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 چکیده

در  یاقتصواد دارد و کشورها ییدر شوکوفا ییسزابنقش  ی،نوآور به قیبا تشو یصنعت تیحقوق مالک

 نودیماکموک ن دیلتو وصنعت  شرفتیپ توانند بهیکارآمود مو نیقوان  یباتصو رانیحال توسعه همچون ا

 و اگرچهنبوده هوا مثمر آنها در دادگاه حیصح یمقررات مناس  بدون اجرا کوه صرع وجود اسوتو واضوح 

عدم مقابقت  رینظ یآراء فقه و یتوسعه تعاون اجتماع، همانند لزوم گرد  آزاد اطالعات ییهاهینظر

 به جهوتولی  دانندیرا موجه نم یفکر تیاز مالک تیحما ی،با نظامات اسوالم یفکر تیاز مالک تیحما

ت جواموع، شوناخی اقتصاد ی واجتماع ،یعلم شرفتیدر باال بردن شاخص پ وتیحمااین  نیوادینقوش بن

 ۀحوزنیز  و یچه داخلو ،یجهان حها چه در سقاز آن تیو حما یآورندگان اموال فکردیپد یحقوق برا

گفت  می توانتسامح  یبا اندک. است یافته گسوتر  آن ۀحوز جیتدربقرار گرفته و   ر یمورد پذ یفقه

که در جهت  ونیاصل مسلم است و اما ا کی یآورندگان اموال فکردیاز حقوق پد تیکوه امروزه حما

حقوقدانان  نیچگونوه باشود محول مناقشه ب وتیحمانحوۀ اتخا  گردد و  یتیحما یچه راهکارها ،تیحما

و در فرد لزوم  کیفری تیعودم لوزوم حما وایث در موورد لوزوم بح مناقشات، نیاز جمله ا و باشدی م

ی ضمانت و اقسام آن بوه بررسو یصنعت تیمفهوم مالک یاز بررس پس مقاله نیا در آن است. یچگونگ

ی و للالم نیب یهاونیو کنوانس رانیا یدر نظام حقوق یصنعت وتیاز نقض حقوق مالک یناش یفریکاجرا

ری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی پرداخته قانون الحاق دولت جمهو

 .شده است هنهاد انیبن یصنعت تیاز مالک تیدر حما یفریک یاجراهاکوه چوه ضومانت و می بینیم

 یهاونیکنوانسی، حقوق ایران، فریک یضمانت اجرای، نقض حقوق، صنعت تیمالک کلیدواژه ها:
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 مقدمه

ت موی تووان ا عوان أشود که به جور ها محسوب می اساس گرد  چرخه زندگی انسان ،الکیتم

با موال بووده اسوت و اهمیوت  ،داشوت نزدیک ترین علقه ای که بشریت از همان ابتدای تاریخ داشته

یکی از  مالکیوت توا آنجاست که آن را در زمره حق و از ارکان عدالت نیز دانسته اند و در واقع مالکیت

رود و در  لفه های حق و همچون آزادی و دموکراسی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان به شمار میؤم

نتیجه جامعوه هوا مجبورند که در تعهد خود برای حفظ حق مالکیت در برابر اهداع دیگر توازن برقرار 

ها  زمره حقوق اولیه انسانحق مالکیت را در  ،اعالمیه جهانی حقوق بشر 0و بوه هموین دلیل ماده  کنند

هر شخصی منفرداب یا به طوور اجتمواع حوق مالکیوت دارد و احودی »: دانسته اسوت و به موج  این ماده

  .«را نموی تووان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود

هر چند مالکیت به عنوان حقوق ملت  کر  ،می ایرانالقانون اساسی جمهوری اس بیست و دوماصل در

می الهای نظام اقتصادی جمهوری اس مالکیت خصوصی را از پایه چهل و چهارم،ده اما در مقابل، اصل نش

 داده اند. قرار به صراحت آن را مورد حمایت چهل و ششم وچهل و هفتم شوناخته و دو اصول 

کس    و کوار مشوروع خویش است و هیچسحاصل ک کهر کس مال»چهل و ششم: به موج  اصل 

و طبق « .به عنوان مالکیت نسبت به کس  و کار خود امکان کس  و کار را از دیگری سل  کند تواند نمی

کیت مال؛ است محترم، مالکیت شخصی کوه از راه مشوروع باشد» :قانون اساسی نیز چهل و هفتمصدر اصل 

ی حقوق ینبهوا مبادرت به پیشفکری بخشی از مالکیت است که حاصل فکر و اندیشه انسان بوده و دولت

  «فریننده آن در قووانین و مقوررات نموده اند.آانحصاری، اختصاصی و البته موقتی برای 

ه نظر، بحقوق مالکیت فکری بر دو قسم است: حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری. 

و وده آفری در حوزه صنعت و تجارت ویمالکیت صنعتی عبارت است از مالکیت انسان بر آنچه که اندیشه 

هوایی اسوت کوه در  یول یا به طریق قانونی یا به صورت اعتباری از آن خود کرده، که از انوواع مالکیت

مالکیت خصوصی، مورد حمایت عام قانون اساسی قرار گرفته است. مالکیت ادبی و هنری نیز شاخه دیگری 

 پردازد. میبا آن تبط رایوت وحقوق مراز مالکیت معنوی است که به حقوق ناشی از کپوی

در ادامه به بررسی مفهوم مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت و با این نهاد حقوقی آشنا خواهیم شد، و 

لیت کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران خواهیم ؤون به بررسی مسآبعد از 

ت اجراهای کیفری در حمایت از مالکیت گوذار ایوران چوه ضومانپرداخت و خوواهیم دیود کوه قوانون

 بینی نموده و این نهاد حقوقی را مورد حمایت خود قرار داده است.صنعتی پیش
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 مفهوم مالکیت صنعتی و مبانی حمایت از آن -0

ر موورد بررسوی قورا فکریمت ابتدا مفهوم مالکیت صنعتی به عنوان شاخه ای از مالکیت سدر این ق

 د.ش مبانی حمایت از این دسته از اموال فکری ارزشمند مورد تحلیل واقوع خواهود ت و متعاقبابفخواهد گر

 مفهوم مالکیت صنعتی -0-0

ی و گوذاربین الملل، تجارت الکترونیک، سورمایه تامروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجار

نووان ت صنعتی بوه عروابط اقتصادی روبه رشد بر کسی پوشیده نیست. به طور کلی نظام حقوق مالکی

ه و ابزاری مهم برای توسوع ین المللییکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سقح ملی و ب

ت که حمایو به اضافه این ،یافته معرفی شده استپایودار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه

ننده در تسهیل موجبات انتقوال فنواوری کثر از حقوق مالکیت صنعتی عامل بسیار مهم و تعیینؤقووی و م

های معین اقتصادی است که برای توسعه پایودار گذاری مستقیم خارجی در بخشو نیز در جل  سرمایه

های اقتصوادی و صونعتی  سیاسوت ،امری حیاتی تلقی می شود و در کشورهایی که در روند آزادسوازی

یکوی از مهمتورین عوامول ضوروری بورای  ،ی و نیرومندرا تجربه می کنند، وجود نظام مالکیت فکری قو

 های صونعتی وتضمین روند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن می تواند تجدیود سواختار بخش

و متوسط برای اسوتفاده از نظوام مالکیوت گذاری کوچک تجاری و در نهایت تشویق و ترغی  سرمایه

در تعریف و مفهوم مالکیت صنعتی به . ه اقتصادی و فناوری ملی باشدفکری به عنوان ابزاری برای توسع

مالکیت صونعتی، مجمووع حقووق و سولقه اقتوداری اسوت کوه بور موضوعات  توان گفت:طور کلی می

شده ای کوه خصوصویات صونعتی یوا تجارتی داشته مختلف صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق

و به مالک آن حق می دهد تا به طوور انحصواری، ولوی مووقتی از آن استفاده و باشد، بار می شود 

  (15: 0191)امامی،  برداری نماید.بهره

تعریف قانونی در نظام حقوقی ایران و در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان  ،از مالکیت صنعتی

 از گوذارانقوانون خوودداری علوت ودرسمی نظر به و گرددنمی مالحظه …از جمله فرانسه، انگلیس، و

 ی،صونعت مالکیوت موضوعات از هوریوک کوه باشد آن موضوعات تنوع صنعتی، مالکیت قانونی تعریف

ف موضوعات متعدد مالکیت مختل خصوصیات کردن جمع و دارد را خود مخصو  ویژگی های و اوصاع

ندان آسان نیست و به فرد امکان نیز در صنعتی در یک تعریف قانونی که بتواند جامع و مانع باشد چ

های بین المللی از جمله  عمل مشکالت فراوانی در پی خواهد داشت و شاید به همین دلیل در کنوانسیون

و اصالحات انجام  0661مارس  61کنوانسیون پوواریس بوورای حمایووت از مالکیووت صوونعتی مورخ 
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ی تعریوف نشوده اسوت و بعضوی از حقوقدانان هم از تعریف شده در این کنوانسیون نیز، مالکیوت صونعت

 (616: 0167 جعفرزاده،) .مالکیت صنعتی خودداری کرده اند

اما همانقور که گفته شد در تعریف مالکیت صنعتی به طور کلی می توان گفوت: مالکیوت صونعتی، 

ر اختراعات و هرگونه پدیده مجمووع حقوق و سلقه یا اقتداری است که بر موضوعات مختلف صنعتی، نظی

وا دهد ت خلق شده ای که خصوصیات صنعتی یا تجارتی داشته باشد، بار می شود و به مالک آن حق می

 بوه طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند.

 مبانی حمایت از مالکیت صنعتی -0-2

د در قال  قاعده احترام موال قورار توانمبانی و علل حمایت از مالکیت صنعتی، همانند سایر اموال می

بوا این ؛ داشتن احترام مال آنوان اسوتهگگیرد و مقصود از آن مصونیت اموال مردم از تجاوز و تعدی و ن

ل که یالاین د نماید ومالکیت صنعتی را توجیه می حمایت از ،حال عالوه بر قاعده کلی فوق، دالیلی ویژه

وندگان بور اصول حمایت از مالکیت ساز ایرادهای برخوی از نوی برخی جنبه عمومی دارند، صرع نظر

 ه بهآزادان ردم بایدمکه برخی معتقدند حس  اصول جریوان آزاد اطالعات،  و توضیح این باشد صنعتی می

، نامقلوب بر ارتقا سقح نوآوری ثیردسترسی داشته باشند و حمایت از مالکیت صنعتی ضمن تأ العاتاط

و  کر  تواند صوحیح باشدنمی گاهو این ادعا هیچ نماید ابت آزاد را در نقفه خفه میدر نهایت اصل رق

ه ب نیز یلالاز حرکت باز دارد و این د أتواند این ادعا را در مبدمی یل حمایت از مالکیت صنعتی نیزالد

 (065: 0196 میر حسینی،) :تندس یل ه  شر

 القیتترغیب خ-0-2-0

 ت صنعتی از ویژگی های نو و مبدعانه برخوردارند و برای تحصیل آن ها تال تقریباب کلیه حقوق مالکی

را برای پدیود آورنودگان  آنالیزهای الزمارزشمند، مقالعات وحمایت از این دسته از های فراوانی شده است

راهم فگذاری را برای سرمایه الزمهای داشتن امنیت  دهد و زمینه می آثار ارائه آن به منظور خلق مجدد

  که در دادگاه بخش رود ایلنود مقور cov Bicron corp oil Kewaneeدر دعوای  . برای مثالوردآمی 

 کید نمووده اسوت و ترغیو أالذکر ت فوق شود دادگاه به صراحت بر حمایت از مالکیت صنعتی بر مبنای

 (100: 0197)نظام الملکی، .ه استستمهم حمایت دان تجها را از القیتبوه خ
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 ممانعت از رویه های ضد رقابتی -0-2-2

مقتضی آن است که  ،این اصل .تجاری و اقتصادی است عالم در اقتصاد امروز اصل بر رقابت آزاد میان

با رعایت قواعد قانونی وارد شبکه تولید و توزیع شده و بوا تواند  هر کس در گستره بازار آزاد رقابتی می

ین اصلی ا مبنار چه مضاعف برای جل  مشتری نماید وحقوق رقابت، بیشتر، تال  ه تها و خدماالارائه کا

هوا و رقابت  رویههای بازاری است و در عین تنظیم و ممانعت از ایجاد انحصار سعی بر آن دارد تا از رویه

و یکی از مهمترین  نماید تغیرمنصفانه جلوگیری نموده و اشاعه دهندگان و مرتکبان آن را مجازا

جلوگیری از سووء اسوتفاده از حقووق مالکیوت  ،وگیری از رقابت غیرمنصفانه و ناعادالنههای جلمصداق

و در صورتی که رقبا بتوانند به هر طریق از اسرار تجاری  باشد ها میصنعتی از طریق تحصیل متقلبانه آن

ورنود ی را به عمل آبینی آینده کاری رقی  خود، به راحتی اقداماتتوانند با پیش آگاه شوند، می رقی  خود

ظر به ن و ایشان و حذع رقی  مقابل و در نهایت ورود ضرر به مال اسرار تجاری شود فتادنکوه باعوث جلوا

ضای مجازی اقدام به وضع ف ترسدر مورد اسرار تجاری در ب ،گذار ما با لحاخ این دلیلرسد که قانونمی

های به منظور حمایت از رقابت»دارد:  اشعار میموده که ن 0166مصوب الکترونیک تقانون تجار 50 ماده

اسرارتجاری و اقتصادی بنگاه ها و مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی 

جرم محسوب و مرتک  به  ک،لث در محیط الکترونیثابرای خود و یا افشای آن برای اشخا   موسسات

تحصیل و سوء استفاده از حقوق مالکیت  ،و به موج  این قاعده .یدمجوازات مقرر در این قانون خواهد رس

صنعتی متعلق به دیگری، سب  نقض قواعد حقوق رقابت و گستر  عدم امنیت و ربا در معامالت می 

 (066: 0195، شیخی.« )گردد

 حق انحصاری اشخاص بر حقوق مالکیت صنعتی خود -0-2-3

باشوند کوه بوه اسوتناد آن،   هنی خود می تتراوشات به سبتمام اشخا ، دارای حق انحصاری ن

حوق نظارت بر انتقال، فرو ، استفاده و ممانعوت از هرگونوه سووء اسوتفاده تجواری و اقتصوادی و افشای 

غیرمجاز را دارند و این حق، شبیه به حق مالکیت است اما تفاوت آن بوا حوق مالکیوت آن اسوت کوه 

ی بودن موضوع مالکیت را در خود ندارد و لذا، در صورتی که هر شخص بتوانود ایرادهایی نظیر لزوم ماد

به راحتی حقوق مالکیت صنعتی دیگری را فا  نماید، این حق بنیادین وی مورد نقض قرار می گیرد و 

یت خود را از دسوت داده است کماند و هر سری که افشا شود مالدیگر جایی برای اعمال این حق باقی نمی

ازی ستوانند به راحتی از آن استفاده نمایند، بدون این که بتواننود موانع یکدیگر در تجواری مه میو ه

شوند لقی میت کشوند و البته برخی از نویسندگان معتقدند آن دسته از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی مال
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تجاوز بوه حقووق مالکیت و ها معادل جواز داشتن سایه حمایتی قانون و اجازه دسترسی آزاد به آن که بر

قوق زیورا ح رسد ایون دیودگاه صوحیح نباشود، تر اتالع مال دیگران باشد و به نظر میبه بیانی صریح

مالکیت صنعتی همواره ارزشمند است و به دارنده آن مزیوت رقوابتی برتور موی دهود و هموین ارزشمندی 

 یسندگانوه برخی نوکچنانی موی نمایود، وانگهی هومبه طور ضمنی داللت بر مالکیت داشتن مالکیت صنعت

در علم اقتصاد به جای لفظ مال از اصوقال  ارز  و بوه  اند،به درستی ا عان داشته همچون دکترامامی

نمایند و بنابراین باید ابراز  نظر نمود که در گستره جای لفظ مالیت از اصقال  ارزشمندی استفاده می

تواند هر تصورع موادی و حقووقی  حقوق شبه مالکیت را بر مال خود دارد و می ک،مال، مالکیت صنعتی

 نسبت به آن اعمال نماید. 

 شدن بالجهت  رامنع دا -0-2-0

یلی که برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند مورد نظر قرار گیرد، قاعده عقلی الر از دگیکی دی

یت حقوق ناشی از مالکیوت صونعتی کپذیر  مال ترو توضیح این که در صو جهت استالشدن ب امنع دار

از اسباب  کر شده در مواده  کی بدون احراز هر یستقل و ارزشمند، هرگاه کنمال م کبوه عنوان ی

ولی تسها مبر آن النهناعاد تها تصرع نماید، به صور یابد و در آن القانون مدنی بر این حقوق استی001

المثل منافع استیفاء شده را به مالوک آن بپردازد  رتن بوده و باید اجضام ،وضع ید تشوده است و در صور

و البته این امر در صورتی اتفاق می افتد که شخص ثالث بدون ا ن بر این حقوق دست یافته باشد وگرنه 

به آفرینش این دسته از اموال فکری ارزشمند نمایود، حس  قاعوده  تخود مبادر ،هنگامی که شخص

مالکیت صنعتی خود بوه عمول  درتواند انحاء تصرفات مادی و حقوقی را  ده تلقی شده و میحیازت، دارن

می و ضوروری بوه نظر زاتوان دریافت حمایت از مالکیت صنعتی اموری الچه  کرگردید میآورد. حس  آن

ترسی صل دسمی رسد و نظر کسانی که بر عدم امکان حمایت از این دسته اموال فکری ارزشمند به استناد ا

ت ه لزوم حماییتوان گفت پوذیر  نظورباشد و می موجه نمی نمایند، آزاد به جریان اطالعات استدالل می

هوای قراردادی، چه  از مالکیت صنعتی و به طور کلی مالکیت معنوی به عنوان مال، چه در قالو  حمایت

معوه در بوردارد و مضرات اندکی های غیرقراردادی، منافع بسیاری در جهوت رشود اقتصوادی جا حمایت

 .کندنمایند، را رفع می می  را که منتقدین حمایت از مالکیت صنعتی مقر

 ها وقوانین مرتبط با مالکیت صنعتیبررسی مختصرکنوانسیون-2

قوانین  ها ودرخصو  مالکیت فکری که مالکیت صنعتی نیز خود قسمتی از آن می باشد کنوانسیون

نامه نامه الهه، معاهده لوکارنو، توافقنسیون تریپس، کنوانسیون پاریس، موافقتمختلفی ازقبیل کنوا
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 مادرید، کنوانسیون برن، قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب

، قانون ثبت اختراعات، طر  های صنعتی و عالئم تجاری و غیره وجود دارد که درزیر به دلیل 0161

 وگیری ازاطاله کالم تنها به دو مورد اشاره شده و بررسی می گردد.جل

 کنوانسیون پاریس-2-0

میالدی در شهر پاریس به 0661مارس60کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درتاریخ 

ر می انامه های بین المللی در حوزه مالکیت فکری به شمترین توافقامضا رسید. این معاهده که از کلیدی

شامل ثبت اختراعات، عالئم و بوده که گستره وسیعی از موضوعات،  "مالکیت صنعتی"رود، ناظر بر

های جارافیایی)نشانی ها های تجاری، طراحی های صنعتی، یوتیلیتی مدل ها، اسامی تجاری، نشانهنشان

 واسامی مبدأ(، و جلوگیری ازرقابت غیرمنصفانه را در برمی گیرد.

ها تی نیز کنوانسیون پاریس، دارای یک مجمع و یک کمیته اجرایی است و تمامی دولتازلحاخ تشکیال

توانند عضوی از میالدی( را پذیرفته باشند، می0957که سقح حداقلی از مقررات اجرای توافق استکلهم)

این مجمع باشند. در این میان، کشور سوئیس یک استثناء محسوب شده و همواره در کمیته اجرایی 

 گزینند.گفتنی است که ایران نیز برایضویت دارد. اما سایراعضا مجمع را، کشورهای عضوکنوانسیون برمیع

(به این کنوانسیون ملحق گردید و در ادامه، 0117اسفند00)قانون مصوب0117نخستین بار، درسال

 یز رسمی گشت.، الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آخرین اصالحات این کنوانسیون ن0117درآ رماه 

الزم به  کراست که مقررات ودستورالعمل های اصلی کنوانسیون پاریس به سه دسته اصلی موضوعات 

 گنجد.ملی، حق اولویت و قوانین مشترک تقسیم می شوند که بررسی آن در این مقال نمی

 تقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکی -2-2

 0381 معنوی مصوب

مجلس شورای اسالمی، به دولت اجازه  0/7/0161درجمهوری اسالمی ایران مقابق ماده واحده مصوب

داده شده است که به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکلهم به تاریخ 

 میالدی با اصالحات بعدی بپیوندد.0957چهاردهم جوالی

تشکیل سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز باید گفت که پس ازتصوی  کنوانسیون درخصو  سابقه 

برای 0665برای حمایت ازحقوق مالکیت صنعتی وتصوی  کنوانسیون برن درسال 0661پاریس درسال

ای را حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، هریک از این دو کنوانسیون برای اداره امور خود اداره

میالدی نیز یک دفتر بین المللی مشترک بنام دفتر بین المللی متحد 0691و در سال بینی کردندپیش
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برای حمایت ازحقوق مالکیت معنوی جهت انجام امور اتحادیه های فوق تأسیس گردید و این دفتر نیز تا 

نیز کنوانسیون سازمان 0957میالدی زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد. درسال0957سال

انی مالکیت معنوی دراستکلهم به تصوی  رسید و از جمله وظایف آن نیزتأیید خدمات اداری اتحادیه جه

های پاریس و برن و دیگراتحادیه های مخصو  که در رابقه با اتحادیه های مزبور تأسیس شده اند، می 

یرفته شده به عنوان یکی ازسازمان های تخصصی سازمان ملل متحد پذ0970باشد. این سازمان درسال

 است.

 ولیت کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتیئمس -3

 ،های اجتماعی ق و هم نظم عمومی و نیز بعضاب مصلحت و دگرگونیالت دیدیم که هم اخسدر بخش نخ

ای این را دارند تا در برابر نقض حقوق مالکیت صنعتی از شدیدترین حربه حقوقی یعنوی کیفور بهره ضاقت

گیرد به نوام جورایم علیوه حقوق  ای از جرایم شکل میدسته براین با توجیه جرم انگاری،و بنا گیری شود

حال پرسش بنیادین و اولیه این اسوت کوه رفتارهوای نواقض حقووق مالکیوت صنعتی  .مالکیت صنعتی

وه رفتارها گیرد؟ جرایم مالی، جرایم اقتصادی یا اینکوه ایون گون چه دسته ای از جرایم قرار می مرهدر ز

روند؟ پاسخ به این سوال ایون  نتیجه را خواهود داشوت کوه جرایم ضد خود دسته ای مستقل به شمار می

 مالی، اقتصادی، تجاری  یوا چیز دیگر؟ ؛حقوق مالکیت صنعتی را از دریچه چه موضوعی بررسی کنیم

جرایم ببریم و یافته های خود  تا پی به ماهیت این داشتدر ادامه سعی در پاسخ به سوال باال خواهیم 

 دسته بندی کنیم تا به نتیجه ای مناس  برسیم. ،اساس نوع را بر

 نوع جرایم علیه مالکیت صنعتی -3-0

ناظر به جرایمی است که مرتبط با مال هستند اعم از اینکوه موال موضووع جورم « جرایم مالی»عنوان 

به  متناظرگردد که  می  نیز مقر« جرایم علیه اموال» وانباشد یا وسیله جرم و در کنار این عنوان گاه عن

ر مال در جرایم علیه اموال گدی تبه عبار؛ تارهای مجرمانه بر ضد مال یا به طور دقیق تر حق مالی استفر

با این حال غالباب جرایم مالی و  وست توان از قرینه علیه یا ضد دان موضوع جرم است و این ادعا را می

توان شود، در حالی که می ته می شود و به جای هم نیز بوه کوار بورده میسموال یکی دانجرایم علیه ا

خواه مال ؛ ر به جرایم مرتبط با مال استظکه جرایم مالی نا تو به این صور جدایی انداخت بین این دو

د اشد مانننقش موضوع را داشته باشد مانند کالهبرداری وسرقت و خواه مال نقش وسیله جرم را داشته ب

اما اگر مالی در میان نباشد جرم نیز واقع  ؛تسو ربا که در این دو جرم عمل مجرمانه بر ضد مال نی ءارتشا

و از ایون رو ارتشاء و ربا در زمره جرایم مالی  نمی گردد و در واقع وسیله ضروری ارتکاب جورم اسوت
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می توان در دسته جرایم علیه آسایش ها را از حیث اعتباری و انتزاعی وب می شوند هر چند آنسمح

و در این دو جرم مال الرشا و مال الربوا هور دو وسویله ارتکاب جرم به شما می روند  داد عمومی نیز قرار

نه هدع اصلی که جرم به خاطر آن ارتکاب یابد، زیرا در این دو جرم قبل از اینکه به مال و صیانت از آن 

مت روابوط اداری و صوحت روابط معاملی و تجاری پرداخته الشود، به سو احترام به علقه مالکیت توجه 

 کتواند از معیارهای تفکی و جنبه عمومی و دولتی داشتن مال و شخصویت مرتکو  نیوز می شود می

در زمره جرایم  اموال عمومی و دولتی السال جرم اختثجرایم علیه اموال و جرایم مالی شود، به عنوان م

ی از تمسو البته ق دهند که آن را در  یل جرایم علیوه امووال قرار نمی آید و حال آن میاب سمالی به ح

که برداشت و تصاح  اموال اشخا  است موی توانود بوه عنوان جرم علیه اموال تلقی شود،  السجرم اخت

بودند  زیرا موضووع جورم در ایون جوا امووال اشوخا  اسوت نوه دولوت و شخصیت مرتک  یعنی کارمند

همچنین رضایت یا عدم رضایت نیز می توانود در برخوی عنواوین  یری در ماهیت آن نخواهد داشت وثنیز تأ

مجرمانه به عنووان معیوار نسبی تفکیک جرایم مالی از جرایم علیه اموال گردد و در جرایم علیه اموال، 

 که عنوان مجرمانه است و حال آن م برای تحققالزعدم رضایت صاح  یوا متصورع قانونی مال از عناصر 

رضایت صاح  مال از اجزای الزامی برای تحقق ؛ در برخی از جرایم موالی ماننود رشا، ربا و اخذ پورسانت

 (065: 0190 میر محمد صادقی،. )آید رکن مادی جرم به حساب می

ادی برخوی عکس در رکون موه به سخن دیگر در رکن مادی جرایم علیه اموال، عدم رضوایت و بو

گردد و با توجه به نمی ها عناوین مجرمانه محققشرط تحقق جرم است که بدون آن ،جرایم مالی، رضایت

ها ممکون اسوت موال از یک سو به  شود که در تحقق آن این معیار که جرایم مالی به جرایمی گفته می

م، بوین جورایم مالی و جرایم ر به عنوان وسیله جرگشود و از سوی دی  عنوان هدع یا موضوع جرم مقر

در بردارنوده مصادیق جرایم « جورایم موالی»علیه اموال رابقه عموم و خصوو  مقلوق اسوت و عنووان 

جرایم علیه امووال، ایورادپوذیر دانسته شده و معتقدند که به ال  و برخی اصق علیه اموال نیز خواهد بود

رری به خود مال زده نموی شوود بلکوه صدمه به حقوق ض ،جز جرم تخری  در سایر جرایم علیه اموال

ری ت صحیح ال اصق ،جرایم علیوه حقووق موالیال  آید و به این دلیل شاید اصق مالکانه اشخا  وارد می

باشد اما باید گفت حق مالی با مال تفاوتی ندارد و از ریشوه می « جرایم علیه اموال»نسبت به اصقال  

ی از وجود حق مالی است، یعنی رابقه ارزیوراهمیشه مال تعبیر ع دب موی گوردووسحوق موالی، موال مح

زیرا اشیاء مادی به این . اعتباری که شخص را بوه موال مربووط می کند و مفهومی جدای از آن ندارد

گوییم: این شیء مال ما می باشد  ل اشخا  قرار موی گیورد، مال محسوب می شود، اگر میااعتبار که م
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لذا حقوق ناشی از مالکیت صنعتی به عنوان  قیقت تعبیر از این است کوه بور آن حق مالکیت داریم ودر ح

باشد و در  ها، حمایت کیفری می قسمتی از حقوق مالی نیاز به حمایت دارد و یکی از این نوع حمایت

ع از بررسی مراجادامه به بررسی حمایت کیفری از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت و بعد 

گذار برای نقض حقوق ناشی از مالکیت صنعتی قضایی صالح به بررسی ضمانت اجراهای کیفری که قانون

 معین نموده خواهیم پرداخت. 

 نهادهای قضایی صالح -3-2

ها شایستگی رسیدگی به دعاوی و پرونده، نهادهای قضایی صالح نهادهایی هستند که بر اساس قانون

پس نهادهای قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم حوزه حقووق مالکیوت صونعتی مراجعوی ؛ را دارا هستند

تند که به حکم قانون صالحیت و شایستگی رسیدگی به این اعمال سرزنش آمیز را دارند و از زموان سه

ت و یصالح ،های قانونی مراجع قضایی متعدد ثار غیرقانونی و سرزنش آمیز تا پایان اجرای واکنشآکشف 

تکلیف رسیدگی به امر کیفری را دارند و هر یک به نوبه خود امر تعقی ، دادرسی و اجرای کیفور را هدایت 

کیت جرایم علیه حقووق مال نمایند و بدین منظور اولین رسالت آنها احراز صالحیت و توانایی رسیدگی بهمی

نوی و ایجواد دادگواه های بیپویش تضرور، صنعتی است و طبیعت خا  موضوعات مالکیت صنعتی

تخصصی مالکیت صنعتی را اجتناب ناپذیر می نماید و محاکم تخصصی منافع و مزایوای فراوانوی دارند و 

قضات این گونه محاکم به دلیل تخصص و تجارب باال در موضوعات حقوق مالکیت معنوی نسبت بوه قضات 

ستندتر و مفیدتری در جهت حمایوت از دارندگان تر اتخا  کرده و آراء ممحاکم عمومی تصمیمات کاربردی

آراء متحد الشکل و  نمایند و صدورها صادر می حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از نقض حقوق آن

منسجم و جلوگیری از صدور آراء متشتت و پراکنده از فواید دیگر این محاکم است که خود در نهایت 

مستحکم و یکپارچه در زمینوه حقوق مالکیت صنعتی گردد  تواند منجر به شکل گیری دکترین حقوقیمی

و این محاکم در مقایسه بوا محواکم عموومی در پوذیر  موضوعات حووزه حقووق مالکیوت معنووی از 

این توانمندی را هر چه بیشوتر  ،توانمندی باالیی برخوردارند و استفاده از کارشناسان و وکالی متخصص

سیر و اسوتنباط محواکم تخصصوی در مقایسه بوا محواکم غیرتخصصوی بوا دهد و نحوه تفافزایش می

آشنایی قضات بوا الگوهوای رسویدگی محودود و تکراری . حقوق مالکیت معنوی هماهن  تر است تضروریا

گردد و عالوه بور آن احتموال بوروز خقوا در تصمیم ها میبودن موضوعات باعث افزایش سرعت عمل آن

کاهش رسیدگی عالوه بر صرفه جویی در وقت موج  کواهش هزینه های  یابد وهش میگیری نیز کا

 (605: 0195 )شیخی، .گردد محاکم و کارمندان اداری آنها می
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های صنعتی  قانون ثبت اختراعات، طر  69اگرچه با توجه به رویه قضایی موجود و ماده  در کشور ما،

هوای عموومی یایی شع  خاصی از دادگواهرافنقشه های جاقانون حمایت از  01و عالئم تجاری و ماده 

ولی باید گفت سایر دعاوی کیفری حقوق مالکیت صنعتی کوه  کنند، تهران به این دعاوی رسیدگی می

خارج از قوانین مزبور است در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شوند که به تفصیل به آن خواهیم 

 پرداخت.

 نهادهای تعقیبی -3-2-0 

دادسرا تحقیقات مقدماتی را تا پایان اظهار نظر نهوایی در خصوو  اقودام ضود ، پس از کشف جرم

در صورت تخصصوی بوودن نهواد ، گردد و همانقور که بیان گردیودحقوق مالکیت صنعتی عهده دار می

واده الحاقی م مزایای ایجاد محاکم تخصصی بر امر تحقیق نیز حاکم خواهد بود و با توجه به بند ،تعقی 

دادسورا عهوده دار ، با اصالحات و الحاقات بعودی 0196ین دادرسی کیفری مصوب یحی قانون آالاص 61

 هباشد و از آنجایی که رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قواعد ب تعقی  جرایم به ریاست دادستان می

قضایی هر شهرستان یک  حیت شع  خاصی از محاکم عمومی تهران است و در حوزهالخصو  در ص

دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و لذا تحقیقات مقدماتی جرایم علیوه حقوق 

ب تهران است که یکی از نوواحی ایون دادسورا برای المالکیت صنعتی بر عهده دادسرای عمومی و انق

ه  کر این نکته ضروری می باشد که در ت. البتتعقی  جرایم حوزه مالکیت صنعتی تعیین گردیده اس

قانون  101دکترین حقوقی و رویه قضایی حاکم نظریه مخالفی نیز وجود دارد و معتقدند که مقابق ماده

آن  69آیین دادرسی کیفری که مؤخر بر قانون ثبت اختراعات، طر  های صنعتی و عالئم تجاری و ماده 

گذار نیز می باشد جرم در هر محلی که آخرین اراده قانون می باشد و مقابق مقررات آیین دادرسی کیفری

که به وقوع پیوسته در آن محل تعقی  بزه صورت می پذیرد و جرایم مالکیت صنعتی نیز به مانند 

سایرجرایم باید در محل وقوع بزه رسیدگی شود و لذا در هر محل و شهری که بزهی در این خصو  به 

اگرچه تخصیص جرایم حووزه مالکیوت وع بزه صالح به رسیدگی می باشد؛ وقوع بپیوندد، دادسرای محل وق

 تضاکن با توجه به اینکه قیول باشد ه با سایر شع  و نواحی بهینه میسصنعتی به دادسرای ویژه در مقای

دادسرای ویژه در حوزه مالکیت صنعتی فاقد تخصص و تجربه کافی بوده و به سایر جرایم دیگر حوزه های 

تووان گفوت توا زموان تخصصی بودن نهاد تعقی  در کشور  ولذا می ،یفری نیز رسیدگی می کنندحقوقی ک

ین دادرسی ویژه برای نحوه یما مسیر طوالنی باقی مانده است و از آنجا که نظام حقوق کیفوری طی آ

واعد عام قرسیدگی به جرایم علیه حقوق مالکیوت صونعتی تودوین نگردیده است و مقام تعقی  با رعایت 
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رر از استماع شکایت متضل: اقداماتی از قبیو ورزد ین دادرسی کیفری به تحقیقات مقدماتی مبادرت مییآ

بزه، احراز صالحیت، اقدامات کافی برای جلوگیری از امحاء آثار جرم، جمع آوری ادله و مدارک ارتکاب 

 کاالهای فسته، قرار اناطه، دستور توقیبزه، اتخا  تودابیر احتیواطی هماننود: صودور قورار توأمین خوا

آمیوز متجاوز از طریق تعقیل کردن موسسه، شرکت تقلبی و تقلیدی و جلوگیری از ادامه اعمال سرزنش

جلوگیری از فرار متجاوز، اخوذ توأمین متناس  از متهم و صدور قرارهای نهایی  خانه غیرقانونی،یا تجارت

مراحل تحقیقات مقدماتی است که نهاد تعقی  به  یتاب کیفرخواست،و نها جل  به دادرسیمنع تعقی  یا 

جورایم حوزه حقوق مالکیت صنعتی از جرایم . منظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی بوه آن موی پردازد

و مقام  گرددتعقی  موقوع نمی ،باشند و در صورت رضایت و گذشت شواکی خصوصی غیرقابل گذشت می

ناقض از حیث جنبه عمومی بزه می باشد و شروع به تعقی  نیز منوط به شکایت تعقی  مکلف به تعقی  

نان دادگستری یا اشخا  مورد اطمی دارنده حقوق مالکیت صنعتی نیست بلکوه بوا اعالم و گزار  ضابقین

وقوع جرم باشد، بر هماننود اداره مالکیوت صونعتی و یوا در جورایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر 

 شود.   آغاز میتعقی

 نهادهای دادرسی -3-2-2

ت آنهاست. در واقع پوس از الحیصو پیرامونترین موضوع راجع به نهادهوای رسویدگی کننوده، مهم

محل وقوع جرم  یامر دادرسی بر عهده محکمه جزاکیفری، صودور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه 

کون در یل با اصالحات و الحاقات بعودی(. 0196مصوب  ین دادرسی کیفرییقانون آ 101اشد)موادهب می

قانون ثبت اختراعات  05وارد شده است. در واقع ماده  ءحوزه حقوق مالکیت صنعتی بر این اصل استثنا

مربوط به اختوراع یوا عالمت تجوارتی در محواکم  کیفریرسیدگی به دعاوی حقوقی یا  0101مصوب 

جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم  کیفریدر مورد دعاوی  تهران به عمل خواهد آمد و اگرچه

تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا کشوف  تدر خارج تهران دستگیر شده باشد که در این صور

 69جرم، دستگیری متهم به عمل آمده و برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود و بر اسواس مواد 

رسیدگی به اختالفات ناشی از  0165های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  طر  قانون ثبت اختراعات،

ین نامه اجرایی آن در صالحیت شعبه یا شع  خاصی از دادگواه هوای عموومی تهران یاین قانون و آ یاجرا

می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصوی  این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد 

رسیدگی به اختالفات که به موج  : »داردقانون حمایت از نشانه های جارافیایی نیز مقرر می 01ده و ما

ین نامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صالحیت دادگواه عموومی و انقالب تهران یاین قانون و آ
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ی صنعتی و عالئم تجاری ها  ین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طریآ 061باشد و همچنین ماده  می

چه در ضمن رسیدگی کیفری متهم برای دفاع از خوود موضووع مالکیوت اختوراع، چنان 0167مصووب 

قوانون خوود بایود بوه  69دادگاه صالح مقرر در مواده ؛ عالمت و نام تجاری را مقر  کند، طور  صنعتی

با  0196ین دادرسی کیفری مصوب یون آقان 60ایون موضوع رسیدگی نماید و با توجه به اینکه مواده

رسویدگی به امری را که اتخا  تصمیم در خصو  آن منوط به امری که ، اصالحات و الحاقات بعودی

از موارد صدور قرار اناطه دانسته است و ماهیت را یت دادگواه دیگری است الحرسویدگی بوه آن در صو

ه ین نامیز صالحیت محکمه جزاء است و لذا مقرره آمالکیت حقوق مالکیت صونعتی اموری مدنی و خارج ا

تنها محاکم باید از اجرای آن خودداری کنند بلکه هر ه ن بنابراین .قواعد آمره است 01مزبور برخالع ماده 

 ی نفع نیوز حوق دارد از دیووان عدالت اداری ابقال آن را بخواهد و دارنده حقوق مالکیت صنعتی یا  ی 

ترین دادگاه محل وجود کاال درخواست کند و ف کاالهای موضوع نقض را از نزدیکنفع می تواند توقی

محصوالت  فستور توقی، دهمچنین در هر مرحله از مراحل رسیدگی درخواست صدور قرار تأمین دلیل

ن آورود  زا یا ءناقض حقوق ادعایی و تقاضای صودور دسوتور موقوت نسبت بوه عودم سواخت آن شوی

ر توانند قبل از صودو باشند و می ی موظف به قبول تقاضای مذکور میینماید و مراجع قضامحصوالت را ب

در صورتی که محصوالت در گمورک باشوند اجورای و  قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کاال بخواهند

ت، اعابت اخترثین نامه اجرایی قانون یآ 061)ماده  مورین گمرک و ضابقین خواهد بودأدستور فوق توسط م

ساب دسوتور أباید توجه داشت که دادسرا می تواند ر. (0167م تجاری مصوب الئهای صنعتی و ع طر 

کاالهای دارای عالمت تقلبی را صادر نماید. پس از اجورای تودابیر احتیواطی مرحلوه تعیوین  فتوقی

 پردازیم.  مینی است که  در قسمت بعد به آن میأو ت یضومانت اجراهای کیفری اعم از تعیین

 ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی  -3-3

گذاری کیفری ایران در برابر نقض حقوق مالکیوت صونعتی نموی تووان از قانونو در پیشینه قانونی 

 تچاری مئالبت عثدر قانون  .سخن گفت، شد کیفر که با این دسته از جرایم تناس  داشته باشدرتنووع و 

کیفری به نقض حقوقی مالکیت صنعتی ندارد و تنها  یذار اساساب رویکردگقانون 0101مصوب ت اعاو اختر

پردازد و طبق این ماده رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به امور شکلی کیفری می 05در ماده 

جورم ، ی جزاییمت تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد و اگر چه در مورد دعاوالع یابه اختراع 

 تاین موارد تحقیقادر ، یر شده باشد کهگدر خوارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دست

برای رسیدگی به محاکم پرونده یری متهم به عمل آمده و گجرم یا دست فمقودماتی در محل وقوع یا کش
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هم نوه در سوال آن ،عمومی تزاو با این حال حمایت کیفری از سوی قانون مجا شود تهران ارجاع می

ی اهوصودور گ؛ بلکه در سالی که قانون  ثبت عالئم تجاری و اختراعات وضع گردید 0110تصووی  یعنی 

جرایم و مجازات ها پیش بینی شده بود به حمایت کیفری توسط قانون عمومی راجع ، در پویش از انقالب

کیفوری از مالکیوت صونعتی توا ابتودای دهوه حوزه حمایت  و پس از انقالب، و منحصر به حبس بود

هشوتاد قورن چهاردهم شمسی همانند رویکرد قبل از انقالب بود ولی پس از تحوالت بنیادی در حقوق 

ع گذاری کیفری نیز در این زمینه متنواهی در این زمینه، قانونگدانشهای مالکیت فکری و نیز ایجاد رشته 

شد کیفری کاسته شده و نوع کیفر را رو حتی نبود و تنوع کیفر در میان شد رری از ثشد و با این حال ا

 50هم عمومواب بوه جزای نقدی یا  قاضی را میان جوزای نقودی و حوبس مخیر سواخته اسوت و در مواده 

های صنعتی و عالئم تجاری برای نقض حقوق مالکیت صنعتی، پرداخت جزای  طر  قوانون ثبت اختراعات،

میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یوا هور دوی  نقدی از ده

 ،های این نوع حقوق که مرتک  آنهوا تعیین شده است در حالی که نه مجازات نقدی برای برخی نقض

دو که این  ضمن این؛ بازدارندگی دارد تسوود زیادی به دست آورده مناس  است و نه حبس آن قدر

ها را هم در اختیوار قاضی نهاده ولی  گذار جمع آنتند و هرچند قانونسمجازات در نهایت اختیاری ه

در  همین رویکرد پرونده را با جزای نقدی ده میلیون ریوال ببنودد و جالو  آنکوه دقیقواب دقاضی می توان

طبق این ماده  وده موی شود ونیوز دی 0161یایی مصوب بهمون فقانون حمایت از نشانه های جارا 5ماده 

این قانون شود عالوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از  6هر شخصی که مرتک  اعمال مندرج در ماده 

ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات 

عمل ارتکابی  0166نترل و گواهی بذر و نهال مصوب محکوم خواهد شد و در قانون ثبت ارقام گیاهی و ک

طبق  .بینی کرده استشخص را تخلف شمرده نه یک جرم، با این حال برای ایون تخلف کیفر نقدی  پیش

 سسه و سایر اشخا   ینفعؤمراجوع قضوایی کشوور مکلفند بر اساس شکایت م ن،این قوانو 7تبصره ماده 

تراز به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف، سسات همؤم سسه یا سایرؤو گزار  کارشناسی م

مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده و همچنین به پرداخت 

برای ، زموان صدور حکم محکوم نماید و در حقوق ایاالت متحدهدر ضررو زیان وارده به شواکی مربوط 

بینی شده است که اگر این حبس تا ده سال و جزای نقدی تا دو میلیون دالر پیشجعل عالمت تجاری، 

  .ها ارتکاب یابد، حداکثر جوزای نقودی بوه پونج  میلیون دالر افزایش خواهد یافت عمل از سوی سازمان
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 گیرینتیجه

ن ت موی تووان ا عواأها محسوب  می شود که به جراساس گرد  چرخه زندگی انسان، مالکیت

اهمیوت  ترین علقه ای که بشریت از همان ابتدای تاریخ داشته با موال بووده اسوت وداشوت نزدیک

مالکیوت توا آنجاست که آن را در زمره حق و از ارکان عالمیت نیز دانسته اند و در واقع مالکیت یکوی از 

ن بوه شومار موی رود و کراسی جزء حقوق اساسی و اولیه انساولفوه هوای حق و همچنین آزادی و دمؤم

توازن برقرار ، ها مجبورند که در تعهد خود برای حفظ حق مالکیت در برابر اهداع دیگردر نتیجوه جامعه

ها سانمیه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را در زمره حقوق اولیوه انالاع 07کنند و به همین دلیل ماده 

و احودی را  یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد هر شخص منفرداب»: و به موج  این ماده ته استسدان

هر نیز می ایران الدر قانون اساسی جمهوری اسو « .نموی تووان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود

مالکیت خصوصی را از پایه های  چهل وچهارماما در مقابل اصل ، چند مالکیوت در حقوق ملت  کر نشده

به صراحت آن را مورد  چهل و ششم و چهل و هفتم ته و دو اصلنظام اقتصادی جمهووری اسالمی شناخ

  و کار مشروع خویش سحاصل ک کمال ،هور کس چهل و ششم؛و به موج  اصول  داده اندقرار حمایت 

ری گ  و کار را از دیسامکان ک،   و کار خودست بوه کسبکس نمی تواند به عنوان مالکیت ن است و هیچ

چهول و هفوتم قوانون اساسی نیز مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد و طبوق صودر اصول  سل  کند

ا ه کر و اندیشه انسان بوده و دولتفمحترم است و مالکیت فکری بخشی از مالکیت است که حاصل 

 تآفریننده آن در قوانین و مقررا ایبینی حقوق انحصاری، اختصاصی و البته موقتی بربه پیش تمبادر

حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و  وم اسوت:سبر دو ق نیزری فکمالکیت و حقوق  نموده اند

به  آفریده یا تان بر آنچه که اندیشوه ا  در حوزه صنعت و تجارسمالکیت صنعتی یا مالکیت انی. هنر

ها است که در  یل مالکیت اعتبواری از آن خوود کورده، از انوواع مالکیت تطریق قانونی یا به صور

وصی، مورد حمایت عام قانون اساسی قرار گرفته است. در واقع حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و خص

ترغی  ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شوکوفایی اقتصواد دارد و کشورهای در حال توسعه 

تجارت  عت وتوانند به رشد و پیشرفت صنهمچون ایران با تنظیم و تصوی  قوانین و مقوررات کارآمود موی

و افزایش تولید و اشتاال کموک نماینود و واضوح اسوت کوه صرع وجود قوانین و مقررات مناس  بدون 

هوا مثمرثمور نخواهود بوود و بنابراین اگرچه برخی نظریه ها همانند لزوم  اجرای صحیح آنها در دادگاه

برخی آراء فقهی نظیر عدم مقابقت  لزوم توسعه بیشتر همکاری و تعاون اجتماعی و، اطالعات گرد  آزاد

ه امّا ب؛ دانندحمایت از مالکیت فکری را موجه نمی، حمایت از مالکیت فکری با احکوام و نظامات اسوالمی



 031 ایران حقوقی نظام در صنعتی مالکیت حقوق نقض از ناشی کیفری مسئولیت

جهوت نقوش بنیوادین حمایوت از حقووق مالکیوت فکری در باال بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، 

حقوق برای پدید آورندگان اموال فکری و حمایت از آنها  اجتماعی، اقتصادی و صونعتی جواموع، شوناخت

حوزه فقهی مورد پذیر  قرار گرفته و به تدریج حوزه  رچه د چه در سقح جهانی، چه در سوقح داخلوی و

کی توان با اندمصداقی و مفهومی آن در حوال گسوتر  است. هر چند با استناد به مقال  پیش گفته می

نموود کوه امروزه حمایت از حقوق پدیدآورندگان اموال فکری یک اصل مسلم   ورتسامح ایون ادعوا را مق

 ته شده است و باید تمام امکانات موجود در راستای حمایت از این حقوق به کارگرفته شود. فپذیر
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Liability of Criminal Due to the Violation of Industrial 
Property Rights in the Iranian Legal System 
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Abstract 

Industrial property rights play an important role in the economic growth and 

prosperity by encouraging innovation, and developing countries such as Iran can 

contribute to the growth and development of industry and trade and increase 

production and employment by regulating and enacting effective laws and 

regulations. It is clear that the mere existence of appropriate laws and regulations 

without their proper implementation in courts may not be useful. Intellectuals do 

not justify the protection of intellectual property based on Islamic rules and systems, 

but because of the fundamental role of protection of intellectual property rights in 

raising the index of scientific, social, economic and industrial development of 

societies, recognizing the rights of creators of intellectual property and protecting 

them. At the global level, both domestically and in the field of jurisprudence, it has 

been accepted and its area of application and concept is gradually expanding .

However, based on the above, it can be argued with a little tolerance that today the 

protection of the rights of intellectual property creators is accepted as an 

indisputable principle, but Advocacy is a source of controversy among legal thinkers, 

and among these disputes is the debate over the necessity or non-necessity of 

intellectual protection and, if necessary, criminal protection .In this article, after 

examining the concept of industrial property and its types, we will examine the 

guarantee of criminal enforcement due to the violation of industrial property rights 

in the Iranian legal system and international conventions, the Paris Convention and 

the Law of Accession of the Islamic Republic of Iran to the Convention establishing 

the World Intellectual Property Organization. We will see what guarantee of criminal 

enforcement is based on the protection of industrial property. 

Keywords: Industrial Property, Violation of Rights, Guarantee of Criminal 

Enforcement,  Iranian law, International Conventions 


