Mechanisms of Criminal Protection of Intellectual Property Rights in Iranian
and Egyptian laws
Rahman Gharibi1, Majid Vaziri2*, Jamshid Masoumi3
1. PhD student in Shafi'i Jurisprudence, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Literature and Humanities,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Literature and Humanities,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article Type: Original Research

Edition: 8 Jun 2022

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.

Accepted: 26 Jun 2022

Materials and Methods: This paper is descriptive-analytical and
the library method is used.

Pages: 221-243
Article history:

Received: 28 Mar 2022

Published online: 24 Sep 2022

Keywords:
Intellectual Property, Industrial
Property, Literary and Artistic
Property, Imprisonment, Fine, Iran
and Egypt
Corresponding Author:
Majid Vaziri
Address:
Department of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law, Faculty of
Literature and Humanities,
Central
Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.

Orchid Code:
0000-0002-8688-4702
Tel:
09127260389
Email:
dr.majid.vaziri@gmail.com

Cite this article as:

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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 .1مقدمه

مهمترین انواع ضمانت اجراهایی که دولتها در

مالکیت بهعنوان نهادی حقوقی و اجتماعی همواره

جهت حمایت از مالکیت فکری بدان توجه دارند،

وسیلهای بوده است برای نظمدهی به تخصیص

ضمانت اجراهای کیفری است .با توجه به اینکه

ثروت و نیز کنترل نحوه استفاده از منابع .مقصود و

نقض حقوق شاخههای متنوع مالکیت فکری آثار

منظور از مالکیت فکری ،حقوق نشأت گرفته از فکر،

مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سطح

اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد .اگر در مورد

جامعه به دنبال دارد ،اغلب دولتها استفاده از

اموال مادی ،شخص درنتیجه کار خود بر منابع

راهکارهای کیفری را که از جنبه بازدارندگی

موجود در طبیعت تسلط مییابد ،در مورد مالکیت

بیشتری برخوردار بوده و نقش مهمی در پیشگیری

فکری نیز شخص بر حاصل کار فکری و خالقیت

از وقوع جرائم دارند ،برای حمایت از مالکیت فکری

خود مسلط میشود .در راستای حمایت از

برمیگزینند .تاکنون تألیفات متعددی در زمینه

مالکیتهای فکری ،دولتهای مختلف ضمانت

حقوق مالکیت فکری انجام شده است :فاطمه قناد،

اجراهای متنوعی را در قوانین خود گنجاندهاند تا

در مقالهای حمایت از مالکیت فکری در بستر

حقوق افراد مختلف این شاخه حقوقی را تضمین

مبادالت الکترونیکی را موردبررسی قرار داده است

کنند (امامی .)23 ،1 ،1386 ،حتی در سطح

(قناد .)1389 ،حسین عباسینژاد و همکاران ،در

بینالمللی نیز کشورها در جهت هماهنگسازی

مقالهای به بررسی تأثیر حمایت از حقوق مالکیت

حمایتهایی که باید از شاخههای گوناگون مالکیت

فکری و حق اختراع بر رشد اقتصادی ایران پرداخته

فکری صورت پذیرد ،اقدام به انعقاد معاهدهها و

است (عباسینژاد و همکاران .)1393 ،علی

کنوانسیونهای متعددی نمودهاند که دولتها با

احمدیان ،در مقالهای نقش حمایت از مالکیت

عضویت در این معاهدهها ،حمایت بینالمللی از

فکری در توسعه اقتصادی با رویکرد قانون ایران را

مالکیت فکری را متعهد میشوند (خدمتگزار،

بررسی کرده است (احمدیان .)1399 ،اما

 .)12 ،1390از آنجا که در عصر حاضر اهمیت

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت

حمایت از مالکیت فکری برکسی پوشیده نیست و

فکری در حقوق ایران و مصر بررسی نشده و نوآوری

نقض هریک از زیرشاخههای این حقوق تازه بنیان

مقاله حاضر نیز بررسی این امر مهم است .بررسی

شده ،میتواند پیشرفت و توسعه فرهنگی ،اقتصادی

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت

و صنعتی دولت را با اخالل مواجه کند ،لذا حمایت

فکری در حقوق ایران در کنار حقوق مصر ،این

از این حقوق صرفاً بر پایه راهکارهای مدنی که

فرصت را فراهم میکند تا قوانین مالکیت معنوی

طبیعتاٌ وصف بازدارندگی چندانی ندارد ،نمیتواند

دو کشور به شکل کارآمدتر و دقیقتری بررسی

تضمینی کافی برای جلوگیری از تجاوزاتی که براین

شود .سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و

شاخه وارد میشود ،ارائه دهد .بنابراین یکی از

بررسی میشود این است که برای حمایت کیفری
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از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر چه

مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با

سازوکارهای اندیشیده شده است؟ فرضیه مقاله

مجازاتهایی چون جریمه و حبس همراه است با

بدین شکل قابل طرح است که« :هم در حقوق مصر

این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی

و هم در حقوق ایران ،در راستای حمایت از مالکیت

پیشبینی شده و عمدت ًا مجازاتها بهصورت جریمه

فکری ضمانت اجرای شامل حبس و جزای نقدی

است.

در نظر گرفته شده است» .بهمنظور بررسی سؤال
مورداشاره ابتدا ،اشارهای گذرا به مالکیت فکری در

 .۵بحث

حقوق ایران و مصر شده و در ادامه از سازوکارهای

 .1-۵حقوق مالکیت معنوي در حقوق ایران و

حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی و حقوق

مصر

مالکیت ادبی و هنری در دو کشور ایران و مصر

حقوق مالکیت فکری ،که از تراوشهای فکری

بحث شده است.

حمایت میکند ،اصطالحی است که کاربرد آن ،چه
در سطح دانشگاهها و محافل علمی و چه در بین

 .2مواد و روشها

شرکتها و تجار و همچنین مردم عادی ،بسیار رایج

مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش

شده است (حسینی1397 ،؛ ویور.)11 ،2002 ،

کتابخانهای استفاده شده است.

اموال فکری از اموال منقول هستند که متضمن

 .3مالحظات اخالقی
در این مقاله ،اصالت متون ،صداقت و امانتداری
رعایت شده است.
 .4یافتهها
یافتهها بر این امر داللت دارد هم در حقوق ایران و
هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت
کیفری قرارگرفته است .البته در حقوق ایران در
خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند
اسرار تجاری نارساییهایی در زمینه تقنین وجود
دارد .بهمنظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق
ایران ،مجازاتهایی چون جبران خسارت ،جزای
نقدی ،شالق و حبس برای نقش مالکیت فکری
تعیین شده است .در حقوق مصر نیز نقض حقوق

خالقیت (ابتکار) و تخیل هستند و معموالً بهعنوان
«آفریدههای فکری ،شناخته میشوند کپیرایت
(حق تکثیـر) ،عالئـم تجاری ،اسـرار تـجاری و
حقاختراعها از اقسام مالکیت فکری هستند .برای
حقوق مالکیت فکری تعاریف زیادی به کار
گرفتهشده است و هر دانشمندی آن را بهگونهای
تعریف کرده است .برخی این حق را اینگونه
توصیف کرده اند« :حقوقی است که به صاحب آن
اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار
انسان را میدهد» (کاتوزیان .)63 ،1386 ،از دید
برخی حقوقدانان دیگر حقوق مالکیت فکری:
«مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده
(خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او
میشناسد .این حقوق عبارت است از حق انحصاری
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بهرهبرداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به

مینماید که «دولت موظف است نهادی صالح جهت

سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او»

تقویت حقوق مالکیت فکری ایجاد نماید تا از آن به

(جعفری لنگرودی .)164 ،1378 ،در تعریفی دیگر

گونه مندرج در قانون ،حمایت کند ».جزییات

اینچنین آمده است« :حق مؤلف عبارت است از

اختیارات و تعهدات چنین نهادی در این قانون

سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق

تعیین نشده است (سعیدسعدی.)123 ،5 ،2013 ،

کرده یا به وجود آورده است» (مشیریان،1339 ،

در حقوق مصر قبل از تصویب قانون حمایت حق

 .)15درمجموع میتوان گفت که حقوق مالکیت

مؤلف (مصوب  ،)1954قانون خاصی درخصوص

فکری ،حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه

حقوق ادبی و هنری وجود نداشت .البته ماده 12

مزیتی است قانونی و غیرمادی.

قانون مدنی سابق مصر به رعایت حقوق مؤلف و

در حقوق ایران در سال  1348قانون حمایت از

حقوق صانع براساس قانون ویژه تأکید نموده بود.

حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصویب

در ماده  86قانون مدنی جدید نیز همین مطلب را

رسید( .امانی )21 ،1387 ،پس از پیروزی انقالب

بدون ذکر تعبیر مالکیت ،و با تعبیر حقوق مربوط

اسالمی ،مسئله حق مؤلف در هالهای از ابهام فرو

به اشیاء غیرمادی ،تکرار نمود .در قانون جزای مصر

رفت (آیتی)50 ،1375 ،؛ به دلیل اینکه مطابق نظر

نیز مجازاتهایی برای متجاوزین به این حقوق مقرر

حضرت امام خمینی (ره) عبارت « :نوشتن جمله

گردیده بود ولی چون مقررات خاص حقوق مؤلف

«حق چاپ و تقلید محفوظ است» فینفسه حقی

تا آن زمان تصویب نشده بود ،به مرحله اجرا نرسید.

ایجاد نمیکند (موسوی خمینی 993- ،2 ،1379

البته قبل از تصویب قانون خاص برای حمایت از

 .)991با پیگیریهای وزارت ارشاد ،در دیماه

این دسته حقوق ،محاکم مصر بهموجب قواعد

پدیدآورندگان

عدالت و اصول حقوق طبیعی ،از پدیدآورندگان این

نرمافزارهای رایانهای» مشتمل بر  17ماده به

حقوق حمایت مینمودند .سرانجام در سال ،1954

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .با تصویب

قانون حمایت حق مؤلف در پنجاهویک ماده

این قانون ،حوزه حمایت ملّی از مالکیت فکری در

بهعنوان قانونی ویژه برای حمایت از حقوق ادبی و

ایران گسترش یافت و ضمانت اجراهای مدنی و

هنری به تصویب رسید .این قانون و چند قانون

کیفری برای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار

دیگر در خصوص مالکیتهای صنعتی ،در سال

مقرر گردید .در حال حاضر نیز پیشنویس الیحه

 2002به صورت کد تحت عنوان قانون حمایت

قانونی حمایت از مالکیت ادبی و هنری جدید در

حقوق مالکیت فکری در چهارکتاب به تصویب

دست بررسی است (زرکالم.)32 ،1387 ،

رسید .کتاب سوم از این مجموعه ،از ماده  138تا

در حقوق مصر ،قانون اساسی در بند مربوط به

 188به حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با آن

حمایت از حقوق مالکیت فکری ،اینگونه مقرر

اختصاص یافته است.

1379

«قانون

حمایت

از
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 .2-۵حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در

بهطور مناسب در این قانون رعایت نشده و این

حقوق ایران و مصر

قانون نیز در مواردی در پیشگیری از وقوع جرم

در چهارچوب شاخه مالکیت فکری ،اختراعات،

عاجز است؛ چراکه همانطور که متعاقباٌ بیان

طرحهای صنعتی ،عالئم تجاری و خدماتی و نام ها

خواهد شد جزای نقدی و حتی میزان حبس مقرر

و عناوین تجاری در قلمرو بخش مالکیت صنعتی

در این مادهقانونی با سود هنگفتی که فرد متجاوز

قرار میگیرند.

از این طریق میتواند کسب کند ،هیچگونه
سنخیتی نخواهد داشت .قانونگذار در ماده 61

 .1-2-۵حمایت از حق اختراع در حقوق ایران

قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی ،عالئم و

و مصر

نامهای تجاری  1386مبادرت به حمایت کیفری از

در این قسمت از حمایت از حق اختراع در حقوق

حقوق مخترعین نمود .مطابق این ماده« :هر

ایران و مصر بحث و بررسی میشود.

شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که
طبق مواد ( )28( ،)15و ( )40نقض حقوق به شمار

 .1-1-2-۵حمایت از حق اختراع در حقوق

آید یا طبق ماده ( )47عمل غیرقانونی تلقی شود،

ایران

مجرم شناختهشده و عالوه بر جبران خسارت به

حق اختراع حقی است انحصاری و موقّت که به

پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ()10٫000٫000

ثبتکننده یک اثر ابداعی تعلق میگیرد

ریال تا پنجاه میلیون ( )50٫000٫000ریال یا حبس

(میرحسینی .)43 ،1387 ،اختراع حاصل تفکرات

تعزیری از نودویک روز تا شش ماه یا هردوی آنها

مخترع است که راهحل عملی برای یک مسئله

محکوم میشود.

بهصورت فرآورده و یا فرآیند با توجه به یک فناوری

یکی از ایرادات وارد بر ماده  61این است که میان

ارائه میکند .با تصویب قانون ثبت اختراعات،

تجاوز به حقوق مخترع و مجازات این تجاوز اعم از

طرحهای صنعتی ،عالئم و نامهای تجاری 1386

حبس و جزای نقدی تناسب نیست؛ برای مثال در

حمایت کیفری از حق اختراع موردتوجه قانونگذار

مورد نقض حقوق مخترعی که اختراع او به قیمت

قرار گرفت و استفاده از راهکارهای کیفری برای

هنگفتی میتواند مورد دادوستد واقع شود ،جزای

جلوگیری از تجاوز به صاحبان حق اختراع مورد

نقدی اندک مذکور در ماده  61بههیچوجه

پیشبینی قرار گرفت (شیخی،)177 ،1386 ،

نمیتواند عادالنه باشد و باید در راستای تناسب

هرچند که در این قانون نیز قوانین جزایی

جرم و مجازات در این مورد اقدام به عمل آید و

قابلتوجهی در زمینه حمایت از اختراعات به چشم

قاضی بتواند مجازاتی متناسب با شدت عمل

نمیخورد (اصالنی )43 ،1389 ،و بهنوعی میتوان

ارتکابی و همچنین سودی که در اثر این نقض

گفت که قاعده تناسب بین جرم و مجازات هنوز

حقوق مخترع عاید متجاوز میشود ،صادر نماید.
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خالء محسوس قانون ثبت اختراعات  1386عدم

موارد دیگر ،اطالعاتی درج کند که منجر به این باور

تعیینتکلیف این قانون برای حقوق مخترعین برای

شود که وی یک گواهینامه اختراع یا نمونه اشیای

پس از مرگ است .با توجه به فقدان چنین

مصرفی دریافت کرده است .مجازات تکرار جرائم

تصریحی در قانون مذکور باید به قواعد عمومی ارث

فوق الذکر حداکثر دو سال حبس و حداقل چهل

تمسّک جست و حقوق مخترع را پس از مرگ وی،

هزار و حداکثر دویست هزار پوند جریمه است .در

قابلانتقال به ورّاث وی دانست .بنابراین پس از

همه موارد یادشده ،دادگاه حکم به مصادره اشیای

مرگ مخترع حمایتهای قانونی از اختراع ،به ورثه

تقلیدی موضوع جرم و ابزار بهکاررفته در تقلید

فرد مخترع تعلق میگیرد و ورثه فرد مخترع

خواهد کرد و حکم صادرشده را به هزینه

میتوانند علیه هر فردی که به حقوق متعلق به

محکومعلیه در یک یا چند روزنامه منتشر میکند

اختراع تجاوز مینماید ،در دادگاه شکایت کنند و

(حلمی عطوة.)16 ،2005 ،

جلوی نقض حقوق مخترع را بگیرند.

بر اساس ماده  33قانون حمایت از مالکیت فکری
مصر ،دارنده گواهینامه اختراع یا نمونه اشیای

 .2-1-2-۵حمایت از حق اختراع در حقوق

مصرفی میتواند از رئیس دادگاه صالح ،حسب

مصر

مورد ،درخواست صدور دستور اقدامات تأمینی

در حقوق مصر نیز در راستای حمایت از حق اختراع

نسبت به محصوالت یا کاالهایی را کند که ادعا

ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

میشود از محصول موضوع گواهینامه اختراع یا

ماده  32قانون حمایت از مالکیت فکری مصر ،برای

نمونه اشیای مصرفی طبق توصیف دقیق افشاشده

اشخاص زبر حداقل بیست هزار و حداکثر ده هزار

در سند گواهینامه اختراع یا نمونه اشیای مصرفی

پوند جریمه تعیین کرده است -1 :هرکس از

تقلید شده است .دستور اقدامات تأمینی الزم برای

موضوع اختراع یا نمونه اشیای مصرفی که طبق

حفظ این محصوالت و کاالها به نحوی صادر

مقررات این قانون برای آن گواهینامه اعطا شده

میشود که بقای وضعیت موجود آنها را تضمین

است برای مبادله تجاری تقلید کند -2 .هرکسی

کند (خالد جمال أحمد.)67 ،2019 ،

محصوالت تقلیدی را با علم به تقلیدی بودن

دستور اقدامات تأمینی را قبل از اقامه دعوا میتوان

بفروشد یا برای فروش یا مبادله عرضه یا وارد یا

صادر کرد .این دستور در صورت عدم اقامه دعوا

بهقصد تجارت تملک کند ،هرگاه در جمهوری عربی

طی  8روز از تاریخ صدور لغو میشود .هنگامی

مصر برای آنها با شیوههای تولیدشان گواهینامه

فرض میشود که محصول مشابه با استفاده از

معتبر اختراع یا نمونه اشیای مصرفی صادرشده

فرآیند موضوع گواهینامه بهدستآمده است که

باشد -3 .هرکس بهطور غیرقانونی بر روی

خواهان در دعوای مدنی ثابت کند )1 :محصول

محصوالت ،تبلیغات ،عالئم تجاری ،بستهبندی یا

مشابه با بهکارگیری مستقیم فرآیند موضوع
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گواهینامه تولیدشده است )2 .یا اینکه خواهان

ضمانت اجراهای مدنی برای مقابله با نقض اسرار

تالشهای متعارفی را جهت احراز فرآیندی که در

تجاری و اعمال تجاوزکارانهای که حقوق اسرار

تولید بهکاررفته صورت داده است .در این حالت

تجاری را تضعیف میکنند ،بهخصوص در وضعی

دادگاه میتواند به خوانده دستور دهد .ثابت کند

که نقض این اسرار سود قابلتوجهی برای فرد

فرآیندی را که برای دستیابی به محصول مشابه

متجاوز در بردارد ،کارآمد نیستند و نباید تنها به

بهکاربرده با فرآیند موضوع گواهینامه متعلق به

ضمانت اجراهای مدنی در مقابله با نقض این اسرار

خواهان تفاوت دارد.

تکیه نمود .در برخی کشورها نظیر آمریکا مقررات
مفصلی در این زمینه پیشبینیشده است.

 .2-2-۵حمایت از اسرار تجاري در حقوق

بهنحویکه قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا برای

ایران و مصر

افشا کنندگان اسرار تجاری مجازات سنگین ده

 .1-2-2-۵حمایت از اسرار تجاري در حقوق

سال زندان و یا پنج میلیون دالر جریمه نقدی

ایران

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

از دیگر شاخههای مورد حمایت در حقوق مالکیت

حقوق ایران نیز شاهد قوانین بسیاری در زمینه

صنعتی اسرار تجاری است .اسرار تجاری «اطالعات

حمایت از اسرار هستیم .اما این اسرار بیشتر ناظر

محرمانهای است که موجب امتیاز بالقوّه و یا بالفعل

بر اسرار خانوادگی ،دولتی ،شغلی و ...میباشد و

برای دارنده آن در امر تجارت است و تالشهای

نمیتوان مفاد آنها را به اسرار تجاری که مقولهای

متعارف و معقولی برای پنهان ماندن وعدم

مستقل است  ،تسری داده و از این قوانین در جهت

دسترسی دیگران به آن صورت میگیرد» (صدارت

جلوگیری از نقض و افشای اسرار تجاری بهره

و نراقی .)56 ،1383 ،برای اینکه اطالعاتی بهعنوان

جست (اکبریدهنو و اکبری .)38 ،1392 ،با

اسرار تجاری محسوب شود ،شرایط زیر الزم است:

تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ،1382

 )1اطالعات بودن  )2ارزشمند بودن  )3لزوم

حمایت قانونی از اسرار تجاری البته در فضای

ناشناخته بودن  )4تالش متعارف جهت حفظ

مجازی صورت گرفته است .مطابق ماده  64قانون

محرمانگی .بنابراین اگر اسرار تجاری یک فرد دارای

تجارت الکترونیک« :بهمنظور حمایت از رقابتهای

شرایطی که ذکر شد ،باشد ،مورد حمایت قانون قرار

مشروع و عادالنه دربستر مبادالت الکترونیکی،

می گیرد .راهکارهای مدنی در رابطه با حمایت از

تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاهها

اسرار تجاری ،با تکیه بر امانی بودن رابطه میان

و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص

مالک و مطلع از اسرار ،در صورت کاهلی و یا

ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب

سوءنیت مطلع در افشاء اطالعات و اسرار تجاری،

به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

وی را ملزم به پرداخت خسارت میکند .اما اصوالً

همچنین بر طبق ماده  75این قانون« :متخلفین
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این قانون و هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی

یکی دیگر از قوانینی که به استناد آن میتوان به

بهمنظور رقابت ،منفعت و یا ورود خسارت به

مقابله با نقض حقوق اسرار تجاری پرداخت ،قانون

بنگاههای تجاری ،صنعتی ،اقتصادی و خدماتی ،با

جرائم رایانهای میباشد .در این قانون انتشار یا در

نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنیبر عدم

دسترس دیگران قرار دادن اسرار متعلق به دیگری

افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ،اسرار

مورد جرم انگاری قرارگرفته و برای آن مجازات نیز

تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای

تعیین شده است .ماده  17این قانون مقرر میدارد:

اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو

«هرکس بهوسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی

سال و نیم ،و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون

صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا

( )50/000/000ریال محکوم خواهد شد».

اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در

همانطور که مشاهده میشود این قانون برای عمل

دسترس دیگران قرار دهد بهنحویکه منجر به ضرر

کسانی که در بستر مبادالت الکترونیکی بهطور

یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از

غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و

نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا

مؤسسات را برای خود تحصیلکرده یا آن را برای

چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد

اشخاص ثالث افشا نمایند ،عنوان مجرمانه داده و

شد ».عمل فرد مرتکب در این ماده افشای صوت یا

فرد مذکور را مجرم به حساب میآورد (نظامالملکی،

تصویر یا فیلم خانوادگی و خصوصی یا اسرار متعلق

 .)78 ،1396البته در مورد این ماده عدّهای

به فرد یا در دسترس قرار دادن این اسرار بدون

معتقدند که این قانون برای هر نوع استفاده از

رضایت صاحب آن ،آنهم با استفاده از سیستمهای

فناوریهای الکترونیکی در تبادل اطالعات است که

رایانهای یا مخابراتی است .به عبارتی این ماده هم

یکی از مصادیق آن استفاده در حوزه تجارت

به بیان موارد مورد حمایت پرداخته و وسیله

الکترونیکی است (پورسید .)60 ،1386 ،اما در

ارتکاب جرم را بهطور انحصاری مشخص کرده و

مقابل عدّهای نیز معتقدند که تحقق جرائم مندرج

مواردی که این صوت یا تصویر یا اسرار بدون

در این قانون منحصراٌ در بستر مبادالت مالی

استفاده از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی مورد

رایانهای میتواند صورت گیرد (جاویدنیا،1386 ،

تجاوز قرار گیرد را از شمول این ماده خارج ساخته

 .)180بنابراین فردی که اسرار تجاری و اقتصادی

است.

متعلق به یک بنگاه یا مؤسسهای را بهطور
غیرقانونی تحصیل یا افشا نماید مجرم محسوب

 .2-2-2-۵حمایت از اسرار تجاري در حقوق

شده و مطابق ماده  75این قانون به حبس از شش

مصر

ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه

در حقوق مالکیت فکری مصر از اسرار تجاری تحت

میلیون ریال محکوم خواهد شد.

عنوان اطالعات افشا نشده نامبرده شده است.
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مطابق ماده  55قانون مذکور ،اطالعات افشا نشده،

 .3-2-۵حمایت از نشانهاي جغرافیایی در

در صورت وجود شرایط ذیل ،طبق مقررات این

حقق ایران و مصر

قانون از حمایت برخوردار خواهد بود -1 .محرمانه

 .1-3-2-۵حمایت از نشانهاي جغرافیایی در

باشد ،بدین معنی که اطالعات بهطورکلی یا در

حقوق ایران

مجموعهای مشتمل بر اجزای آن ،بهطور عمومی

قانونگذار در بند «الف» ماده یک قانون حمایت از

نزد صاحبان حرفه صنعتی که اطالعات در

نشانههای جغرافیایی مصوب  1383نشانه

چارچوب آن قرار دارد شناختهشده یا رایج نباشند.

جغرافیایی را بدینصورت تعریف کرده است« :نشانه

 -2به خاطر محرمانه بودن از ارزش تجاری

جغرافیایی نشانهای است که مبدأ کاالئی را به

برخوردار باشد -3 .محرمانه بودنش متکی به

قلمرو ،منطقه یا ناحیهای از کشور منتسب میسازد،

اقدامات مؤثری باشد که دارنده قانونی آن اتخاذ

مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت ،شهرت یا

میکند« .وصف محرمانگی اطالعات و حقوق

سایر خصوصیات کاال اساساً قابل انتساب به مبدأ

مترتب بر آن در منع دیگران از تعدی ،تا وقتی

جغرافیائی آن باشد .».قانون حمایت از نشانههای

برقرار است که اطالعات طبق ماده  55این قانون

جغرافیایی در ماده  2حقوقی را که مورد حمایت

افشا نشده باقی بماند (عجیل .)356 ،2013 ،بر

این قانون میباشد ،مورداشاره قرار داده است .ماده

اساس ماده  61قانون مالکیت فکری مصر ،هر کس

 2این قانون مقرر میدارد« :هر شخص یا هر گروه

به طریق غیرقانونی اطالعات حمایتشده طبق

ذینفع میتواند در خصوص نشانههای جغرافیائی

مقررات این قانون را با علم به محرمانه بودن و

بهمنظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و

حصول آنها به طریق غیرقانونی ،افشا ،تحصیل یا

زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

استفاده کنـد با جریمهای کـه مبلـغ آن حداقل

الف) معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراهکننده مبدأ

دههزار و حداکثر پنجاههزار پوند است مجازت

جغرافیایی یک کاال ب) هرگونه استفاده از

خواهد شد .مجازات تکرار جرم ،حبس به مدت

نشانههای جغرافیایی که مطابق ماده ( 10مکرر)

حداکثر دو سال و حداقل پنجاههزار و حداکثر صد

کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد».

هزار پوند جریمه خواهد بود.

در ماده  6نیز ضمانت اجراهای نقض این حقوق
مورد تأکید قرارگرفته است .این ماده مقرّر میدارد:
«هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده ()2
شود ،عالوه برجبران خسارت به جزای نقدی از 10
میلیون ریال تا  50میلیون ریال یا حبس تعزیری
از  91روز تا  6ماه و یا هردو مجازات محکوم خواهد
شد.
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در صورت لزوم ،دادگاه میتواند به درخواست مدعی

نقدی محکوم میشود .البته قاضی این اختیار را نیز

خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند ».مطابق

دارد که از بین جزای نقدی و حبس یکی از این

بند اول ماده  ،2معرفی و انتساب مبدأ جغرافیایی

مجازاتها یا هردوی آنها را در حق مرتکب اعمال

در صورتی ممنوع است که واجد دو ویژگی

نماید و این اختیار قاضی یکی از مزیتهای این

غیرواقعی بودن و گمراهکننده بودن باشد .در این

قانون است که میتواند منجر به صدور حکم

دو حالت که کاال در مکانی دیگر تولید شده است،

متناسب با شدت جرم گردد.

وانمود میشود که در مکانی خاص تولید شده است.
ضمناٌ به نظر میآید که اعمال مجازات مذکور در

 .2-3-2-۵حمایت از نشانهاي جغرافیایی

این بحث ،فقط تولیدکننده متقلّب را شامل میشود

در حقوق مصر

و نمیتوان آن را به فروشنده باواسطهای که از

در حقوق مصر نیز نشانهای جغرافیایی مورد

متقلّبانه بودن ادعای تولیدکننده مبنی بر تولید کاال

حمایت قرارگرفته است .مطابق ماده  105قانون

در مکانی خاص نیز آگاه میباشد ،تسری داده و

حمایت مالکیت فکری مصر ،هیچ شخصی در

مسئولیتی را متوجه وی ساخت (اکبریدهنو و

ناحیهای با شهرت خاص در تولید یک کاال

اکبری.)40 ،1392 ،

نمیتواند بر کاالهایی که آنها را تجارت میکند

اما در مورد بند دوم ماده  ،2رقابت نامشروع و

نشانههای جغرافیایی را به صورتی نصب کند که

غیرمنصفانه ناشی از سوءاستفاده از نشانههای

عموم را نسبت به تولید آنها در ناحیه دارای

جغرافیایی ،از شهرت نشانه جغرافیایی دیگری

شهرت خاص گمراه کند .به عبارتی بهکارگیری هر

بدون جهت استفاده میشود .در حالی که این امر

نوع وسیله برای نامگذاری یا تبلیغ کاال به صورتی

میتواند برخالف شق اول ماده ،حتی گمراهکننده

که عموم را نسبت به تولید آن در یک منطقه

نیز نباشد .برای مثال اگر تولیدکنندهای به همراه

جغرافیایی غیر از مبدأ جغرافیایی واقعی آن گمراه

کاالی خود عباراتی نظیر «به سبک  ....و یا باکیفیت

کند ممنوع است .تولیدکننده یک کاال در ناحیه

 ...و یا از نوع  »....را بکار ببرد هرچند که نمیتوان

دارای شهرت خاص در تولید آن نمیتواند بر روی

جمالت را غیرواقعی و گمراهکننده قلمداد نمود

کاالهای مشابهی که در مناطق دیگر تولید میکند

(اسدی ،)60 ،1397 ،اما از آنجا که از شهرت نشانه

نشانه جغرافیایی نصب کند که تلقین میکند این

جغرافیایی محصول دیگر بدون مبنا بهره برده است،

کاالها در ناحیه یادشده تولید شدهاند (برکات،

میتوان به استناد بند «ب» از ماده  2وی را مسئول

 .)2 ،2005مطابق ماده  108قانون مالکیت فکری

بدانیم .بنابراین اگر فرد یا مؤسسه یا شرکتی

مصر ،تخطی از موارد مورداشاره میتواند تعطیلی

مرتکب یکی از نقض حقوقهای مورد اشاره در ماده

بنگاه مورداستفاده محکومعلیه برای ارتکاب جرم را

 2شود ،مطابق ماده  6به مجازات حبس و جزای

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

تولیدکننده کاال در یک ناحیه دارای شهرت خاص

حقوق مصر ،هر شخصی اعمال زیر را مرتکب شود

در تولید آن کاال بر روی کاالهای مشابهی که در

به حداکثر شش ماه حبس و حداقل دوهزار و

مناطق دیگر تولید میکند بهطوریکه بتواند

حداکثر دههزار پوند جریمه یا یکی از این دو

موجب این اعتقاد شود که در ناحیه مذکور

مجازات محکوم میشود )1 :الصاق اطالعات تجاری

تولیدشدهاند .مجازات تکرار جرم حداقل یک ماه

غیرواقعی بر محصوالت یا بنگاههای تجاری یا

حبس و حداقل چهار هزار و حداکثر ده هزار پوند

انبارها یا در آنها یا بر روی تابلوها یا بستهبندی یا

جریمه خواهد بود (کوک .)45 -46 ،2006 ،رئیس

فاکتورها یا مکاتبات یا آگهیها یا هرگونه وسیله

دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا میتواند به

دیگر بهکاررفته برای معرفی محصول به عموم)2 .

درخواست هر ذینفع و بهصورت اختصاری ،دستور

درج متقلبانه اطالعات بر روی عالمت یا اسناد

اجرای یک یا چند اقدام تأمینی مناسب صادر کند

تجاری که موجب این اعتقاد شود که عالمت ثبت

(عبدالکریم .)15 ،2008 ،دادگاه دستور امحای

شده است )3 .استفاده از یک عالمت ثبت نشده.

عالمتهای ناقض را صادر میکند و در صورت

 )4ذکر هر نوع مدال ،دیپلم ،جایزه یا درجه

ضرورت میتواند دستور امحای محصوالت ،کاالها

افتخاری در مورد محصوالتی که به آنها مربوط

یا تابلوی فروشگاهها یا بستهبندی یا فاکتورها یا

نیست یا در مورد اشخاص با نامهای تجاری که

مکاتبات یا تبلیغات یا موارد دیگر مشتمل بر عالمت

آنها را کسب نکردهاند )5 .استفاده از امتیازات

تجاری مذکور یا اطالعات تجاری یا نشانه

اعطاشده به محصوالت مشترک نمایش دادهشده

جغرافیایی ناقض مقررات این کتاب را بدهد .دادگاه

برای محصوالت خود توسط شخصی که بهطور

همچنین میتواند دستور امحای آالت و ابزاری را

مشترک با دیگران محصوالتی را نمایش داده است،

صادر کند ،که بهطور خاص برای ارتکاب جرم بهکار

مگر اینکه بهصورت واضح منبع و نوع امتیازات را

رفته است .دادگاه همچنین میتواند دستور انتشار

مشخص کند )6.نصب نشانههای جغرافیایی بر روی

حکم در یک یا چند روزنامه را به هزینه محکومعلیه

محصوالتی که شخص با آنها تجارت میکند ،در

صادر کند .حتی در صورت حکم به برائت ،دادگاه

ناحیه مشهور به تولید یک محصول معین

میتواند دستور اجرای یک یا چند اقدام از موارد

بهطوریکه عموم را نسبت به تولید آنها در این

فوقالذکر را صادر کند.

ناحیه گمراه کند )7 .استفاده از هر نوع وسیله برای
نامگذاری یا معرفی کاال بهطوریکه عموم را نسبت
به تولید آن در منطقه جغرافیایی دارای شهرت
خاص که با محل واقعی تولید آن متفاوت است
گمراه کند )8 .نصب نشانه جغرافیایی توسط
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 .4-2-۵حمایت از طرحهاي صنعتی و عالئم

قاضی فقط میتواند در خصوص اعمال مجرمانه

تجاري در حقوق ایران و مصر

ماده  122حکم شالق و در خصوص اعمال مجرمانه

 .1-4-2-۵حمایت از طرحهاي صنعتی و

مواد  123و  124حکم حبس را صادر نماید.

عالئم تجاري در حقوق ایران

همچنین مجازات جزای نقدی در قانون مورداشاره

«قانون مجازات اسالمی مبحث چهارم در

پیشبینی نشده و صرفاً مجازات شالق در نظر

تعزیرات» ،مصوب  1362در مواد  122تا  124به

گرفتهشده است (صادقی .)107 ،1388 ،مجازات

اعمال مجرمانه در خصوص عالمت تجارتی پرداخته

مشدّده قانون مجازات عمومی اصالحی  1310نیز

بود .مطابق ماده « :122هرکس عالمت تجاری ثبت

در این قانون حذف گردیده و برای شروع به جرم

شده در ایران را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول

نیز مجازاتی پیشبینی نشده است (بهشتیزاده و

بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعالنات یا

همکاران .)67 ،1396 ،در سال  1375قانون

روی محصوالت قرار دهد یا با علم به مجعول بودن

مجازات اسالمی (تعزیرات) به تصویب رسید .قانونی

به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا با

که در آن هیچگونه مقررات خاصی در خصوص

الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن

اعمال مجرمانه مربوط به عالمت تجارتی در نظر

تقلید کند بهنحوی که موجب فریب مشتری شود،

گرفته نشده است .فقط بند  2و تبصره ماده 525

به مجازات شالق تا  74ضربه محکوم خواهد شد».

این قانون میتواند در دعاوی جعل عالمت تجاری

همچنین بر اساس ماده « :123هر کس محصولی

مورداستفاده قرار گیرد .بند  2ماده  525و تبصره

را که دارای عالمت مجعول یا تقلیدی بوده و یا

آن مقرر میدارد« :هرکس یکی از اشیای ذیل را

دارای عالمتی است که من غیر حق استعمال شده

جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند

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

یا داخل کشور نماید عالوه بر جبران خسارت وارده

حبس از  3ماه تا  3سال محکوم میشود» عالوه بر

به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

این ،مطابق ماده « :124اشخاص ذیل به حبس

تبصره این ماده نیز بهطور دقیق به بحث جعل

تاشش ماه محکوم خواهند شد )1 :کسانی که

عالمت تجارتی نمیپردازد و تنها سوءاستفاده از

عالمت تجارتی اجباری را در روی محصولی که

عالمات تأییدکننده نظیر حک کردن غیرمجاز

اجباراً باید دارای آن عالمت باشد استعمال

عالمت استانداری که برای تأیید کیفیت کاال از

نکنند ) 2.کسانی که عالم ًا محصولی را به معرض

طرف سازمان استاندارد بر روی محصول الزم است

فروش گذاشته یا بفروشند که دارای عالمتی نباشد

را دربر میگیرد.

که برای آن محصول اجباری است ».قانون مذکور
بدون توجه به مجازاتهای تخییری عمالً دست
قاضی را در برخورد مناسب با جرم ارتکابی بسته و

1400
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 .2-4-2-۵حمایت از طرحها و نمونههاي

طبق مقررات این قانون ثبت شده است -2 .ساخت،

صنعتی و عالئم تجاري در حقوق مصر

فروش یا عرضه برای فروش یا دریافت بهقصد

در حقوق مالکیت فکری مصر نیز به حمایت از

تجارت یا مبادله عالمانه محصوالت دارای طرح یا

طرحها و نمونههای صنعتی و عالئم تجاری

نمونه صنعتی تقلیدی -3 .الصاق غیرقانونی

پرداختهشده است .مطابق ماده  127قانون مذکور

اطالعاتی بر روی محصوالت ،آگهیها یا عالمتهای

ثبت طرح یا نمونه صنعتی به دارنده آن حق

تجاری یا ابزار معین و غیره که موجب اعتقاد به

میدهد اشخاص ثالث را از ساختن-فروش یا وارد

ثبت طرح یا نمونه صنعتی توسط وی شود .مجازات

کردن محصوالتی که شکل این طرح یا نمونه را

تکرار جرم عبارت خواهد بود از حداقل یک ماه

دارند یا متضمن هستند منع کند .حق منع اشخاص

حبس و جریمه حداقل هشتهزار و حداکثر 20

ثالث از واردات یا فروش یا توزیع محصوالت مذکور

هزار پوند .در همه موارد ،دادگاه به مصادره طرح یا

زایل میشود هرگاه دارنده ،آن محصوالت را در هر

نمونه صنعتی توقیفشده و محصوالت موضوع جرم

کشوری تجاریسازی کند یا به ثالث برای این امر

و ابزار بهکار رفته برای ارتکاب آن و انتشار حکم

اذن دهد.

محکومیت در یک یا چند روزنامه به هزینه

استفاده شخص ثالث از طرح یا نمونه حمایتشده

محکومعلیه

در موارد زیر نقض این حق محسوب نمیشود-1 :

رسیدگیکننده به اصل دعوا میتواند به درخواست

فعالیتهای مرتبط با پژوهش علمی  -2استفاده با

هر ذینفع و بهموجب دستور اختصاری ،دستور

اهداف آموزشی یا تعلیم حرفهای  -3فعالیتهای

انجام اقدام یا اقدامات تأمینی مناسب بهویژه در

غیرتجاری  -4ساخت یا فروش بعضی اجزای این

موارد زیر را صادر کند -1 :اثبات نقض حق مورد

محصوالت بهقصد تعمیر آن در برابر پرداخت عوض

حمایت -2 .تهیه فهرست جامع و توصیف تمامی

منصفانه  -5استفادههای دیگری که بهطور

آالت و ابزاری که برای ارتکاب جرم استفاده شده

غیرمتعارف با استفاده عادی از طرح یا نمونه

است .در همه موارد ،رئیس دادگاه میتواند دستور

حمایتشده تعارضی ندارد و بهطور غیرمعقولی به

تعیین یک یا چند کارشناس را جهت مساعدت

منافع مشروع دارنده لطمه وارد نمیکند با رعایت

مأمور اجرا صادر و متقاضی را به سپردن تأمین

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

مناسب مکلف کند.

بر اساس ماده  134قانون مالکیت فکری مصر،
هرکس هر یک از اعمال زیر را در خصوص طرحها
و نمونههای صنعتی مرتکب شود به جریمه حداقل

حکم

میدهد.

رئیس

دادگاه

 .3-۵حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنري در
حقوق ایران و مصر

چهارهزار و حداکثر دههزار پوند محکوم خواهد شد.

مالکیت ادبی و هنری یکی از بخشهای

 -1تقلید طرح یا نمونه صنعتی حمایتشدهای که

تشکیلدهنده مالکیت فکری است که در آن از
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گونههای آثار ادبی و هنری مثل کتاب ،مقاله،

ازجمله مواردی که در زمینه نشر و توزیع

رساله ،نمایشنامه ،شعر ،ترانه ،سرود ،موسیقی ،آثار

غیرقانونی آثار ادبی و هنری در ایران شایع شده و

سینمایی و  ...و حمایت از پدیدآورندگان آنها بحث

مشکالت زیادی را به بار آورده است و شاید بتوان

میشود (الستی45 ،1383 ،؛ جعفری لنگرودی،

مهمترین جرم موردبحث در این ماده را بدان

 .)164 ،1370در این مبحث به بررسی حمایت از

اختصاص داد ،نشر و توزیع فیلمهای سینمایی روز

حقوق مالکیت ادبی هنری در حقوق ایران و مصر

ایرانی ،در شبکههای غیرقانونی و یدیویی کشور

پرداخته میشود.

است که علیرغم صرف هزینه اندک برای
سودجویان ،سود هنگفتی را برایشان به ارمغان

 .1-3-۵حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنري

آورده و چرخه تولید فیلم کشور را با مشکل بزرگی

در حقوق ایران

مواجه میسازد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای مصادیق

با توجه به اینکه جرم نشر ،پخش و عرضه اثر دیگر،

متعددی است .یکی از مصادیق نقض مالکیت ادبی

عموماً توسط افرادی قابل ارتکاب است که در زمینه

و هنری ،نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری است.

امر نشر یا پخش آثار فعالیت دارند یا وسایل و ابزار

جرم موضوع این مبحث در ماده  23قانون حمایت

ارتکاب چنین جرمی را در اختیار دارند ،لذا صدور

از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مورد اشاره

حکم مجازات تکمیلی همراه با مجازات اصلی با

قرارگرفته است .در این ماده مقررشده است:

توجه به انواع گوناگون آنکه شامل منع از اشتغال

«هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد

به شغل یا حرفه معین و همچنین توقیف وسایل

حمایت این قانون است به نام خود یا به نام

ارتکاب جرم نیز میشود و میتواند در پیشگیری از

پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً عامداً به نام

تکرار جرم و همچنین بازداشتن سایر افراد از

شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده ،نشر یا

ارتکاب جرم مزبور مناسب باشد ،امری مفید و

پخش یا عرضه کند ،به حبس تأدیبی از شش ماه

قابلقبول خواهد بود.

تا سه سال محکوم خواهد شد ».با توجه به اینکه

ممانعت از نشر ،پخش و عرضه کتب و نشریات و

در متن ماده لزوم ایجاد نتیجه مجرمانه به ضرر فرد

آثار صوتی از دیگر مصادیق حمایت قانونگذار از

صاحب اثر یا شخص ذینفع مورد تصریح قرار

آثار ادبی و هنری است .با توجه به ماده  7قانون

نگرفته و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین ،جرم

ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ،نشر

موضوع این ماده یک جرم مطلق تلقی میشود و

و پخش و عرضه نشریات و آثار صوتی جرم قلمداد

مقیّد به اضرار پدیدآورنده نیست (الستی،1383 ،

شده است .ماده  7قانون ترجمه اشخاصی را که

.)67

عالماً عامداً مرتکب تکثیر کتب و نشریات ،ترجمه
و نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی شدهاند
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را عالوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس

ترک فعل نمیتواند موجد این جرم باشد .موضوع

جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم مینماید.

جرم ارتکابی نیز ترجمه متعلق به دیگری است که

عمل فرد مرتکب در اینجا نیز مثل حالت قبل ،نشر

فرد مرتکب آن را بدون اجازه و رضایت پدیدآورنده

و پخش و عرضه اثر دیگری است ،با این تفاوت که

چاپ و  ...مینماید.

درمورد ماده  7قانون ترجمه و تکثیر عمل مرتکب

در اینجا هر کس اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

محدود به کتب و نشریه و آثار صوتی شده و در

اگر ترجمه دیگری را بدون رضایت وی چاپ یا

ماده  23قانون حمایت از حقوق مؤلفان این نشر و

پخش یا نشر کند ،مشمول این ماده است .ممکن

پخش و عرضه شامل تمام آثار متعلق به فرد دیگری

است نشر ترجمه یا چاپ آن با قراردادی به فرد

میشود که مشمول قانون حمایت قرار میگیرند.

دیگر یا مؤسسهای واگذارشده باشد .بدین نحو که

در مورد این ماده هم عمل مرتکب تنها با فعل قابل

مترجم با عقد قراردادی اجازه انتشار یا چاپ و

تحقق است و ترک فعل نمیتواند موجد این جرم

پخش ترجمههای خود را در عوض دریافت مابهازاء

باشد .موارد مذکور در این ماده نیز حصری است و

به فرد یا مؤسسه مذکور واگذار نماید .بدین ترتیب

تنها شامل کتب و نشریات و آثار صوتی میشود و

صاحب مؤسسه یا فرد طرف قرارداد اجازه انتشار و

نمیتوان موارد مشابه را بدان تسری داد ،بلکه این

چاپ ترجمهها را خواهد داشت .منتها باید توجه

موارد اگر در عداد آثار مورد حمایت قانون حمایت

داشت که «در اینجا رابطه ناشر با مؤلف یا مترجم

از حقوق مؤلفان باشند ،با توجه به آن قانون میتوان

مانند رابطه مستأجر با موجر است و همانطور که

آنها را مورد حمایت قرارداد.

در اجاره باید منفعت و عوض مالی و مدت اجاره

یکی دیگر از جرائمی که در حیطه کلی جرم نشر

معلوم باشد ،در اینجا نیز باید تعداد نسخههایی که

و پخش و عرضه آثار دیگری قرار میگیرد ،جرم

چاپ میشود و مدت چاپ مشخص بوده و منفعت

نشر و پخش و چاپ ترجمه دیگری است .ماده 24

نیز معلوم باشد» (افتخارزاده .)122 ،1376 ،و اگر

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و

بدون وجود چنین رابطهای یا با اتمام مدت عقد،

هنرمندان مقرر میدارد« :هرکس بدون اجازه

فرد اقدام به نشر یا چاپ ترجمه دیگری نماید،

ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و

مشمول این ماده خواهد بود؛ چرا که اتمام مدت

پخش و نشر کند ،به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک

عقد و قرارداد نیز بهمنزله آن است که اصالً عقدی

سال محکوم خواهد شد ».عمل فرد مرتکب در این

در زمینه مربوطه دیگر وجود ندارد.

جرم ،چاپ و پخش و نشر است و این موارد بهطور

نشر و پخش و عرضه آثار سمعی و بصری و جرائمی

حصری مورداشاره مقنّن قرارگرفته و بدیهی است

که ممکن است در این حیطه بهوقوع بپیوندد ،در

که نمیتوان موارد مشابه را به این ماده تسری داد.

قانون اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در

ضمن اینکه این جرم نیز با فعل قابل تحقق است و

امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز
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مینمایند مصوب  1386پیشبینی شده است .البته

شخص دیگری غیر از پدیدآورنده اصلی اثریا کسی

توجه به متن قانون فوقالذکر نشان میدهد که این

که حق نشر ،پخش و عرضه اثر سمعی و بصری به

قانون در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری

او واگذار شده است ،مرتکب جرم نشر و پخش

نمیتواند باشد؛ چرا که در این قانون اشاره به

غیرقانونی آثاردارای مجوز صادره ازوزارت فرهنگ و

حاالت مختلف تولید ،نشر و پخش آثاری شده است

ارشاد اسالمی شود ،عمل وی مشمول ماده 23

که مستهجن بوده و بهنوعی از ویژگی ضداخالقی و

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و ...خواهد شد .اما

ترویج فساد برخوردارند .تنها نکتهای که در این

اگر چنین فردی اقدام به نشر و عرضه غیرقانونی

قانون میتوان در باب حمایت از مالکیت فکری

آثار فاقد مجوز نماید  ،عمل وی مشمول تعدد

بدان اشاره کرد ،اشاره به ماده  2این قانون میباشد

معنوی شده و به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

که اشاره به لز وم اخذ مجوّز از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برای نشر  ،پخش و عرضه آثار مجاز

 .2-3-۵حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنري

و مورد حمایت قانون است (الستی.)64 ،1383 ،

در حقوق مصر

ماده  2این قانون مقرر میدارد« :هرگونه فعالیت

در حقوق مصر نیز از حقوق مالکیت ادبی و هنری

تجاری در زمینه تولید ،توزیع ،تکثیر و عرضه آثار،

حمایت شده است .بر اساس ماده  140قانون

نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به

حمایت از مالکیت فکری مصر ،از همه

اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد.

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و بهویژه آثار زیر

متخلّفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون

حمایت میشود -1 :کتب ،کتابچهها ،مقاالت،

میلیون

نشریات و آثار مکتوب دیگر -2 .برنامههای رایانهای

میشوند».

 -3پایگاههای داده اعم از این که بهوسیله رایانه

همانطور که مشاهده میشود ،اشاره این ماده فقط

قابل خواندن باشد یا غیر آن -4 .سخنرانیها،

به کسب مجوز الزم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد

نطقها ،موعظهها و دیگر آثار شفاهی ضبطشده-5 .

اسالمی بوده و برای تخلف از این امر هم تنها جزای

آثار نمایشی ،آثار نمایشی موسیقایی و نمایش

نقدی مقرر نموده است .بنابراین هرگاه پدیدآورنده

بیصدا (پانتومیم)  -6آثار موسیقایی با کالم یا

اصلی اثر یا کسی که حق نشر،پخش و عرضه اثر

بیکالم -7 .آثار شنیداری دیداری -8 .آثار معماری.

سمعی و بصری به او واگذار شده است ،در صورتی

 -9آثار نقاشی با خطوط یا رنگی ،مجسمهسازی،

که بدون اخذ مجوزالزم از وزارت فرهنگ و ارشاد

لیتوگرافی ،چاپ بر منسوجات و دیگر آثار هنرهای

اسالمی اقدام به نشر ،پخش و عرضه اثر رادیویی،

زیبای مشابه -10 .آثار عکاسی و آثار مشابه آن

سینمایی یا تلویزیونی نماید ،به مجازات مقرر در

 -11آثار هنرهای کاربردی و ترسیمی  -12تصاویر

ماده فوق محکوم خواهد شد .اما درصورتی که

توضیحی ،نقشههای جغرافیایی ،کروکی و آثار

()10.000.000
()100.000.000

ریال
ریال

تا

یکصد
محکوم
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سهبعدی مربوط به جغرافیا یا توپوگرافی یا

برنامه رادیو تلویزیونی اصلی یا کپیهای آن و

طرحهای معماری  -13آثار اشتقاقی ،با رعایت

توقیف مواد به کار رفته برای باز نشر اثر یا اجرا یا

حقوق مقرر برای آثار اصلی عنوان اثر در صورت

آوانگاشت یا برنامه رادیو تلویزیونی یا تهیه

ابتکاری بودن مشمول حمایت است .پدیدآورنده و

نسخههایی از آن منوط به این که مواد مذکور فقط

قائممقام او حق کنترل واگذاری نسخه اصلی اثرش

برای بازنشر اثر یا آوانگاشت یا برنامه رادیو

را دارد و درنتیجه آن مستحق دریافت درصد

تلویزیونی قاب ل استفاده باشد )3 .اثبات نقض حق

معینی میشود که حداکثر ده درصد عواید حاصل

حمایتشده )4 .ارزیابی درآمد حاصل از بهرهبرداری

از هر انتقال نسخه مذکور خواهد بود .حق

از اثر یا اجرا یا آوانگاشت یا برنامه رادیو تلویزیونی

پدیدآورنده در منع ثالث از واردکردن ،استفاده،

و توقیف این درآمد در همه موارد.

فروش با توزیع اثر حمایتشدهاش طبق این قانون

بر اساس ماده  181قانون مالکیت فکری مصر ،هر

زایل میشود هرگاه در هـر کشوری آن را مورد

کس یکی از اعمال زیر را مرتکب شود به حداقل

بهرهبرداری و تجاریسازی قرار دهد یا برای این امر

یک ماه حبس و حداقل پنجهزار و حداکثر دههزار

به ثالث اذن بدهد .حمایت از حق پدیدآورنده و حق

پوند یا یکی از این دو مجازات محکوم میشود)1 :

کسی که اثر او را به زبان خارجی ترجمه کرده است

بیع یا اجاره اثر یا آوانگاشت یا برنامه رادیو

نسبت به ترجمه اثر به زبان عربی زایل میشود

تلویزیونی حمایتشده طبق مقررات این قانون یا

هرگاه پدیدآورنده یا مترجم اصالتاً یا بهواسطه

عرضه آن برای مبادله آن به هر شکل بدون اذن

دیگری این حق را طی سه سال از تاریخ اولین نشر

مکتوب پدیدآورنده یا دارنده حقوق مجاور)2 .

اثر اصلی یا ترجمه اجرا نکرده باشد (حافظ أحمد،

تقلید اثر یا آوانگاشت یا برنامه رادیو تلویزیونی یا

.)188 ،2013

فروش یا عرضه آن برای فروش یا مبادله یا اجاره با

مطابق ماده  179قانون حمایت از مالکیت فکری

علم به تقلیدی بودن آن )3 .تقلید اثر یا آوانگاشت

مصر ،در صورت نقض هر یک از حقوق مقرر در این

یا برنامه رادیو تلویزیونی در کشور که در خارج

قانون مذکور در خصوص حقوق مؤلف و حقوق

منتشر شده یا فروش یا عرضه آن برای فروش یا

مجاور ،رئیس دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل

مبادله یا اجاره یا صادر کردن آن به خارج با علم به

دعوا بنا به درخواست هر ذینفع میتواند بهطور

تقلیدی بودن آن )4 .انتشار اثر یا آوانگاشت یا

اختصاری دستور اجرای یک یا چند مورد از

برنامه رادیو تلویزیونی یا اجرای حمایتشده طبق

اقدامات زیر با اقدامات تأمینی مناسب دیگر را صادر

مقررات این قانون از طریق ابزار رایانهای یا اینترنت

کند )1 :توقف انتشار اثر تألیفی یا اجرا یا آوانگاشت

یا شبکههای اطالعاتی یا ارتباطی یا وسایل دیگر

یا برنامه رادیو تلویزیونی یا نمایش یا تکثیر یا

بدون اذن مکتوب پدیدآورنده یا دارنده حقوق

ساخت آن )2 .توقیف اثر یا اجرا یا آوانگاشت یا

مجاور  )5ساخت یا مونتاژ یا واردکردن به قصد بیع
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یا اجاره هر گونه دستگاه یا وسیله یا ابزار

حقوق مالکیت فکری ،پیشبینی ضمانت اجرای

طراحیشده یا تهیهشده برای ممانعت از ابزار

کیفری است .جبران خسارت ،جریمه و جزای

حفاظت فنی مانند رمزنگاری و غیره که پدیدآورنده

نقدی ،شالق و حبس مهمترین مجازاتهای

یا دارنده حقوق مجاور آن را به کار میبرد)6 .

پیشبینیشده در نظام حقوقی دو کشور در این

حذف ،بیاثر کردن یا معیوب کردن با سوءنیت

خصوص است .با این تفاوت که در خصوص مصر،

هرگونه حفاظت فنی مانند رمزنگاری و غیره که

بیشتر مجازاتها بهصورت جریمه و جزای نقدی

پدیدآورنده یا دارنده حقوق مجاور آنها را به کار

است اما در حقوق ایران ،شالق و حبس نیز

میبرد )7 .نقض هرگونه حق اخالقی یا مادی

پیشبینی شده است که به نظر میرسد نیازمند

پدیدآورنده یا حقوق مجاور که در این قانون

بازنگری و تغییر در راستای جایگزینی با جزای

مقررشده است.

نقدی است .قوانین مالکیت معنوی مصر به صورت

در صورت تعدد آثار ،آوانگاشتها یا برنامههای رادیو

یک نظام منسجمتر و بهروز تدوینشده برخی از

تلویزیونی یا اجراهای موضوع جرم ،مجازات متعدد

قوانین ایران با توجه به پیشرفت این شاخه حقوقی

میشود .در صورت تکرار ،مجازات حداقل سه ماه

و گسترش روزمره آثار ادبی و هنری دیگر از

حبس و حداقل پنج هزار و حداکثر پنجاههزار پوند

جزئیات کافی برخوردار نیست که افراد بتوانند با

خواهد بود .در همه موارد ،دادگاه به مصادره

مراجعه به آن در محدودههای قانونی عمل کنند.

نسخههای موضوع جرم یا حاصل از آن و همچنین

پدیدآورندگان در این موارد با تضییع حق خود

تجهیزات و وسایل بهکار رفته در ارتکاب جرم حکم

مواجه خواهند شد .بهعنوان نمونه میتوان به انتقال

خواهد داد .دادگاه میتواند ضمن صدور حکم

دیجیتالی و اینترنتی موسیقی اشاره کرد که آثار

محکومیت ،برای مدت شش ماه دستور تعطیل

هنرمندان این شاخه را در معرض تعرض قرار

کارگاهی را صادر کند .که محکومعلیه آن را برای

میدهد بدون آنکه قانونی وجود داشته باشد تا

ارتکاب جرم به کار برده است .در صورت تکرار

بتواند با این تعرضات مقابله نماید .در مورد قوانین

جرمهای موضوع بندهای دو و سه این ماده دستور

مربوط به مالکیت صنعتی نیز گذشته از عدم وجود

تعطیلی اجباری خواهد بود .دادگاه دستور انتشار

قانونی جامع و مستقل که بتواند همه

خالصه حکم محکومیت را در یک یا چند روزنامه

زیرمجموعههای این شاخه حقوقی را یکجا تحت

به هزینه محکومعلیه صادر خواهد کرد.

حمایت قرار دهد و قضات و صاحبان حق را از
مراجعه به قوانین مختلف جهت یافتن حقی که

 .۶نتیجه

برای این افراد متصور است ،بینیاز سازد و جلوی

نتایج بررسیها نشان داد در حقوق ایران و مصر

تشتت آراء نیز گرفته شود و نیاز مبرم به تصویب

یکی از مهمترین سازوکارهای حمایت کیفری از

چنین قانون جامع و واحدی ،اشکاالت و نقایص
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مهمی وجود دارد .ازجمله این اشکاالت میتوان به

 .8تضاد منافع

فقدان هرگونه حمایت صریحی از اسرار تجاری

در این پژوهش ،تضاد منافعی وجود ندارد.

اشاره کرد .علیرغم اینکه اسرار تجاری جزء
مهمترین زیرشاخههای مالکیت صنعتی میباشد و
حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم
که منجر به توسعه اقتصادی کشور گردد ضروری
است ،اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این
امر مهم غافل مانده و هیچگونه اشارهای به این مورد
نداشتهاند و مجبوریم بر اساس سایر قوانینی که
وجود دارند این شاخه را نیز تحت پوشش قرار
دهیم که این قوانین نیز نتوانستهاند آن چنانکه
باید این حقوق را مورد حمایت قرار دهند .رفع این
خالء قانونی از آنجا که امروزه تجارت امری فراگیر
و بینالمللی شده و الزم است که اسرار تجاری هر
تاجر مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در توسعه
اقتصادی مؤثر واقع شود ،ضرورتی اجتنابناپذیر
است .فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم
رایانهای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
بهطور ضمنی و محدود این حق را مورداشاره و
حمایت قرار دادهاند .نقص مهم دیگر در قوانین
مربوط به مالکیت صنعتی ناکافی بودن ضمانت
اجراهای مقرر در این قوانین در تضمین حمایت از
حقوق افراد میباشد.
 .7سهم نویسندگان
کلیه نویسندگان بهصورت برابر در تهیه و تدوین
پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.

1400
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