پایان2آیین دادرسی مدنی، 9319اباری، حمید،  -

، چاپ اول، بابلسللر، انتشللارات دانشللگاه   درآمدی بر حقوق مالکیت فکری، 9312اصللتری آقمشللادی، فصرالدین،   -

 مازندران 

 و داخلی حقوق در فکری مالکیت حقوق نقض از ناشی خسارات ارزیابی ضوابط و ها م ک ،9319 محمد، فروز، احسنی -

  23شماره  ،فکری مالکیت حقوق نامهویژه پزشکی، حقوق فصلنامه خارجی، قوانین و معاهدات برخی

 ، چاپ اول، تاران، انتشارات دادگستر المللیداوری بازرگانی بین، 9312امیرمعزی، احمد،  -

 میزان  تاران، انتشارات ، چاپ دوم،حقوق مالکیت معنوی، 9313امامی، االداهلل،  -

 میزان  چاپ ششم، تاران، انتشارات ،مسئولیت مدنی، 9314باریکلو، علیرضا،  -

 جبران ضابطه عنوانبه المثل اجرت ، بررالی9319محمد، الب،  محمدی،محمودم شاه صادقی، محمدم تفرشی، عیسائی -

، ریمجله حقوق دادگستآمریکا،  حقوق در متعارا االمتیازحق با تطبیقی مطالعه و اختراع حق نقض از ناشی خسارت

  71شماره 

 اثر در ناقض توالط شده تحصیل الود ، االترداد9319محمدی، محمدم صادقی، محمود، ب، تفرشی، محمدم شاهعیسائی  -

ای حقوق همجله پژوهش، (تطبیقی مطالعه) فکری مالکیت حقوق نقض از ناشی خسارت جبران برای ایضابطه نقض،

 ( 70)9، شماره (انسانی علوم مدرس)تطبیقی

مجله حقوق ها و االتثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری، ، مبحثی در محدودیت9319 العید و شاکری، زهرا، حبیبا، -

  9، شماره تطبیقی

 ، تاران، انتشارات گنج دانش مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 9371جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -

 ، تاران، انتشارات المت االحکامآیات، 9319ای خویی، خلیل، قبله -
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 ، تاران، چاپ ششم، شرکت الاامی انتشار مسئولیت مدنی-وقایع حقوقی، 9315 کاتوزیان، ناصر، -

 ، ترجمه علیرضللا محمدزاده وادقانی، چاپ اول، تاران، انتشللارات اصااول بنیادین حقوق مؤلف، 9310کلمبه، کلود،  -

 میزان 

 میزان  ، چاپ اول، تاران، انتشاراتحقوق اختراعات، 9317میرحسینی، الیدحسن،  -

 امیر کبیر  ، تاران، چاپ اول، انتشاراتخسارت معنوی در حقوق اسالم و ایران، 9316نقیبی، ابوالقاالم،  -

، چاپ دوم، تاران، انتشللارات پژوهشللگاه علوم و  مبانی مساائولیت مدنی قراردادی، 9310وحدتی شللبیری، حسللن،  -

 فرهنگ اال می 

 قوانین

 ایران اال می جماوری االاالی قانون -

 9396 مصوب ایران بیمه قانون -

 9331 مصوب مدنی مس ولیت قانون -

 9341 مصوب هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون -

 9302 مصوب صوتی آثار و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون -

 9364 مصوب مطبوعات قانون -

 9376 مصوب المللیبین تجاری داوری قانون -

 9371 مصوب مدنی دادرالی آئین قانون -

 9371 مصوب ایرایانه افزارهاینرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت قانون -

 9371 مصوب جترافیایی هاینشانه از حمایت قانون -

 9312 مصوب ناال و بذر گواهی و کنترل و گیاهی ارقام ثبت قانون -

 9312 مصوب الکترونیکی تجارت قانون -

 9316 مصوب تجاری ع ئم و صنعتی هایطرح اختراعات، ثبت قانون -

 9312 مصوب کیفری دادرالی آئین قانون -

 تریپس نامهموافقت -

 التین
 -WIPO, 2004, Intellectual Property Hand Book, 2nd edition, Geneva, WIPO 

Publications. Available at: http://www.wipo.int/about-ip/en  

-WIPO, 2012, The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book, 

3rd Edition, Geneva; WIPO Publications; Available at: http://www.wipo.int/about-

ip/en 
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