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چكیذٌ
سمیىٍ ي َذف :حمٛق ٔاِىیت فىطی (ٔٗٛٙی) ،یىی اظ ٌٞٝ٘ٛای حمٛق ٔاِىیت
اؾت و ٝت ٝحٕایت  ٚاؾتفاز ٜاظ آفطیٙفٞای فىطی تكط ٔطتٔ ٌٛیقٛز .تا تٛخ ٝتٝ
ٌؿتطـ اضتثاَات ،فطنتٞا  ٚتٟسیسات ٘اقی اظ فًای ؾایثطی ٕٞچ ٖٛحٕالت ٚ
خطائٓ ؾایثطی ،تطضؾی ضٚیىطزٞای حمٛلی ٘ؿثت ت ٝتٟسیسات ؾایثطی زض حیُٝ
ٔاِىیت فىطی حائع إٞیت اؾت و ٝزض ایٗ پػٞٚف ت ٝایٗ ٔٛي ٔٛپطزاذتٔ ٝیقٛز.
ريش :ضٚـ پػٞٚف حايط ،تٛنیفی ـ تحّیّی اظ ٘ ٔٛواضتطزی  ٚتا اؾتفاز ٜاظ لٛاٖس
حمٛلی ٔاِىیت فىطی زض حٛظ ٜفًای ؾایثط ٙٔ ٚاتٕ وتاترا٘ٝای نٛضت پصیطفت ٝاؾت.
مالحظات اخالقی :زض ت ٝؾأاٖضؾیسٖ ایٗ تحمیك يٕٗ ضٖایت اناِت ٔت،ٖٛ
نسالت  ٚأا٘تساضی ضٖایت قس ٜاؾت.
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فىطی ،خطْ تّمیٕ٘ٛزٖ تٟسیسات ؾایثطی ٕٞ ٚچٙیٗ ایداز لٛا٘یٗ ٔس ٖٚتطای تٝ
ضؾٕیتقٙاذتٗ ٔاِىیت فىطی تٖٛٙ ٝاٖ ٖٙانط حمٛلی تطای حٕایت اظ ٔاِىیت فىطی
يطٚضی ٞؿتٙس.
وتیجٍگیزیٔ :اِىیت فىطی تطذالف ٔاِىیت ٔازی ،تیكتط خٙث ٝپٟٙاٖ  ٚغیط
ضؾٕی زاضز .تٕٞ ٝیٗ زِیُ ،لٛا٘یٗ ٔٛخٛز زض ظٔی ٝٙحٕایت اظ ٔاِىیت فىطی غاِثاً
٘الم  ٚیا اظ تحٛالت ؾایثطی تاظ ٔیٔا٘س .تٓ٘ ٝط ٔیضؾس زض لٛا٘یٗ تیٗإِّّی ٘یاظٔٙس
ضٚیىطزی ٔٙؿدٓ  ٚپصیطفتٝقس ٜاظ ؾٛی وكٛضٞای خٟاٖ ٞؿتیٕٓٞ .چٙیٗ زض لٛا٘یٗ
زاذّی ٘یاظٔٙس ٟ٘از ٔاِىیت فىطی تحت ِٛای لٛا٘یٗ ٔٛخٛز ٞؿتیٓ .تٖ ٝالٔ ٜٚاِىیت
فىطی  ٚلٛا٘یٗ ٔطتثٍ تا آٖ اظ خّٕ ٝلٛا٘یٗ وپیضایت٘ ،كط ُٔاِة زض فًای ٔداظی ٚ
تٟطٜٙٔسی اظ ایٙتط٘ت ٘یاظٔٙس اتراش ضٚیىطزٞای ؾرتٌیطا٘ٝتطی اؾت و ٓٞ ٝتتٛا٘س
لٛا٘یٗ تیٗإِّّی ضا ٔس ٘ٓط لطاض زٞس  ٓٞ ٚایٗو ٝحمٛق ٔاِىاٖ ٔٗٛٙی ضا ٕٞا٘ٙس
ٔاِىیت نٗٙتی ٔطاٖات ٕ٘ایس.

ياژگان کلیذی
حمٛق تیٗإُِّ ،تٟسیسات ؾایثطیٔ ،اِىیتٔ ،اِىیت فىطی
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مقذمٍ
تا ٌؿتطـ ضٚظافع ٚ ّٖٓ ٖٚتىِٛٛٙغی  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ ،پیسایف اذتطاٖات ٚ
اوتكافات ،خٙثٔ ٝازی ّٖ ٚ ْٛف ،ٖٛٙچٟط ٜخسیسی اظ ذٛز ٘كاٖ زاز ٔ ٚاِیت
پیساوطزٖ ایس ٚ ٜفىط تٖٛٙ ٝاٖ یه پسیس ٜخسیس ،زض ٔحافُ حمٛلی  ٚتیٗإِّّی
ضخ ٕ٘ٛز .اظ ایٗ ض ٚ ٚتطای تٗییٗ ٔحسٚز ٜحمٛلی ،تطای ایس ٚ ٜفىط وٙٔ ٝدط تٝ
ذّك َطحٞای نٗٙتی ،تداضی ،فطٍٙٞیٙٞ ،طی ٔ ...ٚیق٘ٛسٖٛٙ ،اٖ ٔاِىیت
ٔٗٛٙی یا فىطی ا٘تراب قس تا ناحثاٖ ایس ٚ ٜفىط اظ حمٛلی ٔكات ٝحمٛق ٔاِىیٗ
زیٍط حمٛق تكطی ،زض ٔٗطو تٗطو  ٚؾٛءاؾتفاز ٜاظ َطیك تٟسیسات  ٚخطائٓ
ؾایثطی لطاض ٌطفت ٝاؾت .تٙاتطایٗ ٘ ٔٛخسیسی اظ تٟسیسات پسیساض قس ٜو٘ ٝیاظٔٙس
ت ٝواضٌیطی لٛا٘یٗ خسیسی ٘یع ٔیتاقس .تَٛ ٝض وّی ،اظ ٘ٓط اؾتطاتػیه ٕٝٞ
ّٔتٞای ز٘یا زض تطاتط تٟسیس ٘اذٛاؾتٝای لطاض زاض٘س ،تٟسیسی و ٝزاضاییٞای آٖٞا
ضا تط اؾاؼ إٞیت ز٘ثاَ ٔیوٙس .وكٛضٞای ز٘یا تط اؾاؼ اؾتطاتػی أٙیتی ٚ
زفاٖی ذٛز الساْ ت ٝتكىیُ تیٓٞا  ٚؾتازٞایی زض خٟت تحمیك ،پػٞٚف  ٚالساْ
زض فًای ؾایثط ٕ٘ٛز ٜتا تتٛا٘ٙس يٕٗ ایٗو ٝتٟسیسات زض ایٗ فًا ضا قٙاؾایی
ٕ٘ایٙس ،زض ٔٛالٕ ِع ْٚتا آٖٞا ٔماتّٕ٘ ٝایٙس .اظ ایٗ ض ٚتؿیاضی اظ وكٛضٞا ٘ٝتٟٙا
الساْ ت ٝقٙاؾایی ،واٚـ  ٚخاؾٛؾی زض فًای ؾایثط ٔیٕ٘ایٙس ،تّى ٝزض حاَ
ایداز تٛا٘اییٞای الظْ زض خ ٚ ًٙتٟسیسات ؾایثطی ٞؿتٙس  ٚزض ٘تید ٝفًای
ؾایثط زض تٗییٗ اٞساف ؾیاؾت وكٛضٞا٘ ،مف غیط لاتُ ا٘ىاضی ت ٝذٛز ٌطفتٝ
اؾت.
تٛؾٗ ٝتٟسیسات  ٚخطائٓ ؾایثطی ٘ ٚفٛش ت ٝقثىٞٝای ضایا٘ٝای٘ ،كاٖ ٔیزٞس
و ٝؾطٔایٞٝای ٔاِیٛٙٗٔ ،ی  ٚظیطؾاذتٞای حیاتی یه وكٛض ،اٞسافی ٞؿتٙس

افشین جعفری ،علیرضا حجتزاده ،محمدتقی رضایی
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وٕٞ ٝیك ٝزض ٔٗطو تٟسیسات خسی لطاض زاض٘س .ضٚیساز تأؾف تاض ایٗ اؾت وٝ
وٕثٛز لٛاٖس ٔ ٚمطضات تیٗإِّّی تاٖث ٌطزیس ٜو ٝوٙتطَ تؿیاض وٕی تط ایٗ
تٗاضيات تاقس ،تٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض وكٛضٞا تا ایداز فٙاٚضیٞای الظْ زض فًای ؾایثط
تالـ زاض٘س يٕٗ اتراش ؾیاؾتٞای ضاٞثطزی خسیس زض ایٗ حٛظ ،ٜالسأات
پیكٍیطا٘ ٝضا زض ٔماتُ ؾٛءاؾتفازٜٞای ؾایثطی تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜتٝواض ٌیط٘س.
ّٖیطغٓ يطض  ٚظیاٖ  ٚحتی ٔطيآٚضی احتٕاِی  ٚتاِم ٜٛتطذی اظ ا٘ٛأ تٟسیسات
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

ؾایثطی ،ایٗ قىُ اظ حّٕ ٝزض حاَ حايط زض ٔحیُی لا٘٘ٛی ت ٝقىُٞایی زیٍط
زض حاَ ضخزازٖ اؾت .یىی اظ ایٗ ٔٛاضز ٘مى حمٛق ٔاِىیت فىطی زض فًای
ؾایثط٘ ،مف ٔاِىیت فىطی اؾت و ٝپػٞٚف حايط زضنسز اؾت تا ت ٝایٗ ٔؿأِٝ
تپطزاظز .تٙاتطایٗ ؾؤاَ پػٞٚف حايط تَٛ ٝض ٔكرم ایٗ اؾت :فطنتٞا ٛٔ ٚإ٘
ٔٛخٛز زض اضتثاٌ تا ضٚیىطزٞای حمٛلی زض ظٔی ٝٙتٟسیسات ؾایثطی اظ خّٕٝ
ٔاِىیت فىطی قأُ چٛٔ ٝاضزی اؾت؟ فطيی ٝایٗ اؾت :تٟسیسات ؾایثطی زض
حیُٔ ٝاِىیت فىطی تطذالف ٔاِىیت نٗٙتی زاضای خٙثٞٝای پٟٙاٖ  ٚپیچیسٜای
اؾت و ٝفمساٖ ٟ٘از تیٗإِّّی ٔكرم زض ایٗ ظٔث ٝٙتاٖث تطٚظ تطذی ٔٛإ٘ ٚ
چاِفٞای تطای قٙاؾایی ٔ ٚماتّ ٝتا تٟسیسات ؾایثطی قس ٜاؾت.
الف ـ مفاَیم ي تؼاریف
اتتسا الظْ اؾت تطذی ٔفاٞیٓ اؾاؾی ٔٛضز تحث لطاض ٌیطز.
1ـ مالكیت فكزی (مؼىًی)
ٔاِىیت فىطی ت ٔٛ٘ ٝذانی اظ ٔاِىیت اقاضٔ ٜیوٙس و ٝحانُ فىط  ٚا٘سیكٝ
ا٘ؿاٖ  ٚذاللیت ٚی اؾت  ٚزض ظٔط ٜأٛض غیط لاتُ ِٕؽ لطاض ٔیٌیطزٔ .اِىیت
ٔٗٛٙی ٔ ٚاِىیت فىطی غاِثاً ت ٝخای یىسیٍط ٘یع ت ٝواض ٔیض٘ٚس ،ظیطا ٞط ز ٚتٝ
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ٔٛي ٔٛغیط لاتُ ِٕؽتٛزٖ ٔاِىیت اقاضٔ ٜیوٙٙس .تٞ ٝط نٛضت ٚاغٛٙٗٔ ٜی زض
تطاتط ٔازی لطاض ٔیٌیطز  ٚأٛض ا٘تعاٖی ضا زضتط ٔیٌیطز .تطذی تط ایٗ ٖمیسٜ
ٞؿتٙس ؤ ٝاِىیت فىطی اظ ٔاِىیت ٔٗٛٙی ضؾاتط اؾت ،ظیطا آ٘چ ٝتا فىط  ٚا٘سیكٝ
ا٘ؿاٖ ؾطٚواض زاضزٔ ،یتٛا٘س ٔاِىیت فىطی تاقس (أأی 1389 ،ـ ،).أا تٞ ٝط
نٛضت ٔاِىیت ٔٗٛٙی ٘یع تٙٗٔ ٝای ٔاِىیتی اؾت و ٝتط آثاض ٙٞطی  ٚفىطی
اَالق ٔیقٛز  ٚتٖٛٙ ٝاٖ یه حك ٔٙافٗی تطای ناحة آٖ پسیس ٔیآٚضز (٘میثی،
 1386ـ .).لٛا٘یٗ زاذّی ایطاٖ ت ٝنطاحت ٔاِىیت ٔٗٛٙی ضا تٗطیف ٘ىطزٜا٘س ،أا
ٔیقٛز .تا تٛخ ٝتٕٞ ٝیٗ لا٘ ٚ ٖٛؾایط لٛا٘یٗ ٔیتٛاٖ ٔاِىیت ٔٗٛٙی ضا ایٌٗٝ٘ٛ
تٗطیف ٕ٘ٛز« :حمٛق ٔٗٛٙیٔ ،عایایی اؾت لا٘٘ٛی ،غیط ٔازی ٔ ٚطت ٌٛتٝ
قرهیت پسیسآٚض٘س ٜیه اثط فىطی و ٝتٛٔ ٝخة آٖٚ ،ی تطای ٕٞیك ٝاظ یه
زؾت ٝحمٛق ذال تطذٛضزاض اؾت» (آیتی 1375 ،ـ.).
2ـ فضای سایثز
ٔف ْٟٛفًای ؾایثطُٛٗٔ ،ف ت ٝفًای ؾاذتٍی  ٚذیاِی ٚالٗیت ٔداظی ٚ
ایٙتط٘ت اؾت و ٝا٘ؿاٖ اظ َطیك آٖ ت ٝفًای ٚالٗیت ٔداظی ٚاضز ٔیقٛز .تسٖٚ
ٚخٛز فٙاٚضی ،ؾرٌٗفتٗ اظ فًای ؾایثطی تیٔٗٙاؾت .فًای ؾایثط تمطیثاً تٝ
ٔٛيٖٛات ّٖٕی ـ تریّی قثی ٝاؾت .زض ٚالٕ فًای ؾایثطی ٖ٘ٛی ٘اوداآتاز اؾت
وٛٞ ٝیتٞای ٔتٗسزی زض آٖ زیسٔ ٜیقٛز (ٞاِ٘ی .).ْ 2006 ،فًای ؾایثط
ٕٞؿاٖ ٖٙٓٞ ٚاٖ تا ایٙتط٘ت ٘یؿت ،أا ٚخٛز ایٙتط٘ت اظ ّٔعٔٚات آٖ اؾت .خطْ
ؾایثطی ٘یع ،خطٔی اؾت وَ ٝطیك فًای ٔداظی  ٚتا تٟطٌٜیطی اظ اتعاضٞای
اتهاَ ت ٝایٗ فًا اضتىاب ٔییاتٙس.
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3ـ مالكیت ي مالكیت فكزی
زض ّٖٓ حمٛق ٔاِىیت ضا ت ٝز ٚلؿٓ ٔاِىیت ٖٕٔٛی  ٚذهٛنی تمؿیٓ
وطزٜا٘سٔ ،اِىیت ذهٛنی ؤ ٝاِىیت قرهی ٘یع ٘أیسٔ ٜیقٛز ،ظیطتٙای آٖ واض
اؾت ٞ ٚط ٔاِی و ٝاظ واض ذال تكطی تٚ ٝخٛز ٔیآیس  ٚقىُ ٌیطز ،خعء
ثطٚتٞای ذهٛنی اؾتٔ .اِىیت ٖٕٔٛی ٘یع ٖثاضت اؾت اظ ٔاِىیت أٛاِی وٝ
ذاضج اظ اضاز ٚ ٜاذتیاض ٔطزْ اؾت  ٚزض تهطف  ٚاذتیاض زِٚت ٔیتاقس .زض لاٖ٘ٛ
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

ٔس٘ی تٗطیفی اظ ٔاِىیت ٘كس ٜاؾت  ٚفمٍ ز ٚلؿٓ آٖ ضا (ٔاِىیت ٖیٗ ٔ ٚاِىیت
ٔٙفٗت) آٚضز ٜاؾت .زض لا٘ ٖٛاؾاؾی خٕٟٛضی اؾالٔیٞ ،طچٙس تَٛ ٝض نطیح تٝ
ا٘ٛأ ٔاِىیت اقاض٘ ٜىطز ٜاؾت ،أا زض تطذی ان َٛتا آٚضزٖ ا٘ٛأ ٔاَ ،ذهٛنی
(انٕٖٔٛ ٚ )47 ٚ 46 َٛی (ان ٚ )49 ٚ 45 َٛزِٚتی (انٔ )49 ٚ 43 َٛاِىیت
ضا ت ٝؾٔ ٔٛ٘ ٝاِىیت قرهی ،زِٚتی ٕٖٔٛ ٚی زا٘ؿت ٝاؾت (تعضٌی 1394 ،ـ.).
ٔاِىیت ٔٗٛٙی زاضای ٌٞٝ٘ٛای ٔتٗسزی اؾت و ٝزض حمٛق زاذّی ایطاٖ تا ٖٛٙاٖ
ٔاِىیت فىطی ٘یع ذٛا٘سٔ ٜیقٛز .زض ٞط نٛضت  ٚزض یه ٍ٘ا ٜوّی ٔیتٛاٖ
ٔاِىیت فىطی  ٚیا ٔٗٛٙی ضا تٕٞ ٝاٖ حمٛق ٘اقی اظ ذاللیت فىطی  ٚآفطیٙفٞای
ّٖٕیٙٞ ،طی ،ازتی  ...ٚاَالق ٕ٘ٛز .تا تٛخ ٝت ٝایٗ تٗطیف ،حمٛق ٔاِىیت فىطی
ٔیتٛا٘س قأُ ز ٌٝ٘ٛ ٚظیط تاقس:
1ـ حمٛق ٔاِىیت نٗٙتی.
2ـ حمٛق وپیضایت.
زض یه تمؿیٓتٙسی خعئیتط ٘یع ٔیتٛاٖ حمٛق ٔاِىیت نٗٙتی ضا زض ز ٚترف
ٖٕس٘ ٜیع تمؿیٓ ٕ٘ٛز:

 / 911فصلنامه حقوق پسشكی

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 4931

1ـ حمٛلی و ٝتٖ ٝالئٓ اظ خّٕٖ ٝالئٓ تداضی ٖ ٚالئٓ خغطافیایی اقاضٔ ٜیوٙس
و ٝزض نٛضت حفّ قىُ ٞط یه اظ ٖالئٓ شوط قس ٜتا ٔستٞای ٘أحسٚزی
ٔیتٛا٘ٙس ٔٛضز حٕایت لطاض ٌیط٘س.
2ـ حمٛلی و ٝت ٝاذتطأ َ ٚطاحی نٗٙتی ٔطتٔ ٌٛیق٘ٛس ٔ ٚیتٛا٘س
اذتطاٖاتَ ،طحٞای نٗٙتی  ٚتداضی ضا ٘یع زضتط ٌیطز ٕٛٗٔ ٚالً حٕایت اظ ایٗ
٘ ٔٛحمٛق ٔحسٚز اؾت.
ٖال ٜٚتط ایٗ ،وپیضایت ٘یع زاضای لٛا٘یٗ ذانی اؾت و ٝت ٝحك ٘ؿرٝتطزاضی
ٙٞطی ّٕٖ ٚی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزضتطٌیط٘س ٜآثاض ٔىتٛب تا آثاض ؾٕٗی تهطی ٚ
آثاض تدؿٕی  ٚنٙایٕ زؾتی ٘ ٚمك ٝلاِی ٌّ ٚیٓ ٘ ٚطْافعاضٞای ضایا٘ٝای اؾت.
حمٛق ٔطت ٌٛت ٝوپیضایت ٘یع زض ز ٚزؾت ٝظیط لاتُ تمؿیٓ ٞؿتٙس:
1ـ وپیضایت  ٚحمٛلی و ٝتطای پسیس آٚض٘سٌاٖ آثاض آٖ ٚخٛز زاضز.
2ـ حمٛق خا٘ثی وؿا٘ی و ٝتا ایٗ آثاض ؾطٚواض زاض٘س ٔ ٚیتٛا٘س قأُ حمٛق
اخطاوٙٙسٌاٖ ،تِٛیسوٙٙسٌاٖ آثاض نٛتی  ٚؾاظٔاٖٞای پرف ضازی ٚ ٛتّٛیعی٘ٛی
تاقس (تعضٌی 1394 ،ـ.).
ب ـ ساختار ي کارکزد فضای سایثز
ٚلتی نحثت اظ فًای ؾایثط تٔ ٝیاٖ ٔیآیس ٔطزْ اغّة ت ٝضایا٘ ٝیا ضایا٘ٞٝایی
فىط ٔیوٙٙس و ٝت ٝایٙتط٘ت ٔتهُ اؾت ،زض حاِی و ٝایٗ فمٍ ترف تؿیاض
وٛچىی اظ فًای ؾایثطی ضا تكىیُ ٔیزٞس .فًای ؾایثط فمٍ ٔدٕٖٝٛای اظ
ؾرتافعاض ٘ ٚطْافعاض ٘یؿت ،تّىٔ ٝدٕٖٝٛای اظ تٗاضیف ٕ٘ازیٗ اؾت و ٝقثىٝای
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یا حك ٔؤِف ٔطتٔ ٌٛیقٛز .اظ ٘ٓط انُالحی ٘یع ت ٝحمٛق پسیسآٚض٘سٌاٖ آثاض
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اظ اَالٖات ،تط٘أٞٝا ،ؾیؿتٓٞای وٙتطَ پطٚاظ ،ؾیؿتٓٞای وٙتطَ تأؾیؿات ...ٚ
ضا زض لاِة نفط  ٚیه ضز  ٚتسَ ٔیوٙٙس (خیپؿت 1385 ،ـ.).
اغّة أىا٘ات  ٚتدٟیعات پیكطفت ٝضایا٘ٝای ،چ ٝزض ترفٞای ٘ٓأی  ٚچ ٝزض
ترفٞای غیط ٘ٓأی ،ت ٝنٛضتی تٙیازی آؾیةپصیط ٞؿتٙس و ٝایٗ أط ٘اقی اظ
ٚاتؿتٍی ایٗ ؾأا٘ٞٝا ت ٝزؾتٛضإُِٗٞای ٔداظی ٔیتاقس و ٝزض حافٓ ٝانّی
آٖٞا لطاض ٌطفتٞ ٚ ٝسایت ؾیؿتٓٞای ؾرتافعاضی ّٕٔٛؼ ضا و ٝتركی اظ اخعای
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

وٙتطِی ٞؿتٙس ،تٟٖ ٝسٔ ٜیٌیط٘س .تٖ ٝثاضت زیٍط ،آؾیة ت ٝیه ؾأا٘ ٝضایا٘ٝای،
چیعی غیط اظ لطاضزازٖ ٔدٕٖٝٛای اظ زؾتٛضإُِٗٞای ذال تا اٞساف ٚیػ ٜزض
حافٓ ٝانّی ؾأا٘ٞ ٚ ،ٝسایت ٚاحس ٔطوعی پطزاظـ 1ت ٝاخطای ایٗ
زؾتٛضإُِٗٞا ٘یؿت و ٝایٗ أط ٔیتٛا٘س ٔٙدط ت ٝتِٛیس ؾیٍٙاَٞا  ٚاَالٖات
٘ازضؾت  ٚزض ٟ٘ایت ٔؿثة حٕالت ؾایثطی ٌطزز .تٙاتطایٗ فًای ؾایثط تا ؾایط
فًاٞای اَالٖاتی ٔٛضز اؾتفاز ٜزض خٛإٔ تكطی و ٝتاوٚ ٖٛٙخٛز زاقت ،ٝتفاٚت
زاضز و ٝایٗ تفاٚت تٚ ٝیػٌی ایٗ فًای خسیس ٔطتثٍ ٔیتاقسِ ،صا زض ازأ ٝتٝ
ٚیػٌیٞای ایٗ فًا  ٚلّٕطٚی فًای ؾایثط ٔیپطزاظیٓ.
تفاٚت ٔحیٍ ؾایثط زض ٔمایؿ ٝتا ؾایط ٔحیٍٞا زض چٙس ٚیػٌی ٟٔ٘ ٟٓفتٝ
اؾت .ایٗ ٚیػٌیٞا و ٝتًٗاً اظ ٚیػٌیٞای ٔٙحهط ت ٝفطزِ فًای ؾایثط ٘یع
ٔحؿٛب ٔیق٘ٛس .اظ خّٕ ٝخٟا٘ی  ٚفطأطظی تٛزٖ :خٟا٘یتٛزٖ تٖٛٙ ٝاٖ
ٟٔٓتطیٗ ٚیػٌی فًای ؾایثط قٙاذتٔ ٝیقٛز و ٝآٖ ضا اظ ؾایط فًاٞای ٔٛخٛز ٚ
ضؾا٘ٞٝای ؾٙتی ٔتٕایع ٔیؾاظز .خٟا٘ی  ٚفطأطظیتٛزٖ تسیٗٔٗٙاؾت وٞ ٝط
فطزی زض ٞط ٔىا٘ی ت ٝضاحتی ٔیتٛا٘س تا زیٍطاٖ اضتثاٌ تطلطاض وٙس  ٚیا ایٗو ٝتٝ
اَالٖات تاظٜای زؾتطؾی پیسا وٙس ،يٕٗ ایٗو ٝزض قطایٍ و٘ٛٙی  ٚتا ٌؿتطـ
اَالٖات  ٚاضتثاَاتٔ ،طظٞای خغطافیایی چٙساٖ إٞیتی ٘ساض٘س  ٚیا ایٗوٝ
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ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔا٘ٗی تطای تطلطاضی اضتثاَات تاقٙس .تٕٞ ٝیٗ زِیُ زض فًای ؾایثط،
زؾتطؾی پیساوطزٖ ت ٝاَالٖات ّٖٕی آٖ اظ ٔماِ ،ٝوتاب ،اذثاض  ٚیا أٛض
ترههی زیٍط تؿیاض آؾاٖ  ٚؾُٟاِٛن َٛاؾت (ؾُّا٘ا  ٚؾثحاٖ.).ْ 2012 ،
خصاتیت  ٚت :ٔٛٙضؾا٘ٞٝا اظ فیّٖٓ ،ىؽٔ ،تٗ  ٚیا ٞط ٙٞط زیٍطی تطای
خصابوطزٖ ذٛیف ت ٝواض ٔیٌیط٘س  ٚایٗ اتعاضٞا زض فًای ؾایثط لاتُ زؾتیاتی
اؾت ،تٚ ٝیػ ٜآٍ٘ا ٜوٞ ٝیچ ٘ٓاضت  ٚفیّتطی تٛاٖ ٔحسٚزوطز٘ف ضا ٘ساقت ٝتاقس.
اظ ٚیػٌیٞای ٔٙحهط ت ٝفطزی و ٝزض ت ٚ ٔٛٙخصاتیت فًای ؾایثط تأثیط ت ٝؾعایی
اضتثاَاتٙٗٔ :ای ٚالٗی آظازی اَالٖات ،زض فًای ؾایثط ٔحمك قس ٜاؾت .اظ ایٗ
ض ٚقٕا ٞط ٘ ٔٛاَالٖاتی ضا و ٝترٛاٞیس ـ آٖ اظ فطٍٙٞی ،ؾیاؾی  ٚالتهازی ـ
تسٔ ٖٚحسٚیتٞای حاوٓ تط زیٍط ضؾا٘ٞٝا ،زض فًای ؾایثط لاتُ زؾتطؾی اؾت.
آظازی اضتثاَی ٘یع اظ ٚیػٌیٞای زیٍط فًای ٔداظی اؾت و ٝزض زیٍط ٚؾایُ
اضتثاَی تا ایٗ حس لاتُ زؾتیاتی ٘یؿت (ؾُّا٘ا  ٚؾثحاٖ.).ْ 2012 ،
ج ـ جزائم سایثزی
ٌؿتطـ اتعاضٞای اضتثاَی  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ قىؿتٗ ٔطظٞای خغطافیایی  ٚأىاٖ
تطلطاضی اضتثاٌ تا وٓتطیٗ ٞعی ٝٙتا ؾایط ٘ماٌ خٟاٖ ،اظ یىؿ ٛفطنتی تی٘ٓیط تٝ
قٕاض آٔس ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ،تٟسیسٞایی ضا تطای أٙیت التهازی ،فطٍٙٞی ،ؾیاؾی
تكط ٔٛخة قس ٜاؾت .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ایٗ تٟسیسٞا ،پسیسٜای ت٘ ٝاْ خطائٓ
ؾایثطی اؾت .خطائٓ ؾایثطی زاضای ٚیػٌیٞایی ٞؿتٙس و ٝآٖٞا ضا اظ ؾایط خطائٓ
ٔتٕایع ٔیوٙس .ؾاال٘ ،ٝتعٞىاضاٖ ؾایثطی ،ذؿاضات فطاٚا٘ی ت ٝأٙیت ّٔی،
التهازی ،فطٍٙٞی  ...ٚوكٛضٞا ٚاضز ٔیآٚض٘س .اظ آٖ ٌصقت ،ٝتایس تٛخ ٝزاقت وٝ
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زاضزٔ ،كتطی ٔحٛضی ٔحى اؾت (ؾُّا٘ا  ٚؾثحاٖ .).ْ 2012 ،آظازی اَالٖات ٚ
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تعٞىاضی ؾایثطی ٌا ٜتا حٕایت زِٚتٞا نٛضت ٌطفتٞ ٚ ٝسف اظ اضتىاب ایٗ
خطائٓٚ ،اضزوطزٖ نسٔ ٝت ٝوكٛضٞای زیٍط تٛز ٜاؾت .خطائٕی و ٝزض ٔمایؿ ٝتا
خطائٓ ؾٙتیٞ ،ط ضٚظ لطتا٘یاٖ تیكتطی اظ تكطیت ٌطفت٘ ٚ ٝیع ضٚـٞای ؾٙتی
ٔثاضظ ٜتا خطائٓ زض ذهٛل آٖٞا ضاٍٞكا ٘یؿت.
اظ ٘ٓط حمٛلی ،خطْ ؾایثطی ایٌٗ ٝ٘ٛتٗطیف ٔیقٛزٞ« :ط السأی و ٝاظ َطیك
فًای ٔداظی  ٚتا تٟطٌٜیطی اظ اتعاضٞای اتهاَ ت ٝفًای ٔداظی نٛضت ٌطفتٚ ٝ
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

حمٛق قٙاؾاییقس ٜتطای افطاز ضا ٘مى ٔیوٙس ».ت ٝایٗ تطتیة ،تٟٙا خطائٕی زض
زأ ٝٙقٕ َٛایٗ تٗطیف لطاض ٔیٌیط٘س و ٝاظ َطیك فًای ٔداظی  ٚتا تٟطٌٜیطی
اظ اتعاضٞای اتهاَ ت ٝایٗ فًا اضتىاب ٔییاتٙس .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَ ،والٞثطزاضی یه
خطْ ؾٙتی اؾت و ٝاظ زیطتاظ زض ٘ٓاْ حمٛلی وكٛضٞا ٚخٛز زاقت ٝاؾت .زض
خطیاٖ ایٗ خطْ ،تعٞىاض اظ َطیك ٔا٘ٛضٞای ٔتمّثإ٘ٞ ٝچٗٔ ٖٛطفیوطزٖ ذٛز تٝ
ٖٛٙاٖ یه فطز ناحة ٘فٛش ،ضییؽ یه قطوت تداضی تعضي  ،...ٚالساْ ت ٝتطزٖ
ٔاَ زیٍطی ٔیوٙس .زض ٔماتُ ،اذیطا تا پسیسٜای ت٘ ٝاْ والٞثطزاضی ضایا٘ٝای یا
ٕٞاٖ والٞثطزاضی ؾایثطی ٔٛاخٞ ٝؿتیٓ .زض خطیاٖ ایٗ خطْ ،تعٞىاض تا ایداز
اذتالَ زض ؾأا٘ٞٝای ضایا٘ٝای اقرال  ٚوكف ضٔع ٖثٛض ٘ ٚاْ واضتطی آٖٞا،
فطیة قٟط٘ٚساٖ ٘ؿثت ت ٝأٛضی ٔا٘ٙس قطوت زض لطٖ ٝوكی  ...ٚالساْ ت ٝتطزٖ
ٚخ ٝیا ٔاِی اظ آٖٞا ٔیٕ٘ایس .زض ذهٛل خطْ ؾطلت ؾایثطی ٘یع ٚيٗیت تٝ
ٕٞیٗ ٘ح ٛاؾت .زض خطیاٖ اضتىاب ؾطلت ت ٝنٛضت ؾٙتی ،فطز ؾاضق الساْ تٝ
ضتایف ٔاَ اظ ٔٙعَٔ ،غاظ ٜیا ٔ ...یٕ٘ایس ،أا زض ذالَ ؾطلت ضایا٘ٝای ،تعٞىاض تٝ
نٛضت غیط ٔداظ الساْ ت ٝضتایف اَالٖات ٔحطٔا٘ ٝاقرال ،ؾاظٔاٖٞا ،قطوتٞا
ٔ ...ٚیٕ٘ایس  ٚت ٝایٗ َطیك ت ٝناحثاٖ زازٜٞا ذؿاضت ٚاضز ٔیوٙس .تا تٛخ ٝتٝ
زٔ ٚثاَ ُٔطحقسٔ ،ٜیتٛاٖ ت ٝتفاٚت خطائٓ ؾٙتی  ٚخطائٓ ؾایثطی پی تطز.
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یىی اظ چاِفٞای ٔٛخٛز زض اوثط ٔماالت  ٚوتابٞای ٔٛخٛز٘ ،ثٛز تٗطیفی
خإٔ زض ذهٛل «حّٕ ٝؾایثطی» ٔیتاقس .فٗالً تٖٛٙ ٝاٖ یه تٗطیف پای ،ٝحّٕٝ
ؾایثطی ضا ت ٝقىُ ظیط تٗطیف ٔیٕ٘اییٓ« :حّٕ ٝؾایثطیٖٛ٘ ،ی ّٖٕیات ٔثتٙی تط
اَالٖات ت ٝنٛضت تٟاخٕی یا تسافٗی ٔیتاقس و ٝتٛٓٙٔ ٝض ایداز اذتالَ  ٚیا
ترطیة اَالٖات ٔٛخٛز زض ضایا٘ٞٝا  ٚقثىٞٝای ضایا٘ٝای ،ت ٝواض ٌطفتٔ ٝیقٛز».
اظ آ٘دا و ٝحّٕ ٝؾایثطی ٖ٘ٛی تالـ تطای تغییط اَالٖات ٔٛخٛز زض ضایا٘ٞٝا  ٚیا
قثىٞٝای ضایا٘ٝای ٔیتاقسِ ،صا ٔیتٛاٖ حّٕ ٝؾایثطی ضاٖٛ٘ ،ی ّٖٕیات اَالٖاتی
«حّٕ ٝؾایثطیٖٛ٘ ،ی ّٖٕیات اَالٖاتی تٟاخٕی یا تسافٗی ٔیتاقس و ٝتٛٓٙٔ ٝض
ایداز اذتالَ ،تٙعَ  ٚیا ترطیة اَالٖات ٔٛخٛز زض ضایا٘ٞٝا  ٚقثىٞٝای ضایا٘ٝای،
ت ٝواض ٌطفتٔ ٝیقٛز» (َٔتی .).ْ 2012 ،ٛچاِف اِٚی ٝزض اضظیاتی  ٚتٗطیف حٕالت
ؾایثطیٔ ،اٞیت  ٚلّٕطٚی ایٌّٕٖٗ ٝ٘ٛیات ٔیتاقس .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَ ،قٛضای
پػٞٚف ّٔی ایاالت ٔتحس ٜآٔطیىا ،حّٕ ٝؾایثطی ضا تٔ ٝثات ٝالسأی آٌاٞا٘ ٝتطای
خایٍعیٙی ،اذتالَ ،فطیة ،تغییط ،یا ترطیة ؾیؿتٓٞای ضایا٘ٝای  ٚاَالٖات آٖٞا
تٗطیف وطز ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط ؾاظٔاٖ ٕٞىاضیٞای قاٍٟ٘ای اظ ظاٚیٝای زیٍط
حّٕ ٝؾایثطی ضا تٔ ٝثات« ٝقؿتكٛی ٔغعی ٌؿتطز ٜخٟت ٘اأٗ  ٚتیثثاتوطزٖ
خأٗ ٝزاذّی ٚ ٚازاضوطزٖ زِٚت ت ٝاتراش تهٕیٓ ت٘ ٝفٕ َطف ٔراِف» تٗطیف
وطز ٜاؾت (َٔتی.).ْ 2012 ،ٛ
ٕٞچٙیٗ زض تٗطیفی زیٍط ٘یع چٙیٗ تیاٖ قس ٜاؾتٞ« :ط السأی و ٝتٛٓٙٔ ٝض
تًٗیف واضوطز قثىٞٝای ضایا٘ٝای یه وكٛض تا ٞسفی ؾیاؾی  ٚیا تطيس أٙیت
ّٔی وكٛض ٔٛضز ٞسف ٚالٕ قٛز» ،یه حّٕ ٝؾایثطی ٔیتاقس (َٔتی.).ْ 2012 ،ٛ
الظْ ت ٝشوط اؾت ت ٝزِیُ ٖسْ اخٕأ خٟا٘ی زض ذهٛل ٔف ْٟٛحّٕ ٝؾایثطی،
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تطذی اظ زِٚتٞا اظ ایٗ ذأل اؾتفاز ٜوطزٞ ٚ ٜطٌ ٝ٘ٛتٗطیفی و ٝت ٝنالح ٘ٓاْ
أٙیتی ذٛزقاٖ تاقس ضا ٔثٙای تهٕیٌٓیطی لطاض ٔیزٙٞس .اظ ایٗ ض ٚت ٝتٗاضیفی
و ٝتطذی اظ زِٚتٞا  ٚیا ٟ٘ازٞای ٚاتؿت ٝت ٝآٖٞا اضائٕٛ٘ ٝزٜا٘س ،اقاضٔ ٜیٌطزز .تا
تٛخ ٝت ٝضٚیىطز ٔتفاٚت تطذی اظ زِٚتٞا تٔ ٝهازیك حّٕ ٝؾایثطی ،تٗطیف
پیكٟٙازی تطای ٔف ْٟٛحّٕ ٝؾایثطی ت ٝقطح شیُ ٔیتاقسٞ« :ط ّٖٕیاتی وٝ
ٔٛخة ٔرتُقسٖ ّٖٕىطز یه قثى ٝضایا٘ٝای  ٚیا تدٟیعات اِىتط٘ٚیىیٔ ،راتطاتی
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

 ...ٚتا اٞساف ؾیاؾی  ٚیا تطٓٞظزٖ أٙیت ّٔی  ٚنسٔٝظزٖ ت ٝظیطؾاذتٞای
حیاتی یه وكٛض ا٘داْ پصیطز ،حّٕ ٝؾایثطی ٔیتاقس».
د ـ ريیكزدَای حقًقی تٍ تُذیذات سایثزی
حٕالت ؾایثطی  ٚخطائٓ ؾایثطی اظ ٟٔٓتطیٗ تٟسیسات ؾایثطی ٔیتاقٙس وٝ
الظْ اؾت زض ایٗ لؿٕت ت ٝآٖٞا تپطزاظیٓ تٕٞ ٝیٗ زِیُ ،اظ یه َطف ٔٛئٛ
اثثات ٔاِیت زازٜٞای ضایا٘ٝای زض خٟت اثثات ترطیة زازٜٞا ٚ ٚضٚز ذؿاضت تٝ
وكٛضٞا ٔٛضز ُٔاِٗ ٝزض ؾُح حمٛق تیٗإُِّ  ٚت ٝذهٛل حمٛق تیٗإُِّ
تكطزٚؾتا٘ٔ ٝیتاقس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔاِىیت فىطی  ٚیا ٔهازیك ٔطت ٌٛت ٝآٖ
ٕٞا٘ٙس ؾایط ٔٛاضز و ٝزض فًای ایٙتط٘ت  ٚؾایثطی لطاض زاض٘س٘ ،یاظٔٙس حفاْت ٚ
حطاؾت ٞؿتٙس ،ظیطا ٖسْ تٛخ ٝت ٝلٛا٘یٗ ٔطت َٝٛزض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙیا ٘ازیسٌٜطفتٗ
ٔؿأِٔ ٝاِىیت زض حیُٔ ٝاِىیت فىطی ،حمٛق اقرال حمیمی  ٚحمٛلی ضا تا
تٟسیس ض ٚت ٝضٔ ٚیؾاظز .تٕٞ ٝیٗ زِیُ تطضؾی ضٚیىطزٞای حمٛلی  ٚتالـ تطای
ٔماتّ ٝتا ایٌٗ ٝ٘ٛتٟسیسات ؾایثطی أطی يطٚضی اؾت و ٝت ٝتطذی اظ ٟٔٓتطیٗ
ٔٛاضز پطزاذتٔ ٝیقٛز:
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1ـ تخزیة ي مالیت دادٌَای رایاوٍای در حمالت سایثزی
تا تٛخ ٝت ٝضقس ضٚظافع ٖٚاؾتفاز ٜاظ فٙاٚضی اَالٖات ،تحث اظ ٔاَتٛزٖ
زازٜٞای ضایا٘ٝای  ٚاُ٘ثاق آٖ تط ٔثا٘ی ٔاَتٛزٖ اقیا تؿیاض إٞیت زاضزٔ .فْٟٛ
ٔاَ اظ خٟات ٔرتّفی ٔٛضز ٔسال ٝحمٛلسا٘اٖ لطاض ٌطفت ٝاؾتٔ ،ا٘ٙس ٔثّی ٚ
لیٕیتٛزٖ ،وّی یا ٔٗیٗتٛزٖ . ...ٚ
أا تٛٓٙٔ ٝض اضظیاتی لاتّیت واضتطز لٛاٖس حمٛق تیٗإُِّ تكطزٚؾتا٘ ٝزض
ٔٛاخ ٟٝتا حٕالت ؾایثطی ،اثثات ٔاِیت زازٜٞای ضایا٘ٝای ٔ ٟٓاؾت.
زازٜٞای ضایا٘ٝای الظْ اؾت وٚ ٝیػٌیٞای ایٗ زازٜٞا ضا تطضؾی ٕ٘اییٓ.
ـ زاقتٗ اضظـ التهازی :ایٗ ٚیػٌی اظ تسیٟیات زازٜٞای ضایا٘ٝای ٔیتاقس.
ـ تطآٚضزٖ ٘یاظٞا :اوثط زازٜٞای ضایا٘ٝای ت ٝلهس ضفٕ ٘یاظٞای ٔازی ٛٙٗٔ ٚی
تِٛیس ٌطزیسٜا٘س.
ـ لاتّیت اذتهالزاقتٕٗٞ :یٗ ؤ ٝیٌٛییٓ «٘طْافعاض فطٚـ ٔحهٛالت
ایطاٖ ذٛزض ،»ٚت ٝایٗ ٔٗٙاؾت و ٝایٗ ٘طْافعاض اذتهال ت ٝقرم ذال ٚ
ٔٗیٙی زاضز.
ـ ٔٙمَٛتٛزٖ :اظ آ٘دایی و ٝزازٜٞای ضایا٘ٝای تس ٖٚایداز ذؿاضت اظ ٔثسأ تٝ
ٔحُ زیٍطی لاتُ ا٘تماَ ٔیتاقٙس ،تٙاتطایٗ زض حىٓ ٔاَ ٔٙمٔ َٛحؿٛب ٔیٌطز٘س.
ـ ٖیٙیتزاقتٗ :تطذی تط ایٗ ٖمیسٞ ٜؿتٙس و ٝزازٜٞای ضایا٘ٝای زض ٌطٜٚ
حمٛق لطاض ٔیٌیط٘س ٘ ٝأٛاَ ،أا تا اؾتٙاز ت« ٝلا٘ٔ ٖٛداظات پیكٚٝضاٖ  ٚوؿا٘ی
و ٝواالی ذٛز ضا ٔرفی ٔیوٙٙس یا ٌطاٖ ٔیفطٚقٙس» ٔهٛب ٔ ،1322یتٛاٖ
ٌفت و ٝزازٜٞای ضایا٘ٝای ٘یع ٕٞا٘ٙس ٘یطٚی تطقٔ ،اَ ٔحؿٛب ٔیٌطزز.
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ـ ٔثٙای ٖطف ٖ ٚمال :زازٜٞای ضایا٘ٝای زض ٘ٓط ٖطف ٖ ٚمال ٔاِیت زاقتٚ ٝ
زاضای اضظـ التهازی ٞؿتٙس ٗٔ ٚأّ ٝتط آٖٞا نحیح اؾت (تٕٟٗپٛض ٕٞ ٚىاض،
 1393ـ.).
 -1-2تخزیة دادٌَای رایاوٍای در حمالت سایثزی :خطْ ترطیة
زازٜٞای ضایا٘ٝای یىی اظ ا٘ٛأ ٔ ٟٓخطائٓ ضایا٘ٝای اؾت و ٝتّٖ ٝت تفاٚت لاتُ
تٛخ ٝآٖ تا ترطیة ؾٙتی تٛا٘ؿت ٝاؾت تٖٛٙ ٝاٖ ًّٔٗی ٘ٛیٗ تٛخ ٝناحة٘ٓطاٖ
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

ٖطن ٝحمٛق ضا ت ٝذٛز خّة ٕ٘ایس .ترطیة ٔهسض تاب تفٗیُ  ٚتٙٗٔ ٝای ٚیطاٖ
وطزٖ  ٚذطابوطزٖ اؾت  ٚزض انُالح حمٛلی تٙٗٔ ٝای تثإٜٛ٘زٖ اتٙی ٚ ٝذطاب
وطزٖ أٛاَ اؾت .زض لا٘ ٖٛخطائٓ ضایا٘ٝای ایطاٖ ٘یع ٕٞیٗ تٗطیف تىطاض ٌطزیسٜ
اؾت.
اِثت ٝزض تثییٗ  ٚتٗطیف خطْ ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای ،تفاٚتٞایی ٚخٛز زاضز
و ٝزض لٛا٘یٗ اوثط وكٛضٞای ذاضخی ت ٝآٖ اقاضٌ ٜطزیس ٜاؾت .
قٛضای اضٚپا زض تٛنی٘ٝأ ٝایٗ خطْ ضا تسیٗ قطح تٗطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت:
«ٔحٛوطزٖ ،ذؿاضتظزٖ ،وٓاضظـوطزٖ یا ٔتٛلفوطزٖ زازٜٞای ضایا٘ٝای تَٛ ٝض
غیط لا٘٘ٛی» (زظیا٘ی 1376 ،ـ.).
وٛٙا٘ؿی 2001 ٖٛتٛزاپؿت ٘یع زض ٔاز 4 ٜذٛز ،خطْ ترطیة زازٜٞا ضا تٝ
ٕٞیٗ قىُ تٗطیف وطز ٜاؾت.
حاَ اظ آ٘دایی و ٝزض لٛا٘یٗ اوثط وكٛضٞا اظ َطفی خطْ ترطیة ضا اظ ا٘ٛأ
خطائٓ ّٕٔٛؼ  ٚفیعیىی زا٘ؿتٝا٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای،
ٔاٞیتی ٘إّٔٛؼ زاضزِ ،صا اخطای ٔمطضات ٔطت ٌٛت ٝترطیة زازٜٞا زض تؿیاضی اظ
ایٗ وكٛضٞا زچاض ٔكىُ ٌطزیس ٜاؾت.
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تطای حُ ایٗ چاِف اوثط وكٛضٞایی ٕٞچ ٖٛاتطیف ،وا٘ازا ،إِٓاٖ ،ایتاِیا،
اٍّ٘ؿتاٖ ٘ ٚطٚغ ذؿاضت ٖٕسی ت ٝزازٜٞای ضایا٘ٝای ضا ،ذؿاضت ت ٝأٛاَ  ٚاظ ٘ٔٛ
ترطیة ؾٙتی زا٘ؿتٝا٘س (ظیثط.)144: 1383،
تٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝأطٚظ ٜاوثط وكٛضٞا ت ٝؾٕت ضٚـ تسضیدی انالح لٛا٘یٗ
ضٚی آٚضز ٚ ٜچٙیٗ ذؿاضتٞایی ضا ٘یع ٔكٕ َٛترطیة فیعیىی زا٘ؿتٝا٘س.
تٙاتطایٗ ٘تیدٝای و ٝاظ ایٗ تحث ٔیتٛاٖ ٌطفت ،ایٗ اؾت و:ٝ
ـ زازٜٞای ضایا٘ٝای زض حىٓ ٔاَ ٔٙمٔ َٛیتاقٙس.
یا تٖ ٝثاضتی زض ذهٛل زازٜٞای ضایا٘ٝای ٔیتٛاٖ اظ انُالح ترطیة فٙی تٝ
خای ترطیة فیعیىی اؾتفازٕٛ٘ ٜز.
ـ ضوٗ ٔازی خطْ ترطیة فٙی تا ضوٗ ٔازی خطْ ترطیة فیعیىی لاتُ تكثیٝ
ٔیتاقٙس ،چطاوٞ ٝط ز ٚخطْ ٔمیس ت٘ ٝتیدٔ ٝیتاقٙس.
اظ آ٘دایی و ٝزض ان ٚ َٛلٛاٖس حمٛق تیٗإُِّ تكطزٚؾتا٘ ٝنحثتی اظ ترطیة
زازٜٞای ضایا٘ٝای تٔ ٝیاٖ ٘یأس ٜاؾت ،تطای تیاٖ ٔف ْٟٛترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای
زض ظٔاٖ حّٕ ٝؾایثطی اظ ٔٓٙط لٛاٖس حمٛق تیٗإُِّ تكطزٚؾتا٘ٔ ،ٝیتٛا٘یٓ اظ
اؾتسالَ ظیط تٟط ٜتثطیٓ.
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝانُالح ٔؿّحا٘ٝتٛزٖ یه حّٕ ،ٝذهٛناً زض ٔٛاضزی وٝ
اتعاضٞای اٖٕاَ ظٚض فالس ؾالحٞای خٙثكی تاقٙس ،اظ َطیك تطضؾی پیأسٞای
٘اقی اظ آٖ  ٚتس ٖٚتٛخ ٝت ٝاتعاضٞای اٖٕاَ ظٚض نٛضت ٔیٌیطزِ ،صا ٔفْٟٛ
انُالح ترطیة ٘یع ٌاٞی ٔٛالٕ تا ٔالحٓ ٝپیأسٞای ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای
لاتُ زضن ٔیٌطزز ٝ٘ ،نطف ترطیة فیعیىی زازٜٞأ ،ثالً ٔرتُٕ٘ٛزٖ ؾأا٘ٝ
تا٘ىساضی  ٚیا تاظاض تٛضؼ انّی وٙٔ ٝدط ت ٝؾم ٌٛقسیس  ٚیا فطٚپاقی التهاز ٚ
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ـ ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای زض حىٓ (ٔٗازَ) ترطیة فیعیىی  ٚؾٙتی ٔیتاقٙس
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زض ٘تیدٛٔ ٝخة افعایف تیىاضیٌ ،طؾٍٙی ،ايُطاب  ٚزض ٟ٘ایت ٔٛخة ض٘ح ٚ
ٖصاب ضٚحی ٔیٌطزز ،تٓ٘ ٝط ٔیضؾس وٓتط اظ ترطیة فیعیىی ؾیؿتٓ التهازی
یه وكٛض تا خ ًٙافعاضٞای ٔطؾ٘ ْٛثاقس.
2ـ ساسمان جُاوی مالكیت فكزی
وٛٙا٘ؿی ٖٛپاضیؽ تطای حٕایت اظ حمٛق ٔاِىیت فىطی زض ؾاَ ٔ 1883اٜ
ٔاضؼ زض پاضیؽ ت ٝأًا ضؾیس  ٚاِٚیٗ ٔٛافمت٘أ ٝتیٗإِّّی زض حیُٔ ٝاِىیت
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

فىطی  ٚحمٛق ٔؤِفیٗ ،زض  9ؾپتأثط  1886زض «تطٖ» ٔٗٙمس  ٚتهٛیة قس .تٝ
َٛض ٔكرم ،ایٗ ٔٛافمت٘أ ٝتیٗإِّّی تٔ« ٝیثاق تطٖ تطای حٕایت اظ آثاض ازتی
ٙٞ ٚطی» ٔكٟٛض اؾت .ایٗ ٔیثاق تٛؾٍ ؾاظٔاٖ خٟا٘ی ٔاِىیت فىطی 2زض غ٘ ٛتٝ
اخطا ٌصاقتٔ ٝیقٛز .زض ایٗ تٛافك٘أٖ ٝال ٜٚتط حمٛق ٔازی  ٚالتهازی ،حمٛق
ٔٗٛٙی ٔؤِف ٘یع زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت (تٕٟٗپٛض ٕٞ ٚىاض 1393 ،ـ .).ایٗ
ضٚیىطزٞ ،طچٙس زض ٌصقت ٝتط ٚخ ٜٛآقىاض  ٚؾٙتی ٔاِىیت افطاز تأویس ٔیوطز ،أا
أطٚظ ٚ ٜتا تٛخ ٝتٌ ٝؿتطـ ایٙتط٘ت  ٚفًای اضتثاَاتی فطاٌیط ،تٟسیسات ٔطتثٍ
تا آٖ ٘یع ت ٝحٛظ ٜفًای ؾایثطی ٘یع وكیس ٜقس.
ٖال ٜٚتط ٔٛافمت٘أ ٝتطٖ ،ضٚیىطزٞای تیٗإِّّی اظ خّٕ ٝانُ  27اٖالٔیٝ
خٟا٘ی حمٛق تكط و ٝزض ؾاَ  1948تهٛیة قس ،تٚ ٝيٕ لٛا٘یٗ زض حٛظٔ ٜاِىیت
فىطی ٘یع پطزاذت ٝاؾت .زض ایٗ انُ  ٚزض ضاؾتای حٕایت اظ حمٛق ٔاِىیت
فىطی ٘یع آٔس ٜاؾتٞ« :ط وؽ ایٗ حك ضا زاضز و ٝآظازا٘ ٝزض فط ًٙٞخأٗٝ
ٔكاضوت خسیس اظ ٙٞطٞا تٟطٌ ٜیطز  ٚزض پیكطفت ّٖٕی ٔ ٚعایای آٖ ؾٟیٓ قٛز.
ٞط وؽ ایٗ حك ضا زاضز و ٝاظ ٔٙافٕ ٔازی ٛٙٗٔ ٚی اثط ٙٞطی ،ازتی یا ّٖٕی وٝ
ذٛز ذّك وطز ٜاؾت ،تٟطٜٙٔس قٛز» (قفیٗی  ٚقىیة 1381 ،ـ .).ایٗ ضٚیىطز
ٖاْ  ٚفطاٌیط ٔیتٛا٘س لا٘٘ٛی تطای فًای ؾایثطی ٘یع زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز ،ظیطا
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٘مى حمٛق ٔاِىیت افطاز آٖ اظ ازتی یا ٙٞطی ّٕٖ ٚی زض فًای ؾایثط ٘یع
٘یاظٔٙس حٕایت اظ ؾٛی لٛا٘یٗ تیٗإِّّی ٔیتاقس.
ؾاظٔاٖ خٟا٘ی ٔاِىیت فىطی ،زٞ ٚسف انّی ضا ز٘ثاَ ٔیوٙسٞ :سف اَٚ
اضتمای حٕایت اظ ٔاِىیت فىطی زض ؾطاؾط خٟاٖ اظ َطیك ٕٞىاضی تیٗ زِٚتٞا ٚ
زض نٛضت ِع ْٚتا ٕٞىاضی ؾایط ؾاظٔاٖٞای تیٗإِّّی اؾت ٞ ٚسف زٚ ْٚایپ،ٛ
ایداز ٕٞىاضی ازاضی تیٗ اتحازیٞٝای تأؾیؽ قس ٜتٚ ٝؾیّٗٔ ٝاٞسات تحت ٘ٓط
ٚایپ ٛاؾت .ت ٝخع ٔٛافمت٘أ ٝتطیپؽٚ ،ایپ ٛوّی ٝوٛٙا٘ؿیٖٞٛایی ضا و ٝت ٝآٖٞا
ا٘داْ ْٚایف ازاضی اتحازیٞٝای ٔصوٛض ایٗ السأات ضا ٘یع ا٘داْ ٔیزٞس :السأات
تدٛیعی یا ٙٞداضآفطیٙی اظ َطیك ٚيٕ اؾتا٘ساضزٞایی تطای حٕایت اظ ٔاِىیت
فىطی ،اخطای تط٘أٞٝای اُٖای وٕهٞای فٙی  ٚحمٛلی ت ٝوكٛضٞا زض ظٔیٝٙ
ٔاِىیت فىطی ،السأات ٔطت ٌٛتَ ٝثمٝتٙسی  ٚیىؿاٖؾاظی تیٗإِّّی زض ظٔیٝٙ
ٔؿتٙسؾاظی حك اذتطأٖ ،الئٓ تداضی َ ٚطحٞای نٗٙتی ،السأات ثثتی ٘ٓیط
اضائ ٝذسٔات ٔطت ٌٛت ٝتمايا٘أٞٝای ثثت اذتطأٖ ،الئٓ تداضی َ ٚطحٞای
نٗٙتی ٔیتاقس (الیمی 1381 ،ـ.).
خٟاٖ ٔٗانط زض حٛظٜٞای ٔرتّفی تاٖث تح َٛزض قیٜٞٛای اضتثاَی  ٚا٘تماَ
اَالٖات قس ٜاؾت .تهٛیة زٟٖ ٚس٘أ ٝخسیس ت٘ ٝاْ ٖٟس٘أ ٝحك ٔؤِف ٚ WCT
ٖٟس٘أ ٝاخطاٞا  ٚنٛت ـ ٍ٘اقتٞا 3و ٝزض ؾاَ  1960ا٘داْ قس ،تٕٞ ٝیٗ
ٔٛيٖٛات اقاض ٜزاض٘س ،يٕٗ ایٗؤ ٝیثاق  WCTحك تىثیط ٔؤِف ضا تا ضخ ٔٛتٝ
ٔازٔ 9 ٜیثاق تطٖ زض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾت ٔ ٚیثاق  WPPTحمٛق ا٘حهاضی تىثیط
تطای اخطاوٙٙسٌاٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌاٖ نٛت ـ ٍ٘اقتٞا ٔٛضز تأویس لطاض زاز ٜاؾت.
تا ایٗ ٚخٛز ٟٔٓتطیٗ ذسٔاتی و ٝاظ ایٗ زٟٖ ٚس٘أ ٝزض حیُٔ ٝاِىیت فىطی
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اقاض ٜقس ،زضتط ٔیٌیطز .تٖ ٝثاضتی زیٍطٚ ،ایپ ٛتطای تحمك اٞساففٖ ،ال ٜٚتط
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پسیس آٔس ،ٜایٗ اؾت و ٝحمٛق ٔؤِف ذٛا٘ٙسٌاٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌاٖ نٛت ـ
ٍ٘اقتٞا ضا زض ٘ٓط ٌطفت ٚ ٝاخاظ ٜا٘تماَ آٖٞا ضا ٘یع ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝاؾت
(تعضٌی 1394 ،ـ .).ایٗ ٔٗاٞسات تیٗإِّّی تَٛ ٝض ٔكرم  ٚتط حؿة
ٔهٛتات ذٛز ٘ؿثت ت ٝزؾتٛض واض زیدیتاَ ٚضٚز ٔیوٙٙس  ٚاظ حمٛق ٔاِىیٗ
حٕایت تٔ ُٕٖ ٝیآٚض٘س .ایٗ ٔٛاضز تسیٗ نٛضت اؾت1 :ـ ت ٝضؾٕیتقٙاذتٗ
حك تىثیط زضتاض ٜشذیط ٜزض ؾیؿتٓٞای زیدیتاِی؛ 2ـ تٛخ ٝتٔ ٝحسٚزیتٞا ٚ
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

ٔٛاضز اؾتثٙایی زض فًای زیدیتاِی؛ 3ـ السأات تىِٛٛٙغیىی حٕایتی؛ 4ـ ٔسیطیت
حمٛلی اَالٖات تىِٛٛٙغیىی  ٚزیدیتاِی.
ٍٙٞأی ؤ ٝاِىیت فىطی افطاز زض حٛظٜٞای ٔرتّف آٖ اظ فًای ٔداظی ٚ
ؾایثطی ٕٞ ٚچٙیٗ حٛظٜٞای فٙاٚضی اَالٖات ٔٛضز تٟسیس ٚالٕ ٔیقٛز ،تٟطٌٜیطی
اظ السأات تىِٛٛٙغیه تطای ٔماتّ ٝتا ایٗ تٟسیسات أطی تایؿت ٝاؾت ،چٙا٘چ ٝتط
ٔثٙای ٕٞیٗ لٛاٖس تیٗإِّّی ،السأات حٕایتی تىِٛٛٙغیه تطای خٌّٛیطی اظ
ٔؿأِ ٝؾطلت اَالٖات زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .لٛاٖس تیٗإِّّی ٔٛخٛز ،ضٚیٝای
اخثاضی تطای زِٚتٞا ایداز ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝاظ حمٛق ناحثاٖ آثاض زض فًای ؾایثط
حٕایت ت ُٕٖ ٝآٚض٘س  ٚحتی السأات خثطا٘ی تطای اٖاز ٜذؿاضات افطاز زض ٘ٓط
تٍیط٘س (خٗفطی 1388 ،ـ.).
لٛا٘یٗ تیٗإِّّی ٔٛخٛز اظ خٟت زیٍط تاٖث ایداز أٙیت زض فًای ؾایثطی
ٔیق٘ٛس  ٚظٔی ٝٙضا تطای تٗأُ ٔٙاؾةتط فطأ ٓٞیآٚض٘س .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَٗٔ ،اٞسٜ
حك ٔؤِف و ٝت ٝحمٛق ٔاِىیت فىطی ٔهٛب ٔ 1966طتٔ ٌٛیقٛز ،حمٛق
ٔطتثٍ تا حك ٔؤِف ایٙتط٘تی ضا ٘یع قأُ ٔیق٘ٛس وٞ ٝسف انّی آٖ ،حٕایت اظ
حمٛق پسیسآٚض٘سٌاٖ  ٚواضتطاٖ  ٚایداز تٗازَ ٔیاٖ ٘یاظٞا  ٚحمٛق ٔطتثٍ تا آ٘اٖ
٘یع ٔیتاقس .ضٚیىطز ایٗ ٔهٛت ٝت ٝایٗ ٔٛي ٔٛاقاضٔ ٜیوٙس و ٝاٌط آثاض ناحثاٖ
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 ٚحمٛق آ٘اٖ ت ٝذٛتی ٔحافٓت ٘كٛزٕ٘ ،یتٛا٘ٙس آثاض ذٛز ضا زض فًای ؾایثط زض
زؾتطؼ زیٍطاٖ لطاض زٙٞس (٘ٛضٚظی 1381 ،ـ.).
ؾاظٔاٖ حٕایت اظ ٔاِىیت فىطی تٗس اظ ایٗو ٝز ٚوٛٙا٘ؿی ٖٛتطٖ  ٚپاضیؽ زض
ؾاَ  1983زض  ٓٞازغاْ قس٘س ،زض ؾاَ  1974تٛا٘ؿت تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
ؾاظٔاٖٞای ترههی زض حیُٔ ٝاِىیت فىطی ُٔطح قٛز (ُِیفی 1391 ،ـ.).
حمٛق ٔاِىیت فىطی زض لٛا٘یٗ زاذّی ایطاٖ ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝاؾت ،اظ خّٕٝ
لا٘ ٖٛتداضت اِىتط٘ٚیىی زض ؾاَ  ،1383لا٘ ٖٛحٕایت اظ ٘طْافعاضٞای ضایا٘ٝای زض
َطحٞای نٗٙتی زض ؾاَ  1386تهٛیة  ٚانالح قسٕٞ .چٙیٗ لا٘ ٖٛحٕایت اظ
ٔاِىیت فىطی زض فًای ؾایثط ت ٝوٕه یىی اظ ٚظاضترا٘ٞٝا زض حاَ تسٚیٗ اؾت
(ٔیطحؿیٙی 1391 ،ـ .).تسیٗتطتیة زض حمٛق زاذّی ایطاٖ ٘یع زض حیُٝ
تٟسیسات ؾایثطی ٔ ٚاِىیت فىطی ،لٛا٘یٗ ٔتٗسزی زیسٔ ٜیقٛز و ٝخٙثٞٝای
ٔرتّف ٔاِىیت ٔٗٛٙی  ٚفىطی ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض زاز ٜاؾت.
3ـ کىًاوسیًن تیهالمللی جزائم سایثزی
ٔماتّ ٝتا خطائٓ ؾایثطی ترف زیٍطی اظ ضاٞىاضٞای حمٛلی تطای ٔماتّ ٝتا
تٟسیسات ؾایثطی اؾت  ٚتٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ،وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛزاپؿت اِٚیٗ پیٕاٖ
تیٗإِّّی ایدازقس ٜتطای ٔماتّ ٝتا خطائٓ ایٙتط٘تی اؾت و ٝحسٚز  40وكٛض
ٔرتّف زض وٙفطا٘ؽ تیٗإِّّی تٛزاپؿت تا ٔٛيٖٛیت خطائٓ ایٙتط٘تی ،زض 23
٘ٛأثط  2001زض ٔداضؾتاٖ آٖ ضا أًا وطز٘س و ٝاظ آٖ پؽ ایٗ پیٕاٖ ت٘ ٝاْ
پیٕاٖ تٛزاپؿت ٔٗطٚف قس .زض ٔاز 4 ٜایٗ وٛٙا٘ؿی ،ٖٛخطْ ترطیة زازٜٞا
تٗطیف قس ٜاؾت (وٛٙا٘ؿی ٖٛخطْ ؾایثطی اتحازی ٝاضٚپا .).ْ 2001 ،ایٗ پیٕاٖ
قأُ تٗاضیف زلیك تطای  ٔٛ٘ ٕٝٞاظ خطائٓ ایٙتط٘تی تٛز ٚ ٜویفط ٔطت ٌٛتٞ ٝط
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ؾاَ  ٚ 1379زض خٟت ت ٝضٚظوطزٖ لٛا٘یٗ ،لا٘ ٖٛثثت اذتطاٖاتٖ ،الئٓ تداضی ٚ
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وساْ ٘یع ٔكرم قس ٜاؾت ٕٝٞ .وكٛضٞایی و ٝایٗ پیٕاٖ ضا أًا وطزٜا٘س،
لا٘ٔ ٚ ٖٛمطضات یىؿا٘ی تطای وٙتطَ خطائٓ ایٙتط٘تی زاقت ٚ ٝتطای ٕٞىاضیٞای
تیٗإِّّی یه ذٍ تّفٗ اؾتا٘ساضز تطای ایٗ ترف فطا ٓٞوطزٜا٘س.
خطْ ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای یىی اظ ا٘ٛأ ٔ ٟٓخطائٓ ضایا٘ٝای اؾت و ٝتٝ
ّٖت تفاٚت لاتُ تٛخ ٝآٖ تا ترطیة ؾٙتی تٛا٘ؿت ٝاؾت تٖٛٙ ٝاٖ ًّٔٗی ٘ٛیٗ
تٛخ ٝناحة٘ٓطاٖ ٖطن ٝحمٛق ضا ت ٝذٛز خّة ٕ٘ایس« .ترطیة ٔهسض تاب تفٗیُ
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

 ٚتٙٗٔ ٝای ٚیطاٖوطزٖ  ٚذطابوطزٖ اؾت  ٚزض انُالح حمٛلی تٙٗٔ ٝای تثاٜ
ٕ٘ٛزٖ اتٙی ٚ ٝذطابوطزٖ أٛاَ اؾت» (خٗفطی ٍِٙطٚزی 1388 ،ـ .).زض لاٖ٘ٛ
خطائٓ ضایا٘ٝای ایطاٖ ٘یع ٕٞیٗ تٗطیف تىطاض ٌطزیس ٜاؾت ،اِثت ٝزض تثییٗ ٚ
تٗطیف خطْ ترطیة زازٜٞای ضایا٘ٝای ،تفاٚتٞایی ٚخٛز زاضز و ٝزض لٛا٘یٗ اوثط
وكٛضٞای ذاضخی ت ٝآٖ اقاضٌ ٜطزیس ٜاؾت.
4ـ رسیذگی تٍ وقض ػالئم تجاری
ٖالئٓ تداضی٘ ،اْ زإٔٞ ٚ ٝٙچٙیٗ ؾٛءاؾتفاز ٜاظ آٖٞا ترفٞای ٔ ٟٓزیٍطی
اظ تٟسیساتی اؾت و ٝت ٝضاحتی ٔٙافٕ ٔ ٚاِىیت ترفٞایی اظ خأٗ ٝضا تحت تأثیط
ذٛز لطاض ٔیزٞس .تا ایٗ حاَ ،حُ  ٚفهُ اذتالفات ٘مى ٖالئٓ تداضی اظ َطیك
٘اْ زأ ٝٙزاضای تطذی ٚیػٌیٞای اذتهانی ٔیتاقس و ٝایٗ ٚیػٌیٞا ٔٛخة
ٔیٌطزز ،حُ  ٚفهُ اذتالفات ایٗ حٛظ ٜتا تطذی ان َٛحاوٓ تط حمٛق ٔاِىیت
فىطی تٗاضو پیسا وٙس ،ظیطا حٕایت اظ ٖالئٓ تداضی تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ نٛض انّی
حمٛق ٔاِىیت نٗٙتی زض ٔحسٚز ٜؾطظٔیٙی ٞط ٘ٓاْ لاٍ٘٘ٛصاضی اتفاق ٔیافتس
ایٗ أط زض تطاتط ذهیه ٝخٟا٘یتٛزٖ ایٙتط٘ت ،ایداز ٔكىُ وطزٕ٘ ٚ ٜیتٛاٖ ضاٜ
حُ ٚاحسی ضا خٟت حُ ًٔٗالت تٚ ٝخٛز آٔس ٜتطٌعیس (انال٘ی 1389 ،ـ.).
تسیٗتطتیة حٕایت اظ حمٛق ٔاِىیت فىطی٘ ،یاظٔٙس ٚخٛز لٛا٘یٗ فطأطظی ٚ
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حانُ ٕٞىاضیٞای تیٗإِّّی اؾت ،ظیطا ٔاٞیت الٔىاٖ  ٚتسٔ ٖٚطظتٛزٖ فًای
تثازَ اَالٖات  ٚأىاٖ زؾتطؾی ت ٝاَالٖات زض ٞط ِحٓ ٚ ٝاظ ٞط ٔىاٖ٘ ،مُٝ
ٔماتُ ایٗ ذهیهٔ ،ٝحؿٛب ٔیقٛز .تٖ ٝثاضت زیٍط ایٙتط٘ت تٖٛٙ ٝاٖ تؿتطی
و ٝزض لاِة ٔطظٞای ؾطظٔیٙی ٕ٘یٌٙدس ٕٔ ٚىٗ اؾت زض تطاتط حٕایتٞای ّٔی
اظ ٖالئٓ تداضی تٗاضياتی ضا ایداز وٙس (انال٘ی 1389 ،ـ.).
قیٜٞٛای حُ  ٚفهُ اذتالفات ٘مى ٖالئٓ تداضی اظ َطیك ٘اْ زأ ٝٙاظ
ضاٜٞای زیٍطی ٘ٓیط لٛا٘یٗ ٔس٘ی ٘یع لاتُ حه َٛاؾت .اِٚیٗ حاِت ٔطت ٌٛتٝ
٘مىوٙٙس٘ ٜاْ زأ ،ٝٙناحة ٘اْ زأٔ ٝٙیتٛا٘س تا اؾتٙاز ت ٝایٗ الساْ ٘عز ٔطاخٕ
لًایی قىایت وٙس و ٝزض ایٗ قطایٍ تطای ٘مىوٙٙسٔ ٜیتٛاٖ لائُ ت ٝيٕا٘ت
اخطای ویفطی ٔ ٚس٘ی قس (انال٘ی 1389 ،ـ.).
َـ ـ خألَای حقًقی در حیطٍ مالكیت فكزی
یىی اظ ذألٞای اؾاؾی حمٛلی زض ضاتُ ٝتا حٕالت ؾایثطی آٖ اؾت وٟ٘ ٝاز
تیٗإِّّی ٔكرهی زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز ٘ساضز (اُؾتطزاَ .).ْ 1998 ،يٕٗ ایٗوٝ
ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس تٖٛٙ ٝاٖ ٟ٘ازی و ٝحأی نّح قٙاذتٔ ٝیقٛز  ٚتط ٕٞیٗ
ٔثٙا ٔیتایؿت ت ٝتٟسیسات تپطزاظز ،فٗاِیتٞای ذٛز ضا چٙساٖ ُٔٗٛف ت ٝحٕالت
ؾایثطی ٕ٘یٕ٘ایس (ظِٔا٘ه .).ْ 2010 ،اظ ایٗ ض ٚپكتٛا٘ ٝحمٛلی ٔس٘ٚی ٕ٘یتٛاٖ
تطای خٌّٛیطی اظ حٕالت ؾایثطی  ٚیا ٖأالٖ ٚل ٔٛآ٘اٖ پیسا ٕ٘ٛز .زِیُ انّی
ایٗ ٔؿأِ ٝآٖ اؾت و ٝزض ٘ٓط َطاحاٖ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ،تٟسیس ّٖی ٝنّح
ٔحسٚز ت ٝلٛای ٔؿّح ٔتٗاضف اؾت .تٙاتطایٗ ٞطچٙس تٗسٞا تالـ قس تا تا تفؿیط
انُالح «تٟسیس»  ٚفطاٌیطزا٘ؿتٗ «نّح» تطذی تٟسیسات زیٍط ،اظ خّٕٝ
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قطایُی اؾت و٘ ٝاْ زأ٘ ٝٙمى ٔیقٛز و ٝزض ایٗ نٛضت پؽ اظ احطاظ ؾٛء٘یت
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تٟسیسات ؾایثطی ضا زض ظٔط ٜتٟسیسات ٛٔ ٚإ٘ نّح خٟا٘ی ٌٙدا٘س ،أا ت ٝزِیُ
ٖسْ نطاحت  ٚفمساٖ ٟ٘از تیٗإِّّی زض ایٗ ظٔیٕٞ ،ٝٙچٙاٖ تا ذألٞای لا٘٘ٛی زض
ایٗ ظٔی ٝٙض ٚت ٝضٞ ٚؿتیٕٓٞ .یٗ فمساٖ ٟ٘از تیٗإِّّی تاٖث ٘ازیسٌٜطفتٗ
تٟسیسات ؾایثطی زض حیُٔ ٝاِىیت فىطی ت٘ ٝح ٛخعئی ٘یع ٔیقٛز.
تٖ ٝال ٜٚایٗو ٝیىی زیٍط اظ ذألٞای لا٘٘ٛی  ٚحمٛلی زض ظٔیٔ ٝٙماتّ ٝتا
تٟسیسات ؾایثطی آٖ اؾت ؤ ٝطظٞای ضٚقٙی ٔیاٖ تٟسیسات ؾایثطی ٚخٛز
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

٘ساضز .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَ ٚل ٔٛتّفات لاتُ ٔالحٓ ٝا٘ؿا٘ی و ٝزض وٙاض آٖ ٕٔىٗ اؾت
تاٖث ترطیة ٌؿتطز ٜأٛاَ ٖٕٔٛی ،تٖٛٙ ٝاٖ ٔهساق حٕالت ٔؿّحا٘ ٝزض ٘ٓط
ٌطفتٔ ٝیقٛز (خیپؿت 1385 ،ـ ،).أا زض ؾٛی زیٍطٔ ،كرم ٘یؿت و ٝاٌط
ؾطلت اَالٖات ٘ٓأی زض یه وكٛض ؤ ٝیتٛا٘س تثٗات ذُط٘اوی ٘یع زض پی
زاقت ٝتاقس ،زض ظٔط ٜوساْ تٟسیسات زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز؟ ظیطا ترطیة ٚ ٚلٔٛ
حٕالت ٔؿّحا٘ ٝتٖٛٙ ٝاٖ ٔكره ٝتٟسیسات زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜوٕ٘ ٝیتٛا٘س
چٙساٖ ٌٛیا  ٚخإٔ تاقسٕٞ .چٙا٘ىٕ٘ ٝیتٛاٖ زضتاض ٜؾطلت  ٚیا زؾتىاضی زض
اَالٖات ٔطت ٌٛت ٝزا٘ف ٞؿتٝای وكٛضٞا تٖٛٙ ٝاٖ ٔهازیك حٕالت ؾایثطی
لًاٚت ٕ٘ٛز .یىی زیٍط اظ پیچیسٌیٞای حمٛلی ٔطت ٌٛت ٝتٟسیسات ؾایثطی آٖ
اؾت ؤ ٝف« ْٟٛزفأ ٔكط »ٔٚزض ایٗ حٕالت ٘یع ٔث ٚ ٟٓپیچیس ٜاؾت ّْٛٗٔ ٚ
٘یؿت و ٝتطذی السأات ،اظ خّٕٞ ٝهوطزٖ اَالٖات ،زؾتىاضی  ٚؾطلت آ٘اٖ
تطای وكٛضٞای زضٌیط زض آ٘چٙٗٔ ٝا ٔ ٚفٟٔٛی زاضز .تٖ ٝال ٜٚایٗوٙٗٔ ٝا ٔ ٚفْٟٛ
تٟسیسات ؾایثطی ٘یع اظ ٔٓٙط وكٛضٞای ٔرتّف ٔتفاٚت اؾت .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَ،
تٟسیسات ؾایثطی ّٖی ٝتط٘أٞ ٝؿتٝای ایطاٖ ٔٗٙا ٔ ٚفٔ ْٟٛتفاٚتی ٘یع تٝ
تٟسیسات ؾایثطی ّٖی ٝتط٘أٞ ٝؿتٝای پاوؿتاٖ زاضز.
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وتیجٍگیزی
تط ٔثٙای ؾؤاَ پػٞٚف حايط ٔیتٛاٖ چٙیٗ پاؾد زاز وٚ ٝخٛز تطذی لٛا٘یٗ
حمٛلی ٟ٘ ٚازٞای تیٗإِّّی اظ خّٕ ٝوٛٙا٘ؿی ٖٛتیٗإِّّی خطائٓ ؾایثطی ٚ
ؾاظٔاٖ ٔاِىیت فىطی زض حیُ ٝحٕالت ؾایثطی ٔ ٚاِىیت فىطی ٔؤثط ٞؿتٙس ٚ
ٔیتٛا٘ٙس تٖٛٙ ٝاٖ فطنت زض ٘ٓط ٌطفت ٝق٘ٛس ،أا ذهّت پٟٙاٖ  ٚپیچیسٌی
خطائٓ  ٚتٟسیسات ؾایثطی ٕٞ ٚچٙیٗ فمساٖ ٟ٘از تیٗإِّّی لا٘٘ٛی زض ایٗ ظٔی،ٝٙ
تطذی خٙثٞٝای تٟسیسات ؾایثطی ضا ٘ازیسٌ ٜطفت ٝاؾت  ٚاظ ایٗ خٟت تطای
تٛزٖ تٟسیسات ؾایثطی ؾثة قس ٜاؾت زغسغ ٝانّی زِٚتٞا  ٚوكٛضٞا اظ ؾُح
ّٔی  ٚحاوٕیتی فطاتط ضفتٖ ٚ ٝطن ٝتیٗإِّّی و ٝتا چاِفٞای ٖسیسٜای زض ایٗ
ظٔیٛٔ ٝٙاخٌ ٝطزیس ٜاؾت ،تیف اظ پیف ٔطوع تٛخ ٝآ٘اٖ لطاض ٌیطز .تٙاتطایٗ
ُٔٙك حاوٓ تط پیكٍیطی تیٗإِّّی اظ تٟسیسات ؾایثطی ٘یع ٔتفاٚت اظ فًای
زاذّی وكٛضٞا ٔیتاقس.
ایٗ زض حاِی اؾت و ٝفًای تیٔطظ ؾایثط ،خٟا٘ی ٔداظی ٛٔ ٚاظی تا خٟاٖ
فیعیىی ایداز ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝزض ٚالٕ وٙتطَ حمٛلی آٖ اظ حیُ ٝاٖٕاَ یه
وكٛض ؾاذت٘ ٝیؿت ٔ ٚثاضظ ٜتا خطائٓ ٔطت ٌٛت ٝایٗ حٛظ٘ ٜیع ذاضج اظ حٛظٜ
اخطایی لٛا٘یٗ زاذّی وكٛضٞا ذٛاٞس تٛز .تٖ ٝثاضت زیٍط ٖطن ٝحمٛق فًای
ؾایثطی  ٚخطائٓ اضتىاتی زض آٖ اظ خّٕ ٝحٛظٜٞایی اؾت و ٝت ٝزِیُ خٟا٘یقسٖ
 ٚآثاض آٖ٘ ،یاظٔٙس تهٛیة لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔتحساِكىُ زض فًای ّٔی ٚ
تیٗإِّّی ٔیتاقس.
زض حیُ ٝزاذّی ٘یع ِعٔ ْٚكرمٕ٘ٛزٖ خطائٓ  ٚترّفات ٔطتثٍ تا ٔاِىیت
فىطی  ٚتٟسیسات ؾایثطی ٞؿتیٓ .خطائٓ ضایا٘ٝای ٘یاظٔٙس ؾرتٌیطی تیكتطی

افشین جعفری ،علیرضا حجتزاده ،محمدتقی رضایی

ٔماتّ ٝتا ایٗ تٟسیسات ذألٞای لا٘٘ٛی ٔكاٞسٔ ٜیقٛز .تٖ ٝال ،ٜٚذهیه ٝفطأّی
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ٞؿتٙس تا تتٛا٘ٙس اٚالً لٛا٘یٗ تیٗإِّّی ضا ٔس ٘ٓط لطاض زٙٞس ،ظیطا تٟسیسات
ؾایثطی تٌٝ٘ٛ ٝای ٞؿتٙس و ٝاظ ؾٛی تاظیٍطاٖ ذاضخی ٘یع ٕٔىٗ اؾت تٝ
ٔاِىیت فىطی آؾیة تطؾا٘ٙس .تٖ ٝالٔ ،ٜٚكرمٕ٘ٛزٖ خطائٓ  ٚترّفات ٔطتثٍ تا
٘مى ٔاِىیت فىطی  ٚتٟسیسات ؾایثطی زض لٛا٘یٗ زاذّی ٔیتایؿت ٔٛضز تٛخٝ
لاٍ٘٘ٛصاض تاقس.
تٞ ٝط تطتیة ،تطای حاوٕیت تط ایٗ فًا  ٚلإ٘ٙ٘ٛسٕ٘ٛزٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔماتّ ٝتا
رویكردهای حقوقی به تهدیدات سایبری در حیطه مالكیت فكری

خطائٓ ضٚظافع ٚ ٖٚپیچیس ٜاضتىاتی زض آٖٕٞ ،ىاضی ٕٞ ٚطاٞی خأٗ ٝتیٗإِّّی اظ
ان َٛاِٚی ٚ ٝغیط لاتُ ا٘ىاض زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت ،تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتحت لٛا٘یٗ ٔسٖٚ
ٛٔ ٚي ٖٝٛتیٗإِّّی ٞیچ ٔدطٔی تا ؾٛءاؾتفاز ٜاظ ذهیه ٝفطأطظیتٛزٖ خطائٓ
اضتىاتی ٘تٛا٘س تسٔ ٖٚداظات تٕا٘س .زض حیُ ٝتیٗإِّّی ٘یعُٙٔ ،میتطیٗ ٌعیٝٙ
تطای ایداز ٌفتٕا٘ی ٚاحس ٕٞ ٚا ًٙٞتا ٞسف پیكٍیطی تیٗإِّّی اظ خطائٓ
ؾایثطی تثییٗ ضاٞىاضٞایی تٛؾٍ ٟ٘ازٞای شیٔسذُ تیٗإِّّی  ٚزض ضأؼ آٖٞا
ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس  ٚضوٗ لًایی آٖ ،یٗٙی زیٛاٖ تیٗإِّّی زازٌؿتطی اؾت وٝ
ٔتٙاؾة تا قطایٍ ٔٛخٛز ،لٛا٘یٗ ٔٛي ٖٝٛضا تثییٗ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜداظاتٞای ٔتٙاؾة
تا ایٌٗ ٝ٘ٛخطائٓ ضا زض تهٕیٕات  ٚآضای ٔأذٛشّٔ ٜحٕ٘ ِٛایٙس.
زض ایٗ ضاؾتا اظ خّٕٔ ٝفاز ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ؤ ٝیتٛا٘س تٖٛٙ ٝاٖ ٔثٙایی
تطای ٔثاضظ ٜتا خطائٓ ؾایثطی اؾتفازٕٛ٘ ٜز تٙس  4اظ ٔازٙٔ 2 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس
ٔیتاقس و ٝتأویس زاضز وّی ٝاًٖا زض ضٚاتٍ تیٗإِّّی ذٛز اظ تٟسیس ت ٝظٚض یا
اؾتفاز ٜاظ آٖ ّٖی ٝتٕأیت اضيی یا اؾتمالَ ؾیاؾی ٞط وكٛضی یا اظ ٞط ضٚـ
زیٍطی و ٝتا ٔمانس ُّٔ ٔتحس ٔثایٙت زاقت ٝتاقس ،ذٛززاضی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
اظ زیٍط تٟسیسات ٔٛخٛز زض فًای ؾایثط ،حٕالت ؾایثطی ٔیتاقس و ٝتطذی
وكٛضٞا ٖمیس ٜتط ایٗ زاض٘س و ٝت ٝزِیُ ٔاِیتزاقتٗ زازٜٞای ضایا٘ٝایٞ ،طٌٝ٘ٛ
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حّٕ ٝؾایثطی ت ٝتأؾیؿات و ٝتاٖث ترطیة زازٜٞا ٚ ٚضٚز ذؿاضات فیعیىی  ٚیا
خا٘ی ت ٝظیطؾاذتٞای حیاتی وكٛض قٛز ،تطاتط تا حّٕٔ ٝؿّحا٘ ٝتٛز ٚ ٜتٙاتطایٗ
َثك ٔازٙٔ 51 ٜكٛض لاتّیت زفأ ٔكطٔ ٔٚؿّحا٘ ٝضا حك شاتی ذٛز ٔیزا٘ٙس.
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أأی ،ؾیسحؿٗ 1389( .ـ .).حمٛق ٔس٘ی .تٟطاٖ :وتاتفطٚقی اؾالٔی ،ٝل .193
آیتی ،حٕیس 1375( .ـ .).حمٛق آفطیٙفٞای فىطی تا تأویس تط حمٛق آفطیٙفٞای ازتی ٙٞ ٚطی.
تٟطاٖ٘ :كط حمٛلساٖ ،نم.134-133 :
تعضٌیٚ ،حیس 1382( .ـ .).حمٛق ٔاِىیت فىطی زض ؾاظٔاٖ خٟا٘ی تداضت .تٟطاٖ٘ :كط ٔیعاٖ ،ل .33
تٕٟٗپٛضیٖ ،ثساهلل .قازٔاٖفطٔ ،حٕسضيا .پٛضغالٔی فطاقثٙسیٔ ،دتثی 1393( .ـ .).تطضؾی فمٟی ـ
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قثىٝایٔ .تطخٓ پطٚیع ّٖٛی .فهّٙإّٖٔ ٝی پػٞٚكی زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس آقتیاٖ.
پیفقٕاض ٜا ،َٚنم .32-44
زظیا٘یٔ ،حٕسحؿٗ 1376( .ـ .).خع ٜٚخطائٓ ضایا٘ٝایٌ .عاضـ زؾتاٚضزٞای قٛضای اضٚپا زض اضتثاٌ تا
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Legal Approaches to Cyber Threats in the Field of
Intellectual Property
Afshin Jafari
Alireza Hojjatzadeh
Mohammad Taghi Rezaei
Abstract
Background and Aim: The Law of the Intellectual Property is
one of the types of property rights that are related to the protection and
use of human intellectual creations. Given the proliferation of
communications, opportunities and threats posed by cyberspace, it is
important to examine the legal approaches to cyber threats in the field
of intellectual property, which is addressed in this study.
Method: The present research method is descriptive-analytical of
applied type and has been done by using the legal rules of intellectual
property in the field of cyberspace and library resources.
Ethical considerations: In organizing this research, while observing
the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been
observed.
Results: International conventions and treaties, although known as
general approaches and even roadmaps for dealing with cyber threats,
do not specifically address the problems of other societies in
protecting intellectual property. For this reason, promoting a culture of
using cyberspace, determining punishment commensurate with
infringement of intellectual property, criminalizing cyber threats, and
establishing codified laws to recognize intellectual property as legal
elements are essential to protecting intellectual property.
Conclusion: Intellectual property, unlike material property, has
more hidden and informal aspects. For this reason, existing
intellectual property protection laws are often incomplete or lacking in
cyberspace. It seems that we need a coherent and accepted approach in
international law by the countries of the world. In domestic law, we
also need an intellectual property institution under existing laws. In
addition, intellectual property and related laws, including copyright
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laws, the publication of content in cyberspace, and the use of the
Internet, require more stringent approaches that take into account both
international law and law. Treat intellectual property as industrial
property.
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