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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :أأغسطس2018 ،

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

التقدير الكمي للتعويضات في حاالت التعدي على الملكية الفكرية

مساهامت من اإعداد كولومبيا وا ألردن واملغرب واململكة املتحدة وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عقدت من  4اإىل  6سبمترب ،2017
عىل أأن تنظر يف دورهتا الثالثة عرشة يف موضوع "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية
بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل
وفعاةل" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مساهامت أأربع دول أأعضاء (كولومبيا وا ألردن واملغرب واململكة املتحدة) بشأأن
جتارب أأنظمهتا القضائية فامي يتعلق ابلتقدير المكي للتعويضات عن ا ألرضار يف حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
وتعرض الوثيقة دراسة بشأأن التقدير المكي لالنتصاف النقدي أأعدّهتا امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIيف
أأكتوبر .2017
 .2وتوحض مساهامت ادلول ا ألعضاء ا ألربع خمتلف الهنج املعمتدة يف اإطار ا ألنظمة القانونية الوطنية للك مهنا يف التقدير
المكي للتعويضات .وتعرض املساهامت الطرق اخملتلفة لتقيمي جحم الرضر من خالل ألية تعويض ،تغطي اخلسائر الفعلية
وا ألرابح الفائتة وحتدد مجيع الصعوابت يف تقيمي الرضر احلاصل ،أأو من خالل أليات بديةل مثل التعويض اجلزايف والإاتوات
تتطرق املساهامت اإىل أأثر سوء النية من جانب املتعدي يف حساب التعويضات ،فضال عن
الوطنية وحساب ا ألرابح .و ّ
اإماكنية منح تعويضات معنوية .وتربز مسامهة امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية النقاط الرئيس ية دلراسة  ،2017اليت تغطي
خمتلف البدلان املتقدمة والنامية .وتركز املسامهة عىل ا ألرضار املادية ،وخاصة تقيمي ا ألرابح الفائتة عىل أأحصاب احلقوق،
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ومسأأةل الإاتوات املعقوةل ،والتعويضات عىل السلع املركَّبة وعن السلع اليت تضم صنف ًا قامئ ًا عىل التعدي ،ومسأأةل حتصيل
تعويضات عىل اخلسائر املس تقبلية وكيفيهتا.
.3

وترد املساهامت حسب الرتتيب التايل:

تقيمي جحم الرضر عىل امللكية الفكرية :وهجة نظرة من النظام القانوين الكولوميب......

3.........................................

حساب الرضر يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية8......................................................................................
التعويض عن الرضر يف دعاوى الزتييف14......................................................................................................
جتارب يف التقدير المكي للتعويضات عن التعدتات عىل حقوق امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة19................................
دراسة امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بشأأن التقدير المكي لالنتصاف النقدي24.................................................
[تيل ذكل املساهامت]
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تقييم حجم الضرر على الملكية الفكرية :وجهة
نظرة من النظام القانوني الكولومبي

مسامهة من اإعداد الس يد خوريخ ماريو أأورليت كولزوس ،انئب الوكيل ا ألعىل للشؤون القضائية ،الواكةل العليا للصناعة
والتجارة ،بوغوات


ملخص
جيب أأن تنطوي امحلاية الشامةل حلقوق امللكية الفكرية عىل أليات مص ّممة خصيص ًا لتضمن منح صاحب احلق انتصاف ًا ف ّعا ًل
أأو تعويض ًا عاد ًل لقاء ا ألرضار املرتتبة عن التعدي عىل حقوقه احلرصية .ومن املؤكد أأن الصعوابت يف هذا اجملال ل ي ُس هتان
هبا ،ل س امي فامي خيص حتديد الرضر النامج عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وتقديره ّاّمً .والغرض من هذه الوثيقة هو
حتديد املعايري املتاحة أأمام أأحصاب حقوق امللكية الفكرية والقضاة يف كولومبيا لتحديد وحساب مبلغ التعويضات لقاء الرضر
النامج عن نشاط ينهتك تكل احلقوق ،وذكل يف جمال امللكية الصناعية وحق املؤلف عىل حدّ سواء.

أأو ًل .مقدمة
 .1تكتسب ا ألصول غري امللموسة ،مبا يف ذكل تكل ا ألصول اليت ختضع للحامية مبوجب قوانني امللكية الفكرية ،قمية كبرية
يف السوق ،كوهنا ليست حيوية ابلنس بة اإىل الرشاكت حفسب ،بل أأيض ًا ابلنس بة اإىل امجلهور العام والكياانت اخلاصة اليت
تعمتد يف أأنشطهتا اإىل درجة مع ّينة عىل اس تغالل حقوق امللكية الفكرية.
 .2والطبيعة غري امللموسة ألصول امللكية الفكرية يه ابلتحديد اليت جتعل من حتديد قمية تكل ا ألصول ،ل س امي عندما
يتعلق ا ألمر ابلتعويض عن ا ألرضار املرتتبة عن التعدي عىل امللكية الفكرية ،أأمر ًا صعب ًا بوجه خاص .ويُعزى ذكل أأساس ًا
لفتقار ا ألصول غري امللموسة ،مثل العالمات التجارية والرباءات واملصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف ،لقمية ذاتية؛ فهيي
تكتسب قميهتا من اس تغاللها املتكرر والنجاح اذلي حتقّقه يف السوق.
بناء عىل ذكل ،ل ميكن أأن تقترص حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها عىل حنو شامل وف ّعال عىل تطوير أليات
 .3و ً
للوقاية من أأفعال التعدي أأو وضع حدّ لها حفسب ،بل ينبغي أأن تشمل أليات تضمن حصول أأحصاب احلقوق عىل تعويضات
لقاء ا ألرضار اليت يتعرضون لها بسبب ا ألفعال اليت تنهتك حقوقهم احلرصية.
 .4ومن املؤكد أأن الصعوابت يف هذا اجملال ل ي ُس هتان هبا ،ل س امي عندما يتعلّق ا ألمر بتحديد وحساب الرضر النامج
عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
 .5وحتدّد هذه الوثيقة املعايري اليت قد يأأخذها أأحصاب احلقوق والقضاة يف كولومبيا يف الاعتبار لتحديد وحساب مبلغ
التعويضات لقاء الرضر النامج عن انهتاك ّ
لك من حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف .وتُقدّ م الوثيقة يف البداية رشح ًا موجز ًا



الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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ملفهوم املسؤولية املدنية يف كولومبياّ ،مث حتدّد الليات القامئة املس تخدمة يف حساب التعويض لقاء الرضر النامج عن انهتاك ّ
لك
وحق املؤلف.
من حقوق امللكية الصناعية ّ

اثني ًا .املسؤولية املدنية يف النظام القانوين الكولوميب
 .6ينحدر مفهوم املسؤولية املدنية يف القانون الكولوميب من مبد أأ مفاده أأن لك خشص يتحمل مسؤولية جرب الرضر اذلي
يلحقه بشخص أخر .وبعبارة أأخرى ،فاإن املسؤولية املدنية تفرتض بوجه عام وجود عالقة بني خشصني ،ذكل اذلي يتسبب
جرائه .ويرتتب عن ذكل من الناحية القانونية الزتام يقع عىل عاتق مرتكب الفعل جبرب الرضر
ابلرضر ،وذكل اذلي يُعاين من ّ
اذلي تسبب به.1
احلق اذلي ّمت التعدي
 .7وجرت العادة عىل المتيزي بني املسؤولية املدنية التعاقدية وتكل اخلارجة عن العقد ،حسب نوع ّ
عليه .اإذ يرتتب عن انهتاك ح ّق خشيص مطلق مسؤولية مدنية خارجة عن العقد ،2أأم ّا انهتاك احلقوق املنبثقة عن عقد فيرتتب
عنه مسؤولية مدنية تعاقدية.3
 .8و أأنشأأ القانون الكولوميب املسؤولية املدنية اخلارجة عن العقد ،اليت ترتتب عن انهتاك حق خشيص يف غياب أأيّة عالقة
تعاقدية ،واليت تنطبق عادة عىل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،من خالل ثالثة عنارص ترامكية يه ( :أأ) فعل متع ّمد أأو
اإهامل يؤدي اإىل وقوع الرضر؛ (ب) والرضر أأو ا ألذى؛ (ج) ووجود عالقة س ببية بني الرضر والفعل املعين.4

أألف .الرضر
بناء عىل ذكل ،تقع
 .9الرضر هو العنرص ا ألمه يف املسؤولية املدنية ،أل ّن الالزتام بتعويض الرضر مرهون بوقوعه .و ً
املسؤولية املدنية عىل عاتق خشص ما اإذا تسبب ابلفعل يف الرضر .ويف السابق ،اكن الرضر يُ ّعرف عىل أأن ّه انهتاك أأو مساس
ابملصاحل احملمية مبوجب القانون 5أأو ابحلقوق الشخصية لشخص ما ،6عىل غرار حقوق امللكية الفكرية.
 .10وفامي خيص التصنيف ،ف ُيعترب الرضر ماد ًتا يف حاةل انهتاك أأو التعدي عىل أأ ّي حق من حقوق ملكية الشخص ،ويُعترب
الرضر غري مادي أأو معنو ًتا يف حاةل الانهتاك أأو التعدي عىل خشصه ،مما يؤثر يف مشاعره أأو رشفه.7
1

فالينس يا زتا أأرتورو؛ أأوريزت مونساليف أألفارو؛ القانون املدين ،اجملدل الثالث ،الالزتامات ،الطبعة العارشة ،دار تمييس للنرش ،بوغوات،2010 ،
صفحة .169
2
القانون املدين ،املواد من  2 341اإىل  ،2 360ويه متاحة عىل قاعدة ويبولكس عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=10022
3
القانون املدين ،املواد من  1 602اإىل 1 617
4
القانون املدين ،املادة  2 341وما يلهيا.
5
غارس يا فاسكزي ،دييغو فريانندو ،دليل املسؤولية املدنية ومسؤولية ادلوةل ،مكتبة ودار نرش "،"Librería Ediciones del Profesional
بوغوات ،2009 ،صفحة .13
6
فالينس يا زتا أأرتورو؛ أأوريزت مونساليف أألفارو؛ القانون املدين ،اجملدل الثالث ،الالزتامات ،الطبعة العارشة ،دار تمييس للنرش ،بوغوات،2010 ،
صفحة .227
7
مكرر.
ّ
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 .11ويف حاةل امللكية الفكرية ،ونظر ًا ألهنا تشمل يف الغالب عدد ًا من احلقوق احلرصية املتعلقة بأأصول غري ملموسة ،يُمكن
الرضر يقع عندما يس تخدم املتعدي ملكية غري ملموسة أأو يس تغلّها دون ترخيص مس بق ورصحي من
القول اختصار ًا ا ّإن ّ
صاحب احلق أأو خارج النطاق احملدد لالس تثناءات والقيود املُعرتف هبا.
 .12ويقع الانهتاك أأو التعدي عىل احلق ألن الاس تخدام غري املرخص به ملوضوع خاضع للحامية مبوجب امللكية الفكرية
حيرم صاحب احلق من حقّه احلرصي برتخيص أأو منع اس تغالل ذكل املوضوع.
 .13ومن وهجة نظر أأخرى ،ميكن اعتبار أأن ا ألذى اذلي يتعرض هل صاحب احلق ل يُعزى اإىل انهتاك حقوق امللكية
الفكرية يف ح ّد ذاته ،بل جيب أأن يكون هناك انهتاك فعيل ملمتلاكته أأو مساس برشفه أأو مشاعره.

ابء .الفعل املتعمد أأو الإهامل
 .14حييل هذا املفهوم اإىل حقيقة أأن الرضر جيب أأن ينشأأ عن سلوك أأو ترصف للمتعدي يدعو اإىل الاس هتجان ،اإم ّا ألن ّه
هيدف اإىل اإحلاق رضر أأو ألن ّه ل يرىق اإىل مس توى العناية الواجبة ،مقارنة ابلطريقة اليت قد يترصف هبا خشص عادي ( أأي
الطريقة اليت يترصف هبا خشص يف العادة بقدر معني من احليطة والعناية).8

جمي .العالقة الس ببية
 .15جيب أأن تكون هناك عالقة س ببية بني الفعل والرضر املُلحق ،أأي أأن الرضر جيب أأن ينجم عن فعل ميثل سبب
الانهتاك أأو التعدي عىل املصلحة الرشعية للضحية أأو حقّها الشخيص.
حق
جراء انهتاك ّ
 .16وابختصار ،ليك تقع املسؤولية املدنية عىل عاتق خشص ما ويُلزم بتعويض الرضر اذلي تسبّب به من ّ
خشيص أأو التعدي عليه ،واذلي قد يكون حقّ ًا من حقوق امللكية الفكرية ،جيب اإثبات العنارص املذكورة أنف ًا عىل حنو ُم ٍ
رض
خالل الإجراء القضايئ.
 .17وابملثل ،جتدر الإشارة اإىل أأن ّه يف النظام العريف للمسؤولية املدنية ،فاإن أأي خشص يتّخذ اإجر ًاء قضائي ًا يُطالب فيه
ابلتعويض عن الرضر ،جيب عليه أأن يُ ّربر مبلغ ذكل الطلب.

اثلث ًا .املعايري اخلاصة القامئة يف جمال امللكية الصناعية
 .18يف جمال امللكية الصناعية ،ينص قرار جامعة ا ألنديز رمق  486لعام  ،2000وهو ّ
طورته
صك قانوين فوق وطين ّ
مجموعة دول منطقة ا ألنديز ،عىل أأن ّه ألغراض حساب التعويض عن الرضر النامج عن انهتاك حق امللكية الصناعية ،ينبغي
اإيالء الاعتبار الواجب مجلةل من ا ألمور ،من بيهنا املعايري التالية:
جراء التعدي؛
"( أأ) الرضر الفعيل وخسارة الإيرادات اليت تطال صاحب احلقوق من ّ
(ب) املبلغ اذلي تقاضاه املتعدي أكرابح متأأتية من أأفعال التعدي؛
8
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(ج) السعر اذلي اكن املتعدي س يدفعه مقابل احلصول عىل ترخيص تعاقدي ،مع اإيالء الاعتبار الواجب اإىل القمية
السوقية للحقوق املنهتكة والرتاخيص التقاعدية اليت س بق منحها ابلفعل".9
 .19و أأفىض تطبيق املعايري املذكورة أنف ًا اإىل اإاثرة نقاش حمتدم يف كولومبيا ،ل س امي بني أأولئك اذلين يعتربون أأن مجموعة
القوانني تكل فشلت يف وضع معايري لتقيمي ا ألرضار ،وبد ًل من ذكل ،فهيي تنص عىل أأنواع ا ألرضار النامجة عن انهتاك حقوق
امللكية الصناعية.
 .20ويف مجيع احلالت ،فاإن هذه املفاهمي ،سواء اكنت تُفهم عىل أأهنّ ا تصنيفات للرضر أأو معايري للتقيمي ،ول س امي تكل
املُشار اإلهيا يف الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) ،تساعد أأحصاب احلقوق عىل اإثبات ا ألرضار النامجة عن الانهتاك وحساب
التعويض.

رابع ًا .نظام التعويضات املقررة سلف ًا يف جمال العالمات التجارية
 .21عالوة عىل ما س بق ،ينص اتفاق تعزيز التجارة بني كولومبيا والولتات املتحدة ا ألمريكية ،اذلي ّمت توقيعه يف عام
 2006ودخل ّ
حزي النفاذ يف  15مايو  ،2016عىل أأن ّه يف الإجراءات القضائية املدنية ،ينبغي عىل لك دوةل طرف أأن "حتدّد
مقررة سلف ًا وتُبقي علهيا ،عىل ا ألقل فامي خيص التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتقليد العالمات
تعويضات ّ
10
التجارية ،وينبغي أأن تكون متاحة ،اإذا اختار صاحب احلقوق ذكل ،كبديل للتعويض عن ا ألرضار اليت حلقت به فع ًال" .
بناء عىل هذا املقتىضّ ،مت تطوير نظام للتعويضات املقررة سلف ًا عىل انهتاك حقوق العالمات التجارية يف اإطار النظام
 .22و ً
القانوين الكولوميب مبوجب القانون رمق  1 648لعام  ،2013واملرسوم رمق  2 264لعام  .2014وينص هذا النظام عىل أأن
التعويضات عىل انهتاك العالمات التجارية اليت ُحتدّ د بناء عىل قرار احملمكة قد ختضع إا ّما اإىل نظام للتعويضات املقررة سلف ًا أأو
اإىل قواعد الإثبات العامة اليت تنظم التعويض عن ا ألرضار ،وذكل وفق ًا لختيار املدّعي.
 .23ومن ّمث ،اإذا اختار املدعي نظام التعويضات املقررة سلف ًا عند رفع ادلعوى ،ل ينبغي عليه اإثبات مكية ا ألرضار
جراء الانهتاك .وينبغي أأن ترتاوح التعويضات بني
واخلسائر اليت تعرض لها من ّ
"ح ّد أأدىن يبلغ ( 3ثالث) أأضعاف وحدّ أأقىص يبلغ ( 100مائة) أأضعاف من الراتب الشهري القانوين ابملعدلت
السائدة ،وذكل ابلنس بة اإىل لك انهتاك للعالمة التجارية .وميكن أأن يرتفع هذا املبلغ اإىل ( 200مائيت) ضعف الراتب
الشهري القانوين ابملعدلت السائدة اإذا أأعلن القايض أأن الانهتاك يتعلق بعالمة جتارية معروفة عىل نطاق واسع؛ و /أأو
أأ ّن دلى املتعدي ن ّية سيئة؛ و /أأو أأ ّن حياة أأو حصة أأشخاص اكنت عرضة للخطر من جراء ذكل؛ و /أأو أأن التعدي
عىل العالمة التجارية ميثل جرمية متكررة".11

9
10
11

قرار جامعة ا ألنديز رمق  ،486املادة .243
اتفاق تعزيز التجارة بني الولتات املتحدة ا ألمريكية وكولومبيا ،الفصل  ،11.16املادة.8
املاداتن  1و 2من املرسوم رمق  2 264لعام .2017
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 .24وابلإضافة اإىل ذكل ،عند تقيمي مبلغ التعويض ،جيب عىل القايض أأن يأأخذ يف الاعتبار "مدة الانهتاك ،ونطاقه ،ومكية
12
املنتجات املتعدية واجملال اجلغرايف".

خامس ًا.

املعايري اخلاصة حبق املؤلف

 .25يف جمال حق املؤلف ،ل ُحيدّ د قرار جامعة ا ألنديز رمق  351لعام  1993املعايري اخلاصة اليت تو ّجه القايض يف حتديد
حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة .اإذ يكتفي فقط ابلإشارة اإىل أأن السلطة
مبلغ التعويضات عن ا ألرضار النامجة عىل انهتاك ّ
الوطنية اخملتصة جيوز لها أأن تأأمر جبمةل من ا ألمور من خالل اإجراء قضايئ ،من بيهنا "دفع تعويض ٍ
اكف اإىل صاحب احلقوق
جراء الانهتاك".13
تعرضت لالنهتاك أأو جرب ا ألرضار اليت حلقت به من ّ
اليت ّ
 .26وابلرمغ من ذكل ،ينص القانون رمق  44لعام  1993عىل أأن ّه ينبغي أأخذ املعايري التالية يف الاعتبار عند تقيمي الرضر
املادي النامج عن فعل التعدي:
"" "1القمية السوقية للنُسخ املنتجة أأو املس تنسخة دون ترخيص؛
" "2املبلغ اذلي اكن صاحب احلق س يطلبه مقابل ترخيصه لالس تغالل؛
" "3الفرتة اليت وقع فهيا الاس تغالل غري القانوين".14
 .27و أأخري ًا ،جتدر الإشارة اإىل أأن النظام القانوين للتعويضات املقررة سلف ًا هو غري موجود اإىل ح ّد الن يف نظام حق
املؤلف .ولكن جملس الش يوخ الكولوميب ينظر حالي ًا يف مرشوع قانون لإقامة نظام مشابه للنظام احلايل للعالمات التجارية،
أأي نظام حيل حمل النظام القامئ عىل ا ألرضار الفعلية.15
[هناية املسامهة]

12
13
14
15

مكرر.
ّ
املادة .57
املادة  57من القانون رمق  44لعام .1993
مرشوع القانون رمق  206لعام ( 218جملس الش يوخ) ورمق  222لعام ( 2018جملس العموم)
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تقدير التعويض نتيجة التعدي على حقوق الملكية
الفكرية
*

مسامهة من اإعداد ادلكتورة هناد عبد الكرمي احلس بان ،قاض يف حممكة اس تئناف عامن ،ا ألردن

امللخص
التعويض وفق ًا للنظام القانوين ا ألردين يشمل الرضرين املادي وا ألديب .وحيدد ا ألول مبقدار الرضر الفعيل والرحب الفائت،
ول صالحية للمحمكة يف تقدير التعويض وفق ًا لقواعد العداةل وا إلنصاف ول يوجد يف هذا النظام ما يعرف ابلتعويضات
العقابية اليت تسمح للمحمكة مبنح املدعي مبلغ ًا معين ًا تعويض ًا عن التعدي عن أأي حق من حقوق امللكية الفكرية .والرضر
ا ألديب وهو حمصور يف التعدي عىل حقوق امللكية ا ألدبية والفنية ،يتطلب اإثبات وجوده ويقدر من قبل اخلبري جزاف ًا .كام أأن
قمية التعويض ل ترتبط بطبيعة الفعل حمل التعدي ،فامي اإذا اكن تعد ًتا مبارش ًا مثل تقليد العالمة أأو اس تعاملها بدون موافقة
مالكها أأو تعد ًتا غري مبارش مثل بيع منتجات مقدلة ،ول يؤثر يف تقديره توافر عمل املتعدي بأأنه يتعدى عىل حقوق امللكية
الفكرية أأم ل؛ كون التعويض يقاس مبا حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب برشط أأن يكون الرضر نتيجة طبيعية لفعل
التعدي .وميكن اعتبار بدل قمية الرتخيص أأساس لتقدير التعويض يف حال إاثبات وجوده.

املقدمة
 .1املسؤولية املدنية يه الزتام خشص بتعويض رضر أأحلقه ابلغري ويه مسؤولية عقدية أأساسها الإخالل ابلعقد
ومسؤولية تقصريية أأساسها الفعل الضار .فالوضع خيتلف إاذا اكن من وقع منه فعل التعدي تربطه رابطة عقدية مباكل حق
امللكية الفكرية بشلك عام وابملؤلف أأو ماكل العالمة التجارية بشلك خاص أأو صدر منه فعل يشلك تعدي عىل مثل هذه
احلقوق ،وإان أأراكن املسؤولية يه فعل التعدي أأو فعل الإخالل ابلعقد والرضر وعالقة الس ببية بيهنام ،أأي أأن الرضر نتيجة
لفعل التعدي أأو ا إلخالل ابلعقد وإان اكن الرضر نتيجة لغري ذكل فال يس تحق املدعي أأي تعويض.
 .2واتفاقية تربس 1مل تبني أليات و أأسس تقدير التعويض وإامنا أألزمت ادلول مبنح السلطات القضائية صالحيات حول
املسائل اليت ميكن أأن تكون حم ًال للتعويض ومناس بة لتعويض الرضر اذلي حلق مباكل احلق حمل التعدي ،اب إلضافة ملصاريف
ادلعوى و أأتعاب احملاماة.
 .3وعليه ف إان تقدير التعويض عن ا ألرضار اليت تلحق مباليك حقوق امللكية الفكرية نتيجة التعدي علهيا تنظمه الترشيعات
الوطنية ،وإان القوانني ا ألردنية اليت نظمت حقوق امللكية الفكرية قد خلت من حتديد رشوط اس تحقاق التعويض و أأسس
تقديره ابس تثناء ما ورد يف قانون حامية حق املؤلف من أأسس معينة لتقدير التعويض عن الرضر اذلي حلق مباكل احلق

*
1

الراء الواردة يف هذه الوثيقة أراء املؤلف ول تتطابق ابلرضورة مع أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
املادة ( )45من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية.
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نتيجة التعدي عىل املصنف احملمي ،2وابلتايل جيب الرجوع اإىل هذه القواعد والقواعد العامة الواردة يف القانون املدين اذلي
نظم املسؤولية التقصريية ووضع قاعدة عامة تقوم عىل أأن لك إارضار ابلغري يلزم فاعهل ولو غري ممزي بضامن الرضر .3وقد تضمن
أأن طرق ا إلرضار تكون 4ابملبارشة أأو ابلتسبب .ف إان اكن ا إلرضار ابملبارشة ف إان مبارش هذا الرضر يلزم ابلضامن سواء اكن
متعمد ًا أأم ل؛ أأي سواء اكن من قام بفعل التعدي تعمد القيام به أأم ل وإاذا وقع ابلتسبب أأي تسبب يف وقوع الرضر فيشرتط
التعمد أأو أأن يكون الفعل نفسه مفضي ًا إاىل الرضر .ويف حال تعدد املسؤولني 5عن الفعل الضار واكن نصيب لك مهنم يف
إاحداث الرضر معلوم ًا ،ف إان لك مهنم مسؤو ًل بنس بة نصيبه فيه ،أأما إاذا اكن نصيب لك مهنم يف إاحداث الرضر غري معلوم
فقد أأعطى القانون للمحمكة صالحية إالزاهمم بقمية التعويض ابلتساوي أأو ابلتاكفل والتضامن.
.4

والرضر يقسم اإىل قسمني:
" "1القسم ا ألول :الرضر املادي :6هو اإخالل مبصلحة ذات قمية مالية للمرضور وبينت املادة ( )266من القانون
املدين أأسس تقديره وهو ما حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب برشط أأن يكون نتيجة الفعل الضار ،أأي أأن
التعويض عن الرضر املادي يكون ابإحالل مال حمل املال املفقود وهذا يس تلزم اإثبات وجوده ومقداره.
ومقياس التعويض هو الرضر املبارش .فالتعويض يف أأية صورة اكنت يقدر مبقدار الرضر املبارش اذلي أأحدثه
فعل التعدي سواء اكن هذا الرضر ماد ًتا أأو أأدبي ًا ،وسواء اكن متوقع ًا أأو غري متوقع ،وسواء اكن حا ًل أأو مس تقب ًال ما
دام حمقق ًا .و أأن الرضر املبارش يش متل عىل عنرصين جوهريني هام اخلسارة اليت حلقت املرضور والكسب اذلي فاته.
" "2القسم الثاين :الرضر ا ألديب 7هو الرضر الناجت عن التعدي عىل املركز الاجامتعي للفرد ألن لك تعدي عىل
الغري يف حريته أأو عرضه أأو رشفه أأو مسعته أأو مركزه الاجامتعي أأو اعتباره املايل يلزم املتعدي بضامن الرضر .وهذا
ما تضمنته املادة ( )1/267من القانون املدين ا ألردين.

 .5وعليه سوف نوحض أأسس تقدير التعويض عن ا ألرضار اليت تلحق مباكل العالمة التجارية يف فرع أأول وتكل اليت
تلحق مباكل احلق يف املصنفات ا ألدبية والفنية نتيجة التعدي يف فرع اثين.

الفرع ا ألول :أأسس تقدير التعويض عن ا ألرضار اليت تلحق مباكل العالمة التجارية
 .6الرضر اذلي يلحق مباكل العالمة هو رضر مادي كقاعدة عامة وإان الرضر املادي يمتثل ابلرضر الواقع فع ًال والكسب
الفائت وفق ًا ألحاكم املادة ( )266من القانون املدين ا ألردين ،وابلتايل عىل ماكل العالمة التجارية تقدمي أأدةل قانونية عىل
وجود الرضر ومقداره ليك حتمك احملمكة ابلتعويض اذلي يس تحقه ،ول يوجد رضر أأديب يتوجب تعويضه نتيجة التعدي عىل

2
املادة ( )49من قانون حامية حق املؤلف وتعديالته رمق  22لس نة  ،1992املنشور عىل الصفحة  684من عدد اجلريدة الرمسية رمق 3821
بتارخي .16/4/1992
3
املادة ( )256من القانون املدين رمق  43لس نة  ،1976املنشور عىل الصفحة  2من عدد اجلريدة الرمسية رمق  2645بتارخي 1/8/1976
4
املادة ( )257من القانون املدين رمق  43لس نة  ،1976مرجع سابق.
5
املادة ( )265من القانون املدين رمق  43لس نة  ،1976مرجع سابق.
6
قرار حممكة المتيزي الاردنية (حقوق) رمق ( 2014/275هيئة عادية) اترخي ،2014/7/10منشورات مركز عداةل.
7
قرار حممكة المتيزي الاردنية رمق ( ،)97/1685الصادر عن الهيئة العامة.
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حقوق امللكية الصناعية لتعلقها ابلتجارة ،ألن تأأثري التعدي عىل مسعة العالمة يؤدي اإىل نقصان قميهتا السوقية ونقصان مبيعات
ماكل هذه العالمة ويؤدي ابلنتيجة اإىل نقص يف ا ألرابح وهذه تشلك أأرضار مادية ،وعليه س نبني أأسس تقدير التعويض.
 .7وفق ًا ألحاكم املادة ( )266من القانون املدين ف إان أأسس تقدير التعويض يه:
" "1الرضر الالحق فع ًال ،أأي ما حلق ماكل العالمة من رضر نتيجة التعدي ،أأي خسارة فعلية؛
" "2الرحب الفائت نتيجة التعدي.
 .8وقد طبقت احملامك يف ا ألردن ا ألسس املشار إالهيا أأعاله وحتديد عنارص الرضر الفعيل واخلسارة الالحقة نتيجة التعدي
يف العديد من القرارات  8حيث قررت احملمكة ما ييل:
" "1أأو ًل :تقدمي البينة القانونية عىل التعدي ل تثبت وجود الرضر.
" "2اثني ًا :أأشارت احملمكة يف قرارها 9إاىل أأن ا ألسس اليت يستند إالهيا يف تقدير التعويض والبينات اليت تثبته كام
ييل:
( أأ) القمية الاقتصادية للعالمة العائدة لها يف السوق
اإذ أأن هناكل رشاكت خمتصة بتقيمي حقوق امللكية الفكرية ومهنا العالمات التجارية  ،وبيان قميهتا الاقتصادية ،اإن مثل هذه
البينة تساعد يف تقدير الرضر اليت حلق مباكل العالمة و أأثر عىل قمية العالمة يف السوق.
(ب) الرضر الناجت عن الرحب الفائت
أأرابح ماكل العالمة ميكن تقديرها من خالل الرجوع اإىل املزيانيات املدققة أأصوليا واليت تبني أأرابهحا قبل التعدي وبعده
ومقدار النقص يف ا ألرابح يشلك رضر ًا.
(ج) نقص املبيعات
وذكل إابثبات خلط امجلهور بني حمل املدعية واملدعى علهيا نتيجة اس تعامل املدعى علهيا للعالمة واعتقادمه أأهنا فرع لها أأو وكيل
لها وانرصافهم عن خدمات املدعية اإىل خدمات املدعى علهيا ،إال أأهنا مل تقدم ما يثبت مقدار نقص املبيعات هذا .ابملقابل
قررت احملمكة 10اس تحقاق املدعية ملبلغ (  )25474دينار كوهنا قد اثبتت قيام املدعى علهيا ابحلق الشخيص ابلتعدي عىل
عالمهتا التجارية املشهورة (" ) AL sultan Charcoalحفم السلطان" واثبتت للمحمكة مقدار اخنفاض مبيعات املدعية
ابحلق الشخيص يف ا ألعوام ( )2014-2013ويه الفرتة اليت دخلت فهيا بضاعة املدعى علهيا ابحلق الشخيص املقدلة لبضاعة
املدعية ابحلق الشخيص يف السوق.

8
قرار حممكة بداية عامن رمق ( ) 2007/3841الصادر عن قايض منفرد،اترخي ، 2008/5/20منشورات مركز عداةل املتعلق ابلتعدي عىل عالمة املدعية
( .)CAF DU ROIوانظر لطفا قرار حممكة صلح عامن رمق ( ،)2017-9775النظام الالكرتوين للمحامك /نظام مزيان املتعلق ابلتعدي عىل العالمة التجارية
( )KOSMODISKاليت متلكها املدعية ابحلق الشخيص.
9
انظر قرار حممكة بداية عامن رمق ( ) 2007/3841املشار اليه أأعاله.
10
قرار حممكة صلح جزاء عامن رمق (  ،)2015-19315النظام الالكرتوين للمحامك /نظام مزيان.
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(د) بدل نفقات حامية العالمة التجارية اكلرسوم و أأتعاب حماماة
حيث ثبت بأأن املدعية قدمت اعرتاض عىل تسجيل املدعى علهيا عالمة تشابه عالمهتا ورحبت دعوى الاعرتاض أأمام
مسجل العالمات والقضاء ا إلداري ،إال أأهنا مل تقدم بينة تثبت تكل النفقات اليت أأنفقهتا يف سبيل منع املدعى علهيا من
تسجيل عالمة تشابه عالمهتا.
(ه) بدل ادلعاية والإعالن املدفوع من املدعية للرتوجي لعالمهتا ومدى اس تفادة املدعى علهيا من هذه ادلعاية
فقد قررت احملمكة 11اس تحقاق املدعية ابحلق الشخيص ملبلغ ( )17,361دينار بدل تاكليف دعاية وإاعالن ملنتجاهتا اليت
حتمل العالمة التجارية ( )KOSMODISKاليت متلكها املدعية ابحلق الشخيص موضوع التعدي يف اجلرائد واجملالت الطبية
والاعالانت التلفزيونية ابلإضافة اإىل ما تكبدته من نفقات طباعة منشورات وبروشورات وبوسرتات و أأكياس ومحالت
تروجيية ومشاركة يف املعارض.
(و) أأجور املاكتب واملس تودعات 12ورواتب املوظفني
ل تدخل مضن مفهوم الرضر الواجب التعويض ألن تكبد املدعية ابحلق الشخيص لهذه املصاريف يه من مضن نطاق معلها
بغض النظر عن وجود التعدي عىل عالمهتا من عدمه.

الفرع الثاين :أأسس تقدير التعويض عن ا ألرضار اليت تلحق بصاحب احلق يف املصنفات نتيجة التعدي
 .9حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة واليت قد تكون حمل تعدي وتكون أأساس للمطالبة ابلتعويض عن الرضر اذلي نتج
عن التعدي علهيا يه احلقوق الاقتصادية وا ألدبية وفق ًا ألحاكم املادتني الثامنة والتاسعة من قانون 13حامية حق املؤلف،
وعليه جيب حتديد احلق اذلي مت التعدي عليه والرضر اذلي حلق بصاحب هذا احلق وفامي إاذا اكن الرضر ماد ًتا أأو أأدبي ًا.
 .10املادة ( )49من قانون حامية حق املؤلف وإان تركت اإجراءات دعوى التعويض للقواعد العامة اإل أأهنا وضعت أأسس ًا
اإضافية لتقدير التعويض اذلي يلحق بصاحب احلق و أأوجبت أأن يكون التعويض عاد ًل ويه:
( أأ) ماكنة املؤلف الثقافية
تعترب أأساس ًا يف تقدير التعويض ،فاملؤلف اذلي حاز عىل جوائز إلجنازاته العلمية والثقافية وا ألدبية تؤخذ بعني الاعتبار
ماكنته عند تقدير التعويض عن الرضر املادي اذلي حلق به كون املتعدي عىل مصنفه قد اس تفاد من هذه املاكنة يف حتقيق
ا ألرابح واليت تعترب خسارة للمؤلف .كام أأن هذه املاكنة تكون أأساس ًا همامً للخبري عند تقديره للتعويض ا ألديب اإذا مت التعدي
عىل حق أأديب للمؤلف.

11
قرار حممكة صلح عامن رمق ( ،)2017-9775النظام الالكرتوين للمحامك /نظام مزيان.
12
أأنظر لطفا قرار حممكة صلح جزاء عامن رمق (  ،)2015-19315النظام الالكرتوين للمحامك /نظام مزيان.
13
قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعديالته رمق  22لس نة  ،1992املنشور عىل الصفحة  684من عدد اجلريدة الرمسية رمق  3821بتارخي
.16/4/1992
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(ب) قمية املصنف ا ألدبية أأو العلمية أأو الفنية
تعترب أأساس يف تقدير التعويض؛ فاملصنف اذلي حاز عىل جوائز أأفضل مصنف يف جماهل أأو اكن أأكرث مشاهدة واقتباس ًا أأو
اتثري ًا يف جماهل ،يؤخذ بعني الاعتبار عند تقدير التعويض عن الرضرين املادي وا ألديب.
(ج) قمية املصنف ا ألصيل يف السوق
تعترب أأساس يف تقدير الرحب الفائت عىل املدعي والرحب اذلي حققه املدعى عليه ،ولكن قمية املصنف يف السوق ل تعترب
باكملها كسب فائت إاذ يدخل يف قمية املصنف السوقية مقدار تاكليف إاجنازه سواء ابلنس بة للمدعي عند احتساب الرحب
الفائت أأو عند احتساب مدى اس تفادة املدعى عليه من التعدي.
(د) مدى اس تفادة املتعدي من اس تغالل املصنف
يف مثل هذه احلاةل جيب عىل املدعي أأن يثبت ما ييل:
" "1مكية املصنفات اليت فهيا تعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .
" "2حصة السوق اليت خرسها املدعي بسبب هذا التعدي.
" "3ا ألرابح اليت فاتت عىل املدعي بسبب التعدي.
 .11ويف هذا الصدد قررت حممكة المتيزي 14بأأن الرضر اذلي حلق ابملدعي نتيجة اس تغالل املدعى علهيا ملصنف املدعي
وهو تسجيل صويت للقرأن ،حيث وزعت (  )55أألف نسخة من اليس دي هو رضر مادي ممتثل ابلكسب الفائت ،كون
املدعي اكن يبيع النسخة بدينار وإان هامش رحبه للك نسخة هو( )35قرش ًا.

تقدير التعويض الناجت عن الرضر ا ألديب واملشار اليه يف املادتني ( 8و )23من قانون حامية حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة
 .12حيث أأن احلقوق ا ألدبية حقوق أأبدية لصيقة بشخص املؤلف غري قابةل للتنازل عهنا ول مير علهيا الزمن ف إان أأي
تعديل أأو حتوير عىل املصنف بدون موافقة املؤلف يشلك تعد ًتا عىل احلقوق ا ألدبية للمؤلف توجب التعويض ،وإان تقدير
التعويض عن الرضر ا ألديب يكون بشلك عام حسب اجهتاد القضاء ا ألردين 15جزاف ًا لتنايف التحديد القاطع مع طبيعة هذا
النوع من الرضر و أأن اخلبري يقدره يف ضوء ما قدم من بينة ،مع ا ألخذ اب ألسس احملددة يف املادة ( )49املشار إالهيا أأعاله .وقد
اعتربت حممكة المتيزي ا ألردنية 16أأن اإدخال أأقوال وعبارات ونسبهتا اإىل املدعي دون علمه وموافقته ،من شأأهنا إاحلاق رضر
يوجب التعويض ،فقد جاء بقرارها ( (( ...احلقوق ا ألدبية)) للمؤلف يه حقوق خشصية تظل حمفوظة بعد وفاته بل وحىت
بعد انتقال هذه احلقوق وإان املؤلف حيتفظ ابحلق ابملطالبة هبا والاعرتاض عىل لك حتريف أأو تشويه أأو تعديل أخر  ...يكون
ضار ًا ابلرشف وابلسمعة .وعليه وإان اكن املدعي قد أأبرم عقد ًا لإعداد دراسة علمية مع اجلهة املدعى علهيا فاإن هذا التفاق ل
14
15
16

انظر لطفا قرار حممكة المتيزي رمق ( ،)2018 /621نظام احملامك الالكرتوين /نظام مزيان.
قرار حممكة المتيزي الاردنية بصفهتا احلقوقية رمق ، 2002/138الصادر عن الهيئة العادية  ،اترخي ،2002/2/6منشورات مركز عداةل.
قرار حممكة المتيزي الاردنية بصفهتا احلقوقية رمق  ، 2003/2648الصادر عن الهيئة العادية ،اترخي ،2003/11/11منشورات مركز عداةل.
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يعطي حق ًا للمدعى علهيم ابإعادة اس تخدام مادة كتاب املدعي دون إاذنه أأو ابلعتداء عىل هذا احلق اذلي حامه القانون مما
جيعل استناد حممكة املوضوع اإىل تقرير اخلبري املقنع واملعلل اذلي انهتيى اإىل أأحقية املدعي ابلتعويض جيرب الرضر اذلي حلقه ل
خيالف القانون .)....

هل ميكن القياس ابلرتاخيص لتقدير ا ألرضار النامجة عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية؟
 .13ميكن اعتبار بدل قمية الرتخيص أأساس لتقدير التعويض واعتبار هذا البدل خسارة فعلية لحقة إاذا اكن التعدي سبب ًا
لفسخ عقد الرتخيص من قبل املرخص هل وقد يعترب أأيض ًا رحب ًا فائت ًا اإذا اكنت مدته حمددة وملدة طويةل مس تقب ًال وابلنتيجة
يشلك رضر ًا ماد ًتا ،وخيضع لك ذكل لسلطة التقدير لقايض املوضوع مع ا ألخذ بعني الاعتبار أأن عقد الرتخيص جيب أأن
يسجل 17يف مجيع حقوق امللكية الفكرية الصناعية ومهنا العالمات التجارية ول يعترب جحة عىل الغري ،إال من اترخي تسجيهل،
أأما يف جمال امللكية الفكرية ا ألدبية ،ف إانه يشرتط أأن يكون مكتو ًاب.
 .14ول جيوز أأن يفرتض القايض مثل هذا العقد افرتاض ًا ألن التعويض عن الرضر املادي حسب النظام القانوين ا ألردين
جيب تقدمي بينة حتدد وجوده ومقداره ،ولكن ميكن الاسرتشاد بعقود تراخيص سابقة عىل التعدي ذلات احلق املتعدى عليه
أأو عروض لرتاخيص أأو مفاوضات.
 .15ويدخل يف احتساب التعويض اذلي يس تحقه املدعي ما ييل:
" "1رسوم ادلعوى املدفوعة من املدعي.
" "2املصاريف اليت دفعها املدعي خالل اجراءات ادلعوى مثل أأتعاب اخلرباء ونفقات الشهود ونفقات ضبط
البضائع اليت مت من خاللها التعدي.
" "3أأتعاب احملاماة 18تقدرها احملمكة عىل أأن ل تقل عن ( )%5من املبلغ احملكوم به وحبد أأقىص أألف دينار يف
مرحةل احملامكة أأمام حممكة ادلرجة ا ألوىل ومبا ل يتجاوز نصف ما حمك به يف املرحةل ا ألوىل أأمام حممكة الاس تئناف.
" "4الفائدة القانونية بواقع  %9من مجموع التعويض احملكوم به ويعد مبثابة تعويض ًا قانوني ًا حمدد سلف ًا وحيسب من
اترخي رفع ادلعوى وحىت سداد املبلغ احملكوم به.

اخلامتة
 .16يف ختام موضوع تقدير التعويض وفق ًا للنظام القانوين ا ألردين ،فاإنه يشمل الرضرين املادي وا ألديب؛ حيدد ا ألول
مبقدار الرضر الفعيل والرحب الفائت ،ول صالحية للمحمكة يف تقدير التعويض وفق ًا لقواعد العداةل وا إلنصاف ول يوجد يف
هذا النظام ما يعرف ابلتعويضات العقابية .ويتطلب اإثبات وجود الرضر ا ألديب ويقدر من قبل خبري .كام أأن قمية التعويض
ل ترتبط بطبيعة فعل التعدي ،ول يؤثر يف تقديره توافر عمل املتعدي من عدمه؛ كون التعويض يقاس مبا حلق املترضر من

17
املادة ( /3أأ) من قانون العالمات التجارية وتعديالته رمق  33لس نة ،1952مرجع سابق.
18
انظر لطفا املادة ( )46من قانون نقابة احملامني النظاميني وتعديالته رمق  11لس نة  ،1972املنشور عىل الصفحة  666من عدد اجلريدة الرمسية رمق
 2357بتارخي .6/5/1972
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رضر وما فاته من كسب برشط أأن يكون الرضر نتيجة طبيعية لفعل التعدي .وميكن اعتبار بدل قمية الرتخيص أأساس
لتقدير التعويض.
[هناية املسامهة]
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التعويض عن الضرر في دعاوى التزييف
*

مسامهة من اإعداد القايض عبد الرزاق العمراين ،الرئيس ا ألول حملمكة الاس تئناف التجارية ابدلار البيضاء ،املغرب

ملخص
املبادئ اليت اس تقر علهيا الترشيع والعمل القضايئ ابملغرب ومن خالل الاطالع عىل معظم القرارات الصادرة عن احملامك
التجارية هو أأنه ملاكل العالمة الاختيار بني املطالبة ابلتعويض الاكمل اذلي يشمل اكفة اخلسارة ولك الرحب الضائع اذلي
حتصل عليه املعتدي بصفة غري مرشوعة اإل أأنه يبقى اإثبات هذا ا ألمر من طرف املدعي جد صعب حىت ولو ابللجوء من
طرف القايض إاىل اخلربة الفنية  ،ذلكل غالبا ما يفضل املدعي املطالبة ابلتعويض احملدد سلفا من طرف املرشع ابلنظر لكونه
معفى من إاثبات جحم الرضر  ،وعند تقدير احملمكة لهذا التعويض بني احلد ا ألدىن وا ألقىص يؤخذ بعني الاعتبار مكية السلع
املزيفة اليت ضبطت مبحل املعتدي  ،أأما خبصوص مسأأةل سوء أأو حسن النية ف إانه ل ينظر اإلهيا من طرف القايض اإل اإذا
اكن املعتدي اتجرا بس يطا أأما اإن اكن صانعا فاإنه يعد مزيفا ويتحمل أأداء التعويض دون اعتبار حلسن النية  ،ويف ا ألخري ف إان
القضاء املغريب ل يأأخذ بطريقة احتساب التعويض استنادا عىل عقود الرتخيص.

أأول .معلومات أأساس ية
 .1فعل الزتييف هو اعتداء عىل حق من حقوق امللكية الفكرية يتسبب يف رضر ملاكل العالمة ويوجب التعويض ،غري
أأن التساؤل اذلي يطرح نفسه يف جمال الزتييف واذلي عرف نقاشا مس تفيضا من طرف رجال الفقه والقضاء هو ما يه
املعايري الالزمة لضبط هذا التعويض ليكون مناس با مع اخلطأأ املرتكب من طرف املعتدي ،وما يه أأنواع الرضر املس تحق
للتعويض يف دعاوى الزتييف (الرضر املادي-املرصوفات املدفوعة-والرحب الضائع) وكيف ميكن تقدير التعويض من خالل
احلديث عن التقدير القانوين والتعويض املس بق والتقدير القضايئ للتعويض وطرق احتساب هذا التعويض ،وما يه
الاعتبارات والظروف اليت تتحمك يف تقدير هذا التعويض (حسن النية وسوء النية -مكية البضاعة املزيفة احملجوزة).
 .2لقد اكنت فكرة التعويض يف الترشيع القدمي تقوم عىل مبد أأ معاقبة اخملطئ اإل أأنه مت الرتاجع عن هذه الفكرة يف
التقنينات احلديثة وأأصبحت تقوم عىل مبد أأ اإصاليح وهو جرب الرضر اذلي أأصاب املترضر يف حني مت ترك مبد أأ التعويض
العقايب للمسؤولية اجلنائية.
 .3ولقد نظم املرشع املغريب ا إلطار القانوين لهذه املسؤولية التقصريية يف املواد  98-78 –77من قانون الالزتامات
والعقود وقد نص الفصل  77عىل أأن لك فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ،ومن غري أأن يسمح هل به القانون ،فأأحدث
رضرا مادتا أأو معنوتا للغري ،أألزم مرتكبه بتعويض هذا الرضر ،كام تضمن الفصل  78أأن لك خشص مسؤول عن الرضر
املعنوي أأو املادي اذلي أأحدثه ،ل بفعهل فقط ولكن خبطئه أأيضا.
.4
*

و أأوحض الفصل  98نوع الرضر والعنارص اليت يتعني اعامتدها عند تقدير التعويض وهكذا نص هذا الفصل عىل أأن:

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة وهجات نظر ا ألمانة العامة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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"الرضر يف اجلرامئ وأأش باه اجلرامئ ،هو اخلسارة اليت حلقت املدعي فعال واملرصوفات الرضورية اليت اضطر أأو
س يضطر اإىل اإنفاقها لإصالح نتاجئ الفعل اذلي ارتكب إارضارا به ،وكذكل ما حرم منه من نفع يف دائرة احلدود العادية
لنتاجئ هذا الفعل .وجيب عىل احملمكة أأن تقدر ا ألرضار بكيفية خمتلفة حس امب تكون انجتة عن خطأأ املدين أأو
عن تدليسه".
 .5ومن خالل قراءة هذه النصوص يتبني أأن املرشع أأقر مبد أأ أأساس يا يتعلق ابلنظام العام ول ميكن التفاق بني
ا ألطراف عىل خمالفته .وهو احلق يف التعويض وهذا احلق ل تقوم هل قامئة إال بتوافر العنارص الثالثة ويه " "1اخلطأأ ( أأي
خرق الزتام قانوين)؛ " "2وحتقق الرضر وهو ما يصيب الشخص يف جسمه أأو ماهل سواء أأاكن مادتا أأو معنوتا؛ ""3
ووجود عالقة س ببية بني " "1و"."2

اثنيا .ا إلطار القانوين للتعويض يف الترشيع املغريب
 .6لقد قطع الترشيع املغريب خطوات هامة يف جمال التعويض املدين عن دعاوى الزتييف بني أأول قانون اكن ينظم امللكية
الصناعية ابملغرب ( 23يونيو  )1916اذلي تضمن عقوابت مالية زهيدة اىل أأن صدر قانون 17-97املتعلق ابمللكية الصناعية
اذلي مجع بني احلق يف املطالبة ابلتعويض الاكمل أأو املطالبة ابلتعويض املس بق احملدد سلفا من املرشع .وقد مت تعديل مبلغ
التعويض املنصوص عليه ابملادة  224من قانون  17-97املتعلق ابمللكية الصناعية كام مت تغيريه وتمتميه مبوجب القانونني رمق
 23-13و .31-05وهكذا مت رفع احلد الادىن للتعويض من  5000درمه اىل  50.000درمه واحلد ا ألقىص من 25.000
درمه اىل  500.000درمه ،وجاء يف املادة  224أأنه:
"جيوز ملاكل احلـقوق الاختيار بني التعويض عن ا ألرضار اليت حلقت به فعال ،ابلإضافة اإىل لك ا ألرابح املرتتبة عىل
النشاط املمنوع واليت مل تؤخذ بعني الاعتبار يف حساب التعويض املذكور ،أأو التعويض عن ا ألرضار احملدد يف مبلغ
 50.000درمه عىل ا ألقل و 500.000درمه كحد أأقىص حسب ما تعتربه احملمكة عادل جلرب الرضر احلاصل".
 .7ومبا أأن قانون حامية امللكية الصناعية املغريب قد جاء وفقا للمعايري ادلولية اليت تتبناها خمتلف املعاهدات ادلولية واليت
انضم اإلهيا املغرب ،مبا يف ذكل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وعىل اخلصوص اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة حبقوق امللكية
الفكرية اتفاقية تريبس ،والتفاقات اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومعاهدة قانون العالمات ،فان املادة  224من
قانون 17-97تامتىش مع التوهجات الواردة ابلبند  45من اتفاقية تريبس اليت جاء فهيا أأنه:
"للسلطات القضائية أأن تأأمر املعتدي بأأن يدفع لصاحب احلق تعويضات عن الرضر اذلي حلقه بسبب التعدي عىل
حقه يف امللكية الفكرية من جانب متعد يعمل أأو اكنت دليه أأس باب معقوةل جتعهل يعمل أأنه قام بـذكل التعدي كام أأنه
للسلطات القضائية أأن تأأمر املعتدى بأأن يدفع لصاحب احلق املرصوفات اليت تكبدها وجيوز ان تشمل أأتعاب احملايم
املناس بة واسرتداد ا ألرابح أأو دفع تعويضات مقررة سلفا حىت حني ل يكون املتعدي يعمل أأو أأاكنت دليـه أأسـباب
معقوةل جتعهل يعمل أأنه قام بذكل التعدي".

اثلثا .ا ألساس القانوين لتقدير التعويض
 .8لقد وضعت املادة  224من قانون  17-97املتعلق ابمللكية الصناعية قاعدة اس تثنائية يف جمال التعويض ل مثيل لها يف
ابيق فروع القوانني ا ألخرى ،ويه أأن ماكل العالمة عند تقدمي ادلعوى ميكل احلق يف الاختيار بني:
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( أأ) التعويض الاكمل
 .9جيوز ملاكل العالمة التجارية أأن يطالب ابلتعويض الاكمل عن الرضر اذلي أأصابه جراء فعل الزتييف ويف هذه احلاةل
تطبق القواعد العامة واليت تقيض بأأن البينة عىل املدعي ويتعني عليه اإثبات ما يدعيه ابحلجة وادلليل عىل اخلسارة اليت أأصابته
والرحب الضائع من جراء الزتييف وهذا ا ألمر جد صعب ولنئ اكن يسهل إاثبات تقلص جحم مبيعات التاجر عن طريق
الاس تدلل ابلقوامئ الرتكيبية  ،إال أأنه يبقى من املس تحيل إاثبات أأن هذا الامر انجت اب ألساس عن فعل الزتييف خاصة و أأن
أأغلب املعتدين ل يعرضون إال القةل من املنتجات املزيفة خمافة جحزها وصفيا .كام أأن أأغلب التجار اذلي يعرضون املنتجات
املزيفة ل ميسكون حماس بة منتظمة ميكهنا حتديد جحم السلع املزيفة اليت مت تروجيها والرحب غري املرشوع اذلي حتصل عليه
املزيف.

(ب) التقدير القانوين للتعويض
 .10مث هناك احلق يف املطالبة ابلتقدير القانوين للتعويض عن الزتييف ذكل أأن ماكل العالمة اذلي ل يتوفر عىل وسائل
لإثبات جحم الرضر ول ميكل معلومات عن الرحب الضائع اذلي حققه املعتدي ذلكل خول هل القانون إاماكنية الاكتفاء ابملطالبة
ابلتعويض احملدد سلفا من طرف املرشع وهو تعويض جزايف عن رضر مفرتض يس تحقه صاحب العالمة حىت يف حال مل
تلحقه أأي خسارة حقيقية كام هو احلال عند جحز سلع مزيفة يف امليناء وقبل دخولها للسوق الوطين .وصدرت عن القضاء
املغريب مجموعة من ا ألحاكم اليت تقيض عىل املس تورد بأأداء تعويض جزايف حىت لو مل يمت تداول البضاعة املزيفة وعرضها عىل
امجلهور .كام يعفى ماكل العالمة من رضورة اإثبات الرضر يف هذه احلاةل وقد جاء يف القرار رمق  3280بتارخي 2017-05-31
ملف رمق  2017-8211-1845صادر عن حممكة الاس تئناف التجارية ابدلار البيضاء بأأن ما متسك به الطاعن من كون احملمكة
مل تبني جحم الرضر واخلسارة واملرصوفات الرضورية اليت اضطر أأو س يضطر ماكل العالمة اإىل اإنفاقها لإصالح نتاجئ الفعل،
يبقى غري جدير ابلعتبار ألن هذا التعويض هو تعويض مفرتض وجزايف ل يشرتط للحمك به اإثبات املدعي حلجم الرضر اذلي
أأصابه ذلا يتعني رده وتأأييد احلمك.

رابعا .سلطة القايض يف تقدير التعويض
 .11لنئ اكن للقايض احلرية يف تكوين قناعته الراخسة انطالقا من ظروف النازةل والواثئق املعروض عليه ومالبسات
الزناع لتحديد التعويض الالزم جلرب الرضر ،إال أأن هذه احلرية مقيدة برضورة التعليل أأي أأنه ملزم ببيان الوسائل اليت اعمتدها
من أأجل حتديد مبلغ التعويض.
 .12و يف الترشيع املغريب فاإن عدم مراعاة عنارص التعويض يعد من الاخطاء اجلوهرية يف احلمك وسببا للطعن فيه عىل
اعتبار انعدام التعليل أأو نقصانه وهكذا جاء يف قرار حملمكة النقض بتارخي  20نونرب 1985حتت عدد  2749يف امللف رمق
 81/27390أأنه
"يقدر التعويض عىل أأساس ما حلق ابملترضر من خسارة وما فاته من كسب وعىل احملمكة أأن تربز ما اعمتدته مهنا يف
تقدير التعويض ،حىت متكن حممكة النقض من بسط رقابهتا بشأأن حقيقة الرضر اذلي حلق ابملدعي .و أأن احملمكة ملا
خفضت مبلغ التعويض احملكوم به ابتدائيا اكن علهيا أأن تعلل قضاءها تعليال اكفيا يربر ذكل التخفيض".
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 .13ويف حال قرر القايض الاس تعانة بأأهل اخلربة يف املسائل الفنية املرتبطة بتقدير الرضر فانه طبقا للفصل  59من قانون
املسطرة املدنية:
"حيدد النقط اليت جتري اخلربة فهيا يف شلك أأس ئةل فنية ل عالقة لها مطلقا ابلقانون .وجيب عىل اخلبري أأن يقدم جوااب
حمددا وواحضا عن لك سؤال ومينع عليه اجلواب عىل أأي سؤال خيرج عن اختصاصه الفين وهل عالقة ابلقانون" .
ويف مجيع ا ألحوال يبقى القايض املغريب حرا يف ا ألخذ مبا ورد يف تقرير اخلبري من عدمه وذكل طبقا للفصل  66اذلي جاء
فيه أأنه ل يلزم القايض اب ألخذ برأأي اخلبري املعني ويبقى هل احلق يف تعيني أأي خبري أخر من أأجل استيضاح اجلوانب التقنية
يف الزناع .وقد جاء يف القرار عدد  1608بتارخي  2018-03-28ملف رمق  2017-8211-1849عن حممكة الاس تئناف
التجارية ابدلار البيضاء أأنه:
"لنئ اكن التعويض اجلزايف احملدد من طرف املرشع بني  50.000درمه و 500.000درمه كحد أأقىص يعفي ماكل
العالمة من إاثبات الرضر طاملا أأنه تعويض عن رضر مفرتض إال أأن املطالبة ابلتعويض الاكمل اذلي حلق مباكل
العالمة يفرض عىل املدعي إاثبات جحم هذا الرضر و أأن احلمك اذلي حدد مبلغ  800.000درمه مل يستند عىل أأي
أأساس ومل يبني الطريقة اليت توصل من خاللها اىل تقدير هذا املبلغ مما ارتأأى معه نظر احملمكة وبعد منازعة الطرفني يف
مقدار التعويض ا ألمر ابإجراء خربة حسابية لبيان الرضر املبارش املرتتب عن اخلسارة اليت حلقت ماكل العالمة والرحب
الضائع من خالل الاطالع عىل ادلفاتر التجارية للطرفني ومجيع الواثئق احملاسبية  ،و أأن اخلبري املنتدب خلص اىل
اقرتاح مبلغ  190.000درمه و أأن هذه احملمكة تعتربه مبلغا اكفيا جلرب الرضر النامج عن الزتييف طاملا أأن الطرفني
وخاصة ماكل العالمة مل يدل مبا خيالف هذا التقدير أأو يناقضه ول دليل ابمللف عىل أأن الرضر اذلي حلقه يفوق هذا
املبلغ علام أأنه هو امللكف قانوان ابإثبات جحم الرضر ذلا تبقى منازعة الطرفني يف تقرير اخلربة غري مؤسسة ويتعني تأأييد
ا ألمر املس تأأنف مع تعديهل خبفض املبلغ احملكوم به اىل  190.000درمه".

خامسا.

املعايري املعمتدة عند تقدير التعويض

 .14مبا أأن الفرق كبري جدا بني احلد ا ألدىن للتعويض وهو  50.000درمه وبني احلد ا ألقىص اذلي هو  500.000درمه
ف إان القضاء املغريب من خالل العديد من القرارات الصادرة عن احملامك التجارية وخاصة حممكة الاس تئناف التجارية
ابدلار البيضاء يأأخذ بعني الاعتبار عند تقدير هذا التعويض احملدد سلفا مكية البضاعة املزيفة اليت مت جحزها أأو معاينهتا من
طرف املفوض القضايئ وقد جاء يف القرار رمق  2728بتارخي  2014-05-20الصادر عن حممكة الاس تئناف التجارية ابدلار
البيضاء أأنه:
"استنادا اإىل السلطة التقديرية اخملوةل للمحمكة يف حتديد التعويض اجلزايف فاإن هذه احملمكة ترى أأن املبلغ احملكوم به
عىل سبيل التعويض يف حدود  20.000درمه غري جابر للرضر احلاصل ابلنظر اإىل خضامة المكية احملجوزة من السلع
املزيفة واليت تتحدد يف  686زوجا من ا ألحذية احلامةل لعالمة الطاعنة وابلتايل تس تجيب هذه احملمكة لطلب رفعه اإىل
املبلغ ا ألقىص يف التعويض اجلزايف وهو  25.000درمه".
 .15كام أأنه يؤخذ بعني الاعتبار عند تقدير التعويض القانوين نوعية التاجر اذلي يقوم بعرض هذه السلع للبيع وهكذا
يتفاوت قدر التعويض احملكوم به من طرف احملمكة حبسب ما إاذا اكن املدعى عليه هو ذكل التاجر الكبري احملرتف واذلي
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يقوم بعرض مكيات كبرية للبيع والتاجر البس يط اذلي ل يبيع إال عددا حمدودا جدا من هذه السلع املزيفة ويف هذه احلاةل فان
أأغلب ا ألحاكم القضائية تقيض ابحلد ا ألدىن للتعويض وهو  50.000درمه علام أأن احملمكة ل متكل أأي إاماكنية لتخفيض هذا
التعويض يف احلاةل اليت قد يبدو لها أأن حىت هذا احلد ا ألدىن  50.000درمه ل يتناسب مع إاماكانت املدعى عليه اذلي مل
يضبط مبحهل سوى عدد قليل جدا من السلع املزيفة ول يتجاوز مثال جحم رواجه التجاري الس نوي  50.000درمه.

سادسا.

حسن أأو سوء النية وتأأثريه عىل تقدير التعويض

 .16وخبصوص الركن املعنوي ومدى تأأثريه عىل مقدار التعويض املمنوح يف إاطار دعوى الزتييف ف إان الترشيع والقضاء
املغريب مزي بني حالتني اثنتني فاذا اكن املدعى عليه هو خشص معنوي أأو طبيعي يقوم بصناعة املنتج املزيف فانه حيمك عليه
بأأداء التعويض املشار إاليه أأعاله دون البحث يف سوء أأو حسن النية وهذا ا ألمر بدهييي لكون الصانع هو أأول حلقة من
حلقات الزتييف وهو املسؤول ا ألول عن أأفعال التعدي ذلكل جيب التشدد يف هذا الإطار والعمل عىل معاقبة املصدر ا ألول
للفعل غري املرشوع.
 .17مث هناك املدعى عليه الغري الصانع أأي الشخص اذلي ضبط مبحهل وهو يبيع أأو يعرض للبيع منتجات مزيفة ،و ألجل
المتلص من أأداء التعويض كثريا ما حياول هذا الشخص املدعى عليه المتسك بكونه حسن النية ومل يكن يعمل أأن البضاعة اليت
يعرضها حتمل عالمة مزيفة غري أأن القضاء املغريب اس تقر يف مجيع أأحاكمه عىل قاعدة أأساس ية مفادها أأنه يفرتض يف التاجر
احملرتف اذلي يبيع سلعا معينة أأن هل القدرة الفنية عىل المتيزي بني السلع ا ألصلية والسلعة املزيفة ول ميكنه المتسك حبسن النية
طاملا أأن هل من الوسائل سواء املتعلقة ابلمثن أأو اجلودة أأو من خالل مصدر الرشاء ما خيوهل معرفة حقيقة البضاعة اليت
يعرضها للبيع.
 .18وهناك طريقة أأخرى لحتساب التعويض عن الرضر تعمتد عىل احلمك عىل املعتدي بأأداء تعويض يساوي ذكل اذلي
اكن س يدفعه ملاكل العالمة لو أأنه رخص هل ابس تعاملها وهذه الطريقة تطبقها مجموعة من ادلول ليس من بيهنا املغرب  ،وقد
انتقد هذا الاجتاه من طرف بعض الفقهاء –انظر مؤلف التنظمي القانوين للعالمة التجارية دراسة مقارنة تأأليف ادلكتور غسان
برانبو -حيث اعتربوه ترخيصا إاجبارتا للعالمة التجارية يس تفيد منه املعتدي اذلي لن يدفع سوى مبلغ الرتخيص اذلي اكن
س يدفعه ملاكل العالمة لو أأجاز هل ذكل وهذا جيعل املعتدي مماثال للتاجر الرشيف اذلي حصل عىل الرتخيص الرشعي
ابس تعامل العالمة ،مع أأن املرخص هل ابس تعامل العالمة يتكبد مصاريف ادلعاية والإعالن وخيضع لرقابة جودة مشددة من
ماكل العالمة.
[هناية املسامهة]
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خبرات المملكة المتحدة في مجال تقدير التعويض
عن التعديات على حقوق الملكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يد أألن جونز ،مستشار امللكة وقايض دائرة مبحمكة امللكية الفكرية ،حممكة العدل العليا ،لندن ،اململكة
*
املتحدة.

ملخص
يس تحق أأي صاحب حق ملكية فكرية تعويضات عن التعدي عىل حق امللكية الفكرية اخلاص به دون حاجة اإىل اإثبات أأي
معرفة من جانب املتعدي .وابلإضافة اإىل ذكل ،يتيح القانون انتصاف ًا فعا ًل للتعويض ،أأل وهو التعويضات التفاوضية ،حىت
ولو تعذر اإثبات حدوث خسارة من نوع تقليدي .ويُقىض ابلتعويضات يف هذه احلالت ابملبلغ املعقول اذلي اكن ميكن املطالبة
به للسامح بفعل التعديُ .وحيسب هذا املبلغ عن طريق تصور تفاوض افرتايض بني صاحب احلق واملتعدي ويرجع الفصل
فيه اإىل احملمكة استناد ًا اإىل ا ألدةل .وقد تقرر احملمكة تعويضات اإضافية اإذا ثبت عىل املتعدي تعمده اقرتاف التعدي .وليست
للتعويضات التفاوضية ول للتعويضات الإضافية صفة عقابية .ول يوجد جمال لتعويضات عن "الرضر املعنوي" اإل يف حدود
ضيقة.

أأو ًل .مقدمة
 .1تتناول هذه الورقة القانون يف اإجنلرتا وويلز وتس هتدف وصف الهنج املتبع حالي ًا لتقدير التعويضات عن التعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية ،كام تتطرق اإىل خمتلف أأشاكل الانتصاف استناد ًا اإىل حساب أأرابح املتعدي .وس يتبني أأن تقيمي
التعويضات يكون ،يف لك حاةل ،مسأأةل تفصل فهيا احملمكة استناد ًا اإىل ا ألدةل املتاحة .وميثل هذا التقيمي معلية تنبين عىل
مبادئ واحضة لكن كثري ًا ما تكون غري دقيقة وتنطوي عىل تقدير قضايئ يستند اإىل ا ألدةل املادية املتاحة للمحمكة.

اثني ًا .اختيار التعويضات
 .2عندما يُعتدى عىل حق من حقوق امللكية الفكرية ،يكون لصاحب احلق اخليار ،حيث يتاح هل التعويض عن الرضر
اذلي أأ ِحلق به بسبب التعدي أأو اختيار ،بد ًل من ذكل ،حساب ا ألرابح العائدة عىل املتعدي من تعديه.
 .3وخيتلف الانتصاف حبساب ا ألرابح عن التعويضات ،ويكون الغرض منه منع اإثراء املتعدي عىل غري وجه حق ل
تعويض صاحب حق امللكية الفكرية عن خسائره .كام يوجد اختالف بني مسأأةل تسبب التعدي يف خسائر من عدمه
ومسأأةل جين املتعدي أأرابح ًا من تعديه .وابلتايل فال توجد صةل بني ما قد يكون صاحب احلق قد تكبده من خسائر
وحساب ا ألرابح.1

*
1

الراء الواردة يف هذه الوثيقة أراء املؤلف ول تتطابق ابلرضورة مع أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
انظر .Ltd [2016] EWCA Civ 98 OOO Abbott v Design & Display

WIPO/ACE/13/9
21

 .4وليك يس تطيع املدَّعي اختاذ قرار مس تنري ،فاإن املامرسة اليت ينبغي اتباعها مبجرد ثبوت حدوث تع ٍّد يه مطالبة
املتعدي بتقدمي معلومات عن أأرابحه من جراء التعدي .2واكن من املعتاد يف املايض أأن يطالب املدَّعون بتعويضات ،اإل أأن
التجارب يف الفرتة ا ألخرية تشري اإىل تزايد عدد القضاتا اليت يقع الاختيار فهيا عىل حساب ا ألرابح.
 .5ويف حاةل حساب ا ألرابح ،تأأمر احملمكة املتعدي بدفع مبلغ لصاحب احلق يساوي رحب ًا ترى احملمكة أأن املتعدي قد
حققه جراء تعديه .وبعبارة بس يطة ،تتوصل احملمكة اإىل تكل القناعة من خالل تقيمي اإجاميل الرحب املتحقق من املبيعات القامئة
عىل التعدي وحتديد املرصوفات اليت يصح اقتطاعها .والهنج اذلي تتبعه احملمكة يف اقتطاع املرصوفات حلساب الرحب الفعيل
هو السامح للمتعدي ابقتطاع ( أأ) التاكليف املقرتنة بأأفعال التعدي وحدها( ،ب) ونس بة من املرصوفات العامة اليت يتكبدها
املتعدي واليت ميكن عزوها حبق اإىل النشاط القامئ عىل التعدي.3

اثلث ًا .اس تحقاق التعويضات
.6

ل يعمتد اس تحقاق التعويضات عىل اإثبات أأي عمل ابذلنب من جانب املتعدي.

 .7ويوجد يف قضاتا التصممي الصناعي ،فض ًال عن حقوق املؤلف والرباءات ،جمال لدلفع بعدم العمل  ،غري أأن جمال هذا
ادلفع ضيق للغاية ويندر اإثباته .ففي القضية Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd. [2014] EWHC
) ،1931 (IPECردت احملمكة دفع ًا استُند فيه اإىل املادة  )1(233من قانون حق املؤلف والتصاممي والرباءات لس نة 1988
اليت تنص عىل أأنه "مىت ما أأث ِبت أأن املدعى عليه مل يكن حني التعدي يعمل ،ومل يكن دليه سبب يدعوه اإىل الاعتقاد ،بأأن مثة
حق تصممي قامئ يف التصممي اذلي يتعلق به املنتج  ،فال يس تحق [املدَّعي] تعويضات منه ".وقد قال القايض هاكون:
" أأعتقد أأن عوار احلجة يمكن يف الزمع بأأن مدعي ًا عليه لن يكون دليه يف الظروف الطبيعية سبب لالعتقاد بأأن مثة
حق تصممي قامئ ،ففي س ياق ا ألصناف الصناعية ،لن يكون احلال هكذا بشلك عام .وإاذا تصوران أأن املدعى عليه
التقط جحر ًا من شاطئ ،فيكون من الواحض أأن أأي خشص معقول يف ماكنه لن يكون دليه سبب لالعتقاد بأأن مثة حق
تصممي قامئ يف تصمميه .وابملقابل ،مفن املرحج أأن يكون دليه سبب وجيه لتصور وجود حق تصممي يف منتج صناعي".

رابع ًا .التعويضات جابرة
 .8كيف ميكن التوصل اإىل تقدير التعويضات؟ املبد أأ ا ألسايس هو أأهنا جابرة تعيد املدَّعي اإىل نفس الوضع اذلي اكن من
شأأنه أأن يكون عليه لو مل يقع التعدي .يف القضية General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber
َّ ،Co Ltd. [1975] 1 WLR 819بني اللورد ولربفورس أأن القاعدة العامة اليت ينبغي تطبيقها يه " أأن يكون مقدار
التعويضات ،قدر املس تطاع ،مساو ًتا ذلكل املبلغ من املال اذلي يضع الطرف املترضر يف نفس الوضع اذلي اكن من شأأنه أأن
يكون عليه لو مل يقع عليه فعل التعدي ".كام عرب عن أأحد املبادئ ا ألساس ية يف تقيمي تكل التعويضات عىل النحو التايل" :مبا
أأن املدَّعى علهيم متعدون ،ينبغي تقيمي التعويضات بسخاء ،غري أأن الهدف هو تعويض املدَّعني ل معاقبة املدعى علهيم".

2
3

انظر .1996] 1 WLR 1256[ Island Records Ltd v Tring International plc
انظر .)2017] EWHC 932 (IPEC[ OOO Abbott v Design & Display Ltd

WIPO/ACE/13/9
22

 .9ول اإشاكل يف تطبيق هذه املبادئ مىت ما اكن أأثر التعدي حتويل املبيعات عن صاحب حق امللكية الفكرية (وإان
يعوض عهنا صاحب احلق
اكن من احملمتل مواهجة صعوابت يف العمليات احلسابية) .ففي هذه احلالت ،تكون اخلسارة اليت َّ
يه ما فاته من كسب  ،ويه أأساس ًا ا ألرابح اليت اكن من شأأن صاحب حق امللكية الفكرية أأن جينهيا لو اكنت املبيعات قد
املفوتة عىل مبيعاته اخلاصة اإذا أأجلأأه التعدي اإىل خفض
جرت عىل يده ل عىل يد املتعدي .كام ميكن أأن تتضمن ا ألرابح َّ
سعره.
 .10ويف مسعاها للتوصل اإىل تقدير الرحب الفائت  ،تبد أأ احملمكة أأو ًل بتكوين ر أأي عن النس بة من مبيعات املدَّعى عليه
اليت اكن شأأن املدَّعي أأن حيققها ،ومن مث يتعني علهيا حتديد التاكليف الإضافية اليت اكن من شأأنه أأن يتكبدها .ويف سبيل
املفوتة عبارة عن "اإنتاج اإضايف" حىت ل يُلحق ابملبيعات الإضافية اإل بعض
ذكل ،تأأخذ احملمكة يف احلس بان أأن املبيعات َّ
4
التاكليف الإضافية احملددة .ومع ذكل فهيي تفسح جما ًل أأيض ًا لواقع تزايد التاكليف مع زتادة الإنتاج يف املامرسة العملية .

خامس ًا.

التعويضات التفاوضية

 .11ماذا عن احلالت اليت ل تنطوي عىل حتويل ملبيعات؟
 .12يأأيت اجلواب عن ذكل ابتباع هنج مشابه حلالت ا ألمالك العقارية .فعىل سبيل املثال ،يس تحق أأي ماكل يس تغل
خشص ما أأرضه بغري وجه حق تعويضات تساوي مجموع ما قد اكن هل أأن يطالب به بشلك معقول نظري السامح هبذا
ٌ
الاس تغالل.
 .13وتتاح تعويضات عىل أأساس مشابه عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .ويشار اإىل التعويضات من هذا النوع
الن ابمس "تعويضات تفاوضية" ،ويُعترب أأهنا "تتيح جرب ًا خلسارة ،غري أأن تكل اخلسارة ليست من نوع تقليدي" .ويمكن
ا ألساس املنطقي ذلكل يف أأن املتعدي "يأأخذ شيئ ًا دون مقابل اكن للامكل أأن يس تحق املطالبة مبال عنه".5
 .14وكام هو الشأأن يف قضاتا ا ألمالك العقارية ،يكون مقدار التعويضات مساو ًتا جملموع ما اكن حيق تقاضيه بشلك معقول
عن الإذن ابلس تغالل ،ويلزم احملمكة من أأجل ذكل تقدير نتيجة معلية مساومة أأو مفاوضة افرتاضية بني صاحب حق
امللكية الفكرية واملتعدي.6
 .15ويف مجيع احلالت ،يرجع ذكل التقدير اإىل احملمكة ،مستند ًة فيه اإىل ا ألدةل .وكام َّبني اللورد ولربفورس يف القضية
 ،General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltdفاإن "العملية يف منهتاها معلية تقدير
قضايئ يستند اإىل املؤرشات املتاحة".
 .16ورمبا ميكن اس تنتاج سعر املثل ل إالاتوات استناد ًا اإىل ا ألدةل ،اإل أأنه "جيب اإثبات أأن الظروف اليت يسدد فهيا سعر
املثل مطابقة ،أأو عىل ا ألقل مشاهبة ،لتكل اليت يُفرتض أأن يربم صاحب الرباءة واملتعدي فهيا صفقهتام".7
4
5
6
7

انظر .) 2006] EWHC 1344 (Pat[ ut3}Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd
انظر .2018] UKSC 20[ Morris-Garner v One Step (Support) Ltd
انظر .General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd
اللورد ولربفورس يف القضية.General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd
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 .17أأما اإذا تعذر اس تنتاج سعر املثل ،فقد يكون التقيمي أأصعب.
 .18وتتضمن املبادئ اليت تنطبق عىل التفاوض الافرتايض ما ييل:
–

ل اعتبار لحامتل توصل أأحد الطرفني أأو لكهيام اإىل اتفاق فعليا.

–

ومتتد صالحية الرتخيص الافرتايض مدة التعدي.

–

وتأأخذ احملمكة بعني الاعتبار الظروف اليت ُوضع فهيا الطرفان حينذاك.

– وإاذا اكن للمتعدي أأن يتاح هل وقت التفاوض الافرتايض بديل ل ينطوي عىل ٍّ
تعد ،يؤخذ ذليك البديل يف
حس بان.
–

ول يلزم أأن يكون يف البديل مجيع سامت الاس تخدام القامئ عىل التعدي.

–

ولكن احملمكة ل تأأخذ يف احلس بان ظروف الطرفني املالية أأو صفاهتام الشخصية.8

 .19وس يتبني أأن هذه العملية ليست معلية دقيقة ،بل اإهنا ُوصفت بأأهنا تنطوي أأحيا ًان عىل "توظيف لتصور سلمي وممارس ًة
للتقدير التقرييب".9

سادس ًا.

التعويضات الإضافية

 .20كام س بق اذلكر ،بيامن ل يعمتد اس تحقاق التعويضات عىل اإثبات العمل ابذلنب ،فقد تتاح تعويضات اإضافية يف حالت
تعمد التعدي .فاملادة ()1(13أأ) من التوجيه  EC/48/2004تسمح بتحصيل مزي ٍد من التعويضات ،يف هذه احلالت،
ابعتبار "ا ألرابح غري العادةل اليت حيققها املتعدي".
 .21غري أأن هذه أأيض ًا غري عقابية .وقد قيل اإهنا تتاح مىت ما ارتأأت احملمكة أأن مبلغ التعويضات املس تنتج خالف ذكل،
أأو حساب ا ألرابح ،ل جيرب الرضر الفعيل اذلي وقع عىل املدَّعي بشلك و ٍاف .وتسمح املادة  ()1(13أأ) للمحمكة يف هذه
احلالت أأن متنح مبلغ ًا اإضافي ًا يتعلق ابلرحب غري العادل احملقق من التعدي.10
 .22ومن أأمثةل ذكل (ورد يف القضية :)Henderson v All Around the World Recordings Ltd.
"اإذا مل يعد عىل املدَّعى عليه أأي رحب مايل مبارش  -مما جيعل حساب ا ألرابح قليل الفائدة  -لكن أأعامهل توسعت يف
املفوتة
احلجم و /أأو السمعة من أأثر التعدتات املنطوية عىل بيع خبسارة .فبالنس بة اإىل املدَّعي ،يضاف اإىل املبيعات َّ
احامتل تكبده مزيد ًا من اخلسائر نتيجة للمنافسة من أخرين .ولن ميثل التوسع رحب ًا جناه املدَّعى عليه ابملفهوم املبارش
املعتاد ،لكنه يكون عىل الرمغ من ذكل رحب ًا حممت ًال وغري عادل".

8
9
10

انظر .)2013] EWHC 815 (Ch[ 32Red plc v WHG (International) Ltd
اقتباس من القضية .32Red plc v WHG (International) Ltd
انظر .)2014] EWHC 3087 (IPEC[ Henderson v All Around the World Recordings Ltd
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سابع ًا .التعويضات املعنوية
 .23تتيح املادة ()1(13أأ) أأيض ًا للمحمكة ،يف حالت تعمد التعدي ،منح تعويضات عن "الرضر املعنوي الواقع عىل
صاحب احلق جراء التعدي" .اإل أأن احملمكة ارتأأت أأن اجملال املتاح ملنح تعويضات من هذا القبيل حمدود" .اليشء الوحيد
الواحض يف أأمر "الرضر املعنوي" هو تعلقه بيشء ل ميثل عام ًال اقتصاد ًتا .و أأعتقد أأنه لن يثار عىل ا ألرحج اإل يف ظروف
حمددة للغاية.11".
 .24وقد ورد مثال لهذه الظروف يف القضية :Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.
"هب أأن مدَّعي ًا عليه تعدى عىل حق املؤلف يف صور فوتوغرافية تكشف حز ًان خشصي ًا عن طريق نرشها يف
الإنرتنت ،فاإن ذكل لن يدر عىل املدَّعى عليه رحب ًا ولن يكبد صاحب حق املؤلف خسارة مالية ،غري أأن من شأأن
الضغط العاطفي أأن يكون حاد ًا .ويف مثل هذه الظروف ،تتيح املادة  ()1(13أأ) للمحمكة منح تعويض مالمئ ،ول
يتاح ذكل يف اإجنلرتا ألحصاب حقوق املؤلف حىت الن".

11

املصدر السابق.
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دراسة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية
بشأن تقدير التعويض

مسامهة من اإعداد د .أري لكونني ،املقرر العام املساعد للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،زيورخي ،سويرسا.

*

ملخص
تعرض هذه الورقة ابإجياز املسائل الرئيس ية اليت أأبرزهتا اجملموعات الوطنية وا إلقلميية يف امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية
(امجلعية) خالل ادلراسة اليت اس تمكلهتا امجلعية يف شهر أأكتوبر  2017بشأأن تقدير التعويض .وقد تركزت املناقشات عىل
تفوت عىل صاحب احلق نتيجة للتعدي) والإاتوات املعقوةل (تقدير للتعويضات
تقدير التعويضات (ا ألرابح الفعلية اليت َّ
ُحيسب بتطبيق اإاتوة معقوةل عىل املبيعات غري املرشوعة للمتعدي) .كام عاجلت املبادئ القابةل للتطبيق عىل حتصيل
تعويضات عىل السلع املركَّبة وعن السلع اليت تضم صنف ًا قامئ ًا عىل التعدي ،عالو ًة عىل حتصيل تعويضات عىل اخلسائر
املس تقبلية .ومل يشمل نطاق ادلراسة تقدير حساابت ا ألرابح ،أأي الرحب غري املرشوع املتحقق للمتعدي مما ميكن اإعزاؤه اإىل
التعدي.

أأو ًل .معلومات عن امجلعية
 .1تُعترب امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية رائدة املنظامت غري احلكومية ادلولية املعنية حرص ًا ابإعداد وحتسني ا ألنظمة
القانونية محلاية امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي.
 .2ويه منظمة حمايدة س ياس ي ًا ل تس هتدف الرحب أ ِّأسست يف سويرسا وتضم حالي ًا أأكرث من  9000عضو ميثلون 125
بدل ًا .ويمتثل هدف امجلعية يف حتسني حامية امللكية الفكرية وتعزيزها عىل الصعيدين ادلويل والوطين .ويه تسعي اإىل حتقيق
هذا الهدف عن طريق العمل عىل اإعداد معاهدات واتفاقات دولية وإاقلميية بشأأن امللكية الفكرية وقوانني وطنية للملكية
الفكرية وتوس يعها وحتسيهنا .وتتخذ امجلعية من اإعداد دراسات عن القوانني الوطنية القامئة واقرتاح تدابري ملواءمة هذه القوانني
عىل أأساس دويل أأسلو ًاب لعملها .وتطرح امجلعية ،حسب الاقتضاء ،مقرتحات عىل كربى احملامك والهيئات الترشيعية تدعو فهيا
اإىل تعزيز حامية امللكية الفكرية.

اثني ًا .دراسة امجلعية بشأأن تقدير التعويض
 .3ورد أأربعون تقرير ًا من اجملموعات الوطنية وا إلقلميية يف امجلعية اس تجاب ًة لس تبيان أأعده املقرر العام للجمعية بشأأن
تقدير التعويض ،1حيث مضت هذه التقارير معلومات وحتليالت تفصيلية تتعلق ابلقوانني الوطنية وا إلقلميية .وتوىل املقرر

*
1

الراء الواردة يف هذه الوثيقة أراء املؤلف ول تتطابق ابلرضورة مع أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
.http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf
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العام للجمعية اس تعراض هذه التقارير واس تخالص تقرير موجز مهنا .2واعمتدت اللجنة التنفيذية للجمعية ،خالل املؤمتر
العاملي للجمعية اذلي عُقد يف مدينة س يدين يف شهر أأكتوبر  ،2017قرار ًا بشأأن هذه القضية اإثر مناقشات أأجريت يف اإطار
جلنة معنية حرص ًا ابدلراسة ويف جلسة عامة اكمةل.3
 .4وتعرض هذه الورقة ابإجياز املسائل الرئيس ية اليت أأبرزهتا اجملموعات الوطنية وا إلقلميية يف امجلعية فامي يتعلق بتقدير
التعويض  ،وذكل أأساس ًا ابلنس بة اإىل التعويضات عن املبيعات القامئة عىل التعدي .ومل يُنظر ابلتفصيل يف تقدير التعويض
ابلنس بة اإىل أأفعال التعدي خالف البيع ،مما قد يتضمن عىل سبيل املثال التعويضات الناش ئة عن أأفعال الاس ترياد وا إلقتناء
والتخزين والاستيداع والعرض للبيع .واملرجو أأن يشمل تقدير التعويضات املتأأتية من هذه ا ألفعال غري البيع موضوع ًا
دلراسات جترهيا امجلعية يف املس تقبل.

اثلث ًا .التعويضات :مبادئ
 .5تتعلق املسأأةل الرئيس ية الناش ئة يف س ياق املبادئ اب ألساس عىل ما اإذا اكن من الواجب أأن يعكس تقدير التعويضات
الرضر الواقع عىل صاحب احلق أأم الرحب غري املرشوع املتحقق للمتعدي جراء تعديه.
 .6وقد ظهر توافق بني اجملموعات عىل وجود عدة س بل ملقاربة تقدير التعويض للخسائر الفعلية ،مبا ذكل عىل ا ألقل ()1
اإجراء تقدير مكي للمبيعات/ا ألرابح الفائتة عىل صاحب احلق )2( ،واس تخدام هنج هجني ابإجراء تقدير مكي للمبيعات الفائتة
عىل صاحب احلق مع تطبيق هامش رحب املتعدي عىل هذه املبيعات )3( ،وتقيمي اإاتوة معقوةل .ويقوم ا ألسلوابن ( )2و()3
مقام ا ألسلوب (.)1
 .7و أأفادت اجملموعات الوطنية أأيض ًا أأن اخلسائر اليت يتكبدها صاحب احلق قد تتضمن ا ألرابح الفائتة أأو اخملفضة النامجة
عن التدهور السعري ،اإذا اكن ذكل التدهور من تبعات التعدي.

رابع ًا .التعويضات :التعويض الناقص والزائد
 .8يعاب عىل الاكتفاء مبجرد تقيمي املبيعات الفائتة عىل صاحب احلق انطواؤه عىل تقدير مكي ملبيعات رمبا حتققت ورمبا
مل تتحقق قط فعلي ًا ،مما جيعهل بطبيعته غري دقيق .وابلإضافة اإىل ذكل ،توجد مس توتات حممتةل من التعويض تتفاوت فامي بيهنا
تفاو ًات كبري ًا:
–

2

فاإذا اكن ا ألمر متعلق ًا مبجرد اإطالق صاحب احلق املنتج املعين ،فاإن من شأأن املبيعات الفائتة عىل صاحب احلق أأن
تكون قليةل للغاية  -مما قد يس تتبع مس توتات ابلغة الاخنفاض من التعويض عىل التعدي ،بل رمبا تكون أأقل بكثري
من تلكفة اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية حمل النظر؛

http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary. relief_16August2017.pdf
3
. http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-montary-relief_English.pdf
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–

ويف حاةل تسبب التعدي يف فوات قدر هائل من املبيعات عىل صاحب احلق ،مفن شأأن اإجراء تقدير للتعويضات أأن
يؤدي اإىل عدم تناسب التعويض املقدر لصاحب احلق مع مقدار التعدي.

 .9ويف السيناريو الثاين ،وعىل الرمغ من احامتل تفاجؤ املتعدي مبقدار الرضر الواقع ،فمل تسق أأي من اجملموعات الوطنية
ارتفاع مس توى التعويض عن املتوقع مضن املشالك .وابملقابل ،ظهر ختوف بني كثري من اجملموعات من مشلكة التعويض
الناقص.
 .10كام يعاب عىل التقدير المكي استناد ًا اإىل ا ألرابح الفائتة عىل صاحب احلق كذكل احامتل اإجحام احملامك عن قبول أأدةل
املبيعات الفائتة ما مل تكن تكل ا ألدةل ابلقوة الاكفية ،مما قد يفرض عىل صاحب احلق تقدمي أأدةل قوية عىل يشء مل حيدث -
وهذا رمبا يكون صعب التطبيق ومن شأأنه الإفضاء اإىل تعويض انقص .وقد يصل ا ألمر يف أأشد صوره اإىل امتناع احملمكة عن
ا ألمر بأأي تعويضات أأص ًال اإذا تعذر الوصول اب ألدةل عىل اخلسائر اإىل مس توى ٍ
اكف لطمأأنهتا.
 .11وميثل التعويض الناقص أأيض ًا مشلكة خاصة اإذا تدىن ابلتعويضات عن تلكفة التقايض ،ول س امي يف نطاق ادلول اليت
ل تسمح للطرف احملكوم لصاحله فهيا عن اسرتداد تكل التاكليف من الطرف احملكوم ضده.
 .12واكن من الس بل اليت طرحهتا اجملموعات الوطنية ملعاجلة التعويض الناقص ل ألرابح الفائتة عىل صاحب احلق ما ييل:
–
–

–

–

–

توفري ألية قوية لمتكني صاحب احلق من احلصول عىل أأدةل من املتعدي؛
وتوفري ألية قوية محلاية رسية املعلومات املتعلقة بتقدير التعويض اليت يقدهما صاحب احلق للمحمكة ،حيث اإن
صاحب احلق قد يضطر يف املامرسة العملية اإىل جحب معلومات اإذا اكن الرضر التجاري الناجت عن دخول تكل
املعلومات يف نطاق املكل العام يزيد عىل التعويضات اليت يلمتسها صاحب احلق؛
وطرحت مجموعة الولتات املتحدة ا ألمريكية بشلك خاص فرض تعويضات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوق املؤلف
وتعويضات معززة يف حاةل التعدي عىل براءات أأو التعدي املتعمد؛
وطرحت معظم اجملموعات تطبيق اإاتوات معقوةل حتدد استناد ًا اإىل مبيعات املتعدي ،لغاتات تقدير دخل الرتخيص
الفائت عىل صاحب احلق وابلتايل يبقى تقدير خسائر صاحب احلق هدف ًا لها كذكل؛
ويف بعض ادلول  ،السامح ألحصاب احلقوق بتقدير خسائرمه استناد ًا اإىل ا ألرابح املتحققة للمتعدين ،مبا يف ذكل
هوامش رحب املتعدين.

 .13وقد أأمجعت اجملموعات اكفة عىل استناكر ترك صاحب احلق دون تعويضات البتة ،ويس تتبع ذكل منطقي ًا وجوب هتيؤ
احملامك لتقرير ا ألرضار أأحيا ًان حىت وإان اكن مك ا ألدةل املتاحة صغري ًا نسبي ًا.
حنو من نصف اجملموعات اإماكنية احلمك بتعويضات عقابية اإذا توفرت ذلكل مربرات ،غري أأن معظم اجملموعات،
 .14وطرح ٌ
كام انعكس ذكل عىل القرار الناجت ،مل ترغب يف املبالغة يف اس تحداث تعويضات مزيدة أأو غري ذكل من الليات اليت من
بشلك ما تقدير ًا
شأأهنا يف احلالت القصوى فرض تعويضات زائدة عن التعويض املتدين ،حيث ينبغي أأن تعكس التعويضات ٍ
للخسارة اليت تكبدها صاحب احلق ل ل ألرابح غري املرشوعة املتحققة للمتعدي .وعيوب التعويض الناقص واحضة أأكرث من
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عيوب التعويض الزائد .مفن شأأن السامح ألحصاب احلقوق ابلتعويض الزائد أأن يعطهيم يف هناية املطاف مزية غري متناس بة
ويغري ٍ
بتقاض ل يس هتدف اإل جمرد التكسب النقدي من أأصل امللكية الفكرية املعين.

خامس ًا.

ا ألرابح الفائتة عىل صاحب احلق :عوامل ينبغي أأخذها يف الاعتبار

 .15حتقق توافق جيد يف الراء بشأأن العوامل ذات الصةل بتقيمي ا ألرابح الفائتة عىل أأحصاب احلقوق .وقد انصب الرتكزي
ا ألسايس عىل تقدير املبيعات اليت حتولت من صاحب احلق اإىل املتعدي نتيجة لتعديه .وتضم القامئة غري احلرصية العوامل
املشرتكة بني كثري من ادلول ما ييل:
–

أأوجه التشابه والاختالف بني املنتجات أأو اخلدمات املتنافسة للطرفني (عىل سبيل املثال التصممي والنوعية
والسعر وقنوات البيع)؛

–

وتوافر منتجات أأو خدمات بديةل أأخرى يف السوق؛

–

وقدرة صاحب احلق عىل الوفاء ابلطلب؛

–

وما يقدمه الطرفان من مبيعات وخدمة وضامن؛

–

والانتشار اجلغرايف؛

–

ومسعة الطرفني يف السوق؛

–

والنفقات ادلعائية؛

–

وسعر املنتجات أأو اخلدمات؛

–

والتغري يف جحم مبيعات صاحب احلق اإثر بدء املبيعات القامئة عىل التعدي.

 .16ويف حالت عدم حتقق هذا التحول بعد ،يف حاةل عدم اإطالق صاحب احلق للمنتجات اإىل ا ألسواق بعد عىل سبيل
املثال ،تكون هناك عوامل أأخرى لها وجاهة.

سادس ًا.

الإاتوات املعقوةل

 .17ميكن يف معظم ادلول اإجراء تقدير للتعويضات حبساب اإاتوة معقوةل ابلنس بة اإىل املبيعات القامئة عىل التعدي .ول
ينبغي امجلع بني اإاتحة التعويض وا إلاتوة املعقوةل عن نفس فعل التعدي ،حيث اإن الإاتوات املعقوةل تقوم مقام التعويضات يف
ا ألحوال اليت يتعذر فهيا التقدير المكي للتعويضات ،ومن شأأن امجلع بني الإاتوات املعقوةل والتعويضات أأن يسمح لصاحب
احلق ابحلصول عىل التعويض مرتني عن نفس اخلسارة.
 .18وتنص السوابق القضائية دلى كثري من اجملموعات ،واليت تطبق معظمها القانون العام ،عىل أأن املبد أأ واجب التطبيق
عند تقيمي الإاتوات املعقوةل هو أأنه ينبغي أأن تكون الإاتوة اإاتوة معقوةل يف تفاوض افرتايض بني الطرفني ،و أأنه ينبغي اعتبار
الطرفني و أكهنام مرخص ومرخص هل برت ٍاض ،مع سامت صاحب احلق واملتعدي الفعليني ولكن مع التغايض عن أأن أأحد
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الطرفني  -أأو لكهيام  -مل يكن هل يف املامرسة العملية أأن يوافق عىل ترخيص حق امللكية الفكرية حمل النظر .وينبغي تقيمي الإاتوة
ومتعدى عليه.
املعقوةل عىل أأساس أأن حق امللكية الفكرية حمل النظر صاحل
ً
 .19ومع ذكل اكن الر أأي يف عدد معترب من اجملموعات أأنه ينبغي حتديد اإاتوة معقوةل ببساطة عن طريق تقيمي ترخيص من
خالل نقاط بياانت متنوعة ،ومن ذكل مث ًال مدة الرتخيص .ومالت بعض اجملموعات عىل وجه التحديد اإىل عدم اشرتاط كون
الإاتوات ،ابعتبار قياهما مقام الرضر الواقع عىل صاحب احلق ،اإاتوات "معقوةل" ابملعىن احلريف ،بل جمرد اإاتوات تعويضية
تعكس تقدير ًا للرضر الواقع عىل صاحب احلق .وعىل أأية حال ل يتجىل فرق جوهري بني هذين املفهومني ،ورمبا يمكن
بقدر
الإشاكل ،اإن اكن مثة اإشاكل أأص ًال ،يف عدم بلوغ الإاتوات املعقوةل مبلغ ًا مرتفع ًا"/معقو ًل" مبا يكفي جلعلها تعويضية ٍ
ٍ
اكف.
 .20وبغض النظر عن ا ألساس النظري املطبق ،حتقق بني اجملموعات تأأييد واسع النطاق لقامئة مشرتكة من العوامل اليت
ينبغي أأخذها يف احلس بان:
–

اتفاقات ترخيص أأخرى لنفس حق امللكية الفكرية حمل النظر (لكن مع اإعطاء واجب الاعتبار للظروف
احمليطة ابملفاوضات املفضية اإىل هذا الرتخيص الخر ،وبشلك أأخص ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،اإن اكن
التعدي عىل حق امللكية الفكرية حمل النظر و /أأو صالحيته قد أأث ِبت)؛

–

واتفاقات ترخيص أأخرى حلقوق ملكية فكرية مشاهبة حلق امللكية الفكرية حمل النظر؛

–

وتلكفة البدائل اخلالية من التعدي؛

– وممزيات حق امللكية الفكرية حمل الزناع مقا نر ًة ابلبدائل (مبا يف ذكل قمي عقود الرتاخيص املطبقة عىل
البدائل)؛
–

ورحبية املنتجات أأو اخلدمات املنطوية عىل حق امللكية الفكرية حمل النظر؛

–

وتاكليف التطوير حلق امللكية الفكرية حمل النظر؛

–

وغياب مناقشات سابقة بني الطرفني بشأأن الرتخيص و /أأو الظروف احمليطة هبا.

سابع ًا .السلع املركَّبة واملنتجات متعددة املكوانت
 .21ي ُس تخدم تعبري "السلع املركَّبة" ل إالشارة اإىل بيع سلع خالية من التعدي مق نرت ًة بسلع قامئة عىل التعدي .وتنشأأ قضية
مشاهبة عندما يتعلق حق امللكية الفكرية حمل النظر جبزء من منتج أأو خدمة متعدد/متعددة املكوانت يبيعه/يبيعها املتعدي،
مع كون هذا اجلزء مدجم ًا يف املنتج الأكرب متعدد املكوانت.
 .22ومناذج السلع املركَّبة كثرية وشائعة ،ومن ذكل عىل سبيل املثال بيع أأحذية للقدم اليرسى ل عالمة علهيا ول تع ٍّد فهيا
جنب ًا اإىل جنب مع أأحذية للقدم الميىن تنطوي عىل ٍّ
تعد وحتمل عالمة جتارية .ففي حاةل الاكتفاء ابختاذ قمية أأحذية القدم الميىن
القامئة عىل التعدي وحدها أأساس ًا لتقيمي التعويضات ،قد يلجأأ املتعدي اإىل بيع أأحذية القدم الميىن وحدها بسعر أأدىن و أأحذية
القدم اليرسى اخلالية من التعدي بسعر أأعىل خلفض التعويضات حتاي ًال .وميكن منع تفادي التعويضات عن طريق السامح
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ابلتعويض عن ا ألرضار للسلع املركَّبة ،رشيطة اإثبات عالقة س ببية .وبيامن أأفاد عدد صغري نسبي ًا من اجملموعات بوجود أأحاكم
قضائية حالية دلهيا ُمسح فهيا ابلتعويض عن أأرضار لسلع مركَّبة ،فقد حتقق تأأييد واسع النطاق بني اجملموعات ملبد أأ فرض
تعويضات عن أأرضار لسلع مركَّبة اإذا اكن بيع السلع اخلالية من التعدي انجت ًا عن بيع السلع القامئة عىل التعدي.
 .23ويطبَّق رشط مماثل جوهر ًتا لرشط اإثبات عالقة س ببية ابلنس بة اإىل املنتجات متعددة املكوانت .وينبغي تقدير القمية
املرتبطة حبق امللكية الفكرية حمل النظر (والتعويض اذلي يتاح بواسطة ا ألرابح الفائتة أأو الإاتوة املعقوةل) مع مراعاة مدى
اعتبار املنتج القامئ عىل التعدي أأساس ًا لإقبال العمالء عىل ذكل املنتج متعدد املكوانت أأو اخلدمة متعددة املكوانت .فعىل
سبيل املثال ،يف حاةل بيع س يارة ،يسهل تصور تزايد الإقبال عىل الس يارة الناجت بسبب حمركها مقا نر ًة بأحاد الصواميل
واملسامري ،حىت وإان اكنت تكل الصواميل واملسامري مس تخدمة بتوسع يف تصنيع الس يارة .وتتعلق املسأأةل احلامسة يف احلالتني
مبدى اعامتد اإقبال العمالء عىل الس يارة اكمةل عىل املكون املدمج فهيا.

اثمن ًا .اخلسائر املس تقبلية
 .24حتقق تأأييد واسع النطاق ملبد أأ اإيالء الاعتبار ،يف معرض تقيمي التعويضات ،اإىل القمية احلالية للخسائر املس تقبلية
اليت سيتكبدها صاحب احلق بعد اترخي منح التعويضات.
 .25وميكن اتباع أأساليب متنوعة لإجراء تقدير مكي للتعويضات عن اخلسائر املس تقبلية ،ومن ذكل عىل سبيل املثال ما
تقمي حسب املبيعات املس تقبلية للمتعدي ،أأو عن طريق اإجراء تقدير مكي للمبيعات املس تقبلية
اكن بواسطة اإاتوة معقوةل َّ
الفائتة عىل صاحب احلق يف مبلغ واحد مقطوع.
 .26ول يعين جمرد صدور أأمر اإيقاف أأيض ًا ابلإضافة اإىل التعويضات عدم حتقق خسائر مس تقبلية.
 .27ويف ذكل اإقرار حبقيقة معلية مفادها أأنه عىل الرمغ من احامتل اإفضاء أأمر الإيقاف اإىل اإهناء التعدي ،فرمبا ل حيول ذكل
ا ألمر دون وقوع مزيد من الرضر عىل صاحب احلق .فقد يقع مزيد من الرضر مث ًال بسبب هبوط يف ا ألسعار أأو فقد حصة
من السوق نتيجة للتعدي ،وبسبب احامتل اس تغراق عودة ا ألسعار أأو حصص السوق اإىل مس تواها وقت ًا أأطول ،اإن حتقق
ذكل أأص ًال.
 .28وقد أأفاد عدد معترب من اجملموعات الوطنية بأأنه من ابلغ الصعوبة ،عىل الرمغ من سامح قوانيهنا الوطنية ابلتعويض عن
اخلسائر املس تقبلية من حيث املبد أأ ،اإثبات مقدار اخلسائر املس تقبلية.

اتسع ًا .اخلالصة
 .29اس ُتخلص من تقارير اجملموعات الوطنية عدد من احملاور اليت تعكس اإشاكلت معتربة تواهجها احملامك:
–

–

قد يصعب عىل صاحب احلق اإثبات اخلسائر دون سبيل لنفاذ و ٍاف اإىل معلومات وواثئق موجودة يف حيازة
املتعدي أأو حتت عهدته أأو س يطرته.
ويف بعض ا ألحوال ،ل تتيح املعلومات املتاحة ،حىت وإان اكنت أأفضل ما ميكن ،للمحمكة تكوين تصور اكمل،
وجيب عىل احملمكة أأن تكون مس تعدة لإجراء تقدير مكي للتعويضات استناد ًا اإىل املعلومات املتاحة دون الوقوع
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يف التعويض الزائد أأو الناقص لصاحب احلق بشلك مبالغ فيه ،حىت ولو مل ينتج عن تقدير التعويض رمق
معلوم ادلقة.
–

وينبغي حامية رسية معلومات أأعامل أأحصاب احلقوق حىت يس تطيعوا الإفصاح عن هذه املعلومات للمحمكة
لس تخداهما يف اإجراء التقدير المكي للتعويضات .وينبغي عىل وجه اخلصوص جتنيب أأحصاب احلقوق تكبد
مزيد من اخلسائر نتيجة ل إالفصاح عن معلومات أأعامهلم للمحمكة.

 .30ومن السامت املشرتكة بني ا ألنظمة القانونية دلى اجملموعات الوطنية أأنه ل ينبغي تقييد العوامل الواجب أأخذها يف
(للك من فوات ا ألرابح والإاتوات املعقوةل) .فهذه العوامل تكون دوم ًا معمتدة
احلس بان عند اإجراء التقدير المكي للتعويضات ٍ
عىل الوقائع ،ومن شأأن وضع قيود جامدة عىل ا ألدةل املقبوةل أأن يؤدي اإىل عدم دقة التقدير المكي.
 .31وينبغي أأن تتضمن املعلومات الواجب أأخذها يف احلس بان لك ما يؤثر يف تقيمي الرضر الواقع عىل صاحب احلق،
سواء اكن ذكل استناد ًا اإىل خسائر صاحب احلق أأو اإىل اإاتوات معقوةل عىل مبيعات املتعدي.
[هناية الوثيقة]

