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 چکيده

در تحوالت سریع در علوم مختلف، علم  امروز با توجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف

های دقیق در حقوق نیز با توجه به پیوندی که با علوم مختلف دارد نیاز به پژوهش

خصوص موضوعات مختلف داشته و داردکه در خصوص موضوع این پژوهش که مطالعه 

 باشد. حق تالیف و آثار آن در حقوق ایران ومصر مطمح نظر می

تواند موضوع حقوق مالکانه قرار امل و تجارت خارج نباشد میهر چیز که از مرحله تع

گیرد اما در قانون بگیرد که تعریف مذکور بسیار گسترده و گستره وسیعی را دربرمی

مدنی ایران در این خصوص تعریف مستقلی وجود نداشته و صرفاً به اعتباری  اقدام به 

مدنی ایران اموال به منقول و غیر قانون  11بندی اموال نموده است مطابق ماده تقسیم

منقول تقسیم شده است و در این پژوهش در خصوص حقوق مترتب نسبت به مال آثار 

آن بررسی و پژوهش انجام شده است و اینکه عدم تعریف مال در قانون مدنی ایران از 

پژوهش باشد که در باشد و دارای آثار منفی بر دیگر مفاد قانون مینقائص قانون مذکور می

 مذکور با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته به تبیین موارد فوق پرداخته شده است

حق عینی و دینی، حق مالکیت، حق ، وق مولفینحق :يديکل واژگان

مصر حقوق ایران و ،پدیدآورنده
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 2 حسين انگورج تقوي، 1 علی پيلوا

 واحد الکترونیکی ،آزاد اسالمی دانشگاه کارشناسی ارشد دانشجوی 1
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس 2

 

 :نام نویسنده مسئول

 علی پیلوا

 بررسی حقوق مولفين در قانون ایران و مصر
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 مقدمه
 کليات -1
 مال  1-1

در . (13: 19914، 1377ملک کسی باشد. )دهخدا مال در لغت به معنای خواسته و آنچه در ملک کسی باشد یا هر چیز که در ت

در تعریف لغوی و حقوقی، مالی، . (11: 635، 1414تعاریف دیگر از مال به عنوان آنچه از هر شیء  که شخص مالک آن باشد )ابن منظور 

کار بردند و بعد توسعه  ندارد. اعراب مال را نخست در مورد اراضی به« میل»یونانی است و ربطی به لغت  malon(melon)معرب لغت 

 گفتند که عناصر مال از قرار زیر است:بخشیدند. مال رادر فارسی قدیماً به منقول می

 مال باید قابل اختصاص دادن به شخص )حقیقی، حقوقی( باشد -اول

 در صورت اختصاصی به شخص قابل نقل و انتقال باشد. -دوم

 دارای نفع باشد  -سوم

 (4: 3126، 1381باشد پنجم ارزش ذاتی داشته باشد )جعفری لنگرودی  دارای نفع عقالیی -چهارم

 

 مالکيت  2-1

دهد که مالکیت عبارت است از رابطه ایست که بین شخص و شیء مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می

تری استعمال شده چنانکه گفته اسالم ملکیت نیز در معنای وسیعانتقاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند. در حقوق 

الذمه ملکیت حق خیار، ملکیت حق انتفاع وا مثال آن رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق، مالکیت و به اعتبار شود، که ملکیت مافیمی

 (1: 49، 1379موضوع، مملوکیت گویند )امامی 
 

 حق عينی و دینی3-1

تواند آن را در تصرف مادی باشد لذا در سلطه مستقیم شخص میق عینی سلطه مستقیم شخص بر شیء معین میدر حقوق مصر ح

، 2011باشد. )السنهوریداشته باشد و صاحب حق برتری بر شخص در شئ محل حق دارد و کلیه حقوق عینی شیء نیز مشمول صاحب حق می

کند دین را از مدیون یا با ص دائن و مدیون بوده که دائن به موجب آن مطالبه می( و حق دینی )شخصی( رابطه قانونی بین دو شخ8: 208

 (8: 182، 2011اعطاء شئ یا با فعل یا ترک فعل از مدیون)السنهوری

شود و الزم است اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگر حق عینی در حقوق ایران حقی است که به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می

 (14، 1385شود )کاتوزیان  مطالبه

دهد که اختیارات قانونی خود در تعریف دیگری حق عینی حقی است که به طرفیت عموم قابل استناد است و به صاحب آن اجازه می

قی (  حق دینی، )شخصی( در حقوق ایران ح99، 1380را روی مال موجود در خارج اعم از منقول و غیر منقول به کاربرد )جعفری لنگرودی. 

تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد و ممکن است ناظر به انتقال مال انجام دادن کار کند که میاست که شخص نسبت به دیگری پیدا می

 ( 15، 1385یا خودداری از امری باشد )کاتوزیان 

ر کاتوزیان و دکتر السنهوری به یکدیگر باشد که تعاریف زنده یاد دکتتعاریف فوق، تعاریف دکترین حقوقی در حقوق ایران و مصر می

 باشند.بسیار شبیه می

 

 مال منقول و غير منقول 4-1
قانون مدنی مصر اشیاء ثابتی که بتوان بدون تلف کردن آن را جابجا نمود غیر منقول و سایر اشیاء منقول  82ماده  1مطابق بند 

 و آسیب دیدن آن است.  هستند.به عبارت دیگری جابجایی اموال غیر منقول مستلزم تلف

قانون مدنی ایران اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد  19مطابق ماده 

نسان باشد قانون مدنی عدم امکان نقل مال از محلی به محل دیگر اعم از آنکه ذاتی باشد یا بواسطه عمل ا 12آید منقول است و براساس ماده 

برداری در غیر منقول قرار داده قانون مدنی مصر امده است مال منقولی  که به قصد استفاده و بهره 82ماده  2مال غیر منقول است اما در بند 

 شود.به دلیل استفاده آن قصد، غیر منقول محسوب می
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 اموال مثلی و قيمی 1- 5

اه نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن است و قیمی مقابل آن قانون مدنی  ایران مالی که اشب 950مطابق ماده 

 است ولی تشخیص آن با عرف است.

قانون مدنی مصر اشیاءواموال مثلی اشیایی است که بعضی به جای بعضی دیگر در انجام تعهد امکان دارد و در تعامل  85مطابق ماده 

 باشند. با مردم از حیث کیل و وزن شبیه هم

 

 اموال قابل استهالک و غير قابل استهالک 6-1
آنها به استفاده آنها مصرف یا استعمال آنها است. به عبارت  قانون مدنی مصر اشیاء قابل استهالک به حسب ویژگی 84مطابق ماده 

ذا، آب و در حالتی نیز برخی به حکم شود مانند غدیگر شی، قابل استهالک شیئی است به صورت طبیعت و ذاتی آن با استعمال مستهلک می

شود با استفاده از آن مانند پول که خرج کردن آن اگرچه استهالک مادی نیست و از حیث قانونی مستهلک محسوب قانون مستهلک می

 شود.می

م بندی اشاره نموده بندی انجام نشده است و صرفاً دکترین حقوق به نقل از حقوق فرانسه به چنین تقسیدر حقوق ایران چنین تقسیم

 است.

مال استهالکی مالی است که در معرض مصرف قرار گیرد، استفاده از آن با استهالک آن مالزمه دارد و مال غیر استهالکی مالی است  

البته ، (53، 1380که بر اثر کاربرد بالفاصله از بین نرود و زمانی بیش و کم طوالنی الزم دارد تا فرسوده شود مانند ساعت )جعفری لنگرودی 

 اند.برخی اساتید دیگر تحت عنوان مال مصرف شدنی و قابل بقاء به این تقسیم بندی اشاره نموده

 

 حق مالکيت به طور کلی -2
شود از برداری و تصرف در مال را دارد و استنباط میقانون مدنی مصر مالک در حدود قانون حق استعمال بهره 802مطابق ماده 

بردای و تصرف در آن مال گذاری جهت استعمال و بهرهت در این نص قانون مصر که، حق مالکیت بر شیء همانا حق سرمایهتعریف حق مالکی

 قانون مدنی دارد. 32باشد نظیر همین ماده قانونی در مصر را قانون مدنی ایران نیز مطابق ماده به وجه دائم در حدود قانون می

 

 ي( بر مال غير ماديحق مالکانه معنوي )غير ماد  1-2
قانون مدنی مصر به اشیاء و اموال غیر  86باشد. در ماده اموال غیر مادی که با حس قابل درک نیست با ذهن و فکر قابل ادراک می

کند که اکثر این حقوق که حقوق ذهنی و فکری نام دارد حق مخترع، مادی اشاره شده و اعالم شده که حقوق آن را قانون خاص معین می

ای با اینگونه حقوق نشده است ولی قوانین گوناگونی در این خصوص حق نویسنده )مولف( و نظایر آن است. در قانون مدنی ایران مستقیماً اشاره

 قانون ثبت عالئم و اختراعات. 1348مصوب شده است مانند قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 

 )حقوق مالکيت فکري و معنوي(حقوق اموال غير مادي   2-2
باشد اکثر چیزهای غیر مادی نتایج ذهن فکر هستند حقوق معنوی حقوقی بوده ریشه آن فکر و اندیشه شخص بوده و قابل لمس نمی

واهد قانون مدنی آن کشور براساس قوانین خاص خ 86در برخی عناوین به عنوان حقوق ذهنی نیز نامبرده شده است در حقوق مصر طبق ماده 

و قانون روابط  1386و قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  1348بود و در ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

قوانین مربوط هستند حقوق اموال غیر مادی شامل حق مولف که به مالکیت ادبی معروف است حق مخترع که مربوط  1348موجر و مستأجر 

و خالقیت ذهنی شخص است و حق کسب و پیشه )حقی که در تاریخ )زمان( به واسطه فعالیت تجاری پیدا نموده است (ونیزدر  به اختراع

نظام حقوقی مصر حق مولف یا مخترع  به نوعی حق مالکیت نیست بلکه حق عینی اصلی که مستقل از حق مالکیت با شرایط خاص است و 

 .(8:281،2011ر مادی )السنهوریگردد به شیء غیاین شرایط خاص برمی

 

 مؤلف  -3
قانون حمایت حق مولف مصر مولف کسی است اثر منتشر شده منصوب به وی باشد خواه با ذکر اسم وی بر اثر یا روشی  1مطابق ماده 

به هر طریقی خواه بنام  شودبه عبارت دیگر انتشار اثر به نام شخصی که منتشر می...« دیگری و تسری دارد این حکم بر اسم مستعار مولف 

تواند نام مولف اثری که باشد مولف نمیوی با نام مستعار یا عالمتی خاص که تداعی کننده مولف باشد به معنای انتساب اثر به مولف می
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ل خود وی است خودش تألیف کرده به دیگری انتقال دهد زیرا آنچه تألیف شده است نتایج فکری و ذهنی مولف است و نویسنده اثر در هر حا

باشد که مولف حق معنوی براثر خود دارد در فرضی که شخص با یک نفر مولف اقدام به انعقاد آنچه که تألیف شده است نتایج فکر مولف می

د که فرضاً نماید که مولف در حوزه تاریخ موسیقی و نظائر آن کتابی تألیف نماید در این وضعیت اگر قرار داد مولف بدین گونه باشقراردادی می

به عنوان مولف عدول کند که در چنین فرضی به نظر تواند اساساً از حق معنوی خود سال از حقوق مادی اثر استفاده نماید آیا می 10برای 

 پذیر است.برداری مالی از اثر در مدت خاصی امکاننگارنده حق معنوی مولف براساس کامالً برقرار بوده و بهره

باشد بنا به اختیار ن حمایت از مولف مصر در آثاری که به نام اسم مستعار است و اسم اصلی مولف بر آن اثر نمیقانو 28مطابق ماده 

باشد مگر اینکه مولف وکیل داشته یا شخصیت خود و صفتش را ثابت کند ، لذا از مستقیم ناشر از مولف حقوق مقرر در این قانون را دارا می

گیرد سوالی که مهم است اگر زمانی که نام مولف پنهان باشد نیز حقوق مادی و ادبی اثر به وی تعلق میشود این ماده قانون مشخص می

مولف شخصیت خود را تا قبل فوتش کشف و عیان ننمود آیا ورثه چنین اختیاری دارند در نظام حقوقی مصر ورثه چنین اختیاری ندارند. زیرا 

اصلی خود نداشته است و هر زمان مولف هویت واقعی خود را افشا نمود در این خصوص دارای کلیه مولف تا زمان فوتش تمایلی به افشای نام 

اختیارات به صورت مستقیم و مباشر خواهد بود در حقوق ایران در خصوص حمایت مادی و معنوی از مولف با نام مستعار نصوص قانون به 

از مفاد دیگر با توجه به روح حاکم بر قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی مولف  توان با استفادهاند و مسکوت است میصراحت ورود نکرده

قانون حمایت از مولف مصر اثر اشتراکی )مجتمعاً( اثری است با توجه  27به نوعی این کاستی در رویه قضایی را جبران نمود. مطابق ماده 

شودو عمل مشترکین در هدف این شخص طبیعی یا ام او است الحاق میشخصی طبیعی یا معنوی )حقوقی( متکفل نشر آن تحت اداره و به ن

ای که امکان جداسازی عمل مشترکین از یکدیگر وجود ندارد. تالیف معجم و دایره المعارف که بطوری که شخص معنوی )حقوقی(است به گونه

ند بلکه شخص طبیعی یا معنوی )حقوقی( شرکت اداره دارای باشواحد امکان انجام آن را ندارد که هر کدام به تنهایی دارای حقوق معنوی نمی

ذکر شده مولف همان شخص طبیعی یا معنوی )حقوقی( است دارای جمیع حقوق معنوی و  27باشد. مطابق ماده حقوق معنوی مذکور می

دام به تنهایی برای آن قسمت از اثر باشد البته در وضعیتی که عمل هر یک از پدیدآورندگان از دیگر متمایز بوده باشد هر کمادی اثر می

 پدیدآورنده باشد که متمایز آن را انجام داده است دارای کلیه حقوق مادی و معنوی خواهد بود.

ای از اشخاص تألیف نمایند امکان اینکه هر کدام بخشی از عمل قانون حمایت از مولف مصر اگر اثری مشترکاً عده 25مطابق ماده  

گیرد مگر آنکه توافق کنند به شکل دیگری، در اشد بلکه جمیع آنها به طورمشترک از کل اثر به طور مساوی تعلق میمشترک را انتصاب نب

این وضعیت حقوق مترتب برای یک شخص جز در حالی که تماماً توافق داشته باشندامکان پذیر نخواهد بود و اگر شخص تخطی کند هر یک 

همان قانون اگر تولید اثر مشترک تحت انواع مختلف از فنون )هنرهای مختلف( باشد  26ساس ماده به صورت مجزا حق طرح دعوا دارد. برا

دیگری  گر آنکه به شکلبرداری مشترک نباشد مبرداری از اثر خود به صورت علی حده است به شرط آنکه مانع بهرهبرای هر یک حق بهره

  توافق است.

یز به نحوی مختصر آمده است بدین شکل در صورتی که کار یکایک قابل تفکیک نباشد مشاعاً قانون حمایت مولفان ایران ن 6در ماده 

باشند این در حالی است که قانون مصر در این خصوص کلیه شرکا در اثر شریک هستند و در خصوص حقوق به صورت مشاعی دارای حق می

مصر بحث اثر مشترک را در رابطه باآثار سینمایی و آثار تلویزیونی   قانون حمایت از مولف31و30و29باشد. در مواد تر و دقیق میمفصل

 وموسیقی مورد نظر قرارگرفته است.

 

 حق پدید آورنده و مولف 1-3

بدین شرح که حق مولف در مالکیت تألیفاتش به رسمیت شناخت و سپس ماده  12در مصر اولین قانون مدنی وطنی سابق طبق ماده 

مجدد تأیید و پذیرفت و سپس برخی قوانین خاص نیز به جهت حمایت از این حقوق به تصویب رسید که آخرین آن قانون آن نیز ان را  86

شود از حمایت این قانون، مند میاز ماده اول قانون مذکور بهره 1باشد مطابق ماده بند میالدی می 1954قانون حمایت از حق مولف مصوب 

قانون مذکور اشعار  3از ماده  12و علوم، اگر هدف از این نوع تألیفات یا روش تفسیر آن باشد. و در بند نویسنده نوآور در آداب و فنون، هنر 

 باشد.دارد که این حمایت شامل بطور کلی تألیفاتش که ظاهر کننده تفسیر از کتاب یا صوت یا رسم و نقاشی و تصویر و حرکت میمی

ه که تألیف و منتشر کرده یا آماده برای انتشار باشد مهمترین اظهار جهت تفسیر که رکن مهم این حمایت این است که مولف آن چ

تواند مظهر حقوق مولف باشد و در تولیدات موسیقی مورد حمایت است. نکته باشد البته صوت نیز میو نوشتن آنچه مولف در ذهن داشته، می

تکار و خالقیت شخص تولید کننده اثر هنری یا ادبی نیز با مطمح نظر باشد ابمهمی که در حمایت از حقوق مولف در نظام حقوقی مصر می

باشد لذا حق مالکیت مولف در حقوق مصر به سه بخش تولیدات ادبی و علمی و تولیدات هنری و تولیدات موسیقی براساس حس و شعور و 

 شود.آمیزی و نقاشی ساختمان و مانند آن مشخص میتولیدات هنری مثل رنگ
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حمایت از حقوق مولف موضوعی بسیار مهم و با اهمیت بوده زیرا با پیشرفت علمی و نقشی که افراد  است که امروزه بحثقابل ذکر 

اخالق و نوآور و نویسنده در جامعه دارند و با توجه به ارتباطات با کشورهای مختلف و فضای مجازی لزوم حمایت بیش از پیش در این خصوص 

ای در کل عمر خود تالش بنماید و چند کتاب فاخر تألیف بنماید حمایت از حق مولف و حق مالکانه، اید نویسندهشود امروزه که شاحساس می

 مطلبی عقالنی و صحیح است.

کند ضمن آنکه در از اشخاص مذکور حمایت می 1348در ایران همانگونه که قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  

اثرهای مورد  2دهد در قانون مذکور در ماده اتی در این خصوص تصویب شده که حق مولف را مورد حمایت قرار میعرصه جهانی معاهد

باشد در قانون مذکور تر میرسد مفصل بوده و حتی در مواردی از قانون مربوط در مصر دقیقحمایت را به تفکیک ذکر نموده که به نظر می

قانون مذکور از این قانون به مولف و مصنف و هنرمند و پدیدآورنده به آنچه از  1گرفته است طبق ماده هایی در نظر برای متخلفین مجازات

شود در قانون مذکور فارغ از اینکه اثر مولف از چه طریقی در بیان یا ظهور یا ایجاد آن بکار دانش یا ابتکار یا هنر آنان پدید آمد اثر اطالق می

ها و تولیداتی که از طریق کتاب منتشر قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته جمع نوشته 2ماده  1ی که در بند شود کتبرفته، اثر محسوب می

شود همچنین تولیدات تئاتر و موسیقی، سینما نیز مشمول شده است که شامل تولیدات ادبی، تاریخ، جغرافیایی، فلسفی، قانونی و هنری می

خصوص قوانین مصوب در ایران و مصر دارای اشتراک وسیع بود و به شکل وسیعی حقوق مولف و مصنف را مورد شود در این قانون مذکور می

 .دهندحمایت قرار می

 

 عنوان اثر  -4
تواند همانگونه که عرض شدوجه مهم مشترک این است که اثر از راه هنر در خصوص اشتراکات حقوق حمایت از مولفان در ایران می

یت هنری به دست آمده باشد در قانون مذکور محتوای ارائه اثر اهمیتی بسزا دارد این که اثر دارای خالقیت ولو آنکه در اندازه و دانش و خالق

آمده، جنبه حصری نداشته بلکه جنبه تمثیلی دارد  2متوسط یا غیر آن باشد. نکته مهم اینکه آنچه که به عنوان آثار مورد حمایت در ماده 

بین دکترین حقوق مورد اختالف است. در قانون ایران در خصوص آثار شفاهی به این موضوع اشاره نشده فرضاً اگر یک واعظ این مطلب فی ما

باشد باشد در حقوق ایران مولف متعدد نیز مورد حمایت میکند مورد حمایت قانون مولف نمیو یا وکیل دادگستری در جمعی سخنرانی می

ریف مستقلی در حقوق ایران نداشته است نکته قابل ذکر اینکه در حقوق ایرن حق افشای اثر رسمیت شناخته قابل ذکر است حقوق معنوی تع

قانون حمایت از مولفان ایران هرگونه تغییر و تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه  19نشده است. مطابق ماده 

قانون فوق در حقوق امکان واگذاری حقوق  5باشد. در ماده محتوای اثر توسط قانونگذار ایرانی می پدیدآورنده ممنوع است ناظر به حمایت از

باشد در خصوص مالکانه و مادی اثر به غیر پذیرفته شده است اما در خصوص شکل قالب واگذاری سکوت نموده است که این از نقائص قانون می

قانون تجارت الکترونیک هرگونه تکثیر اجرا. توزیع )عرضه و نشر آن( آثار تحت حمایت قانون  6انتشار اثر مولف در فضای مجازی مطابق ماده 

 باشد.می 3/9/1348حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

مده در خصوص مبانی شرعی حمایت از حق مولف حدیثی از امام زمان )عج( به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمری )ره( رسیده آ 

( حق مولف با وجود تجریدی و 6: 377، 1409)حر عاملی، « بر هیچ کس حالل نیست که در مال دیگری بدون اذن او تصرف کند»است 

کشد ضمن آنکه که معنوی خود از نتایج و دست آوردهای صاحب کتاب است که گاهی تألیف آن از ساختن یک بنا یا چند بنا بیشتر طول می

بایست حقوق ناشی از ابتکار و خالقیت صاحب اثر است باید رعایت شود ضمن آنکه اطالق آیه اوفوا بالعقود نیز حق می عقالً نیز برای صاحب

از  2می توان حقوق مادی و صاحب اثر را براساس معامالت عقالیی که مغایرت و منافاتی بر شرع منور اسالم ندارد در نظر گرفت. مطابق بند 

ولف مصر حتی عنوان کتابی و تألیف و تولید علمی که مورد حمایت قرار گرفته است در صورتی که ابتکاری بوده و قانون حمایت از م 3ماده 

باشد اما در صورتی که عنوان از عناوین رایج در آن موضوع کتاب باشد مورد حمایت نخواهد بود به دارای خالقیت مورد حمایت مالکانه می

اروپا در قرون وسطی یا در ریاضیات حساب و مثلثات عناوینی است که رایج در آن رشته تألیفی بوده و بدون  عنوان مثال کتابی با عنوان تاریخ

ای که معرف اثر قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نام عنوان و نشانه ویژه 17باشد مطابق ماده ابتکار و خالقیت خاصی می

رسد باید عنوان دارای ویژگی خاص بوده ای که به نظر میاشاره شده نشانه ویژه 17واهد بود ولی در ماده باشد مورد حمایت قانون مذکور خ

تواند اینگونه ارزیابی که مورد حمایت قرا رگیرد و به نوعی نباید مشابه عنوان خالقانه اثر دیگری باشد که با توجه به نوع تنظیم ماده مذکور می

 د حقوق مصر مورد حمایت نباشد.نمود که عناوین رایج مانن

 

 آثار مشتق از آثار قدیمی و سابق -5
در بسیاری از موارد اثر تولید شده توسط مصنف اثری ابتدائاً جدید نیست بلکه اشتقاق از آثار سابق است که در حقوق مصر اینگونه 

اید در این حالت باید از مولف سابق در جهت شرح اثرش آثار مورد حمایت است فرضی که مصنف فعلی اثر مولف سابق را اضافه نموده شرح نم
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تر از تألیف نویسنده سابق باشد ولی باز کند بسیار جامعکسب اجازه الزم انجام شود و همچنین در فرضی که آنچه نویسنده فعلی تالیف می

ترجمه اثر سابق باشد که در  اثر مشتق جدید بایست از وی اذن گرفته شود و همچنین اگرباشد میهم چون از اثر نویسنده سابق مشتق می

قانون حمایت از مولفان، ترجمه آثار دیگری  5بایست از نویسنده اثر اصلی مجوز ترجمه اخذ شود در حقوق ایران مطابق ماده حقوق مصر می

طه شرح و تحقیق نسبت به اثر سابق ای تألیف شده است در راببایست با مجوز صاحب اثر باشد در خصوص اثر اشتقاقی که توسط نویسندهمی

 رسد شرح تحقیق در رابطه اثر سابق نیاز به اخذ مجوز از صاحب اثر سابق نباشد.قانون ایران حکم مشخصی ندارد که در این موردبه نظر می

ا خالصه و یا تبدیل و قانون حمایت از مولف مصر شخصی که اقدام به ترجمه اثری به زبان دیگری بنماید و ی 3از ماده  1مطابق بند  

بایست برای تلخیص، شرح و غیره مجوز از صاحب تعبیر یا تعدیل یا شرح یا تعلیق بنماید مورد حمایت قانون مذکور است در موارد مذکور می

ولف مشترک اثر اخذ شود ولی به اثر تولیدی جدید حق مولف تعلق گرفته و مورد حمایت مادی و مالکانه خواهد بود ولی در مواردی حق م

نماید اما در مواردی مانند تبدیل اثر به یک اثر سینمایی و خواهد بود مانند موردی که شخص اقدام به خالصه نویسی با اجازه صاحب اثر می

 باشد و همانگونه که گفته شد گرفتن اذن برای تبدیل اثر الزم است.مانند آن، مولف اصلی سبب اثر تولید شده جدید مورد حمایت نمی

قانون مذکور پیش بینی شده است. ولی در خصوص اثر جدید که به استناد  5در حقوق ایران کسب مجوز از صاحب اثر به موجب ماده 

توان گفت که در اثر جدید که می 3و توجه ماده  2اجازه مولف و تولید کننده سابق تهیه شده قدری مبهم است ولی وحدت مالک از ماده 

 باشد.د شده جدید تلقی مورد حمایت قانون مذکور مییک اثر تألیفی و تولی

کند قانون حمایت از مولف مصر ختام بخش حمایت از حق مولف و حق کسی که اثرش رابه زبان دیگری  ترجمه می 8مطابق ماده 

مستقیماً اعمال ننماید. و  اشسال از تاریخ نشر اثر اصلی یا ترجمه 5چنانچه مولف یا مترجم این حق را خودش یا بواسطه دیگری در مدت 

سال مورد حمایت است البته  50شخصی بعد از انتهای مهلت مذکور اقدام به ترجمه اثربنماید به مدت حیات وی و بعد از فوت وی به مدت 

توانند ترجمه مستقلی باشدو آنها نیز  میقابل ذکر است این حمایت از مترجم مانع ترجمه از همان اثر به زبان عربی توسط مترجمین دیگر نمی

سال جهت ترجمه اثر یا اثر از ترجمه اول به ترجمه عربی اقدام ننماید  5از آن اثر خارجی به عربی بنمایند. بطور کلی عدم اقدام به مدت 

اینکه در تواند ترجمه مذکور را انجام دهد البته استثنائاتی که در خصوص ترجمه به زبان عربی است و آن شخص دیگر به شرح فوق می

یتی که در حقوق ایران نیز برقرار است و جهت ترجمه آثار خارجی باشد وضعخصوص ترجمه آثار خارجی به عربی نیازی به اجازه مترجم نمی

ام نماید تواند عدم مجوز ترجمه به فارسی را در قوانین ایران یافته و اقدباشد و صاحب اثر قانوناً نمیبه فارسی نیازی به اجازه صاحب اثر نمی

سال است که در قانون مصر وجود دارد و در قانون ایران چنین فرقی لحاظ نشده است به عبارت دیگر در حقو ق مصر  5لذا تنها تفاوت مدت 

بی سال مذکور به زبان دیگری ترجمه ننماید یا اثر اصلی به عر 5اگر فردی اثری را تألیف یا آن را به عربی ترجمه  نماید و آن را در ظرف 

 باشد.ترجمه نشود اثر مذکور مورد حمایت قانون حمایت از حق مولف در مصر نمی

 

 شوندآثاري که به روش فنی و هنري توليد می 1-5

باشد و نکته حائز اهمیت در خصوص منظوراز این آثارمواردی مانند مجسمه سازی یا معماری دارای خالقیت و ابداعات و نظایر آن می

مطلب است که در اینگونه آثار باید به مرحله فعلیت رسیده باشد یعنی اگر مجسمه سازی اقدام به طراحی ودست و صورت  اینگونه آثار، این

باشد ضمن آنکه در این گونه آثار باید به دست خود شخص هنرمند ساخته شود و مجسمه بنماید و بخشی از آن را بسازد موردحمایت نمی

باشد همچنین اگر شخصی اقدام به کشیدن و رسم نمودن از تصاویر طبیعی ی بسازد مشمول حمایت نمیاگر شخص دیگری آن را با هدایت و

باشد حال اگر کسی از تصویر ماند حیوان، دریا، انسان بنماید و آنچه مهم است رسم هنرمندانه از آنچه که تقلید شده مانند انسان و دریا می

بایست از تصویری که سابقاً رسم شده از طبیعت و نظائر آن استیذان از صاحب اثر سابق بگیرد د میسابقاً رسم شده اقدام به رسم دیگری بنمای

های اثر هنری است رسم کننده یا نقاش بایداز معمار ساختمان جهت رسم و نقاشی آن همچنین در مواردی که از ساختمانی که دارای ویژگی

تواند باشد و صاحب اثر از جنبه مادی اثر میان اصل حمایت از اینگونه آثار مورد تأیید میاستیذان و مجوز بگیرد در نظام حقوقی مصر و ایر

برداری الزم را بنماید و برخی از مواردکه در قانون سکوت و همچنین در کشوری مبهم و در کشور دیگر ابهام کمتری دارد طبیعتاً در بهره

 ارائه شده است. هاییاعمال حقوق براساس رویه قضایی و دکترین راه

 

 نحوه حمایت از حق مولف -6
تواند برداری عالی از اثر خود را دارد مولف میقانون حمایت از مولف مصر، مولف حق هر گونه و هر روش بهره 5از ماده  2مطابق بند 

والً نویسنده با عقد قرار داد از حق مالی از حق مالی خود نسبت به اثر خود گذشته و بدون هر گونه مابه ازایی به دیگری واگذار کند البته معم

 4برداری بنماید. هر گونه قرارداد مولف در خصوص نتایج فکری و ابداعات آینده وی باطل و فاقد اعتبار است این مطلب در ماده اثر خود بهره

 قانون حمایت از مولف مصر به صراحت درج شده است.
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تواند جنبه مالی اثر خود را از طریق وصیت به شخص گردد ضمناً مولف میمنتقل می حمایت مادی اثر مولف بعد فوت وی به ورثه وی

باشد. این سال از تاریخ فوت وی می 50دیگری تملیک نماید حمایت مادی از حق مالکانه مولف در حقوق مصر در زمان حیات مولف و مدت 

قانون حمایت از مولف مصر در خصوص  20سال تغییر یافت مطابق ماده  50سی سال بود که بعداً اصالح و به مدت  89قانون در ایران تا سال 

شود. در زمانی که اثر برای شخص طبیعی و سال مذکور از تاریخ وفات آخرین نفر از مشترکین آغاز می 50آثار و تولیدات مشترک مدت 

ذکور را اگر شخص طبیعی باشد از تاریخ فوت شخص سال م 50حقوقی به صورت مشترک است مانند دایره المعارف نویسی و نظایر آن مدت 

سال از تاریخ نشر اثر جمعی برای آن  50سال مانند سایر اشخاص حقوق )معنوی(  50طبیعی و اگر شخص معنوی )حقوقی( باشد مدت 

حمایت از اثر مذکور  قانون حمایت از مولف مصر در خصوص تألیفاتی که بعد از فوت مولف منتشر شود مدت 22باشد مطابق ماده شخص می

سال خواهد بود البته مطابق  40سال بعد از فوت مولف منتشر شود مدت حمایت از آن  10سال از تاریخ فوت خواهد بود یعنی اگر اثری  50

قانون در همان  21سال از تاریخ اولین نشر اثر مذکور است. مطابق ماده  15قانون مذکور مدت حمایت از آثار عکاسی و سینمایی  20ماده 

شود ولی اگر زمان حیات مولف نام خود را سال مذکور از تاریخ نشر آن اثر آغاز می 50خصوص مولفین که نامشان پنهان یا مستعار است 

سال بعد از فوت وی معتبر است و اگر نویسنده اذن  50سال از تاریخ نشر اثر گذشته باشد مانند اشخاص دیگر مدت  50آشکار کند حتی اگر 

سال از زمان فوت وی مورد حمایت از حقوق مادی مولف خواهد بود. در خصوص  50که بعد از فوت نام وی اعالم شود در این صورت  داد

سال مذکور است تاریخ اولین نشر مالک خواهد بود و اگر اثر مذکور توسط مولف مورد تعدیل و  50آثاری که تاریخ نشر مالک محاسبه 

سال  50ای به عنوان اثر جدیدی اعتبار داشت در این حالت به عنوان اثر مستقل تاریخ نشر آن مبدأ محاسبه نهتغییراتی قرار گرفت به گو

برداری مالی به عنوان حق عینی شود حق بهرهمذکور خواهد بود. به طور کلی در حقوق مصر حق ادبی هنری مولف حق دینی محسوب می

باشد برای بعد از فوت وی مانند سایر حقوق مانند حق ابوت و غیره مخصوص مولف می شد و به شخصیت مولف مربوط است ومحسوب نمی

 (8:408،2011و در زمان حیات وی در آن دارای حق معنوی می باشد)السنهوری

در  16سال مذکور از تاریخ فوت آخرین نفر خواهد بود مطابق ماده  50در قانون ایران در خصوص اثر مشترک مانند مصر مدت  

سال از تاریخ نشر  30وص آثار عکاسی و سینمایی و همچنین آثاری مربوط به شخص معنوی و حقوقی است مدت مذکور در ایران مدت خص

 باشد.کنند قانون ایران ساکت میآن دایر خواهد بود. در خصوص حمایت از مولفینی که نام خود را پنهان یا نام مستعار استفاده می

حمایت از مولف مصر، مولف حق دارد هر گونه تعدی نسبت به حق خود را دفع کند، آنکه در خصوص مولف قانون 9با توجه به ماده 

در  با نام مستعار حق دارد هر زمان خواست نام واقعی وی اعالم شود و مولف مطابق ماده قانونی فوق الذکر حق دارد از هر گونه حذف یا تغییر

اش در این خصوص متولی و جانشین وی فاً مربوط به مولف است و پس از فوت مولف نیز ورثهاثرش را ممانعت کند. البته این حقوق صر

باشد یعنی اگر تغییراتی قرار باشد انجام بشودو در زمان حیات مولف اذن داده فقط هستند البته اختیار ورثه صرفاً در حدود اذن مولف می

 ورثه چنین حقی ندارند.پذیر است و همان حدودی که مولف اذن داده است امکان
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 نتيجه گيري
در رابطه با حق مالکیت فکری و معنوی در هر دو کشور قانون خاص حاکم می باشد. در قانون حمایت از مولف مصر و ایران در کلیت -

ان است عنوان اثر به موضوع و تعاریف اصلی تقریبا مشابه می باشند ولی در خصوص فروض مربوطه قانون حمایت از مولف مصر دقیقتر از ایر

سال،تناسب مهلت های قانونی جهت  5طور خاص ،داشتن حق نام مستعار، حق ترجمه از اثر اصلی در صورت عدم ترجمه ظرف 

حمایت،اختیارات قانونی مولف، از موارد مهم که دقیق تدوین ومورد تصویب قرار گرفته است. مدت زمان حمایت از حقوق مولف در مصر از 

 سال شد. 50سال بعد از فوت بوده است که در قانون ایران چند سال قبل اصالح گردید و تبدیل به  50در زمان حیات و  سال ها قبل

در حقوق ایران و مصر اصل بر این است که مالک همه گونه تصرف در مال خود می تواند داشته باشد و وضعیت محدودیت و ایجاد 

ر و تسلیط در تعریف قوانین هر دو کشور اثری مهم داشته اند.در خصوص اقدامات مولفین و مصنفین منع برای مالک استثنایی است قاعده الضر

نظایر آن در قانون مدنی مصر این موضوع به صورتی مفصل مورد بحث قرار گرفته است و بطور کلی محدودیتهایی برای مولفین در نظر گرفته 

 لحاظ شده است. و ضمن آنکه در صورت تضرر ،ضمانت اجراهای مناسبی
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