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Background and Aim: The protection of intellectual property 

rights is one of the important factors in the growth and 

development of science and technology in society. In this paper, 

an attempt is made to investigate the mechanisms of criminal 

protection of intellectual property rights in Iranian and Egyptian 

laws. 

Materials and Methods: This paper is descriptive-analytical and 

the library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty, and trustworthiness have been observed.Results: The 

findings indicate that both in Iranian and Egyptian laws, 

intellectual property is criminally protected. However, in Iranian 

law, there are inadequacies in the field of legislation regarding 

some examples of industrial property, such as trade secrets. In 

order to protect intellectual property in Iranian law, penalties such 

as compensation, fines, flogging and imprisonment have been 

established for the role of intellectual property. In Egyptian law, 

violation of literary and artistic property rights and industrial 

property is accompanied by punishments such as fines and 

imprisonment, with the difference that imprisonment is less than 

fines and punishments are mainly in the form of fines. 

Conclusion: Imprisonment for infringement of intellectual 

property rights not only does not compensate the creator and the 

owner of the work, but is contrary to removing of imprisonment. 

Therefore, increasing and replacing fines in criminal penalties and 

resorting to civil mechanisms are important issues that need the 

attention of the legislative in protecting intellectual property 

rights. 
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 مقدمه. 1

همواره  یو اجتماع یحقوق یعنوان نهادبه تیمالک

 صیبه تخص یدهنظم یبوده است برا یالهیوس

کنترل نحوه استفاده از منابع. مقصود و  زیثروت و ن

حقوق نشأت گرفته از فکر،  ،یفکر تیمنظور از مالک

. اگر در مورد باشدیو قوه تعقل انسان م شهیاند

منابع  برکار خود  جهیشخص درنت ،یاموال ماد

 تیدر مورد مالک ابد،ییتسلط م عتیموجود در طب

 تیو خالق یشخص بر حاصل کار فکر زین یفکر

از  تیحما ی. در راستاشودیخود مسلط م

مختلف ضمانت  یهادولت ،یفکر یهاتیمالک

اند تا خود گنجانده نیقوانرا در  یمتنوع یاجراها

 نیرا تضم یشاخه حقوق نیحقوق افراد مختلف ا

در سطح  ی(. حت23، 1، 1386 ،ی)امام ندکن

 یسازهماهنگ کشورها در جهت زین یالمللنیب

 تیگوناگون مالک یهااز شاخه دیکه با ییهاتیحما

ها و اقدام به انعقاد معاهده رد،یصورت پذ یفکر

 ها بااند که دولتنموده یمتعدد یهاونیکنوانس

از  یالمللنیب تیها، حمامعاهده نیادر  تیعضو

 )خدمتگزار، شوندیرا متعهد م یفکر تیمالک

 تیکه در عصر حاضر اهم (. از آنجا12، 1390

و  ستین دهیپوش یبرکس یفکر تیاز مالک تیحما

 انیحقوق تازه بن نیا یهارشاخهیاز ز کینقض هر

 یاقتصاد ،یو توسعه فرهنگ شرفتیپ تواندیشده، م

 تیدولت را با اخالل مواجه کند، لذا حما یو صنعت

که  یمدن یراهکارها هیبر پا حقوق صرفاً نیاز ا

 تواندی، نمندارد یچندان یوصف بازدارندگ عتاٌیطب

 نیکه برا یاز تجاوزات یریجلوگ یبرا یکاف ینیتضم

از  یکی نیارائه دهد. بنابرا شود،یشاخه وارد م

ها در که دولت ییانواع ضمانت اجراها نیترمهم

بدان توجه دارند،  یفکر تیالکاز م تیجهت حما

 نکهیاست. با توجه به ا یفریک یضمانت اجراها

آثار  یفکر تیمتنوع مالک یهانقض حقوق شاخه

در سطح  یفراوان یو اجتماع یمخرب اقتصاد

ها استفاده از معه به دنبال دارد، اغلب دولتجا

 یرا که از جنبه بازدارندگ یفریک یراهکارها

 یریشگیدر پ ینقش مهم وبرخوردار بوده  یشتریب

 یفکر تیاز مالک تیحما یاز وقوع جرائم دارند، برا

 نهیدر زم یمتعدد فاتی. تاکنون تألنندیگزیبرم

اد، قن شده است: فاطمه انجام یفکر تیحقوق مالک

در بستر  یفکر تیاز مالک تیحما یادر مقاله

 قرار داده است یرا موردبررس یکیمبادالت الکترون

نژاد و همکاران، در یعباس نیحس(. 1389)قناد، 

 تیکاز حقوق مال تیحما ریتأث یبه بررس یامقاله

پرداخته  رانیا یو حق اختراع بر رشد اقتصاد یفکر

 یعل(. 1393نژاد و همکاران، ی)عباس است

 تیاز مالک تینقش حما یادر مقاله ،انیاحمد

را  رانیاقانون  کردیبا رو یدر توسعه اقتصاد یفکر

(. اما 1399 ان،ی)احمد است هکرد یبررس

 تیاز حقوق مالک یفریک تیحما یسازوکارها

 ینشده و نوآور یو مصر بررس رانیدر حقوق ا یفکر

 یامر مهم است. بررس نیا یبررس زیمقاله حاضر ن

 تیاز حقوق مالک یفریک تیحما یسازوکارها

 نیدر کنار حقوق مصر، ا رانیدر حقوق ا یفکر

 یمعنو تیمالک نیتا قوان کندیفرصت را فراهم م

 یبررس یترقیدو کشور به شکل کارآمدتر و دق

خصوص مطرح و  نیکه در ا یشود. سؤال اساس

 یفریک تیحما یاست که برا نیا شودیم یبررس



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /224

 

و مصر چه  رانیدر حقوق ا یفکر تیاز حقوق مالک

مقاله  هیشده است؟ فرض دهیشیاند یسازوکارها

حقوق مصر  درهم »شکل قابل طرح است که:  نیبد

 تیاز مالک تیحما یدر راستا ران،یو هم در حقوق ا

 ینقد یشامل حبس و جزا یضمانت اجرا یفکر

سؤال  یمنظور بررسبه«. در نظر گرفته شده است

در  یفکر تیگذرا به مالک یامورداشاره ابتدا، اشاره

 یو مصر شده و در ادامه از سازوکارها رانیحقوق ا

و حقوق  یصنعت تیلکاز حقوق ما یفریک تیحما

و مصر  رانیدر دو کشور ا یو هنر یادب تیمالک

 بحث شده است.

 

 هامواد و روش. 2

بوده و از روش  یلیتحل یفیمقاله حاضر توص

 شده است. استفاده یاکتابخانه

 

 یمالحظات اخالق. 3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا

 

 هاافتهی. 4

و  رانیامر داللت دارد هم در حقوق ا نیبر ا هاافتهی

 تیمورد حما یفکر تیهم در حقوق مصر مالک

در  رانیقرارگرفته است. البته در حقوق ا یفریک

مانند  یصنعت تیمالک قیمصاد یخصوص برخ

وجود  نیتقن نهیدر زم ییهایینارسا یاسرار تجار

در حقوق  یفکر تیاز مالک تیمنظور حمادارد. به

 یچون جبران خسارت، جزا ییهامجازات ران،یا

 یفکر تینقش مالک یشالق و حبس برا ،ینقد

نقض حقوق  زیاست. در حقوق مصر ن شده نییتع

با  یصنعت تیو مالک یو هنر یادب تیمالک

و حبس همراه است با  مهیچون جر ییهامجازات

 ینقد یتفاوت که مجازات حبس کمتر از جزا نیا

 مهیصورت جرها بهو عمدتاً مجازات شده ینیبشیپ

 است.
 

 بحث. ۵

و  رانیدر حقوق ا يمعنو تیحقوق مالک. 1-۵

 مصر

 یفکر یهاکه از تراوش ،یفکر تیمالک حقوق

است که کاربرد آن، چه  یاصطالح کند،یم تیحما

 نیو چه در ب یحافل علمها و مدر سطح دانشگاه

 جیرا اریبس ،یها و تجار و همچنین مردم عادشرکت

(. 11، 2002 ،وری؛ و1397، ینی)حس شده است

متضمن  از اموال منقول هستند که یاموال فکر

عنوان هستند و معموالً به لی)ابتکار( و تخ تیالقخ

 تیرایکپ شوندیشناخته م ،یفکر یهادهیآفر»

و  یجارـرار تـاس ،یم تجارـ(، عالئرـی)حق تکث

 یهستند. برا یفکر تیها از اقسام مالکاختراعحق

به کار  یادیز فیتعار یفکر تیحقوق مالک

 یاگونهآن را به یشده است و هر دانشمندگرفته

 گونهنیحق را ا نیا یاست. برخکرده  فیتعر

است که به صاحب آن  یحقوق»اند: کرده فیتوص

و فکر و ابتکار  تیاز فعال یانتفاع انحصار اریاخت

 دی(. از د63، 1386، انی)کاتوز «دهدیانسان را م

: یفکر تیمالک حقوق گریحقوقدانان د یبرخ

 نندهیآفر یاست که قانون برا یمجموعه حقوق»

و هوش او  شهی)خالق اثر( نسبت به مخلوق اند

 یحقوق عبارت است از حق انحصار نی. اشناسدیم
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مدت محدود به  ی)اثر( برا نهیآفراز  یبرداربهره

 «ورثه او یآن و پس از مرگ برا نندهیسود آفر

 گرید یفیدر تعر(. 164، 1378 ،یلنگرود ی)جعفر

مؤلف عبارت است از  حق»آمده است:  نیچننیا

بر اثرش که آن را خلق مؤلف  اراتیسلطه و اخت

، 1339 ان،یری)مش «به وجود آورده است ایکرده 

 تیگفت که حقوق مالک توانیدرمجموع م(. 15

بلکه  یو ذم از حق عینی ریاست غ یحق ،یفکر

 .یرمادیو غ یاست قانون یتیمز

از  تیقانون حما 1348ر سال د رانیحقوق ا در

 بیحقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصو

انقالب  یروزی( پس از پ21، 1387، ی. )اماندیرس

از ابهام فرو  یامسئله حق مؤلف در هاله ،یاسالم

مطابق نظر  نکهیا لی(؛ به دل50، 1375 ،یتی)آ رفت

 لهنوشتن جم»عبارت : )ره(  ینیحضرت امام خم

 یحق نفسهیف« محفوظ است دیحق چاپ و تقل»

-993، 2، 1379 ینیخم ی)موسو کندینم جادیا

 ماهید وزارت ارشاد، در یهایریگیبا پ(. 991

 دآورندگانیاز پد تیقانون حما» 1379

ماده به  17مشتمل بر  «یاانهیرا یافزارهانرم

 بی. با تصودیرس یاسالم یمجلس شورا بیتصو

در  یفکر تیاز مالک یملّ تیحما وزهقانون، ح نیا

و  یمدن یو ضمانت اجراها افتیگسترش  رانیا

آثار  نیا دآورندگانینقض حقوق پد یبرا یفریک

 حهیال سینوشیپ زیحاضر ن. در حال دیمقرر گرد

در  دیجد یو هنر یادب تیاز مالک تیحما یقانون

 (.32، 1387 کالم،)زر است یدست بررس

در بند مربوط به  یحقوق مصر، قانون اساس در

مقرر  گونهنیا ،یفکر تیاز حقوق مالک تیحما

صالح جهت  یدولت موظف است نهاد»که  دینمایم

تا از آن به  دینما جادیا یفکر تیحقوق مالک تیتقو

 اتییجز« کند. تیحماگونه مندرج در قانون، 

قانون  نیدر ا ینهاد نیو تعهدات چن اراتیاخت

(. 123، 5 ،2013 سعدی،دی)سع نشده است نییتع

حق  تیحما قانون بیمصر قبل از تصودر حقوق 

خصوص در ی، قانون خاص(1954مؤلف )مصوب 

 12وجود نداشت. البته ماده  یو هنر یحقوق ادب

حقوق مؤلف و  تیسابق مصر به رعا یقانون مدن

نموده بود.  دیتأک ژهیاساس قانون وحقوق صانع بر

مطلب را  نیهم زین دیجد یمدن انونق 86در ماده 

بدون ذکر تعبیر مالکیت، و با تعبیر حقوق مربوط 

مصر  یتکرار نمود. در قانون جزا ،یبه اشیاء غیرماد

حقوق مقرر  نیبه ا نیمتجاوز یبرا ییهامجازات زین

چون مقررات خاص حقوق مؤلف  یبود ول دهیگرد

. دینشده بود، به مرحله اجرا نرس بیتا آن زمان تصو

از  تیحما یقانون خاص برا بیالبته قبل از تصو

موجب قواعد دسته حقوق، محاکم مصر به نیا

 نیا دآورندگانیاز پد ،یعیعدالت و اصول حقوق طب

، 1954. سرانجام در سال نمودندیم تیحقوق حما

ماده  کیوحق مؤلف در پنجاه تیقانون حما

و  یاز حقوق ادب تیحما یبرا ژهیو یعنوان قانونبه

قانون و چند قانون  نیا. دیرس بیبه تصو یهنر

در سال  ،یصنعت یهاتیدر خصوص مالک گرید

 تیصورت کد تحت عنوان قانون حمابه 2002

 بیدر چهارکتاب به تصو یفکر تیحقوق مالک

تا  138مجموعه، از ماده  نی. کتاب سوم از ادیرس

به حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با آن  188

 است. افتهی اختصاص



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /226

 

در  یصنعت تیاز حقوق مالک تیحما. 2-۵

 و مصر رانیحقوق ا

اختراعات،  ،یفکر تیچهارچوب شاخه مالک در

و نام ها  یو خدمات یعالئم تجار ،یصنعت یهاطرح

 یصنعت تیدر قلمرو بخش مالک یتجار نیو عناو

 .رندیگیقرار م
 

 رانیاز حق اختراع در حقوق ا تیحما. 1-2-۵

 و مصر

از حق اختراع در حقوق  تیقسمت از حما نیا در

 .شودیم یو مصر بحث و بررس رانیا

 

از حق اختراع در حقوق  تیحما. 1-1-2-۵

 رانیا

و موقّت که به  یت انحصاراس یحق اختراع حق

 ردیگیم تعلق یاثر ابداع کیکننده ثبت

حاصل تفکرات  (. اختراع43، 1387، ینیرحسی)م

مسئله  کی یبرا یحل عملمخترع است که راه

 یفناور کیبا توجه به  ندیفرآ ایصورت فرآورده و به

قانون ثبت اختراعات،  بی. با تصوکندیارائه م

 1386 یتجار یهاعالئم و نام ،یصنعت یهاطرح

گذار از حق اختراع موردتوجه قانون یفریک تیحما

 یبرا یفریک یاز راهکارهاقرار گرفت و استفاده 

از تجاوز به صاحبان حق اختراع مورد  یریجلوگ

(، 177، 1386، یخی)ش قرار گرفت ینیبشیپ

 ییجزا نیقوان زیقانون ن نیهرچند که در ا

از اختراعات به چشم  تیحما نهیمدر ز یتوجهقابل

 توانیم ینوعبه ( و43، 1389 ،ی)اصالن خوردینم

جرم و مجازات هنوز  نیگفت که قاعده تناسب ب

 نینشده و ا تیقانون رعا نیدر ا طور مناسببه

از وقوع جرم  یریشگیدر پ یدر موارد زیقانون ن

 انیطور که متعاقباٌ بعاجز است؛ چراکه همان

حبس مقرر  زانیم یو حت ینقد یخواهد شد جزا

که فرد متجاوز  یبا سود هنگفت یقانونماده نیدر ا

 گونهچیکسب کند، ه تواندیم قیطر نیاز ا

 61گذار در ماده نخواهد داشت. قانون یتیسنخ

عالئم و  ،یصنعت یهاقانون ثبت اختراعات، طرح

از  یفریک تیمبادرت به حما 1386 یتجار یهانام

هر »ماده:  نی. مطابق انمود نیحقوق مخترع

شود که  یکه با علم و عمد مرتکب عمل یشخص

نقض حقوق به شمار ( 40و )( 28، )(15طبق مواد )

شود،  یتلق یرقانونیعمل غ( 47طبق ماده ) ای دیآ

شده و عالوه بر جبران خسارت به شناختهمجرم 

( 10٫000٫000) ونیلیاز ده م ینقد یپرداخت جزا

حبس  ای الری( 50٫000٫000) ونیلیتا پنجاه م الری

ها آن یهردو ایروز تا شش ماه  کیاز نودو یریتعز

 .شودیمحکوم م

 انیاست که م نیا 61وارد بر ماده  راداتیاز ا یکی

تجاوز اعم از  نیتجاوز به حقوق مخترع و مجازات ا

مثال در  یبرا ست؛یتناسب ن ینقد یحبس و جزا

 متیکه اختراع او به ق یمورد نقض حقوق مخترع

 یمورد دادوستد واقع شود، جزا تواندیم یهنگفت

 وجهچیهبه 61اندک مذکور در ماده  ینقد

تناسب  یدر راستا دیدالنه باشد و باعا تواندینم

و  دیمورد اقدام به عمل آ نیجرم و مجازات در ا

متناسب با شدت عمل  یبتواند مجازات یقاض

نقض  نیکه در اثر ا یسود نیو همچن یارتکاب

. دیصادر نما شود،یمتجاوز م دیحقوق مخترع عا
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عدم  1386خالء محسوس قانون ثبت اختراعات 

 یبرا نیحقوق مخترع یقانون برا نیا فیتکلنییتع

 نیپس از مرگ است. با توجه به فقدان چن

ارث  یبه قواعد عموم دیدر قانون مذکور با یحیتصر

 ،یتمسّک جست و حقوق مخترع را پس از مرگ و

پس از  نیدانست. بنابرا یانتقال به ورّاث وقابل

از اختراع، به ورثه  یقانون یهاتیمرگ مخترع حما

و ورثه فرد مخترع  ردیگیعلق مفرد مخترع ت

که به حقوق متعلق به  یهر فرد هیعل توانندیم

کنند و  تیدر دادگاه شکا د،ینمایاختراع تجاوز م

 .رندینقض حقوق مخترع را بگ یجلو

 

از حق اختراع در حقوق  تیحما. 2-1-2-۵

 مصر

از حق اختراع  تیحما یدر راستا زیحقوق مصر ن در

در نظر گرفته شده است.  یفریک یضمانت اجرا

 یمصر، برا یفکر تیاز مالک تیقانون حما 32ماده 

هزار و حداکثر ده هزار  ستیاشخاص زبر حداقل ب

کس از هر -1کرده است:  نییتع مهیپوند جر

که طبق  یمصرف یاینمونه اش ایموضوع اختراع 

شده  اعطا نامهیآن گواه یقانون برا نیا راتمقر

 یهرکس -2کند.  دیتقل یمبادله تجار یاست برا

بودن  یدیرا با علم به تقل یمحصوالت تقلید

 ایوارد  ایمبادله عرضه  ایفروش  یبرا ایبفروشد 

 یعرب یقصد تجارت تملک کند، هرگاه در جمهوربه

 نامهیگواه دشانیتول یهاوهیها با شآن یمصر برا

صادرشده  یمصرف یاینمونه اش ایمعتبر اختراع 

 یبر رو یرقانونیطور غبههرکس  -3 باشد.

 ای یبندبسته ،یعالئم تجار غات،یمحصوالت، تبل

باور  نیدرج کند که منجر به ا یاطالعات گر،یموارد د

 یاینمونه اش ایاختراع  نامهیگواه کی یشود که و

 جرائمکرده است. مجازات تکرار  افتیدر یمصرف

الذکر حداکثر دو سال حبس و حداقل چهل فوق

است. در  مهیهزار پوند جر ستیهزار و حداکثر دو

 یایدادگاه حکم به مصادره اش ادشده،یهمه موارد 

 دیکاررفته در تقلموضوع جرم و ابزار به یدیتقل

 نهیحکم صادرشده را به هزخواهد کرد و 

 کندیا چند روزنامه منتشر می کیدر  هیعلمحکوم

 (.16، 2005)حلمی عطوة، 

 یفکر تیاز مالک تیقانون حما 33بر اساس ماده 

 یاینمونه اش ایاختراع  نامهیمصر، دارنده گواه

دادگاه صالح، حسب  سیاز رئ تواندیم یمصرف

 ینیمورد، درخواست صدور دستور اقدامات تأم

را کند که ادعا  ییکاالها اینسبت به محصوالت 

 ایاختراع  نامهیاز محصول موضوع گواه شودیم

افشاشده  قیدق فیطبق توص یمصرف یایاش هنمون

 یمصرف یاینمونه اش ایاختراع  نامهیدر سند گواه

 یالزم برا ینیاست. دستور اقدامات تأم شده دیتقل

صادر  یمحصوالت و کاالها به نحو نیحفظ ا

 نیها را تضمموجود آن تیوضع یکه بقا شودیم

 (.67، 2019 )خالد جمال أحمد، کند

 توانیرا قبل از اقامه دعوا م ینیاقدامات تأم دستور

دستور در صورت عدم اقامه دعوا  نیصادر کرد. ا

 ی. هنگامشودیصدور لغو م خیروز از تار 8 یط

که محصول مشابه با استفاده از  شودیفرض م

آمده است که دستبه نامهیموضوع گواه ندیفرآ

محصول ( 1ثابت کند:  یمدن یخواهان در دعوا

موضوع  ندیفرآ میمستق یریکارگمشابه با به
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خواهان  نکهیا ای( 2 است. دشدهیتول نامهیگواه

که در  یندیرا جهت احراز فرآ یمتعارف یهاتالش

حالت  نیکاررفته صورت داده است. در ابه دیتول

به خوانده دستور دهد. ثابت کند  تواندیدادگاه م

 بهبه محصول مشا یابیدست یرا که برا یندیفرآ

متعلق به  نامهیموضوع گواه ندیکاربرده با فرآبه

 خواهان تفاوت دارد.

 

در حقوق  ياز اسرار تجار تیحما .2-2-۵

 و مصر رانیا

در حقوق  ياز اسرار تجار تیحما. 1-2-2-۵

 رانیا

 تیدر حقوق مالک تیمورد حما یهاشاخه گریاز د

اطالعات » یاست. اسرار تجار یاسرار تجار یصنعت

بالفعل  ایبالقوّه و  ازیاست که موجب امت یامحرمانه

 یهاارت است و تالشدارنده آن در امر تج یبرا

پنهان ماندن وعدم  یبرا یمتعارف و معقول

 رت)صدا «ردیگیبه آن صورت م گرانید یدسترس

عنوان به یاطالعات نکهیا ی(. برا56، 1383 ،ینراقو 

 الزم است: ریز طیمحسوب شود، شرا یاسرار تجار

لزوم ( 3( ارزشمند بودن 2( اطالعات بودن 1

تالش متعارف جهت حفظ ( 4ناشناخته بودن 

 یفرد دارا کی یاگر اسرار تجار نی. بنابرایمحرمانگ

قرار  ونقان تیکه ذکر شد، باشد، مورد حما یطیشرا

از  تیدر رابطه با حما یمدن ی. راهکارهاردیگ یم

 انیبودن رابطه م یبر امان هیبا تک ،یاسرار تجار

 ایو  یمالک و مطلع از اسرار، در صورت کاهل

 ،یمطلع در افشاء اطالعات و اسرار تجار تیسوءن

 . اما اصوالً کندیرا ملزم به پرداخت خسارت م یو

با نقض اسرار  ابلهمق یبرا یمدن یضمانت اجراها

که حقوق اسرار  یاو اعمال تجاوزکارانه یتجار

 یخصوص در وضعبه کنند،یم فیرا تضع یتجار

فرد  یبرا یتوجهاسرار سود قابل نیکه نقض ا

تنها به  دیو نبا ستندیمتجاوز در بردارد، کارآمد ن

اسرار  نیدر مقابله با نقض ا یمدن یضمانت اجراها

مقررات  کایآمر رینظ اشورهک ینمود. در برخ هیتک

است.  شدهینیبشیپ نهیزم نیدر ا یمفصل

 یبرا کایآمر یاقتصاد یقانون جاسوس کهینحوبه

ده  نیجازات سنگم یافشا کنندگان اسرار تجار

 ینقد مهیدالر جر ونیلیپنج م ایسال زندان و 

(. در 36-41، 1384)هداوند،  کرده است ینیبشیپ

 نهیدر زم یاریبس نینشاهد قوا زین رانیحقوق ا

ناظر  شتریاسرار ب نی. اما امیاز اسرار هست تیحما

و  باشدیم .و.. یشغل ،یدولت ،یبر اسرار خانوادگ

 یاکه مقوله یها را به اسرار تجارمفاد آن توانینم

در جهت  نیقوان نیداده و از ا یمستقل است ، تسر

بهره  یاسرار تجار یاز نقض و افشا یریجلوگ

(. با 38، 1392 ،یاکبرو و دهنی)اکبر جست

، 1382در سال  کیقانون تجارت الکترون بیتصو

 یالبته در فضا یاز اسرار تجار یقانون تیحما

قانون  64صورت گرفته است. مطابق ماده  یمجاز

 یهامنظور حمایت از رقابتبه»: کیتجارت الکترون

مشروع و عادالنه دربستر مبادالت الکترونیکی، 

ها بنگاه یو اقتصاد یاسرارتجار یتحصیل غیرقانون

اشخاص  یآن برا یخود و یا افشا یو مؤسسات برا

ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب 

« به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

متخلفین »قانون:  نیا 75بر طبق ماده  نیهمچن
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کس در بستر مبادالت الکترونیکی این قانون و هر

بت، منفعت و یا ورود خسارت به رقا ورمنظبه

با  ،یصنعتی، اقتصادی و خدمات ،یتجار یهابنگاه

عدم  براستخدام مبنی ینقض حقوق قراردادها

افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار 

تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای 

اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو 

معادل پنجاه میلیون  ینقد ییم، و جزاو ن لسا

« ( ریال محکوم خواهد شد.000/000/50)

عمل  یقانون برا نیا شودیطور که مشاهده مهمان

طور به یکیکه در بستر مبادالت الکترون یکسان

ها و بنگاه یو اقتصاد یاسرار تجار یرقانونیغ

 یآن را برا ای کردهلیخود تحص یمؤسسات را برا

عنوان مجرمانه داده و  ند،یفشا نماا ثالثاشخاص 

 ،یالملک)نظام آوردیحساب مفرد مذکور را مجرم به

 یاماده عدّه نیدر مورد ا البته(. 78، 1396

هر نوع استفاده از  یقانون برا نیمعتقدند که ا

در تبادل اطالعات است که  یکیالکترون یهایفناور

استفاده در حوزه تجارت آن  قیاز مصاد یکی

(. اما در 60، 1386، دی)پورس است یکیالکترون

تحقق جرائم مندرج  معتقدند که زین یامقابل عدّه

 یبستر مبادالت مالقانون منحصراٌ در  نیدر ا

، 1386 ا،یندی)جاو ردیصورت گ تواندیم یاانهیرا

 یو اقتصاد یکه اسرار تجار یفرد نی(. بنابرا180

 ورطرا به یامؤسسه ایبنگاه  کیمتعلق به 

مجرم محسوب  دیافشا نما ای لیتحص یرقانونیغ

قانون به حبس از شش  نیا 75شده و مطابق ماده 

معادل پنجاه  ینقد یو جزا میماه تا دو سال و ن

 محکوم خواهد شد. الیر ونیلیم

به  توانیکه به استناد آن م ینیاز قوان گرید یکی 

نون پرداخت، قا یمقابله با نقض حقوق اسرار تجار

در  ایقانون انتشار  نی. در اباشدیم یاانهیجرائم را

 یگریقرار دادن اسرار متعلق به د گرانیدسترس د

 زیآن مجازات ن یقرارگرفته و برا یمورد جرم انگار

: داردیقانون مقرر م نیا 17است. ماده  شده نییتع

 یمخابرات ای یاانهیرا یهاستمیس لهیوسهرکس به»

 ای یخانوادگ ای یخصوص لمیف ای ریتصو ایصوت 

در  ایاو منتشر کند  تیرا بدون رضا یگریاسرار د

منجر به ضرر  کهینحوقرار دهد به گرانیدسترس د

او شود، به حبس از  تیثیعرفاً موجب هتک ح ای

از پنج تا  ینقد یجزا ایتا دو سال  زرو کینودو

هر دو مجازات محکوم خواهد  ای الیر ونیلیچهل م

 ایصوت  یماده افشا نیعمل فرد مرتکب در ا« شد.

اسرار متعلق  ای یو خصوص یخانوادگ لمیف ای ریتصو

اسرار بدون  نیدر دسترس قرار دادن ا ایبه فرد 

 یهاستمیهم با استفاده از سصاحب آن، آن تیرضا

ماده هم  نیا یاست. به عبارت یمخابرات ای یاانهیرا

 لهیپرداخته و وس تیموارد مورد حما انیبه ب

مشخص کرده و  یطور انحصارارتکاب جرم را به

اسرار بدون  ای ریتصو ایصوت  نیکه ا یموارد

مورد  یمخابرات ای یاانهیرا یهاستمیاستفاده از س

خارج ساخته  هماد نیرا از شمول ا ردیتجاوز قرار گ

 است.
 

در حقوق  ياز اسرار تجار تیحما .2-2-2-۵

 مصر

تحت  یمصر از اسرار تجار یفکر تیحقوق مالک در

برده شده است. عنوان اطالعات افشا نشده نام



   1400                                                     1401 ره سوم، پاییزاقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /230

 

قانون مذکور، اطالعات افشا نشده،  55مطابق ماده 

 نیطبق مقررات ا ل،یذ طیدر صورت وجود شرا

محرمانه  -1 برخوردار خواهد بود. تیقانون از حما

 رد ای یطورکلکه اطالعات به یمعن نیباشد، بد

 یطور عمومآن، به یمشتمل بر اجزا یامجموعه

که اطالعات در  ینزد صاحبان حرفه صنعت

 نباشند. جیرا ایشده چارچوب آن قرار دارد شناخته

 یبه خاطر محرمانه بودن از ارزش تجار -2

به  یمحرمانه بودنش متک -3 برخوردار باشد.

آن اتخاذ  یه دارنده قانونباشد ک یاقدامات مؤثر

اطالعات و حقوق  یمحرمانگ وصف». کندیم

 یتا وقت ،یاز تعد گرانیمنع دمترتب بر آن در 

قانون  نیا 55برقرار است که اطالعات طبق ماده 

(. بر 356، 2013 )عجیل، بماند یافشا نشده باق

مصر، هر کس  یفکر تیقانون مالک 61اساس ماده 

طبق  شدهتیاطالعات حما یرقانونیغ قیبه طر

با علم به محرمانه بودن و  راقانون  نیمقررات ا

 ای لیافشا، تحص ،یرقانونیغ قیها به طرحصول آن

غ آن حداقل ـه مبلـک یامهید با جرـاستفاده کن

هزار پوند است مجازت هزار و حداکثر پنجاهده

خواهد شد. مجازات تکرار جرم، حبس به مدت 

هزار و حداکثر صد حداقل پنجاهحداکثر دو سال و 

 خواهد بود. مهیهزار پوند جر

 

 

 

 

 

 

در  ییایجغراف يهااز نشان تیحما. 3-2-۵

 و مصر رانیحقق ا

در  ییایجغراف يهااز نشان تیحما. 1-3-2-۵

 رانیحقوق ا

از  تیقانون حما کیماده « الف»بند  در گذارقانون

نشانه  1383مصوب  ییایجغراف یهانشانه

 نشانه»کرده است:  فیتعر صورتنیرا بد ییایجغراف

 را به مبدأ کاالئی که است اینشانه ییجغرافیا

سازد، می از کشور منتسب یاهیناح ای قلمرو، منطقه

یا  شهرت ت،یو مرغوب کیفیت کهنیبر ا مشروط

مبدأ  به انتساب کاال اساساً قابل اتیخصوص ریسا

 یهااز نشانه تیقانون حما«. .باشد آن یائیجغراف

 تیرا که مورد حما یحقوق 2در ماده  ییایجغراف

مورداشاره قرار داده است. ماده  باشد،یقانون م نیا

هر گروه  ایهر شخص »: داردیقانون مقرر م نیا 2

 یائیجغراف یهادر خصوص نشانه تواندینفع میذ

مطالبه ضرر و  ای ریاز اعمال ز یریمنظور جلوگبه

: دینما یها در دادگاه اقامه دعواز آن یناش انیز

کننده مبدأ و گمراه یرواقعیو انتساب غ یالف( معرف

کاال ب( هرگونه استفاده از  کی ییایجغراف

مکرر(  10که مطابق ماده ) ییایجغراف یهانشانه

« مصداق رقابت نامشروع باشد. سیپار ونیکنوانس

حقوق  نینقض ا یضمانت اجراها زین 6در ماده 

: داردیماده مقرّر م نیقرارگرفته است. ا دیمورد تأک

( 2که مرتکب اعمال مندرج در ماده ) یهر شخص»

 10از  ینقد یشود، عالوه برجبران خسارت به جزا

 یریحبس تعز ای الیر ونیلیم 50تا  الیر ونیلیم

هردو مجازات محکوم خواهد  ایماه و  6روز تا  91از 

 شد.
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 یبه درخواست مدع تواندیاه مصورت لزوم، دادگ در

مطابق « دستور موقت مناسب صادر کند. یخصوص

 ییایو انتساب مبدأ جغراف ی، معرف2بند اول ماده 

 یژگیممنوع است که واجد دو و یدر صورت

 نیکننده بودن باشد. در ابودن و گمراه یرواقعیغ

 ،است شده دیتول گرید یدو حالت که کاال در مکان

است.  شده دیخاص تول یکه در مکان شودیوانمود م

که اعمال مجازات مذکور در  دیآیضمناٌ به نظر م

 شودیمتقلّب را شامل م دکنندهیبحث، فقط تول نیا

که از  یاآن را به فروشنده باواسطه توانیو نم

کاال  دیبر تول یمبن دکنندهیتول یمتقلّبانه بودن ادعا

داده و  یتسر باشد،یآگاه م زیخاص ن یدر مکان

و  دهنوی)اکبر ساخت یرا متوجه و یتیمسئول

 (.40، 1392 ،یاکبر

، رقابت نامشروع و 2اما در مورد بند دوم ماده  

 یهااز سوءاستفاده از نشانه یناش رمنصفانهیغ

 یگرید ییایاز شهرت نشانه جغراف ،ییایجغراف

امر  نیکه ا ی. در حالشودیبدون جهت استفاده م

کننده گمراه یبرخالف شق اول ماده، حت تواندیم

به همراه  یادکنندهیمثال اگر تول ینباشد. برا زین

 تیفیباک ای.... و  به سبک» رینظ یخود عبارات یکاال

 توانیبکار ببرد هرچند که نمرا ....« از نوع  ای... و 

 کننده قلمداد نمودو گمراه یرواقعیجمالت را غ

آنجا که از شهرت نشانه  (، اما از60، 1397 ،ی)اسد

بدون مبنا بهره برده است،  گریمحصول د ییایجغراف

را مسئول  یو 2از ماده « ب»به استناد بند  توانیم

 یشرکت ایمؤسسه  ایاگر فرد  نی. بنابرامیبدان

مورد اشاره در ماده  یهااز نقض حقوق یکیمرتکب 

 یبه مجازات حبس و جزا 6شود، مطابق ماده  2

 زیرا ن اریاخت نیا ی. البته قاضشودیمحکوم م ینقد

 نیاز ا یکیو حبس  ینقد یجزا نیدارد که از ب

ها را در حق مرتکب اعمال آن یهردو ایها مجازات

 نیا یهاتیاز مز یکی یقاض اریاخت نیو ا دینما

منجر به صدور حکم  تواندیقانون است که م

 متناسب با شدت جرم گردد.
 

 ییایجغراف يهااز نشان تیحما. 2-3-2-۵

 در حقوق مصر

مورد  ییایجغراف یهانشان زیحقوق مصر ن در

قانون  105قرارگرفته است. مطابق ماده  تیحما

در  یشخص چیمصر، ه یفکر تیمالک تیحما

کاال  کی دیبا شهرت خاص در تول یاهیناح

 کندیها را تجارت مکه آن ییبر کاالها تواندینم

نصب کند که  یرا به صورت ییایجغراف یهانشانه

 یدارا هیها در ناحآن دیبه تول تعموم را نسب

هر  یریکارگبه یشهرت خاص گمراه کند. به عبارت

 یکاال به صورت غیتبل ای یگذارنام یبرا لهینوع وس

منطقه  کیآن در  دیکه عموم را نسبت به تول

آن گمراه  یواقع ییایاز مبدأ جغراف ریغ ییایجغراف

 هیکاال در ناح کی دکنندهیکند ممنوع است. تول

 یبر رو تواندیآن نم دیشهرت خاص در تول یرادا

 کندیم دیتول گریکه در مناطق د یمشابه یکاالها

 نیا کندیم نینصب کند که تلق ییاینشانه جغراف

 )برکات، اندشده دیتول ادشدهی هیناحکاالها در 

 یفکر تیقانون مالک 108ماده  (. مطابق2، 2005

 یلیطتع تواندیاز موارد مورداشاره م یمصر، تخط

ارتکاب جرم را  یبرا هیعلبنگاه مورداستفاده محکوم

 ماه به دنبال داشته باشد. 6حداکثر به مدت 
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قانون مذکور در  114بر اساس ماده  ن،یبر ا عالوه

را مرتکب شود  ریاعمال ز یحقوق مصر، هر شخص

هزار و به حداکثر شش ماه حبس و حداقل دو

دو  نیاز ا یکی ای مهیهزار پوند جرحداکثر ده

 ی( الصاق اطالعات تجار1 :شودیمجازات محکوم م

 ای یتجار یهابنگاه ایبر محصوالت  یرواقعیغ

 ای یبندبسته ایتابلوها  یبر رو ایها در آن ایانبارها 

 لهیهرگونه وس ای هایآگه ایمکاتبات  ایفاکتورها 

( 2محصول به عموم.  یمعرف یکاررفته برابه گرید

اسناد  ایعالمت  یدرج متقلبانه اطالعات بر رو

 عالمت ثبت هاعتقاد  شود ک نیکه موجب ا یتجار

 نشده. عالمت ثبت کیاستفاده از ( 3شده است. 

درجه  ای زهیجا پلم،ی( ذکر هر نوع مدال، د4

ها مربوط که به آن یدر مورد محصوالت یافتخار

که  یتجار یهادر مورد اشخاص با نام ای ستین

 ازاتی( استفاده از امت5 اند.ها را کسب نکردهآن

شده ش دادهیاعطاشده به محصوالت مشترک نما

طور که به یمحصوالت خود توسط شخص یبرا

داده است،  شیرا نما یمحصوالت گرانیمشترک با د

را  ازاتیصورت واضح منبع و نوع امتبه کهنیمگر ا

 یبر رو ییایجغراف یهانصب نشانه (6مشخص کند.

در  کند،یها تجارت مکه شخص با آن یمحصوالت

 نیمحصول مع کی دیناحیه مشهور به تول

 نیها در اآن دیعموم را نسبت به تول کهیطوربه

 یبرا لهی( استفاده از هر نوع وس7 گمراه کند. هیناح

عموم را نسبت  کهیطورکاال به یمعرف ای یگذارنام

شهرت  یدارا ییایآن در منطقه جغراف دیبه تول

آن متفاوت است  دیتول یخاص که با محل واقع

توسط  ییاینصب نشانه جغراف( 8 گمراه کند.

شهرت خاص  یدارا هیناح کیکاال در  دکنندهیتول

که در  یمشابه یکاالها یآن کاال بر رو دیدر تول

بتواند  کهیطوربه کندیم دیتول گریمناطق د

مذکور  هیاعتقاد شود که در ناح نیموجب ا

ماه  کیمجازات تکرار جرم حداقل . انددشدهیتول

پوند  ارحبس و حداقل چهار هزار و حداکثر ده هز

 سیرئ (.45 -46، 2006)کوک،  خواهد بود مهیجر

به  تواندیبه اصل دعوا م یدگیدادگاه صالح به رس

دستور  ،یصورت اختصاربهو  نفعیدرخواست هر ذ

 مناسب صادر کند ینیچند اقدام تأم ای کی یاجرا

 ی(. دادگاه دستور امحا15، 2008 ،می)عبدالکر

و در صورت  کندیناقض را صادر م یهاعالمت

محصوالت، کاالها  یدستور امحا تواندیضرورت م

 ایفاکتورها  ای یبندبسته ایها فروشگاه یتابلو ای

مشتمل بر عالمت  گریموارد د ای غاتیتبل ایمکاتبات 

نشانه  ای یاطالعات تجار ایمذکور  یتجار

کتاب را بدهد. دادگاه  نیناقض مقررات ا ییایجغراف

را  یآالت و ابزار یامحا وردست تواندیم نیهمچن

کار ارتکاب جرم به یطور خاص براصادر کند، که به

دستور انتشار  تواندیم نیمچنرفته است. دادگاه ه

 هیعلمحکوم نهیچند روزنامه را به هز ای کیحکم در 

در صورت حکم به برائت، دادگاه  یصادر کند. حت

چند اقدام از موارد  ای کی یدستور اجرا تواندیم

 را صادر کند. الذکرفوق
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و عالئم  یصنعت يهااز طرح تیحما. 4-2-۵

 و مصر رانیدر حقوق ا يتجار

و  یصنعت يهااز طرح تیحما. 1-4-2-۵

 رانیدر حقوق ا يعالئم تجار

مبحث چهارم در  یمجازات اسالم قانون»

به  124تا  122در مواد  1362مصوب  ،«راتیتعز

پرداخته  یاعمال مجرمانه در خصوص عالمت تجارت

هرکس عالمت تجاری ثبت : »122بود. مطابق ماده 

را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول  رانیشده در ا

یا  ناتبودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعال

محصوالت قرار دهد یا با علم به مجعول بودن  یرو

به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا با 

آن  اتیکسر یا تغییر قسمتی از خصوص ایالحاق 

ود، که موجب فریب مشتری ش ینحوکند به دیتقل

« ضربه محکوم خواهد شد. 74به مجازات شالق تا 

 محصولیهر کس : »123بر اساس ماده  نیهمچن

را که دارای عالمت مجعول یا تقلیدی بوده و یا 

دارای عالمتی است که من غیر حق استعمال شده 

است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به 

وه بر عال« شودسال محکوم می 3ماه تا  3حبس از 

اشخاص ذیل به حبس : »124مطابق ماده  ن،یا

کسانی که ( 1تاشش ماه محکوم خواهند شد: 

عالمت تجارتی اجباری را در روی محصولی که 

اجباراً باید دارای آن عالمت باشد استعمال 

( کسانی که عالمًا محصولی را به معرض 2نکنند.

فروش گذاشته یا بفروشند که دارای عالمتی نباشد 

قانون مذکور « رای آن محصول اجباری است.که ب

عمالً دست  یرییتخ یهابدون توجه به مجازات

بسته و  یرا در برخورد مناسب با جرم ارتکاب یقاض

در خصوص اعمال مجرمانه  تواندیفقط م یقاض

حکم شالق و در خصوص اعمال مجرمانه  122ماده 

. دیحکم حبس را صادر نما 124و  123مواد 

در قانون مورداشاره  ینقد یات جزامجاز نیهمچن

و صرفاً مجازات شالق در نظر  نشده ینیبشیپ

(. مجازات 107، 1388 ،ی)صادق است شدهگرفته

 زین 1310 یاصالح یمشدّده قانون مجازات عموم

شروع به جرم  یو برا دهیقانون حذف گرد نیدر ا

و  زادهی)بهشت نشده است ینیبشیپ یمجازات زین

قانون  1375 (. در سال67، 1396 ،همکاران

 ی. قانوندیرس بی( به تصوراتی)تعز یمجازات اسالم

در خصوص  یمقررات خاص گونهچیکه در آن ه

در نظر  یاعمال مجرمانه مربوط به عالمت تجارت

 525و تبصره ماده  2گرفته نشده است. فقط بند 

 یجعل عالمت تجار یدر دعاو تواندیقانون م نیا

و تبصره  525ماده  2. بند ردیمورداستفاده قرار گ

 را لیذ یایاز اش یکیهرکس »: داردیآن مقرر م

استعمال کند  ریتزو ایبا علم به جعل  ایجعل کند 

وارده عالوه بر جبران خسارت  دیداخل کشور نما ای

تا ده سال محکوم خواهد شد.  کیبه حبس از 

بحث جعل به  قیطور دقبه زیماده ن نیتبصره ا

و تنها سوءاستفاده از  پردازدینم یعالمت تجارت

 رمجازیحک کردن غ رینظ دکنندهییعالمات تأ

کاال از  تیفیک دییتأ یکه برا یعالمت استاندار

محصول الزم است  یطرف سازمان استاندارد بر رو

 .ردیگیم بررا در
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 يهاها و نمونهاز طرح تیحما. 2-4-2-۵

 در حقوق مصر يو عالئم تجار یصنعت

از  تیبه حما زیمصر ن یفکر تیدر حقوق مالک

 یو عالئم تجار یصنعت یهاها و نمونهطرح

قانون مذکور  127شده است. مطابق ماده پرداخته

به دارنده آن حق  ینمونه صنعت ایثبت طرح 

 وارد ایفروش -اشخاص ثالث را از ساختن دهدیم

نمونه را  ایطرح  نیکه شکل ا یکردن محصوالت

هستند منع کند. حق منع اشخاص  متضمن ایدارند 

محصوالت مذکور  عیتوز ایفروش  ایثالث از واردات 

هرگاه دارنده، آن محصوالت را در هر  شودیم لیزا

امر  نیا یبه ثالث برا ایکند  یسازیتجار یکشور

 اذن دهد.

 شدهتینمونه حما ایشخص ثالث از طرح  استفاده

-1 :شودیحق محسوب نم نینقض ا ریدر موارد ز

استفاده با  -2 یمرتبط با پژوهش علم یهاتیفعال

 یهاتیفعال -3 یاحرفه میتعل ای یاهداف آموزش

 نیا یاجزا یفروش بعض ایساخت  -4 یرتجاریغ

آن در برابر پرداخت عوض  ریقصد تعممحصوالت به

طور که به یگرید یهااستفاده -5 صفانهمن

نمونه  ایاز طرح  یاستفاده عادبا  رمتعارفیغ

به  یرمعقولیطور غندارد و به یتعارض شدهتیحما

 تیبا رعا کندیمنافع مشروع دارنده لطمه وارد نم

 (.344، 2010 )الکعبی، منافع مشروع شخص ثالث

مصر،  یفکر تیقانون مالک 134اساس ماده  بر

ها را در خصوص طرح ریاز اعمال ز کیکس هر هر

حداقل  مهیمرتکب شود به جر یصنعت یهاو نمونه

هزار پوند محکوم خواهد شد. هزار و حداکثر دهچهار

که  یاشدهتیحما ینمونه صنعت ایطرح  دیتقل -1

 خت،سا -2شده است.  قانون ثبت نیطبق مقررات ا

قصد به افتیدر ایفروش  یعرضه برا ایفروش 

 ایطرح  یمبادله عالمانه محصوالت دارا ایتجارت 

 یرقانونیالصاق غ -3. یدیتقل ینمونه صنعت

 یهاعالمت ای هایمحصوالت، آگه یبر رو یاطالعات

که موجب اعتقاد به  رهیو غ نیابزار مع ای یتجار

 جازاتشود. م یتوسط و ینمونه صنعت ایثبت طرح 

ماه  کیتکرار جرم عبارت خواهد بود از حداقل 

 20هزار و حداکثر حداقل هشت مهیحبس و جر

 ایهزار پوند. در همه موارد، دادگاه به مصادره طرح 

و محصوالت موضوع جرم  شدهفیتوق ینمونه صنعت

ارتکاب آن و انتشار حکم  یکار رفته براو ابزار به

 نهیهز هچند روزنامه ب ای کیدر  تیمحکوم

دادگاه  سی. رئدهدیحکم م هیعلمحکوم

به درخواست  تواندیبه اصل دعوا م کنندهیدگیرس

دستور  ،یموجب دستور اختصارو به نفعیهر ذ

در  ژهیومناسب به ینیاقدامات تأم ایانجام اقدام 

اثبات نقض حق مورد  -1 را صادر کند: ریموارد ز

 یتمام فیفهرست جامع و توص هیته -2 .تیحما

شده  ارتکاب جرم استفاده یکه برا یو ابزار آالت

دستور  تواندیگاه مداد سیاست. در همه موارد، رئ

چند کارشناس را جهت مساعدت  ای کی نییتع

 نیرا به سپردن تأم یمأمور اجرا صادر و متقاض

 مناسب مکلف کند.
 

در  يهنر یادب تیاز حقوق مالک تیحما. 3-۵

 و مصر رانیحقوق ا

 یهااز بخش یکی یو هنر یادب تیمالک

است که در آن از  یفکر تیمالک دهندهلیتشک
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مثل کتاب، مقاله،  یو هنر یآثار ادب یهاگونه

آثار  ،یقیشعر، ترانه، سرود، موس شنامه،یرساله، نما

ها بحث آن دآورندگانیاز پد تیو ... و حما یینمایس

 ،یلنگرود ی؛ جعفر45، 1383 ،ی)الست شودیم

از  تیحما یبررس مبحث به نی(. در ا164، 1370

و مصر  رانیدر حقوق ا یهنر یادب تیحقوق مالک

 .شودیپرداخته م

 

 يهنر یادب تیاز حقوق مالک تیحما. 1-3-۵

 رانیدر حقوق ا

 قیمصاد یدارا یو هنر یادب تیمالک حقوق

 یادب تینقض مالک قیاز مصاد یکیاست.  یمتعدد

است.  یگریعرضه اثر د ایپخش  اینشر  ،یو هنر

 تیقانون حما 23مبحث در ماده  نیجرم موضوع ا

اشاره  موردمصنفان و هنرمندان از حقوق مؤلفان و 

ماده مقررشده است:  نیقرارگرفته است. در ا

را که مورد  یگریاز اثر د یقسمت ایهرکس تمام »

به نام  ایقانون است به نام خود  نیا تیحما

به نام  عامداً عالماً ایبدون اجازه او  دآورندهیپد

 اینشر  دآورنده،یاز خود پد ریغ یگریشخص د

از شش ماه  یبیعرضه کند، به حبس تأد ایپخش 

 نکهیبا توجه به ا« تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجرمانه به ضرر فرد  جهینت جادیا مدر متن ماده لزو

قرار  حیمورد تصر نفعیشخص ذ ایصاحب اثر 

جرم  ن،یقوان قیمض رینگرفته و با توجه به اصل تفس

و  شودیم یجرم مطلق تلق کیماده  نیموضوع ا

، 1383 ،ی)الست ستین دآورندهیبه اضرار پد دیّمق

67.) 

 عینشر و توز نهیدر زم که یازجمله موارد 

شده و  عیشا رانیدر ا یو هنر یآثار ادب یرقانونیغ

بتوان  دیرا به بار آورده است و شا یادیمشکالت ز

ماده را بدان  نیجرم موردبحث در ا نیترمهم

روز  یینمایس یهالمیف عیاختصاص داد، نشر و توز

 کشور ییویدیو  یرقانونیغ یهادر شبکه ،یرانیا

 یاندک برا نهیصرف هز رغمیاست که عل

به ارمغان  شانیرا برا یسود هنگفت ان،یسودجو

 یکشور را با مشکل بزرگ لمیف دیآورده و چرخه تول

 .سازدیمواجه م

 گر،یجرم نشر، پخش و عرضه اثر د نکهیتوجه به ا با

 نهیقابل ارتکاب است که در زم یتوسط افراد عموماً

و ابزار  لیوسا ایدارند  تیپخش آثار فعال ایامر نشر 

دارند، لذا صدور  اریرا در اخت یجرم نیارتکاب چن

با  یهمراه با مجازات اصل یلیحکم مجازات تکم

شامل منع از اشتغال  کهتوجه به انواع گوناگون آن

 لیوسا فیتوق نیو همچن نیحرفه مع ایبه شغل 

از  یریشگیدر پ تواندیو م شودیم زیارتکاب جرم ن

افراد از  ریبازداشتن سا نیتکرار جرم و همچن

و  دیمف یارتکاب جرم مزبور مناسب باشد، امر

 قبول خواهد بود.قابل

و  اتیاز نشر، پخش و عرضه کتب و نشر ممانعت

گذار از قانون تیحما قیمصاد گریاز د یآثار صوت

قانون  7ست. با توجه به ماده ا یو هنر یآثار ادب

نشر  ،یو آثار صوت اتیکتب و نشر ریترجمه و تکث

جرم قلمداد  یو آثار صوت اتیو پخش و عرضه نشر

را که  یقانون ترجمه اشخاص 7شده است. ماده 

ترجمه  ات،یکتب و نشر ریمرتکب تکث عامداً عالماً

اند شده یآثار صوت ریتکث ایضبط  ای یبردارو نسخه
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به حبس  یخصوص یخسارت شاک هیعالوه بر تأدرا 

. دینمایسال محکوم م کیاز سه ماه تا  یجنحه ا

مثل حالت قبل، نشر  زین نجایعمل فرد مرتکب در ا

تفاوت که  نیاست، با ا یگریو پخش و عرضه اثر د

عمل مرتکب  ریقانون ترجمه و تکث 7درمورد ماده 

شده و در  یو آثار صوت هیمحدود به کتب و نشر

نشر و  نیاز حقوق مؤلفان ا تیقانون حما 23ماده 

 یگریپخش و عرضه شامل تمام آثار متعلق به فرد د

. رندیگیقرار م تیکه مشمول قانون حما شودیم

مرتکب تنها با فعل قابل  عملماده هم  نیدر مورد ا

جرم  نیموجد ا تواندیتحقق است و ترک فعل نم

است و  یحصر زیماده ن نیباشد. موارد مذکور در ا

و  شودیم یو آثار صوت اتیتنها شامل کتب و نشر

 نیداد، بلکه ا یموارد مشابه را بدان تسر توانینم

 تیقانون حما تیموارد اگر در عداد آثار مورد حما

 توانیمؤلفان باشند، با توجه به آن قانون م قوقاز ح

 قرارداد.  تیها را مورد حماآن

جرم نشر  یکل طهیکه در ح یاز جرائم گرید یکی 

جرم  رد،یگیقرار م یگریو پخش و عرضه آثار د

 24است. ماده  یگرینشر و پخش و چاپ ترجمه د

مصنفان و  از حقوق مؤلفان و تیقانون حما

هرکس بدون اجازه »: داردیمقرر مهنرمندان 

چاپ و  یگرید ایرا به نام خود  یگریترجمه د

 کیاز سه ماه تا  یبیأدپخش و نشر کند، به حبس ت

 نیعمل فرد مرتکب در ا« سال محکوم خواهد شد.

طور موارد به نیجرم، چاپ و پخش و نشر است و ا

است  یهیمورداشاره مقنّن قرارگرفته و بد یحصر

داد.  یماده تسر نیموارد مشابه را به ا توانیکه نم

عل قابل تحقق است و با ف زیجرم ن نیا نکهیضمن ا

جرم باشد. موضوع  نیتواند موجد ایترک فعل نم

است که  یگریترجمه متعلق به د زین یجرم ارتکاب

 دآورندهیپد تیفرد مرتکب آن را بدون اجازه و رضا

 .دینمایچاپ و ... م

 یحقوق ای یقیهر کس اعم از شخص حق نجایدر ا 

 ایچاپ  یو تیرا بدون رضا یگریاگر ترجمه د

ماده است. ممکن  نینشر کند، مشمول ا ایپخش 

به فرد  یچاپ آن با قرارداد ایاست نشر ترجمه 

نحو که  نیواگذارشده باشد. بد یامؤسسه ای گرید

چاپ و  ایاجازه انتشار  یمترجم با عقد قرارداد

ازاء مابه افتیخود را در عوض در یهاترجمه خشپ

 بیترت نید. بدیمؤسسه مذکور واگذار نما ایبه فرد 

فرد طرف قرارداد اجازه انتشار و  ایصاحب مؤسسه 

توجه  دیها را خواهد داشت. منتها باچاپ ترجمه

مترجم  ایرابطه ناشر با مؤلف  نجایدر ا»داشت که 

طور که و همان تمانند رابطه مستأجر با موجر اس

و مدت اجاره  یعوض مالمنفعت و  دیدر اجاره با

که  ییهاتعداد نسخه دیبا زین نجایمعلوم باشد، در ا

و مدت چاپ مشخص بوده و منفعت  شودیچاپ م

(. و اگر 122، 1376زاده، )افتخار «معلوم باشد زین

اتمام مدت عقد،  با ای یارابطه نیبدون وجود چن

 د،ینما یگریچاپ ترجمه د ایفرد اقدام به نشر 

ماده خواهد بود؛ چرا که اتمام مدت  نیمشمول ا

 یعقد منزله آن است که اصالًبه زیعقد و قرارداد ن

 وجود ندارد. گریمربوطه د نهیدر زم

 یو جرائم یو بصر یو پخش و عرضه آثار سمع نشر

در  وندد،یوقوع بپبه طهیح نیکه ممکن است در ا

قانون اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در 

غیرمجاز  یهاتیفعال یامور سمعی و بصر



 237 / ریبی و همکارانغ                                                             ... یفری از حقوق مالکیت فکریسازوکارهای حمایت ک

 
 

است. البته  شده ینیبشیپ 1386نمایند مصوب می

 نیکه ا دهدیالذکر نشان متوجه به متن قانون فوق

 یفکر تیاز حقوق مالک تیحما یقانون در راستا

قانون اشاره به  نیباشد؛ چرا که در ا تواندینم

شده است  ینشر و پخش آثار د،یحاالت مختلف تول

و  یضداخالق یژگیاز و ینوعکه مستهجن بوده و به

 نیکه در ا یافساد برخوردارند. تنها نکته جیترو

 یفکر تیاز مالک تیدر باب حما توانیقانون م

 باشدیقانون م نیا 2بدان اشاره کرد، اشاره به ماده 

وم اخذ مجوّز از وزارت فرهنگ و که اشاره به لز

، پخش و عرضه آثار مجاز نشر یبرا یارشاد اسالم

 (.64، 1383 ،ی)الست قانون است تیو مورد حما

هرگونه فعالیت »: داردیقانون مقرر م نیا 2ماده  

و عرضه آثار،  تولید، توزیع، تکثیر نهیتجاری در زم

فشرده صوتی و تصویری نیاز به  یهانوارها و لوح

اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد. 

امر به جریمه نقدی از ده میلیون  نیمتخلّفان از ا

میلیون  صدکی( ریال تا 10.000.000)

«. شوند( ریال محکوم می100.000.000)

ماده فقط  نیاشاره ا شود،یطور که مشاهده مهمان

وزارت فرهنگ و ارشاد  یبه کسب مجوز الزم از سو

 یامر هم تنها جزا نیتخلف از ا یبوده و برا یاسالم

 دآورندهیهرگاه پد نیمقرر نموده است.  بنابرا ینقد

 و عرضه اثر ،پخشکه حق نشر یکس ایاثر  یاصل

 یصورت در ،به او واگذار شده است یو بصر یسمع

ز وزارت فرهنگ و ارشاد که بدون اخذ مجوزالزم ا

 ،ییویعرضه اثر راد پخش و اقدام به نشر، یاسالم

در  مجازات مقرر به د،ینما یونیزیتلو ای یینمایس

که  یماده فوق محکوم خواهد شد. اما درصورت

 یکس ایاثر یصلا دآورندهیپد از ریغ یگریشخص د

به  یو بصر یسمع پخش و عرضه اثر ،که حق نشر

و پخش  او واگذار شده است، مرتکب جرم نشر

 مجوز صادره ازوزارت فرهنگ و یآثاردارا یرقانونیغ

 23مشمول ماده  یعمل و ،دشو یارشاد اسالم

اما  از حقوق مؤلفان و... خواهد شد. تیقانون حما

 یقانونریاقدام به نشر و عرضه غ یفرد نیاگر چن

مشمول تعدد  ی، عمل و دیآثار فاقد مجوز نما

 شده و به مجازات اشد محکوم خواهد شد. یمعنو

 

 يهنر یادب تیاز حقوق مالک تیحما. 2-3-۵

 در حقوق مصر

 یو هنر یادب تیاز حقوق مالک زیدر حقوق مصر ن

قانون  140شده است. بر اساس ماده  تیحما

مصر، از همه  یفکر تیاز مالک تیحما

 ریآثار ز ژهیوو به یو هنر یآثار ادب دآورندگانیپد

ها، مقاالت، کتب، کتابچه -1 :شودیم تیحما

 یاانهیرا یهابرنامه -2 .گریو آثار مکتوب د اتینشر

 انهیرا لهیوسکه به نیداده اعم از ا یهاگاهیپا -3

 ها،یسخنران -4 آن. ریغ ایخواندن باشد قابل 

 -5 شده.ضبط یآثار شفاه گریها و دها، موعظهنطق

 شیو نما ییقایموس یشیآثار نما ،یشیآثار نما

 ایبا کالم  ییقایآثار موس -6( می)پانتوم صدایب

 .یآثار معمار -8 .یدارید یداریآثار شن -7 .کالمیب

 ،یسازمجسمه ،یرنگ ایبا خطوط  یآثار نقاش -9

 یآثار هنرها گریچاپ بر منسوجات و د ،یتوگرافیل

و آثار مشابه آن  یآثار عکاس -10 مشابه. یبایز

 ریتصاو -12 یمیو ترس یکاربرد یآثار هنرها -11

و آثار  یکروک ،ییایجغراف یهانقشه ،یحیتوض
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 ای یتوپوگراف ای ایمربوط به جغراف یبعدسه

 تیبا رعا ،یآثار اشتقاق -13 یمعمار یهاطرح

عنوان اثر در صورت  یآثار اصل یحقوق مقرر برا

و  دآورندهیاست. پد تیبودن مشمول حما یابتکار

اثرش  ینسخه اصل یمقام او حق کنترل واگذارقائم

درصد  افتیآن مستحق در جهینترا دارد و در

حاصل  دیکه حداکثر ده درصد عوا شودیم ینیمع

از هر انتقال نسخه مذکور خواهد بود. حق 

در منع ثالث از واردکردن، استفاده،  دآورندهیپد

قانون  نیطبق ا اششدهتیاثر حما عیفروش با توز

آن را مورد  یر کشورـهرگاه در ه شودیم لیزا

امر  نیا یبرا ایقرار دهد  یسازیو تجار یبرداربهره

و حق  دآورندهیاز حق پد تیبدهد. حما ذنبه ثالث ا

ترجمه کرده است  یکه اثر او را به زبان خارج یکس

 شودیم لیزا ینسبت به ترجمه اثر به زبان عرب

واسطه به ایمترجم اصالتاً  ای دآورندهیپدهرگاه 

نشر  نیاول خیسه سال از تار یحق را ط نیا یگرید

 أحمد،)حافظ  ترجمه اجرا نکرده باشد ای یاثر اصل

2013 ،188.) 

 یفکر تیاز مالک تیقانون حما 179ماده  مطابق

 نیاز حقوق مقرر در ا کیمصر، در صورت نقض هر 

قانون مذکور در خصوص حقوق مؤلف و حقوق 

به اصل  یدگیرس یدادگاه صالح برا سیمجاور، رئ

طور به تواندیم نفعیدعوا بنا به درخواست هر ذ

چند مورد از  ای کی یدستور اجرا یاختصار

را صادر  گریمناسب د ینیبا اقدامات تأم ریزاقدامات 

آوانگاشت  ایاجرا  ای یفی( توقف انتشار اثر تأل1 کند:

 ای ریتکث ای شینما ای یونیزیتلو ویبرنامه راد ای

 ایآوانگاشت  ایاجرا  ایتوقیف اثر ( 2ساخت آن. 

آن و  یهایکپ ای یاصل یونیزیتلو ویبرنامه راد

 ایاجرا  اینشر اثر  ازب یمواد به کار رفته برا فیتوق

 هیته ای یونیزیتلو ویبرنامه راد ایآوانگاشت 

که مواد مذکور فقط  نیاز آن منوط به ا ییهانسخه

 ویبرنامه راد ایآوانگاشت  ایبازنشر اثر  یبرا

اثبات نقض حق ( 3ل استفاده باشد. ابق یونیزیتلو

 یبرداردرآمد حاصل از بهره یابیارز (4. شدهتیحما

 یونیزیتلو ویبرنامه راد ایآوانگاشت  ایاجرا  ایاز اثر 

 درآمد در همه موارد. نیا فیو توق

مصر، هر  یفکر تیقانون مالک 181اساس ماده  بر

از اعمال زیر را مرتکب شود به حداقل  یکیکس 

هزار هزار و حداکثر دهماه حبس و حداقل پنج کی

( 1: شودیدو مجازات محکوم م نیاز ا یکی ایپوند 

 ویبرنامه راد ایآوانگاشت  ایاجاره اثر  ای عیب

 ای قانون نیطبق مقررات ا شدهتیحما یونیزیتلو

مبادله آن به هر شکل بدون اذن  یعرضه آن برا

( 2دارنده حقوق مجاور.  ای دآورندهیمکتوب پد

 ای یونیزیتلو ویبرنامه راد ایآوانگاشت  ایتقلید اثر 

اجاره با  ایمبادله  ایفروش  یعرضه آن برا ایفروش 

آوانگاشت  ایاثر  دیتقل( 3بودن آن.  یدیعلم به تقل

در کشور که در خارج  یونیزیتلو ویبرنامه راد ای

 ایفروش  یعرضه آن برا ایفروش  ایشده  منتشر

صادر کردن آن به خارج با علم به  ایاجاره  ایمبادله 

 ایآوانگاشت  ایانتشار اثر ( 4 بودن آن. یدیتقل

طبق  شدهتیحما یاجرا ای یونیزیتلو ویبرنامه راد

نترنت یا ای یاانهیابزار را قیقانون از طر نیمقررات ا

 گرید لیوسا ای یارتباط ای یاطالعات یهاشبکه ای

دارنده حقوق  ای دآورندهیبدون اذن مکتوب پد

 عیقصد ب واردکردن به ایمونتاژ  ایساخت ( 5 مجاور
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ابزار  ای لهیوس ایاجاره هر گونه دستگاه  ای

ممانعت از ابزار  یبرا شدههیته ای شدهیطراح

 دآورندهیکه پد رهیو غ یمانند رمزنگار یحفاظت فن

( 6. بردیدارنده حقوق مجاور آن را به کار م ای

 تیکردن با سوءن وبیمع ایکردن  اثریحذف، ب

که  رهیو غ یمانند رمزنگار یهرگونه حفاظت فن

ها را به کار دارنده حقوق مجاور آن ای دآورندهیپد

 یماد ای یهرگونه حق اخالقنقض ( 7 .بردیم

قانون  نیدر ا کهحقوق مجاور  ای دآورندهیپد

 مقررشده است.

 ویراد یهابرنامه ایها صورت تعدد آثار، آوانگاشت در

موضوع جرم، مجازات متعدد  یاجراها ای یونیزیتلو

. در صورت تکرار، مجازات حداقل سه ماه شودیم

هزار پوند پنجاهحبس و حداقل پنج هزار و حداکثر 

خواهد بود. در همه موارد، دادگاه به مصادره 

 نیحاصل از آن و همچن ایموضوع جرم  یهانسخه

کار رفته در ارتکاب جرم حکم به لیو وسا زاتیتجه

ضمن صدور حکم  تواندیخواهد داد. دادگاه م

 لیمدت شش ماه دستور تعط یبرا ت،یمحکوم

 یآن را برا هیعلرا صادر کند. که محکوم یکارگاه

ارتکاب جرم به کار برده است. در صورت تکرار 

ماده دستور  نیدو و سه ا یبندها موضوع یهاجرم

خواهد بود. دادگاه دستور انتشار  یاجبار یلیتعط

چند روزنامه  ای کیرا در  تیخالصه حکم محکوم

 صادر خواهد کرد. هیعلمحکوم نهیبه هز
 

 جهینت. ۶

و مصر  رانینشان داد در حقوق ا هایبررس جینتا

از  یفریک تیحما یسازوکارها نیتراز مهم یکی

 یضمانت اجرا ینیبشیپ ،یفکر تیحقوق مالک

 یو جزا مهیجبران خسارت، جرکیفری است. 

 یهامجازات نیترشالق و حبس مهم ،ینقد

 نیدو کشور در ا یدر نظام حقوق شدهینیبشیپ

تفاوت که در خصوص مصر،  نیخصوص است. با ا

 ینقد یو جزا مهیصورت جرها بهمجازات شتریب

 زیشالق و حبس ن ران،یاست اما در حقوق ا

 ازمندین رسدیاست که به نظر م شده ینیبشیپ

 یبا جزا ینیگزیجا یدر راستا رییو تغ یبازنگر

 ورتمصر  به ص یمعنو تیمالک نیاست. قوان ینقد

از  یبرخ شدهنیروز تدوتر و بهنظام منسجم کی

 یشاخه حقوق نیا شرفتیبا توجه به پ رانیا نیقوان

از  گرید یو هنر یو گسترش روزمره آثار ادب

که افراد بتوانند با  ستیبرخوردار ن یکاف اتیجزئ

عمل کنند.  یقانون یهامراجعه به آن در محدوده

حق خود  عییموارد با تض نیدر ا دآورندگانیپد

به انتقال  توانیعنوان نمونه ممواجه خواهند شد. به

اشاره کرد که آثار  یقیموس ینترنتیو ا یتالیجید

شاخه را در معرض تعرض قرار  نیهنرمندان ا

وجود داشته باشد تا  یبدون آنکه قانون دهدیم

 نی. در مورد قواندیتعرضات مقابله نما نیبتواند با ا

گذشته از عدم وجود  زین یتصنع تیمربوط به مالک

جامع و مستقل که بتواند همه  یقانون

تحت  کجایرا  یشاخه حقوق نیا یهارمجموعهیز

قرار دهد و قضات و صاحبان حق را از  تیحما

که  یحق افتنیمختلف جهت  نیمراجعه به قوان

 یسازد و جلو ازینیافراد متصور است، ب نیا یبرا

 بیمبرم به تصو ازیگرفته شود و ن زیء نتشتت آرا

 صیاشکاالت و نقا ،یقانون جامع و واحد نیچن
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به  توانیاشکاالت م نیوجود دارد. ازجمله ا یمهم

 یاز اسرار تجار یحیصر تیفقدان هرگونه حما

جزء  یاسرار تجار نکهیا رغمیاشاره کرد. عل

و  باشدیم یصنعت تیمالک یهارشاخهیز نیترمهم

سالم  یرقابت یفضا جادیاز آن در جهت ا تیحما

 یکشور گردد ضرور یکه منجر به توسعه اقتصاد

 نیاز ا یصنعت تیمربوط به مالک نیاست، اما قوان

مورد  نیبه ا یااشاره گونهچیامر مهم غافل مانده و ه

که  ینیقوان ریبر اساس سا میاند و مجبورنداشته

تحت پوشش قرار  زیشاخه را ن نیوجود دارند ا

که اند آن چناننتوانسته زین نیقوان نیکه ا میده

 نیقرار دهند. رفع ا تیحقوق را مورد حما نیا دیبا

 ریفراگ یاز آنجا که امروزه تجارت امر یخالء قانون

هر  یشده و الزم است که اسرار تجار یالمللنیو ب

تا بتواند در توسعه  ردیقرار گ تیتاجر مورد حما

 ریناپذاجتناب یمؤثر واقع شود، ضرورت یاقتصاد

و قانون جرائم  یکیاست. فقط قانون تجارت الکترون

آزاد به اطالعات،  یو قانون انتشار و دسترس یاانهیرا

حق را مورداشاره و  نیو محدود ا یطور ضمنبه

 نیدر قوان گریاند. نقص مهم دقرار داده تیحما

بودن ضمانت  یناکاف یصنعت تیمربوط به مالک

از  تیحما نیمدر تض نیقوان نیمقرر در ا یاجراها

 . باشدیحقوق افراد م

 

 سندگانیسهم نو. 7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 

 

 تضاد منافع. 8

  وجود ندارد. یپژوهش، تضاد منافع نیا در
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 اختراعات، چاپ حقوق حسن، سید میرحسینی، -

 .1387 میزان، نشر تهران، اول،
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 قوقح از کیفری حمایت جعفر، الملکی،نظام -

 چاپ اول، اینترنتی، محیط در فکری مالکیت

 .1396 میزان، انتشارات تهران،

 و صنعتی مالکیت حقوق» مهدی، هداوند، -

 تدبیر، ماهنامه ،«لیسانس المللیبین قراردادهای

 .1384 صد و پنجاه و هشتم،یک شماره

 منابع التین

- Waver, D. Principles of Copyright, Cases and 

Materials, Geneva, WIPO, 2002. 

 

 

 


