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نامه هـای زمینـه بـا این کـه رویکـردی هم راسـتا بـا زمینـه دارنـد، 

بهتر است مستقل منتشر شوند. دالیل این استقالِل انتشار 

مترجمـان  و  مؤلفـان  ترجیـح  گاه  و  مجلـه  خواسـته های  گاه 

متـون اسـت. گرچـه ایـن جزوه هـا اغلـب در تفصیـل مسـائل 

مرتبـط بـا پرونده هـای زمینـه می آینـد، تحریریـه ی زمینـه از هـر 

مشـارکتی در ایـن بخـش اسـتقبال می کنـد.

بازتابانـدن  بـرای  پایگاهـی  بیابنـد  اگـر کمـال  زمینـه  نامه هـای 

دغدغه هـای کسـانی خواهـد بـود کـه در ایـن بـوم بـرای ایـن بـوم 

می کننـد. اندیشـه 

نامه های زمینه



این شـماره ی زمینه ویژه نامه ی متنی اسـت که سـازمان جهانی 

مالکیت فکری برای توضیح سـاختار حقوقی خود منتشـر کرده 

اسـت. این متن به تفصیْل بسـترهای قانونی مالکیت اندیشـه 

را شـرح داده و مصادیـق حمایت هـا و اسـتثنائات ایـن قانـون را 

بررسـی کـرده اسـت. ایـن متـن در میان اسـاس نامه های متعدد 

بـه همیـن  و  آن هاسـت  و مشـابه مفصل تریـن و معتبرتریـن 

دلیـل بـرای انتشـار انتخـاب شـده اسـت. زمینـه ایـن ترجمـه را بـا 

هماهنگـی سـازمان جهانـی مالکیـت اندیشـه تنظیـم و منتشـر 

کرده اسـت.

یادداشت زمینه
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ایـن نوشـته قصـد دارد بـرای افـراد غیرمتخصـص در زمینـه ی 

کپی رایـت و حقـوق مرتبـط بـا آن اطالعاتـی مقدماتـی فراهـم 

آورد؛ اصول قانون کپی رایت و اعمال آن را شرح دهد و ضمن 

توضیـح و معرفـی انـواع حقـوق کپی رایـت و حقـوق مرتبـط بـا 

آن، محدودیت ها و اسـتثناهای آن حقوق را نیز مطرح کند. در 

عیـن حـال، به طـور خالصـه بحـث انتقـال کپی رایـت و مقدمـات 

و ضوابـط اعمـال آن را نیـز توضیـح دهـد.

این نوشته به راهنمای اجرایی یا قانونی نحوه ی اعمال کپی رایت 

و جزئیـات آن در یـک کشـور خـاص نمی¬پـردازد، ولـی از طریـق 

نهادهـای کپی رایـت و مالکیـت فکـری ملـی در هر کشـور می توان 

بـه اطالعـات الزم دسـت یافـت. بـرای خوانندگانـی کـه خواهـان 

»اطالعـات  بخـش  در  و مفصل تـر هسـتند،  دقیق تـر  اطالعـات 

تکمیلـی« فهرسـتی از لینـک وب سـایت های مفیـد وابسـته بـه 

»سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری« )WIPO( آمـده اسـت.

در نوشـته ا ی جداگانـه بـا عنـوان »فهـم مالکیـت صنعتـی« نیـز 

مقدمـه ای مشـابه بـر موضـوع مالکیـت صنعتـی ارائـه شـده کـه 

مباحثـی چـون حـق ثبـت انحصـاری اختـراع  و نـوآوری ، طراحـی  

صنعتی، نشان تجاری و نشانه ی جغرافیایی را شامل می شود. 

مقدمه
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مالکیت فکری

بـا  قانـون کپی رایـت بخشـی از صحنـه ی وسـیع تری اسـت کـه 

شـناخته   )Intellectual property( فکـری«  »مالکیـت  عنـوان 

آدمـی  ذهـن  تولید هـای  بـه  گسـترده تر  منظـری  از  و  می شـود 

اشـاره دارد. حقـوق مالکیـت فکـری بـا دادن حـق و حقـوق تولیـد 

و اختـراع بـه مخترعـان و نـوآوران از منافـع آن ها حمایت می کند.

معاهـده ی تأسـیس »سـازمان جهانی مالکیت فکـری« )۱۹۶۷( 

قصـد تعییـن مالکیـت فکـری را نـدارد، ولی مـواردی را که تحت 

قـرار می گیرنـد در فهرسـتی  حفاظـت حقـوق مالکیـت فکـری 

ارائـه می کنـد:

●  آثار ادبی، هنری و علمی؛

و  )فونوگـرام(  صوتـی  مـواد  نمایشـی،  هنرمنـدان  اجراهـای   ●

تلویزیونـی؛ و  رادیویـی  پخـش  برنامه هـای 

●  اختراعات و ابداعات در تمامی حوزه های فعالیت انسان؛

●  اکتشاف های علمی؛

●  طراحی های صنعتی؛

●  نشـان های تجاری، نشـان های خدماتی، اسـامی و اختصارات 

تجاری و بازرگانی؛

●  حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه؛

فهــم کپی رایت و حقوق مرتبط با آن 

ترجمه ی اشــکان جیهوری

Understanding Copyright and Related Rights, 2016

World Intellectual Property Organization 
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در  ذهنـی  و  فکـری  فعالیت هـای  از  ناشـی  حقـوق  »تمامـی    ●

هنـری«. و  ادبـی  علمـی،  صنعتـی،  حوزه هـای 

در  بـار  نخسـتین  بـرای  فکـری  مالکیـت  از  حفاظـت  اهمیـت 

کنوانسـیون پاریـس برای »حفاظت از مالکیت صنعتـی« )۱۸۸۳( 

)معاهـده ی پاریـس( و کنوانسـیون بـرن بـرای »حفاظـت از آثـار 

ادبـی و هنـری« )۱۸۸۶( )معاهـده ی بِـرن( بـه رسـمیت شـناخته 

شـد. اجرای هر دو معاهده بر عهده ی »سـازمان جهانی مالکیت 

فکـری« اسـت.

کشورها معموالً به دو دلیل قوانینی را برای حفاظت از مالکیت 

فکری اعمال می کنند:

● بـرای دادن وزن قانونـی بـه حقـوق مخترعان و نـوآوران درباره ی 

بـرای  عمومـی  نفـع  مقابـل  در  تـا  تولید های شـان  و  اختراع هـا 

دسترسـی بـه ایـن ابداع هـا و تولیدهـا تـوازن ایجـاد شـود؛

●  تشـویق خالقیت و ابداع و نوآوری با هدف کمک و مشـارکت 

در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی.

دو شاخه ی مالکیت فکری

مالکیـت فکـری بـه دو شـاخه تقسـیم می شـود : مالکیت صنعتی 

و کپی رایـت.

مالکیت صنعتی 

مالکیـت صنعتـی بـه اشـکال مختلـف ظاهـر می شـود: حـق ثبـت 

انحصـاری اختراع هـا و ابداع هـا، طراحی هـای صنعتـی )ابداع هـا 

زیبایی شناسـانه مرتبـط بـا ظاهـر و شـکل محصـوالت صنعتی(، 

نشان های تجاری، نشان های خدماتی، طراحی ترکیب مدارهای 

بازرگانـی،  و  تجـاری  اختصـارات  و  اسـامی  الکتریکـی،  مجتمـع 

نشـانه های جغرافیایـی و حفاظـت در برابـر رقابـت غیرمنصفانـه.

کپی رایت

کپی رایـت در حـوزه ی تولیـد و خالقیـت  ادبـی و هنـری اسـت؛ در 

این حوزه  می توان به کتاب ، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، 

فیلم و آثار و تولید های وابسته به تکنولوژی )مانند برنامه های 

کامپیوتری و پایگاه داده های الکترونیکی( اشاره کرد. در برخی 

از زبان هـا منظـور از کپی رایـت همـان حقوق مؤلف اسـت. گرچه 

قانـون بین الملـل در صـدد ایجـاد نوعـی هم گرایـی بـوده اسـت، 

ایـن تمایـز بازتـاب اختالفـی تاریخـی اسـت در رونـد تکامـل ایـن 

حقـوق کـه همچنـان در بسـیاری از نظام هـای کپی رایـت نمـود 

دارد. اصطـالح کپی رایـت بـه عمـل کپـی کـردن یـک اثـر اشـاره 

دارد، در حـوزه ی ادبـی و هنـری تنهـا خـود مؤلف و یـا با اجازه ی او 

می شـود اثـرش را کپـی کـرد.

اصطـالح حقـوق مؤلـف بـه خالـق یـک اثـر هنـری، یعنـی مؤلـف 

آن اثـر، بازمی گـردد و در اغلـب نظام هـای حقوقـی بـه رسـمیت 

شـناخته شـده اسـت. حقـوق مؤلف تأکیـد دارد مؤلفـان در مورد 

آثـار و تولید هـای خـود حـق انحصـاری و تعیین شـده دارنـد و این 

حقـوق صرفـاً توسـط آن هـا قابـل پیگیـری و اعمـال اسـت. ایـن 

حـق اغلـب بـه حقـوق معنـوی مثـل حـق جلوگیـری از تکثیـر توأم 

بـا تغییـر شـکل آثـار تعبیر می شـود. حقوق دیگـر، مثل حق کپی 

کـردن، را شـخصی ثالـث و با اجـازه ی صاحب اثر می تواند اعمال 

کنـد، بـرای مثـال می تـوان بـه ناشـری اشـاره کـرد کـه بـا کسـب 

مجـوز از صاحـب اثـر ایـن حـق را بـرای خـود گرفتـه اسـت.

با وجود انواع دیگر مالکیت فکری، اشاره به تمایز بین مالکیت 

صنعتـی و کپی رایـت از منظـر تفـاوت بنیادیـن بیـن اختـراع و اثـر 

ادبـی یـا هنـری خالی از فایـده نخواهد بود.

از منظر غیر حقوقی شـاید بتوان اختراع را این گونه تعریف کرد: 

راه حلی جدید برای مشکالت فنی موجود. این راه حل های جدید 
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ایده هـا هسـتند و در نتیجـه بـه همـان شـکل مـورد حفاظـت قـرار 

می گیرنـد. بـرای حفاظـت از اختـراع و ابـداع تحـت قانون حق ثبت 

انحصـاری الزم نیسـت اختـراع مـورد نظـر حتمـاً در شـکل مـادی 

و فیزیکـی عرضـه و تولیـد شـده باشـد. بنابراین، حفاظـت دلخواه 

از نظـر یـک مختـرع، حفاظـت در برابـر هرگونه اسـتفاده از اختراع 

و ابـداع بـدون اذن و مجـوز صاحـب آن اسـت. حتـی مخترعـی کـه 

چیـزی کـه اختـراع شـده و موجـود اسـت را بـدون کپی بـرداری و 

اطـالع از کار مختـرع اول، به طـور مسـتقل اختـراع کـرده نیـز بایـد 

اجـازه ی بهره بـرداری از ایـن اختـراع دوم را داشـته باشـد.

کپی رایـت  قانـون  ابداعـات،  و  اختراعـات  از  حفاظـت  برخـالف 

بحـث شـده(  )پایین تـر  یـا هم جـوار  و مفهـوم حقـوق مرتبـط 

تنهـا شـامل نحـوه ی ابـراز و تجلـی ایده هـا می شـود و نـه خـود 

از منظـر  آثـار و تولید هـای تحـت حفاظـت کپی رایـت  ایده هـا. 

انتخـاب و به کارگیـری وسـیله و واسـطه ی ابـراز و ارائـه ی اثـر، 

نوعـی  اشـکال،  و  رنـگ  و  یـا نت هـای موسـیقی  مثـل کلمـات 

نـوآوری بـه حسـاب می آینـد. کپی رایـت از صاحـب  خالقیـت و 

حقـوق مالکیـت انحصـاری در برابـر کسـانی محافظـت می کنـد 

کـه کپـی می کننـد و یـا بـه روش هـای دیگـر از شـکل خاصـی از 

اثـر اسـتفاده می کننـد کـه اثـر اوریجینـال [اصلـی] در آن متبلـور 

اسـت. این امکان وجود دارد که مؤلف یا نویسـنده اثری خلق 

کنـد کـه بسـیار شـبیه اثـر نویسـنده یـا مؤلـف دیگـری اسـت، او 

می توانـد بـدون آن کـه کپی رایـت را نقض کنـد از آن بهره برداری 

یـا  بـه نویسـنده  اثـر اول کـه متعلـق  ایـن شـرط کـه  بـه  کنـد، 

مؤلـف دیگـری اسـت خـودش کپـی نباشـد.

بـا توجـه بـه ایـن تفاوت بنیادیـن بین اختراع و اثر هنـری و ادبی، 

ایـن نتیجـه حاصـل می شـود کـه حفاظـت قانونـی بـرای هر کـدام 

نیز متفاوت اسـت. با توجه به این که حفاظت از اختراع ضامن 

دوره ی  طـول  اسـت،  ایـده  یـک  از  بهره بـرداری  انحصـاری  حـق 

ــ معمـواًل در حدود ۲۰ سـال. این حقیقت  زمانـی آن کوتـاه اسـتـ 

کـه یـک اختـراع تحـت حفاظـت قـرار گرفته، باید بـه اطالع عموم 

برسـد. بـه همیـن منظـور اعالمیـه ا ی رسـمی صادر می شـود و در 

آن گفتـه می شـود کـه یـک اختـراِع مشـخص و معیـن که به طور 

کامـل توصیـف شـده، بـرای مـدت زمانـی معیـن تحـت مالکیـت 

یـک مالـک مشـخص قـرار دارد. بـه عبارت دیگـر، اختراع حفاظت 

شـده ی مـورد نظـر به طـور شـفاف و بر اسـاس مـدرک رسـمی 

ثبـت در منظـر عمومـی قـرار می گیـرد.

بر اسـاس  هنـری  و  ادبـی  آثـار  از  قانونـی  حفاظـت  مقابـل،  در 

کپی رایـت صرفـاً از ارائـه ی غیـر مجـاز ایده هـا جلوگیـری می کنـد. 

ایـن یکـی از دالیلی اسـت که طـول دوره ی زمانی برای کپی رایت 

و دیگـر حقـوق مرتبـط بسـیار طوالنی تـر از حـق انحصـاری در 

ثبـت اختراعـات اسـت. قانـون کپی رایـت ـــ در اغلـب کشـورها ـــ 

به راحتـی قابـل اعـالم اسـت، بـرای مثـال، قانون حکـم می کند که 

مؤلـف یـک اثـر اوریجینـال حـق دارد از کپی شـدن اثـرش و دیگـر 

روش های اسـتفاده از آن توسـط افراد دیگر جلوگیری کند. یک 

اثـر خلق شـده تـا زمانـی کـه وجـود دارد تحـت حفاظـت اسـت و 

صدور گواهی ثبت عمومی برای آن الزامی نیسـت و هیچ اقدام 

یـا تشـریفاتی نیـز بـر عهـده ی مؤلـف یـا خالـق اثـر نیسـت.

 

آثار تحت حفاظت کپی رایت

در مقولـه ی حفاظـت به وسـیله ی کپی رایـت، عبـارت »آثـار ادبی و 

هنری« به تمامی آثار تألیفی اوریجینال، فارغ از کیفیت ادبی یا 

هنری شـان، اطـالق می شـود. ایده هـای به کاررفتـه در اثـر الزامـاً 

نبایـد اصیـل و نـو باشـند، ولـی مؤلـف بایـد ایـده را بـه شـیوه ای 

خالقانه و نو ارائه و ابراز کند. در بند ۲ از کنوانسیون بِرن چنین 
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حکـم شـده: »اصطـالح آثـار ”ادبی و هنـری “به همه ی تولید های 

حـوزه ی ادبیـات، علـوم و هنـر، فـارغ از شـکل و شـیوه ی ابـراز و 

ارائه ی آن ها، اطالق می شـود«. در این کنوانسـیون فهرسـتی از 

نمونه هـای چنیـن آثـاری آمده اسـت:

●  کتاب ها، رساله ها و دیگر محصول های نوشتاری؛

●  خطابه ها، سخنرانی ها و موعظه ها؛ 

●  طراحی حرکات موزون و رقص و نمایش پانتومیم؛

●  آهنگ سازی و ترانه سرایی با کالم و بی کالم؛

●  آثـار سـینمایی کـه در آن هـا تلفیقـی از آثـار بصـری در فرآینـدی 

مشـابه فیلم بـرداری بیـان و ابـراز شـده اسـت؛

آثـار طراحـی، نقاشـی، معمـاری، مجسمه سـازی، حکاکـی و    ●

چـاپ سـنگی؛

●  آثـار عکاسـی کـه در آن هـا تلفیقـی از آثـار بصـری در فرآینـدی 

مشـابه عکاسـی بیـان و ابـراز شـده اسـت؛

●  آثار هنری کاربردی؛ 

●  تصویرسـازی ها، نقشـه ها، برنامه هـا، طرح هـای اولیـه و آثـار 

سـه بعدی مرتبـط بـا جغرافیـا، توپوگرافـی، معمـاری یا علم؛

و  موسـیقی  قطعـات  مجـدد  تنظیـم  اقتبـاس،  »ترجمـه،    ●

دیگـر تغییرهـا در یـک اثـر ادبـی یـا هنـری« کـه »بایـد به عنـوان 

اثـر اوریجینـال و بـدون تعصـب بـر حـِق کپی رایـِت اثـرِ اوریجینال 

مـورد حمایـت قـرار گیرنـد«؛

●  »مجموعـه ای از آثـار هنـری و ادبـی تحت عنوان دایرة المعارف 

یـا گزیـده و گلچیـن آثـار کـه به واسـطه ی نوع ترکیب و گـردآورِی 

عناصر و محتویات در رده ی تولید فکری طبقه بندی می شوند« 

»بایـد  کنوانسـیون،  بر اسـاس  و  قبلـی  نمونـه ی  همچـون  ــ کـه 

به عنـوان اثـر اوریجینـال و بـدون تعصـب بـر حـق کپی رایـت اثـر 

اوریجینـال مـورد حمایـت قـرار گیرند«.

کشـورهای عضـو اتحادیـه ی بـرن و برخـی دیگـر از کشـورها، 

در  کـه  فکـری  آثـار  از  خـود  کپی رایـت  قوانیـن  بر اسـاس 

دسـته بندی بـاال آمـده محافظـت می کننـد. البتـه ایـن فهرسـت 

از  برخـی  بـرای  حفاظـت  مسـئله ی  نیسـت.  کامـل  و  جامـع 

دسـته ها اختیـاری اسـت. در عیـن حـال قوانیـن کپی رایـِت ملـی 

در حوزه هـای  را  آثـار فکـری  یـا وجـوه  اشـکال  از  برخـی دیگـر 

می دهنـد. قـرار  حفاظـت  مـورد  هنـر  و  علـم  ادبیـات، 

برنامه هـای کامپیوتـری نمونـه ی جالبـی از آثـار فکری انـد کـه در 

فهرسـت مـورد اشـاره در کنوانسـیون بـرن نیامـده، و امـروزه 

در  فکـری  محصولـی  به عنـوان  کنوانسـیون   ۲ مـاده ی  ذیـل 

حـوزه ی ادبیـات، علـم و هنـر به حسـاب می آینـد. در بعضـی از 

کپی رایـت  قوانیـن  تحـت  کامپیوتـری  برنامه هـای  کشـورها 

و نیـز تحـت معاهـده ی کپی رایـت »سـازمان جهانـی مالکیـت 

فکـری« )WCT( )۱۹۹۶( مـورد محافظـت قـرار می گیرنـد. یـک 

دستورالعمل هاسـت  از  مجموعـه ای  کامپیوتـری  برنامـه ی 

کـه بـا کنتـرل اَعمـال و کارکردهـای یـک کامپیوتـر، آن را قـادر 

می سـازد وظایف مشـخصی را مثل ذخیره و بازیابی اطالعات 

انجـام دهـد.

حقوق تحت حفاظت کپی رایت

کپی رایـت از حقـوق مـادی و معنـوی محافظـت می کنـد. حقوق 

مـادی بـه صاحـب حـق ایـن اجـازه را می دهـد تـا از اسـتفاده ی 

دیگـران از آثـارش منفعـت مالـی کسـب کنـد. حقـوق معنـوی 

بـرای  تـا  آثـار فرصـت می دهـد  بـه نویسـندگان و خالقـان  نیـز 

محافظـت از رابطـه ی خـود بـا آثـار و محصوالت شـان اقدامـات 

معینـی را انجـام دهنـد. ممکـن اسـت مؤلـف یـا خالـق یـک اثـر 

صاحـب حقـوق مـادی باشـد و یـا آن حقوق بـه یک یا تعدادی از 
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صاحبـان کپی رایـت منتقـل شـود. بسـیاری از کشـورها انتقـال 

حقـوق معنـوی را مجـاز نمی داننـد.

حقوق مادی

از دارایـی ، تنهـا مالـک  نـوع  از هـر  در مـورد چگونگـی اسـتفاده 

اسـت کـه تصمیـم می گیـرد و دیگـران صرفـاً بـا داشـتن اجـازه 

از مالـک می تواننـد به طـور قانونـی از آن اسـتفاده کننـد و ایـن 

اجـازه اغلـب از طریـق دادن مجـوز صـادر می شـود. در عیـن حـال 

اسـتفاده ی مالـک از امـوال نیـز باید حقوق قانونی شناخته شـده 

و منافـع دیگـر اعضـای جامعـه را محتـرم بشـمارد. پـس بـه ایـن 

ترتیـب، صاحـب اثـر تحـت حفاظـت کپی رایت دربـاره ی چگونگی 

اسـتفاده از اثرش تصمیم می گیرد و ممکن اسـت دیگران را از 

استفاده ی بدون مجوز از آن اثر بازدارد. قوانین ملی و داخلی با 

توجـه بـه حقـوق قانونی شناخته شـده و منافع دیگـران، معمواًل 

بـه صاحـب کپی رایـت حـق دادن اجـازه بـه شـخص ثالـث را بـرای 

اسـتفاده از آثـار خـود اعطـا می کننـد.

دیگـر  یـا  مؤلـف  کـه  می دارنـد  اعـالم  کپی رایـت  قوانیـن  اغلـب 

دارنـدگان حـق کپی رایـت می تواننـد اجـازه ی فعالیت های معینی 

را در رابطـه بـا اثـر مـورد نظـر صـادر کـرده و یـا از آن اقدامـات و 

فعالیت هـا جلوگیـری کننـد. دارنـدگان حـق کپی رایـت می تواننـد 

بـرای مـوارد زیـر مجـوز دهنـد و یـا آن هـا را ممنـوع کننـد:

●  تکثیر اثر به اشکال مختلف، مثل انتشار چاپی یا محصوالت 

صوتی؛

●  توزیع کپی آثار؛

●  اجرای عمومی یک اثر؛

یـا  راه هـای مخابـره  دیگـر  یـا  تلویزیونـی  و  رادیویـی  پخـش   ●

اثـر؛ یـک  عمومـی  پخـش 

●  ترجمه ی یک اثر به زبان های دیگر؛ 

●  اقتباس از یک اثر، مثل تبدیل یک رمان به فیلم نامه.

در بخش بعدی این حقوق به تفصیل شرح داده شده است.

حقوق تکثیر، توزیع، اجاره و واردات

حق صاحب کپی رایت برای جلوگیری از کپی شـدن بدون مجوز 

آثـارش، ابتدایی تریـن حقـی اسـت کـه کپی رایـت از آن حمایـت 

ــ چـه بازنشـر  می کنـد. حـق کنتـرل و نظـارت بـر تکثیـر یـک اثـر 

کتـاب از سـوی یـک ناشـر باشـد، چـه تولیـد سـی دی های حـاوی 

اجراهـای ضبط شـده ی آثار موسـیقی توسـط تولیدکننـده ی آثار 

آثـار  از  بهره بـرداری  قانونـی شـیوه های متعـدد  مبنـای  صوتی ـــ 

تحـت حفاظـت اسـت.

بـرای حصـول اطمینان از محترم شمرده شـدن حق ابتدایی تکثیر 

آثـار، حقـوق دیگـری نیـز در قوانیـن ملـی کشـورها بـه رسـمیت 

شـناخته شـده اسـت؛ از جمله  می توان به حق اعطای مجوز برای 

توزیـع کپی هایـی از یـک اثـر اشـاره کـرد. اگـر دارنـدگان کپی رایـت 

نتوانند توزیع کپی  آثار خود را که با رضایت خودشان انجام شده 

کنترل کنند، حق تکثیر ارزش اقتصادی چندانی نخواهد داشـت. 

حـق توزیـع معمـوالً بـا نخسـتین فـروش یـا انتقـال مالکیـت یـک 

کپی فیزیکی مشخص از بین می رود. به این معنا که برای مثال 

هـرگاه دارنـده ی حـق کپی رایـِت یـک کتـاب، نسـخه ای از کتـاب را 

بفروشـد یا به هر طریق دیگری مالکیت آن را به غیر واگذار کند، 

دارنـده ی نسـخه ی کتـاب می توانـد بـدون نیـاز بـه مجـوز اضافـی از 

دارنـده ی کپی رایـت آن نسـخه را بـه شـخص دیگـری بدهـد و یـا 

حتـی آن را مجـدد بفروشـد. در نظام هـای قانونـی گوناگـون در 

کشـورهای مختلـف چگونگـی اعمـال این ایده در مـورد فایل ها و 

نُسـخ دیجیتالی تحت بررسـی اسـت.
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از پیـش بـه رسـمیت شـناخته  حـق دیگـری کـه امـروزه بیـش 

می شـود، و در WCT نیز به آن اشـاره شـده، حق اجاره ی قانونی 

کپـی انـواع معینـی از آثـار اسـت؛ از جملـه ی آن ها می تـوان به آثار 

کامپیوتـری  برنامه هـای  و  و تصویـری  آثـار صوتـی  موسـیقی، 

کپی کـردن  تکنولوژیـک  پیشـرفت های  در حالی کـه  کـرد.  اشـاره 

چنیـن آثـاری را بـرای مشـتریاِن فروشـگاه های اجـاره ی ایـن آثـار 

بسـیار سـاده کـرده، بـه رسـمیت شـناختن چنیـن حقوقـی بـرای 

جلوگیـری از سوءاسـتفاده از حقـوق دارنـدگان حـق کپی رایـت 

ضـرورت و اهمیـت بیش تـری می یابـد.

در نهایـت، برخـی از قوانیـن کپی رایـت بـرای جلوگیـری از کم رنـگ 

واردات  کنتـرل  حـق  کپی رایـت،  بـودن  سـرزمینی  اصـل  شـدن 

کپی هـای آثـار را نیـز بـه رسـمیت می شناسـند. مبنـای ایـن حـق 

بـر ایـن پیش فـرض اسـتوار اسـت کـه منافـع اقتصـادی قانونـی 

دارنـده ی حـق کپی رایـت، در صورتـی کـه نتوانـد حقـوق تکثیـر و 

توزیـع خـود را بر اسـاس اصـول سـرزمینی اعمـال کنـد، بـه خطـر 

خواهنـد افتـاد.

از قاعـده ی کلـی  اثـر را می تـوان  از تکثیـر یـک  اشـکال معینـی 

مسـتثناء کـرد، زیـرا بـه اجـازه ی دارنـده ی حـق نیـازی نیسـت. این 

اسـتثناها بـا عنـوان محدودیت هـا و اسـتثنائات حقوق شـناخته 

می شـوند )بخـش بعـدی را ببینیـد(.

حقوق اجرای عمومی، پخش رادیویی و تلویزیونی، پخش در 

فضاهای عمومی و قراردادن در دسترس عموم

بر اسـاس بسـیاری از قوانیـن ملـی، اجـرای عمومـی بـه هر گونـه 

اجـرای آثـار هنـری در مکان هایی گفته می شـود که یا عموم مردم 

در آن جـا حضـور دارنـد یـا امـکان حضـور آن هـا فراهـم اسـت و یـا 

مکانی که به روی عموم مردم باز نیسـت اما تعداد زیادی از افراد 

خـارج از دایـره ی افـراد خانـواده و نزدیـکان در آن حضـور دارند. حق 

اجـرای عمومـی بـه مؤلـف یـا دیگـر دارنـدگاِن حـق کپی رایـت ایـن 

اختیـار را می دهـد کـه اجـرای زنـده ی یک اثر را مجـاز بداند، از قبیل 

اجـرا در سـالن تئاتـر یـا اجـرای ارکسـتر سـمفونی در یـک سـالن 

کنسـرت. اجـرای عمومـی هـر نـوع اجـرای اثـر ضبط شـده را نیـز 

شامل می شود. بنابراین، زمانی که صدای موسیقی ضبط شده، 

یـا فونوگـرام، بـا اسـتفاده از ابـزار و لـوازم تقویت کننـده ی صـدا در 

مکانـی مثـل دیسـکوتک، فـرودگاه یـا مرکـز خریـد پخـش شـود، 

ایـن اثـر موسـیقی عمومـی به حسـاب می آیـد.

حـق پخـش رادیویـی و تلویزیونـی بـه ارسـال اصوات یـا تصاویر 

بـه همـراه صـدا، بـا شـیوه های بی سـیم، اعـم از رادیـو، تلویزیـون 

بـرای عمـوم پخـش  اثـری  یـا ماهـواره اطـالق می شـود. وقتـی 

یـا  بـه شـیوه های بی سـیم  یـا مخابـره می شـود، یـک سـیگنال 

غیربی سـیم پخـش می شـود تـا افـرادی کـه ابـزار و لـوازم الزم و 

ضـروری را بـرای تبدیـل سـیگنال ها دارنـد،  آن هـا را دریافت کنند. 

ارسـال و انتقال سـیگنال به وسـیله ی کابل یا سـیم نمونه ای از 

پخـش بـرای عمـوم اسـت.

بر اسـاس کنوانسـیون بـرن، مؤلفان دارای حـق انحصاری صدور 

مخابـره ی  و  تلویزیونـی  و  رادیویـی  پخـش  اجـرا،  بـرای  مجـوز 

آثارشـان برای عموم مردم هسـتند. در برخی از قوانین ملی حق 

انحصـاری مؤلـف یـا دیگـر دارنـدگان حـق کپی رایـت بـرای صـدور 

مجوز پخش رادیویی و تلویزیونی، در شرایطی معین و خاص، 

بـا حـق منفعت منصفانه جایگزین شـده اسـت، اگرچـه این نوع 

از محدودیت برای پخش رادیویی و تلویزیونی کم تر رواج دارد.

در سـال های اخیـر، حقـوق پخـش رادیویـی و تلویزیونـی، اجـرای 

بـرای عمـوم موضـوع مناظر ه هـا  عمومـی و مخابـره و پخـش 

نتیجـه ی پیشـرفت های  در  فراوانـی شـده اسـت.  و بحث هـای 

1۷ 1۶



ضمـن  کـه  دیجیتالـی  تکنولوژی هـای  به ویـژه  و  تکنولوژیـک 

قـادر  را  اسـتفاده کنندگان  دوجانبـه،  ارتباطـی  آوردن  فراهـم 

سـاخته تـا محتـوا و آثـار راه یافتـه بـه دسـتگاه ها یـا کامپیوترها 

را خـود انتخـاب کننـد، مسـائل و پرسـش های جدیـدی مطـرح 

شـده اسـت. نظرهـا دربـاره ی این که کـدام حق بایـد در مورد این 

فعالیت هـای جدیـد اعمـال شـود، مختلـف اسـت. در مـاده ی ۸ 

WCT به روشنی گفته شده برای چنین فعالیت هایی باید حقی 

انحصاری در نظر گرفت، حقی که معاهده ی برن آن را به عنوان 

حـق مؤلـف جهـت صـدور مجـوز بـرای در دسـترس عمـوم قـرار 

دادن آثـار خـود »بـه طریقـی که اعضای جامعه بتوانند در زمان و 

مکان دلخواه خود به این آثار دسترسـی داشـته باشـند« مطرح 

کـرده اسـت. اغلـب قوانیـن ملـی ایـن حـق را به عنـوان بخشـی از 

حـق مخابـره یـا پخـش اعمـال می کننـد، در حالی کـه برخـی نیـز آن 

را بخشـی از حـق توزیـع به حسـاب می آورنـد.

حقوق ترجمه و اقتباس

بـرای ترجمـه  ی اثـری تحـت حفاظـت کپی رایـت یا اقتبـاس از آن، 

نیـاز بـه اخـذ اجـازه از صاحـب اثر اسـت. ترجمه یعنی ابـراز و بیان 

یـک اثـر بـه زبانی غیـر از زبان اصلی آن. اقتباس عموماً به معنای 

تغییـر و تصـرف در یـک اثـر با هدف خلق اثر دیگری اسـت، مثل 

اقتبـاس از یـک رمـان بـرای سـاخت یـک فیلـم، یـا تغییـر یـک اثـر 

بـرای بهره بـرداری در شـرایط متفـاوت، ماننـد تغییـر و تصرف در 

یـک جـزوه یـا رسـاله ی دانشـجویی بـا هـدف قابل فهم کـردن آن 

بـرای سـطوح پایین تـر دانـش و فهم. 

اقتبـاس و ترجمـه نیـز خـود مشـمول کپی رایـت می شـوند. بـرای 

انتشـار یـک ترجمـه یـا اقتبـاس باید هـم از صاحـب کپی رایت اثر 

اصلـی و هـم صاحـب کپی رایـت ترجمـه یا اقتباس اجـازه گرفت.

بحث هـای  اقتبـاس موضـوع  حـق  حـوزه ی  اخیـر  در سـال های 

قالب هـای  و  فرمت هـا  لطـف  بـه  کـه  چـرا  اسـت  بـوده  زیـادی 

دیجیتـال امـکان اقتبـاس و تغییـر دادن آثـار به شـدت افزایـش 

بـه  آسـانی  کاربـران  دیجیتـال  تکنولوژی هـای  بـا  اسـت.  یافتـه 

می تواننـد متـن، صـدا و تصویـر را دسـت کاری کـرده و محتـوای 

خودساخته )UGC( تولید کنند. بحث  بر سر این موضوع است 

کـه بتـوان بیـن حقـوق مؤلـف بـرای کنتـرل و حفـظ همگونـی و 

صداقـت اثـرش از طریـق صـدور مجـوز جهـت تغییـر و تصـرف و 

حقـوق اسـتفاده کنندگان و کاربـران بـرای ایجـاد تغییـر به عنـوان 

عملی عادی جهت استفاده از یک اثر با فرمت و قالب دیجیتال 

تـوازن برقـرار کـرد. برخـی از سـؤال ها حـول این مسـئله به وجود 

آمـده کـه آیـا بـرای خلـق اثـری جدیـد کـه بخش هایـی از اثـری را 

در خـود دارد کـه قبـالً خلـق شـده، بـه اجـازه ی دارنـده ی کپی رایـت 

نیـاز اسـت یـا خیـر. بـرای مثـال می تـوان بـه برداشـتن نمونه های 

صوتـی یـا تصویـری از یـک اثـر )Sampling( یـا تلفیـق و ادغـام 

بخش هایی از دو یا چند اثر موسـیقی )Mash-up( اشـاره کرد.

حقوق معنوی

خـود  اعضـای  تمامـی  از   ،۶bis مـاده ی  در  بـرن،  کنوانسـیون 

کننـد: اعطـا  را  زیـر  حقـوق  مؤلفـان  بـه  کـه  می خواهـد 

حـق  یـا  اصلیـت  حـق  گاه  )کـه  اثـر  یـک  تألیـف  ادعـای  حـق   .I

می شـود(؛ خوانـده  نیـز  تخصیـص 

II. حـق مخالفـت بـا هرگونـه دخـل و تصـرف در یـک اثـر یـا دیگـر 

و  عـزت  کـه  اثـر  یـک  بـه  ناخوشـایند نسـبت  و  اقدامـات مضـر 

سابقه ی مؤلف را خدشه دار می کند )که گاه به آن حق همگونی 

نیـز می گوینـد(.

ایـن حقـوق و مـوارد مشـابهی کـه بر اسـاس قوانیـن ملـی اعطـا 
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می شـوند به طـور کلـی حقـوق معنـوی مؤلـف خوانده می شـوند. 

کنوانسـیون بـرن از اعضـا می خواهـد ایـن حقـوق را مسـتقل از 

حقـوق مـادی مؤلـف بـه رسـمیت بشناسـند. حقوق معنـوی تنها 

متوجه شـخص مؤلف اسـت و در بسـیاری از قوانین ملی حتی 

پـس از آن کـه مؤلـف حقـوق مـادی خـود را واگـذار کـرد، حقـوق 

معنـوی بـرای او محفـوظ می ماننـد. بدیـن معنـی کـه حتـی اگـر، 

بـرای مثـال، یـک تولیدکننـده ی فیلـم یا ناشـر حقوق مـادی اثری 

را در اختیار داشـته باشـد، در بسـیاری از مراجع قضایی شـخص 

مؤلـف همچنـان صاحـب حقـوق معنـوی خواهـد بـود.

محدودیت ها و استثناها در حقوق

قوانیـن کپی رایـت محدودیت هـا و اسـتثناهای مختلفـی دارنـد. 

نخسـت، گروه هـای معینـی از آثـار از حـوزه ی حفاظـت کپی رایـت 

شـکلی  در  کـه  آثـاری  کشـورها،  از  برخـی  در  هسـتند.  خـارج 

ملمـوس و مشـخص ثبـت نشـده اند، از دایـره ی حفاظـت خـارج 

اثـر کوریوگرافـی )طراحـی رقـص و  بـرای مثـال، یـک  هسـتند. 

حـرکات مـوزون( تـا زمانـی کـه حـرکات تشـکیل دهنده ی آن در 

دسـتورالعمل رقـص نوشـته نشـده یـا بـه صـورت ویدئـو ضبـط 

نشـده باشـد تحـت حفاظـت قـرار نخواهـد گرفـت. در برخـی از 

و  اجرایـی  احـکام  و  تصمیم هـا  مثـل  قوانیـن  متـن  کشـورها، 

دادگاه هـا تحـت حفاظـت کپی رایـت نیسـتند.

بـه  معمـواًل  کـه  بهره بـرداری  از  و خاصـی  معیـن  اشـکال  دوم، 

کـه  شـرایطی  تحـت  دارنـد،  نیـاز  کپی رایـت  دارنـده ی  اجـازه ی 

در قانـون مشـخص شـده، ممکـن اسـت بـدون نیـاز بـه اجـازه 

از محدودیت هـا و اسـتثنا ها در  اجـرا شـوند. دو شـکل اصلـی 

ایـن طبقه بنـدی عبارت انـد از: الـف( اسـتفاده ی آزادانـه کـه بـرای 

استفاده از اثری بدون مجوز مؤلف تعهدی برای جبران خسارت 

به وجـود نمـی آورد. ب( مجوزهـای غیرداوطلبانـه )اجبـاری(، کـه 

بـرای بهره بـرداری بـدون مجـوز، بایـد بـه دارنـده ی حـق خسـارت 

پرداخـت شـود.

نمونه هایی از استفاده ی آزادانه:

●  نقل قول از یک اثر حفاظت شـده که منبِع آن و نام مؤلفش 

ذکـر شـده باشـد  و حجـم نقل قول بـا کاربرد منصفانه مطابقت 

داشته باشد؛

اهـداف  بـا  تصویرسـازی  روش  بـه  بصـری  آثـار  از  اسـتفاده   ●

آموزشـی؛

●  استفاده از آثار با هدف خبررسانی و گزارش.

کنوانسـیون بـرن در مـورد اسـتفاده ی آزادانـه بـرای تکثیر به جای 

محدودیـت یـا اسـتثنایی صریـح و روشـن، قاعـده ای کلـی مطرح 

کـرده اسـت. بر اسـاس مـاده ی )۲( ۹ کشـورهای عضـو بایـد در 

مـوارد معیـن و خاصـی کـه عمـل تکثیـر بـا بهره بـرداری عـادی و 

اسـتاندارد از اثـر تضـادی نداشـته باشـد و بـه شـکلی خـارج از 

قاعـده بـه منافـع مؤلـف ضـرر نرسـاند، شـرایط تکثیـر آزادانـه را 

فراهـم کننـد. بـرای مثـال، بسـیاری از قوانیـن ملـی بـه اشـخاص 

اجـازه می دهنـد اثـری را اختصاصـاً بـرای اسـتفاده ی شـخصی، 

خصوصـی و غیـر تجـاری تکثیـر کننـد. در هـر صـورت، کپـی کردن 

شـخصی، آسـان و خـوش کیفیـت کـه بـه مـدد تکنولوژی هـای 

دیجیتـال ممکـن شـده، برخـی از کشـورها را واداشـته تـا نظامی 

خوانـده  شـخصی  کپـی  مالیـات  )گاه  کننـد  اجـرا  و  طراحـی  را 

می شـود( کـه اجـازه ی کپـی شـخصی را می دهـد ولی سـازوکاری 

را بـه کار می گیـرد کـه پرداخـت بـه صاحـب حق را، بابت خسـارات 

وارده بـه منافـع اقتصادیـش، ممکـن می سـازد.

عـالوه بـر انـواع مشـخص اسـتفاده ی آزادانـه کـه در قوانیـن ملـی 

شـرح داده شـده، قانون بسـیاری از کشـورها مفهوم اسـتفاده ی 
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منصفانـه یـا معاملـه ی منصفانـه را بـه رسـمیت می شناسـد. 

دخیـل  بـا  پرشـمار  و  کلـی  اسـتثناهای  و  محدودیت هـا  ایـن 

اسـتفاده،  هـدف  و  ماهیـت  چـون  شـاخص هایی  دانسـتن 

اجـازه ی اسـتفاده از آثـار را بـدون اذن صاحـب حـق می دهنـد. از 

جملـه بـا بررسـی این کـه آیـا اسـتفاده از اثـر مقاصـد مالـی دارد؛ 

ماهیت اثر مورد اسـتفاده چیسـت؛ حجم مورد اسـتفاده از اثر 

چه نسـبتی با حجم کل اثر دارد؛ و این اسـتفاده چه تأثیری بر 

ارزش تجـاری اثـر دارد.

موقعیت هـای  و  شـرایط  در  )اجبـاری(  غیرداوطلبانـه  مجـوز 

معیـن و خاصـی اجـازه ی اسـتفاده از آثـار را بـدون اذن صاحـب 

حـق می دهـد، ولـی الزم اسـت بابت اسـتفاده خسـارت پرداخت 

شـود. چنیـن مجوزهایـی بـه ایـن علـت غیرداوطلبانـه خوانـده 

می شـوند که از طرف قانون صادر می شـوند و نتیجه ی اعمال 

حـق انحصـاری صاحـب کپی رایـت بـرای دادن اجـازه بـه اعمـال 

خـاص نبـوده؛ بنابرایـن، از طـرف صاحـب کپی رایـت داوطلبانـه 

نیسـتند. دو مجـوز غیرداوطلبانـه کـه در کنوانسـیون بـرن بـه 

آثـار موسـیقی و  رسـمیت شـناخته شـده اند تکثیـر مکانیکـی 

غیرداوطلبانـه  مجوزهـای  دانسـته اند.  مجـاز  را  آن هـا  پخـش 

در داخـل نظام هـای کپی رایـت ملـی کشـورها زمانـی به وجـود 

آمـد کـه تکنولـوژی جدیـدی بـرای انتشـار و توزیـع عمومـی آثـار 

ظهـور کـرد و بر اسـاس نگرانی هـای قانون گذاران کشـور چنین 

تشـخیص داده شـد کـه صاحـب کپی رایـت با خـودداری از دادن 

ایـن  توسـعه ی  و  پیشـرفت  راه  در  اثـر،  از  اسـتفاده  اجـازه ی 

تکنولـوژی جدیـد مانع تراشـی کـرده یـا خواهـد کـرد. گاه ایـن 

مجوزهـا پـس از صـدور و حتـی بـا گذشـت سـال ها از ظهـور و 

تثبیـت تکنولـوژی مـورد نظـر در قانـون باقـی می ماننـد. امـروزه 

در برخی از کشورها، برای عمومی کردن آثار بر اساس اجازه ی 

صاحـب کپی رایـت، جایگزین هـای مؤثـری وجـود دارد و اعمـال 

می شـود، مثـل اجـرای جمعـی )اشـتراکی( حقـوق.

محدودیت ها و استثناها به طور سنتی بر شرایط ملی و داخلی 

کشـورها تمرکز دارند. با وجود این، نخسـتین سـند چندجانبه ی 

کپی رایـت، معاهـده ی مراکـش بـرای تسـهیل دسترسـی افـراد 

نابینـا، دارای ضعـف بصـری، یـا ناتـوان در خوانـدن )معاهـده ی 

مراکش(، در ژوئن ۲۰۱۳ به تصویب کشـورهای عضو »سـازمان 

اعضـا  از  رسـید. معاهـده ی مراکـش  فکـری«  مالکیـت  جهانـی 

می خواهـد کـه تولیـد و انتقـال فرامـرزی آثـار چاپـی مخصـوص 

و در قالب هـای قابـل دسـترس بـرای افـراد نابینـا، دارای ضعـف 

و  محدودیت هـا  مشـمول  را  خوانـدن  در  ناتـوان  یـا  بصـری، 

اسـتثناها قـرار دهنـد.

طول دوره ی کپی رایت

حفاظـت کپی رایـت همیشـگی نیسـت. قوانیـن کپی رایـت بـرای 

یـک بـازه ی زمانـی معیـن اعمـال می شـوند کـه طـی آن حقـوق 

دارنـده ی کپی رایـت وجـود خواهـد داشـت و نفـع خواهـد رسـاند. 

بـازه ی زمانـی یـا طـول دوره ی کپی رایـت از لحظـه ای کـه اثر خلق 

می شـود یـا، براسـاس برخـی از قوانیـن ملـی، از زمانـی کـه اثـر 

بـه شـکلی ملمـوس ابـراز یـا »تثبیـت« شـود، آغـاز خواهـد شـد. 

حفاظـت تحـت کپی رایـت معمـواًل تـا زمـان معینـی پـس از مرگ 

مؤلف ادامه پیدا می کند. هدف این آینده نگری در قانون فراهم 

آوردن شـرایطی اسـت کـه بازمانـدگان و وراث مؤلـف بتواننـد از 

منافـع اقتصـادی اثـر دارای کپی رایـت، حتـی پـس از مـرگ مؤلـف 

نیـز، اسـتفاده کننـد. در برخـی از کشـورها حقـوق معنـوی پس از 

پایـان دوره ی زمانـی حقـوق مـادی بـرای همیشـه ادامـه می یابـد. 

در کشـورهای عضو کنوانسـیون برن و برخی دیگر از کشـورها، 
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یـک  به عنـوان  آمـده،  قانـون  در  کـه  کپی رایـت  زمانـی  دوره ی 

قاعده ی کلی، برابر اسـت با طول عمر مؤلف به عالوه ی حداقل 

۵۰ سـال پـس از مـرگ مؤلـف. گرایشـی در تعـدادی از کشـورها 

به وجـود آمـده کـه ایـن عـدد بـه ۷۰ سـال افزایـش پیـدا کنـد. برای 

آثـار متعلـق بـه مؤلفـان ناشـناس، آثـار پس از مرگ مؤلـف و آثار 

سـینمایی کـه تعییـن طـول دوره براسـاس عمـر شـخص مؤلـف 

ملـی  قوانیـن  از  بسـیاری  و  بـرن  کنوانسـیون  نیسـت،  ممکـن 

دوره هـای زمانـی جداگانـه ای بـرای حفاظـت در نظـر گرفته انـد.

آثاری که دیگر مشمول حفاظت کپی رایت نباشند، وارد حوزه ی 

عمومی خواهند شد.

مالکیت، اعمال و انتقال کپی رایت

مالـک کپی رایـت یـک اثـر عمومـاً، حداقـل در وهلـه ی نخسـت، 

خالـق اثـر اسـت؛ بـرای مثـال مؤلـف اثـر. ولـی همیشـه نیـز چنیـن 

بـرای  قواعـدی  بـرن،  کنوانسـیون  از   ۱4bis مـاده ی  در  نیسـت. 

تعییـن مالـک اولیـه ی حقـوق آثـار سـینمایی آمده اسـت. قوانین 

ملـی معینـی نیـز وجـود دارند که وقتی مؤلفی اثـری را خلق  کرده 

کـه دقیقـاً بـا هـدف خلـق آن اثر بـه اسـتخدام کارفرمایـی درآمده 

اسـت، دارنـده ی کپی رایـت ایـن اثـر نـه مؤلـف اثـر کـه کارفرمـای 

اوسـت. بـا وجـود ایـن و چنان کـه پیش تر گفته شـد، به طور کلی 

حقـوق معنـوی، بـدون در نظـر گرفتـن صاحـب حقـوق مـادی، بـه 

خالـق اثـر تعلـق دارد.

در قوانین بسـیاری از کشـورها، امکان انتقال حقوق مادی یک 

اثـر از دارنـده ی کپی رایـت بـه طـرف ثالـث در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت، در حالی کـه در اغلـب مـوارد انتقـال حقـوق معنـوی ممکـن 

حقـوق  مالـی،  پرداخـت  ازای  در  اسـت  ممکـن  مؤلـف  نیسـت. 

مـادی آثـار خـود را بـه اشـخاص یـا شـرکت هایی انتقـال دهـد که 

می تواننـد بهتریـن بازاریابـی را بـرای آن آثـار انجـام دهنـد. چنیـن 

پرداخت هایـی اغلـب بـه شـکل واقعـِی اسـتفاده از آثـار بسـتگی 

دارنـد و حـق امتیـاز خوانـده می شـوند. انتقـال کپی رایـت بـه دو 

شـکل انجـام می شـود: واگـذاری و اعطـای مجـوز.

قـرار  یـک  بر اسـاس  اسـت.  مالکیـت  حـق  انتقـال  واگـذاری 

یـا منـع  اجـازه  بـه  واگـذاری، صاحـب کپی رایـت حقـوق مربـوط 

انجـام اعمـال معینـی را بـر اسـاس یـک، چنـد یـا همـه ی حقـوق 

او واگـذار  بـه  انتقـال می دهـد. شـخصی کـه حقـوق  کپی رایـت 

می شـود، به عنـوان دارنـده ی جدیـد کپی رایـت یـا دارنـده ی حـق 

شـناخته می شـود. حقـوق کپی رایـت را می تـوان تقسـیم کـرد، 

بدیـن معنـی کـه ممکـن اسـت چندین صاحب حق وجود داشـته 

باشـند کـه در یـک اثـر معیـن و یکسـان، صاحـب حـق یکسـان یـا 

حقـوق متفاوتـی باشـند.

قانونـی  شـکل  بـه  کپی رایـت  واگـذاری  کشـورها،  از  برخـی  در 

اسـت.  انجام پذیـر  مجـوز  کسـب  تنهـا  و  نیسـت   امکان پذیـر 

اعطـای مجـوز بدیـن معنی اسـت کـه صاحب کپی رایـت مالکیت 

را حفـظ می کنـد، ولـی به طرف ثالث اجـازه می دهد فعالیت های 

بـا  و  معیـن  زمانـی  دوره ی  در  مـادی،  حقـوق  تحـت  را  معینـی 

هـدف مشـخص انجـام دهـد. بـرای مثـال، مؤلـف یک رمـان برای 

چـاپ و توزیـع نسـخه های رمـان بـه یـک ناشـر مجـوز می دهـد. 

صاحـب  یعنـی  باشـند،  اختصاصـی  اسـت  ممکـن  مجوزهـا 

کپی رایـت موافقـت می کنـد کـه بـه هیـچ طـرف دیگـری اجـازه ی 

انجـام فعالیت هـای مشـمول مجوز را ندهـد؛ و یا غیراختصاصی 

باشـند، یعنـی صاحـب کپی رایـت بـه افـراد و طرف هـای دیگـری 

نیز اجازه ی انجام اعمال مندرج در همان مجوزها را می دهد. در 

یـک مجـوز، بر خـالف واگـذاری، عموماً حق اجازه بـه دیگران برای 

اعمـال حقـوق مـادی داده نمی شـود.
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اجـرای جمعـی حقـوق  بـه شـکل  اسـت  اعطـای مجـوز ممکـن 

انجـام شـود. بر اسـاس اجـرای جمعـی، مؤلفان و دیگـر دارندگان 

بـه یـک نهـاد واحـد اعطـا  را  کپی رایـت مجوزهایـی اختصاصـی 

می کننـد تـا بـه نیابـت از آن هـا اقدام هـای معینـی را انجـام دهـد؛ 

اقدام هایـی از قبیـل دادن اجـازه بـرای اسـتفاده ی طـرف ثالـث، 

شناسـایی و جلوگیـری از نقـض حقـوق و یافتـن راه هایـی بـرای 

جبـران نقـض حقـوق. اجـرای جمعـی امتیازاتـی را بـرای مؤلفـان 

قائـل می شـود. به خصـوص بـا فراهـم کـردن یـک منبـع واحـد و 

مرکـزی بـرای حصـول اطمینـان از این کـه اسـتفاده ی فراگیـر از 

آثار تنها با کسـب اجازه ی مورد نیاز، که به سـادگی در دسـترس 

بـا ورود  ایـن موضـوع  بـود. اهمیـت  انجام پذیـر خواهـد  اسـت، 

تکنولوژی هـای دیجیتـال کـه بـرای اسـتفاده ی غیرمجـاز از آثـار 

دارای کپی رایـت امکانـات زیـادی دارنـد، دوچنـدان شـده اسـت، 

ثبـت  و  و خـودکار مجوزهـا  اعطـای سـریع  حـال  عیـن  در  ولـی 

اطالعـات مجوزهـا در مراکـز دیتـا را نیـز تسـهیل کـرده اسـت.

بـا این کـه در قانـون کپی رایـت ضوابـط و مقـررات اندکـی وجـود 

دارنـد کـه مسـئله ی انصـراف از کپی رایـت را مـورد توجـه قـرار 

دهنـد، صاحبـان کپی رایـت می تواننـد بـه شـکلی عملـی و مؤثـر 

اعمـال کل یـا بخشـی از حقـوق خـود را معلـق کنند. چنین تعلیق 

مؤثـری گاه بـه صـورت مجـوز اسـتفاده بالشـرط یـا بـا شـروط 

کپی رایـت  مثـال، صاحـب  بـرای  داده می شـود.  نشـان  محـدود 

مـواد دارای کپی رایـت خـود را روی اینترنـت منتشـر کـرده و آن 

را بـرای اسـتفاده ی رایـگان عمـوم قـرار می دهـد و یـا تعلیـق را 

بـه اسـتفاده ی غیـر تجـاری بـا یـا بـدون پیش شـرط های اضافـی 

محـدود می کنـد. پروژه هـای همـکاری مختلـف بر اسـاس مدلـی 

تعریـف و طراحـی شـده اند کـه بـه موجـب آن شـرکا از حقـوق 

معینـی کـه در شـرایط مجـوز پـروژه آمـده، انصـراف می دهنـد. از 

جملـه ی ایـن مجوزهـا می تـوان بـه مجوزهـای اشـتراکی خـالق 

رایـگان  نرم افزارهـای  بـرای   )GPL( همگانـی  عمومـی  مجـوز  و 

اشـاره کرد. بنابراین صاحبان کپی رایت سـهم مشـارکت خود را 

بـرای اسـتفاده ی دیگـران رایـگان قـرار می دهند، ولی با شـروطی 

مثـل درخواسـت از اسـتفاده کنندگان بعـدی بـرای پای بنـدی بـه 

ضوابـط مجـوز مـورد نظـر. چنیـن پروژه هایـی مثـل جنبش منبع 

بـه سـاخت برنامه هـای کامپیوتـری  بـاز )Open Source(، کـه 

اختصـاص دارد، نیـز مـدل کسـب و کار خـود را بـر وجـود حفاظـت 

نخواهنـد  صـورت  ایـن  غیـر  در  چراکـه  می کننـد،  بنـا  کپی رایـت 

توانسـت بـرای اسـتفاده کنندگان رده هـای بعـدی ضوابط خاص 

یـا تعهـدی قـرار دهنـد.

 

اعمال حقوق

ضوابـط  و  قیـود  حقـوْق  اعمـال  حـوزه ی  در  بـرن  کنوانسـیون 

معـدودی دارد کـه اگـر از همـان ابتـدای اعمـال و اجـرای قانـون 

چنیـن ضوابطـی اجـرا می شـد و تمـام کشـورهای عضـو از ایـن 

قوانیـن حفاظتـی بهـره می برنـد تمامـی کپی هـای غیرقانونـی و 

غیرمجـاز بایـد مصـادره می شـدند. اسـتانداردهای جدیـد ملـی و 

بین المللـی بـرای اعمـال حقـوق به شـکلی خارق العـاده و برمبنای 

پیشـرفت ها  نخسـت،  یافته انـد.  تحـول  اصلـی  شـاخص  دو 

در حـوزه ی روش هـای تکنولوژیـک بـرای خلـق و اسـتفاده )چـه 

تحـت حفاظـت.  تولیـدات  و  مـواد  از  بی مجـوز(  چـه  و  بامجـوز 

تکنولوژی های دیجیتال، به خصوص، ارسال و گرفتن کپی های 

بی  نقـص از اطالعـات موجـود در قالـب دیجیتـال و از جملـه آثـار 

ایـن  بـه  کرده انـد.  سـاده  بسـیار  را  کپی رایـت  حفاظـت  تحـت 

موضـوع در WCT نیـز پرداختـه شـده و از طرف هـای امضاکننده 

خواسته شده اطمینان حاصل کنند که رویه های اِعمال حقوق 
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تحـت قوانیـن آن هـا قابـل اجرا سـت تـا بتـوان عمل مؤثـری علیه 

نقـض هـر یـک از حقـوق منـدرج در ذیـل معاهـده، و از جملـه 

یافتـن راه حل هایـی بـرای جلوگیـری و مقابلـه بـا نقـض حقـوق 

گسـترده تر  انجـام داد. شـاخص دوم افزایـش اهمیـت اقتصـاد 

در تجـارت بین المللـی کاالهـا و خدمـات حفاطـت شـده توسـط 

حقـوق مالکیـت فکری اسـت. تجارت محصوالت حفاظت شـده 

اسـت.  جهانـی  و  روبه رشـد  حـوزه ای  فکـری  مالکیـت  توسـط 

 ،)TRIPS( موافقت نامـه ی وجـوه تجـاری حقـوق مالکیـت فکـری

حقـوق  اعمـال  مـورد  در  مفصل تـری  تبصره هـای  شـامل  کـه 

اسـت، تجلـی رابطـه ی بیـن تجـارت و مالکیـت فکـری اسـت.

پاراگراف هایـی کـه در ادامـه می آینـد برخـی از تبصره هـای قانونـی 

مربـوط بـه اعمـال حقـوق را، که در قوانین ملی نسـبتاً جدید دیده 

شـده، به طـور خالصـه شـرح می دهنـد. ایـن تبصره هـا بـه چندیـن 

مدنـی؛  چاره جویـی  موقتـی؛  تدابیـر  می شـوند:  تقسـیم  گـروه 

مجازات هـای جنایـی؛ تدابیـر مـرزی؛ و تدابیـر، چاره جویـی )اعـاده( 

و مجـازات  علیـه سوءاسـتفاده در رابطه با ابـزار و روش های فنی.

بـه احـکام دادگاه کـه در جریـان آییـن دادرسـی مدنـی و پیـش 

از طرفیـن صـادر می شـوند،  یـک  هـر  نهایـی حقـوق  تعییـن  از 

تدابیـر موقتـی گفتـه می شـود. هدف اصلـی از صـدور این احکام 

از خنثـی شـدن موضـوع دعـوی قضایـی اسـت، کـه  جلوگیـری 

بـه  ایـراد خسـارت جبران ناپذیـر  یـا از طریـق  ایـن خنثـی کـردن 

شـاکی پیـش از تعییـن حقـوق طرفیـن انجـام می شـود و یـا بـا 

دخالـت در رونـد قضایـی در دادگاه؛ بـرای نمونـه می تـوان بـه از 

بیـن بـردن شـواهد اشـاره کـرد. بنابرایـن، دارنـده ی حـق اغلـب بـه 

دنبـال گرفتـن حکمـی اسـت کـه تـا زمـان اعـالم تصمیـم دادگاه 

در مـورد پرونـده، جلـوی ادامـه ی نقـض حـق را بگیـرد. عـالوه بـر 

ایـن، اگـر شـاکی نگـراِن پنهـان یـا نابـود کـردن شـواهد به دسـت 

طـرف دیگـر دعـوی باشـد، می توانـد بـه دادگاه تقاضـای حکـم 

نقـض حقـوق  بـه  اختیـار متهـم  از محیط هـای تحـت  بازرسـی 

را ارائـه کـرده و اشـیاء و کاالهـای مظنـون بـه نقـض حقـوق، 

ابـزار و لـوازم مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد آن هـا و تمامـی اسـناد 

و مـدارک مربـوط بـه فعالیت هـای مظنـون بـه نقـض حقـوق را 

ضبـط و مصـادره کنـد. اگـر زمـان کافـی بـرای مطلع کـردن متهم 

بـه نقـض حقـوق از دادخواسـت نباشـد و یـا بـه دالیـل قضایـی 

)مثـل خطـر پنهـان کـردن شـواهد( ضرورت داشـته باشـد که به 

متهـم از قبـل هشـدار داده نشـود، مقامـات قضایـی می تواننـد 

بدون اطالع قبلی به متهم، دسـتور تدابیر موقتی را صادر کنند. 

ولـی به هرحـال، متهـم حـق دارد پـس از آگاهـی از صـدورِ دسـتورْ 

تقاضـای تجدیـد نظـر کنـد.

چاره جویـی نهایـی در آییـن دادرسـی مدنـی بـه دنبـال بازگردانـدن 

صاحـب حـق آسـیب دیده بـه موقعیت پیشـین خـود و جلوگیری 

از وقـوع مجـدد اقدامـات ناقـض حقـوق اسـت. دادگاه می توانـد 

بـرای جبـران خسـارات مـادی یـا معنـوی وارده بـه صاحـب حـق 

ـ دستور دادگاه به طرف ناقض  ناشی از نقض حقوق، جریمه ایـ 

ــ تعییـن کنـد. شـاکی حـق دارد بـه جای  حقـوق بـه پرداخـت پـولـ 

خسـارت وارده، منافع اقتصادی کسـب شـده از طریق اقدامات 

ناقـض حقـوق را از متهـم پـس بگیـرد. اگر خطرِ تکـرار یا ادامه ی 

اقدامـات ناقـض حقـوق وجـود داشـته باشـد، دادگاه می تواند با 

صـدور حکـِم هشـدار متهـم را از ادامـه ی چنیـن اقداماتی بـازدارد 

که در صورت عدم تمکین با مجازات روبه رو خواهد شـد. عالوه 

بـر ایـن، بـرای بازدارندگـی مؤثر، دادگاه معمواًل این اختیار را دارد 

کـه دسـتور از بیـن بـردن کاالهـا و اقـالم ناقـض حقـوق و تمامی 

ابزار و ادوات و مواد مورد اسـتفاده در تولید آن ها را صادر کند.

و  حجـم  در  کـه  کسـانی  تنبیـه  قصـد  بـه  جنایـی  مجازات هـای 
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وسـعت خاصـی دسـت بـه نقـض قانـون می زننـد و همچنیـن 

مثـل  می شـوند؛  وضـع  حقـوق  بیش تـر  نقـض  از  جلوگیـری 

تجـاری  در مقیـاس  راهزنـی و سـرقت مسـلحانه  بـه  ارتـکاب 

بـا قصـد قبلـی. هـدف مـد نظـر بـرای تنبیـه، از طریـق جریمـه و 

بـا سـطح جـزای مشـخص شـده  زنـدان، مطابـق  محکومیـت 

بـرای جـرم و بـا توجـه بـه جدیـت آن و باالخص بابـت تکرار جرم  

حاصـل می شـود. بازدارندگـی نیـز، در آییـن دادرسـی مدنـی، بـا 

دسـتور ضبـط و از بیـن بـردن اقـالم و کاالهـای ناقض حقوق و 

مواد و ابزار مورد اسـتفاده در ارتکاب به جرم اعمال می شـود.

مـورد  این جـا  تـا  کـه  قانـون  اعمـال  تدابیـر  بـا  مـرزی  اقدامـات 

بـا مداخلـه ی مقامـات  و  دارنـد  تفـاوت  قـرار گرفته انـد،  بحـث 

گمـرک انجـام می شـوند. تدابیـر مـرزی بـه صاحبـان حـق اجـازه 

کاالهـای  ترخیـص  بخواهنـد  گمـرک  مقامـات  از  کـه  می دهـد 

مظنـون بـه نقـض کپی رایـت را تعلیـق کننـد. هـدف ایـن اسـت 

کـه صاحـب حـق، فرصـت کافـی داشـته باشـد کـه علیـه نقـض 

حقوق ادعایی مراحل دادرسـی قضایی را شـروع کند، بی آن که 

چرخـه ی  در  ادعـا  مـورد  اقـالم  و  کاالهـا  شـدن  ناپدیـد  خطـر 

بـازار پـس از ترخیـص از گمـرک وجـود داشـته باشـد. معمـواًل 

کننـد:  بـرآورده  را  الزامـات معینـی  بتواننـد  بایـد  حـق  صاحبـان 

الـف( مقامـات گمـرک را قانـع کننـد کـه شـواهد دسـت اولـی 

مبنـی بـر نقـض حقـوق وجود دارد؛ ب( شـرح و توصیف دقیقی 

از کاالهای مورد نظر ارائه دهند تا قابل شناسـایی باشـند؛ ج( 

در صورتـی کـه معلـوم شـد کاالهـای مـورد ادعـا ناقـض حقـوق 

نبوده انـد، وثیقـه ی الزم را بـرای پرداخـت غرامـت بـه واردکننده، 

صاحـب کاال و مقامـات گمـرک از پیـش فراهـم کننـد. بـه دنبال 

از  معمـواًل  حـق  صاحـب  گمـرک،  توسـط  کاالهـا  مصـادره ی 

تـا زمـان حکـم  دادگاه درخواسـت تدابیـر موقتـی می کنـد کـه 

نهایـی دادگاه در مـورد اتهـام نقـض قانـون، از ورود کاالهـای 

مـورد ادعـا بـه بـازار جلوگیـری شـود.

تدابیـر،  شـامل  قانـون  اعمـال  مقـررات  از  آخـر  دسـته ی 

چاره جویی ها )اعاده( و مجازات علیه سوءاسـتفاده از شـیوه ها 

و لـوازم تکنولوژیـک اسـت کـه بـه تدابیـر حفاظـت تکنولوژیـک 

)TPMs( اشاره داشته و با ظهور تکنولوژی های دیجیتال بیش 

از پیش اهمیت یافته اسـت. در موارد مشـخص، تنها شـیوه ی 

کاربـردی بـرای جلوگیـری از کپـی کـردن اسـتفاده از، به اصطالح، 

نظام هـای حفاظـت در برابـر کپـی یـا مدیریـت کپـی اسـت. ایـن 

نظام هـا از لوازمـی اسـتفاده می کننـد کـه یا به طور کامـل از کپی 

کـردن جلوگیـری می کننـد و یـا کیفیـت کپـی چنـان پاییـن می آید 

کـه قابـل اسـتفاده نیسـت. شـیوه های تکنولوژیـک همچنیـن 

بـرای جلوگیـری از دریافـت برنامه هـای تجـاری کدگذاری شـده ی 

کدشـکن  دسـتگاه های  از  اسـتفاده  بـا  مگـر  تلویزیونـی، 

)Decoder(، اسـتفاده می شـوند. با این حـال، از نظـر فنـی امـکان 

محافظـت  نظام هـای  ایـن  کـه  هسـت  دسـتگاه هایی  سـاخت 

در برابـر کپـی و کدگـذاری را دور بزننـد. هـدف ایـن مفـاد قانونـی 

اعمـال حـق جلوگیـری از تولیـد، واردات و توزیـع چنیـن لـوازم و 

دسـتگاه هایی اسـت. WCT تبصره هایـی بـرای مواجهـه بـا ایـن 

موارد دارد و در عین حال شـامل مفاد قانونی برای جلوگیری از 

حـذف یـا تغییـر غیرقانونی مدیریت حقـوق اطالعات الکترونیک 

و انتشـار کپـی آثـاری اسـت کـه چنیـن اطالعاتـی از آن هـا حـذف 

یـا  مؤلـف  می توانـد   )IRM( اطالعـات  حقـوق  مدیریـت  شـده. 

صاحـب حـق را شناسـایی کـرده و یـا حـاوی اطالعاتـی دربـاره ی 

شرایط و ضوابط استفاده از اثر باشد. بنابراین، حذف اطالعات 

می توانـد مانـع کشـف نقـض قانـون شـده و یـا منجـر بـه اخـالل 

در مدیریـت حقـوق کامپیوتـری یـا نظام هـای توزیع/ نـرخ شـود. 
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قوانیـن ملـی می تواننـد در شـرایط معیـن و خاصـی معافیـت از 

اجـرای ایـن ضوابـط را اعـالم کنند، کـه از جمله ی این معافیت ها 

اجـرای محدودیت هـا و اسـتثنائات پیش بینـی شـده در قوانیـن 

ملـی اسـت.

حقوق مرتبط

خوانـده  نیـز  هم جـوار  یـا  هم سـان  حقـوق  کـه  مرتبـط  حقـوق 

می شـوند، از منافـع قانونـی افـراد یـا نهادهـای قانونـی معینـی 

حفاظـت می کننـد کـه در عرضـه ی عمومـی آثار یـا تولید و تعیین 

بـا  ایـن فعالیت هـا،  دارنـد.  آثـار مشـارکت  بـرای خلـق  موضـوع 

وجـود این کـه در تمامـی کشـورها به عنـوان آثـار تحـت حفاظـت 

کپی رایـت محسـوب نمی شـوند، ولـی بـه دلیـل وجـود خالقیـت 

یـا مهارت هـای تکنیکـی و سـازمانی کافـی شـامل حـق مالکیتـی 

مشـابه کپی رایـت خواهنـد بـود. قانـون حقـوق مرتبـط بـر ایـن 

فـرض اسـتوار اسـت کـه تولیـدات ناشـی از فعالیت هـای ایـن 

افـراد و نهادهـا، بـه  خاطـر مرتبـط بودن با حفاظـت از آثار تألیفی 

دارای کپی رایت، ارزش حفاظت قانونی را دارند. برخی از قوانین 

روشـن سـاخته اند کـه در هـر صورت، اعمـال حقوق مرتبط نباید 

بـر حفاظـت کپی رایـت هیچ گونـه اثـری گذاشـته و تداخلـی بـا آن 

ایجـاد کنـد. بـه شـکل سـنتی، حقـوق مرتبـط بـه سـه دسـته از 

ذی نفعـان اعطـا می شـود:

●  اجراکنندگان؛

●  تولیدکنندگان محصوالت ضبط و نشـر آثار موسـیقی )و نیز 

فونوگرام(؛

●  سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی.

و  حضـور  آن کـه  علـت  بـه   )Performer( اجراکننـدگان  حقـوق 

فعالیت خالقانه ی آن ها برای جان بخشیدن به تصاویر متحرک 

)فیلم و نمایش( یا آثار موسـیقیایی، نمایشـی و حرکات موزون 

برداشـت های شـخصی  از  الزامـی اسـت و در حفاظـت قانونـی 

خود نفع مشـروع دارند، به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. حقوق 

تولیدکننـدگان محصـوالت ضبـط و نشـر آثار صوتی و موسـیقی 

نیز به رسـمیت شـناخته می شـود چرا که وجود خالقیت و منابع 

مالی و سازمانی ایشان برای عرضه ی عمومی آثار صوتی، و غالباً 

آثار موسـیقی، در مقیاس تجاری الزامی بوده و در داشـتن منابع 

قانونی برای مقابله با استفاده های غیرقانونی نفع مشروع دارند؛ 

چه این استفاده ی غیرقانونی تولید و توزیع کپی های غیرقانونی 

)سـرقت هنـری( باشـد و چـه پخـش و نشـر غیرقانونـی آثـار بـه 

صـورت عمومـی. بـه همیـن شـکل، حقـوق سـازمان ها و مراکـز 

پخـش رادیویـی و تلویزیونـی نیـز بـه رسـمیت شـناخته می شـود، 

چـون ایـن سـازمان ها در عرضـه ی عمومـی آثـار نقـش دارند و نفع 

مشـروع آن ها در کنترل پخش و پخش مجدد برنامه های رادیو 

و تلویزیـون محفوظ اسـت.

معاهدات

نخسـتین پاسـخ بین المللـی و هماهنـگ بـه نیـاز بـرای حفاظـت 

قانونـی از سـه گـروه ذکـر شـده در بحـث حقوق مرتبـط، بیانیه ی 

اجراکننـدگان،  از  حفاظـت  بین المللـی  کنوانسـیون  پایانـی 

و  رادیویـی  پخـش  سـازمان های  و  برنامه هـا  تولیدکننـدگان 

تلویزیونـی در سـال ۱۹۶۱ )کنوانسـیون رُم( بـود. در حالی کـه اغلـب 

کنوانسیون های بین المللی به دنبال قانون گذاری در سطح ملی 

و بـه قصـد ادغـام در قوانیـن موجـود طـرح و تصویب می شـوند، 

کنوانسـیون رم تالشـی بـود بـرای ایجـاد ضوابطـی بین المللی در 

حـوزه ای کـه در آن زمـان برایـش قوانیـن ملـی معـدودی وجـود 

داشـت. بدیـن معنـی کـه اغلـب کشـورها بایـد پیـش از پیوسـتن 

بـه کنوانسـیون قوانیـن الزم را طـرح و بـه تصویب می رسـاندند.
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امروزه، نظر غالب این است که کنوانسیون رم روزآمد نیست و 

نیـاز بـه بازنگـری یـا جایگزینی آن با مجموعه ای جدید از معیارها 

ایـن،  بـا وجـود  احسـاس می شـود.  در حـوزه ی حقـوق مرتبـط 

ایـن کنوانسـیون مبنـای گنجانـدن مفـاد حقـوق اجراکننـدگان، 

پخـش  سـازمان های  و  صوتـی  محصـوالت  تولیدکننـدگان 

رادیویـی و تلویزیونـی در توافق نامـه ی TRIPS قرار گرفته اسـت 

)سـطح حفاظت اعطا شـده در هر دو سـند شـبیه به هم اسـت، 

ولـی یکـی نیسـت (. امـروزه، بـرای دو گـروه از ذی نفعان، حفاظت 

در  و محصـوالت صوتـی  اجراهـا  معاهـده ی  از طریـق  روزآمـد 

WIOP )WPPT( فراهم شده است. این معاهده در سال ۱۹۹۶ 

و بـه همـراه WCT )کـه ایـن دو گاهـی اوقـات مجموعـاً بـا نـام 

معاهـدات اینترنتـی نیـز خوانـده می شـوند(، و معاهـده ی پکـن 

در مـورد اجراهـای صوتـی و تصویـری )معاهـده ی پکـن در سـال 

۲۰۱۲ بـه تصویـب رسـید ولـی تـا امروز اجرایی نشـده( به تصویب 

رسـیدند. در هیئـت اجرایـی »سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری« 

بحـث دربـاره ی کپی رایـت، حقـوق مرتبـط و معاهـده ای جدیـد 

همچنـان  تلویزیونـی  و  رادیویـی  پخش کننـدگان  حقـوق  بـرای 

ادامـه دارد.

حقـوق اعطاشـده در قوانیـن ملـی، بـر مبنـای ایـن معاهـدات، بـه 

این سـه گروه از ذی نفعان به شـرح زیر اسـت )گرچه که تمامی 

ایـن حقـوق ذیـل قانونی مشـابه اعطا نمی شـوند(:

●  اجراکنندگان حق دارند از ضبط و پخش رادیویی و تلویزیونی 

یـا عمومـی اجراهـای زنـده ی خـود بـدون رضایت جلوگیـری کنند، 

و نیـز حـق دارنـد از تکثیـر ضبـط اجراهـای خود در شـرایط معین 

بـه پخـش عمومـی  البتـه حقـوق مربـوط  کننـد.  نیـز جلوگیـری 

ممکـن اسـت بـه جـای جلوگیـری از پخـش، حـق دریافـت مزایای 

بـه ماهیـت شـخصی  توجـه  بـا  باشـد.  بـرای پخـش  منصفانـه 

خالقیـت اجراکننـدگان، برخـی از قوانیـن ملـی بـرای ایـن افـراد 

حقوق معنوی ای قائل شده اند که ممکن است برای جلوگیری 

از استفاده ی غیرقانونی از نام یا تصویر اجراکنندگان و یا ایجاد 

تغییـر در اجراهـای آن هـا، کـه مـورد پسند شـان نباشـد، اعمـال و 

اجـرا شـوند. بـا اجرایـی شـدن معاهـده ی پکـن، ایـن حقـوق در 

مـورد اجراهـای صوتی ـ تصویـری نیـز اجـرا خواهـد شـد.

●  تولیدکننـدگان محصـوالت صوتـی حـق دارنـد تکثیر، واردات 

و توزیـع محصـوالت صوتـی خـود و بنابرایـن کپـی آن هـا را نیـز 

منـع کـرده یـا مجـاز بداننـد، و در عیـن حـال در ازای پخـش و 

مخابـره ی عمومـی محصوالت صوتی خود مزایای منصفانه ای 

دریافـت کنند.

●  سـازمان های پخش کننـده ی رادیویـی و تلویزیونـی حق دارند 

پخـش، ضبـط و تکثیـر برنامه هـای پخش شـده ی خـود را منـع 

کـرده یـا مجـاز بدانند.

●  بر اسـاس برخی از قوانین، حقوق تکمیلی نیز اعطا می شـود. 

بـرای مثـال، در تعـداد روبه رشـدی از کشـورها، بـه تولیدکنندگان 

بـه  و  محصـوالت   ایـن  دادن  اجـاره  حـق  صوتـی  محصـوالت 

اجراکننـدگان حـق اجـاره دادن آثـار صوتی ـ تصویـری داده شـده 

است. در برخی از کشورها حقوق ویژه ای برای پخش و ارسال 

کابلـی )مثـل تلویزیون هـای کابلـی( در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

بر اسـاس WPPT بـه تولیدکننـدگان محصـوالت صوتـی )مثـل 

قوانیـن  بر اسـاس  صوتـی  محصـوالت  حـق  دارنـدگان  تمامـی 

ملـی( نیـز حـق اجـاره دادن اعطـا شـده اسـت. بـا اجرایـی شـدن 

معاهده ی پکن، حق اجاره دادن شامل اجراکنندگان و اجراهای 

صوتی ـ تصویـری نیـز خواهـد شـد.

ملـی  قوانیـن  و  مرتبـط  حقـوق  معاهـدات  کپی رایـت،  مثـل 

ایـن  هسـتند.  اسـتثناها  و  محدودیت هـا  برخـی  شـامل  نیـز 
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محدودیت هـا اسـتفاده از اجراهـای مـورد حفاظـت، فونوگـرام 

و  رادیویـی  پخش شـده ی  برنامه هـای  و   )Phonogram(

تلویزیونـی را بـرای مقاصـد آموزشـی و شـخصی و نیـز پخـش 

گزینشـی را، جهـت گـزارش حـوادث و رویدادهـای جـاری، مجـاز 

می دانند. برخی از کشورها همان محدودیت هایی را که قوانین 

داخلـی آن هـا در ارتبـاط با کپی رایت تعییـن کرده اند، برای حقوق 

مرتبـط نیـز قائـل هسـتند؛ از جملـه مجوزهـای غیرداوطلبانـه. 

بایـد  اسـتثنائاتی  و  محدودیت هـا  چنیـن   WPPT بر اسـاس 

بـه مـوارد خـاص و معینـی محـدود شـوند کـه نـه بـا اسـتفاده ی 

عـادی از اجراهـا تعـارض پیـدا کننـد و نه به منافـع اجراکننده ها و 

شـود. وارد  بی دلیـل  خسـارت  تولیدکننـدگان 

حقـوق  از  محافظـت  دوره ی  طـول  رم  کنوانسـیون  بر اسـاس 

محصـول  الـف(  کـه:  اسـت  سـالی  پایـان  از  سـال   ۲۰ مرتبـط 

صوتـی یـا ضبط شـده تولیـد شـده اسـت، در مـورد محصـوالت 

صوتـی و اجراهایـی کـه شـامل ضبط صـدا و محصوالت صوتی 

هسـتند؛ ب( اجرا انجام شـده اسـت، در مواردی که اجرا شـامل 

ضبـط صـدا و محصـوالت صوتـی نیسـت؛ ج( پخـش رادیویـی 

و تلویزیونـی برنامـه انجـام شـده اسـت. بر اسـاس معاهـده ی 

 ۲۰ تـا  تلویزیـون  و  رادیـو  TRIPS، حقـوق سـازمان های پخـش 

سـال پـس از تاریـخ پخـش برنامـه تحـت حافظـت خواهـد بـود. 

بر اسـاس معاهـده ی TRIPS و WPPT، حقـوق اجراکننـدگان و 

تولیدکننـدگان محصـوالت صوتـی باید تا ۵۰ سـال پس از تاریخ 

ضبـط، تولیـد و اجـرا مـورد محافظت قرار گیـرد. معاهده ی پکن 

نیـز پـس از اجرایـی شـدن، دوره ی زمانـی ۵۰ سـاله بـرای حفاظـت 

را اعمـال خواهـد کـرد.

در مـورد اعمـال حقـوق نیـز چاره جویـی بـرای نقـض و تخطـی از 

حقـوق مرتبـط به طـور کلـی بـا آن چـه باالتـر در مـورد کپی رایـت 

تدابیـر  چـون:  مـواردی  مثـل  اسـت،  یکسـان  شـد  داده  شـرح 

تدابیـر  جنایـی؛  مجازات هـای  مدنـی؛  چاره جویی هـای  موقتـی؛ 

مـرزی؛ و تدابیـر، چاره جویی هـا و مجازات هـا علیـه سواسـتفاده 

از ابـزار و لـوازم فنـی و مدیریـت حقـوق اطالعـات.

فواید و منافع برای کشورهای در حال توسعه

در پایـان بایـد بـه رابطـه ی بیـن حفاظـت از کپی رایـت و حقـوق 

کـرد .  اشـاره  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  منافـع  و  مرتبـط 

حوزه هـا  کلیـه ی  در  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  از  بسـیاری 

و  کامپیوتـری  بازی هـای  تـا  بصـری  هنرهـای  و  موسـیقی  از 

و  روبه رشـد  خـالق  و  فرهنگـی  تولیـدات  دارای  فیلم سـازی 

پرطـراوت و قابـل اعتنـا هسـتند. تحقیقـات »سـازمان جهانـی 

مالکیـت فکـری« نشـان می دهـد کـه فرهنـگ و تولیـِد خـالق 

دارنـد.  در حـال توسـعه  اقتصـاد کشـورهای  در  بزرگـی  سـهم 

بـدون وجـود قوانیـن حفاظـت از کپی رایـت و حقـوق مرتبـط، 

منافـع اقتصـادی ناشـی از ایـن آثـار در کشـور مبدأ باقـی نمانده 

و یـا بـه آن بازنمی گـردد. بدیـن ترتیـب، حفاظـت از کپی رایـت و 

حقـوق مرتبـط در خدمـت هدفـی دوگانـه خواهـد بـود: حفـظ و 

توسـعه ی فرهنـگ ملـی کشـورها و ارائـه ی راهکارهایـی بـرای 

بین المللـی. و  داخلـی  بازارهـای  در  بهـره وری تجـاری 

منفعـت کشـورهای در حـال توسـعه در حفاظـت از کپی رایـت و 

حقـوق مرتبـط از توسـعه ی صنایـع و تولیـدات فرهنگـی محلـی 

فراتـر رفتـه و قـدم بـه حـوزه ی تجـارت و توسـعه ی بین الملـل 

حافـظ حقـوق  آن هـر کشـورِ  در  کـه  اسـت. حـوزه ای  گذاشـته 

مالکیـت فکـری به طـور جداگانـه و مسـتقیم بـه منافـع بالقـوه ی 

ناشـی از گسـترش سـریع تجـارت بین المللـی کاالهـا و خدمـات 

تحـت حفاظـت چنیـن حقوقـی دسترسـی خواهـد داشـت. بـرای 
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مثـال، تلفیـق ارتباطـات راه دور و زیرسـاخت های کامپیوتـری 

منجـر بـه سـرمایه گذاری بین المللـی در بسـیاری از بخش هـای 

کشـورهای در حـال  توسـعه و از جملـه مالکیـت فکـری خواهـد 

شـد. بنابرایـن، حفاظـت از کپی رایـت و حقـوق مرتبط به بخشـی 

از تصویری بزرگ تر تبدیل شـده اسـت: پیش شـرطی الزم برای 

مشـارکت در نظـام تجـارت و سـرمایه گذاری بین المللـی. 

ثبت نشـده ی  و  نانوشـته  فرهنگـی  مظاهـر  از  بزرگـی  بخـش 

کشـورهای در حال  توسـعه را، که عموماً به نام مظاهر فرهنگ 

سـطحی  تـا  می تـوان  می شـوند،  شـناخته  فولکلـور  یـا  سـنتی 

تحـت حفاظـت کپی رایـت قـرار داد کـه به  رغـم ریشـه داشـتن در 

اسطوره ها و روایت های سنتی، به عنوان برداشت هایی جدید و 

خالقانـه بازتـاب یابنـد. این مظاهر فرهنگی را می توان با حقوق 

مرتبـط نیـز محافظـت کـرد، چرا کـه اغلب از طریـق اجراکنندگان 

بـه عمـوم عرضـه و ارائـه می شـوند. کشـورهای در حـال  توسـعه 

بـا فراهـم آوردن حفاظـت از حقـوق مرتبـط، راه هایـی در اختیـار 

خواهنـد داشـت تـا بتواننـد از مظاهـر فرهنگـی عظیـم، باسـتانی 

و گران بهـای خـود، کـه عنصـر تمیزدهنده ی هر فرهنگ  هسـتند، 

محافظـت کننـد. بـه همیـن شـکل، حفاظـت از تولیدکننـدگان 

محصوالت صوتی و سـازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی 

بـه تأسـیس بنیـادی بـرای صنایـع و تولیـدات ملـی منجـر خواهد 

شـد کـه قـادر بـه نشـر و توزیـع مظاهـر فرهنـگ سـنتی و ملی در 

داخـل یـک کشـور و در بازارهـای بین المللـی خواهـد بـود. منافـع 

نمونه هـای  از  یکـی  ملـل«  »موسـیقی  در  موجـود  بین المللـی 

چنیـن بازارهایـی اسـت.

نقش »سازمان جهانی مالکیت فکری«

»سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری« سـازمانی بین المللـی اسـت 

کـه بـا تضمیـن حفاظـت از حقـوق خالقـان و تولیدکننـدگان و 

صاحبان مالکیت فکری در سراسر جهان و به رسمیـت شناختن 

مخترعـان و مؤلفـان و تضمیـن منافـع حاصـل از خالقیت آن ها، 

تالش هـای خـود را وقـف حمایـت و تشـویق خالقیـت و ابـداع و 

نـوآوری کرده اسـت.

آژانس هـای  از  یکـی  فکـری«  مالکیـت  جهانـی  »سـازمان 

عضـو  کشـورهای  بـرای  و  اسـت  ملـل  سـازمان  تخصصـی 

هماهنگ سـازی  و  تصویـب  بـا  تـا  کـرده  فراهـم  را  عرصـه ای 

قوانیـن و اِعمـال آن هـا، از حقـوق مالکیـت فکـری حفاظـت و 

حمایـت کننـد. بسـیاری از کشـورها قرن هاسـت کـه سـابقه ی 

تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  هرچنـد  دارنـد،  حفاظتـی  نظام هـای 

در  دارنـد.  شـدن  روزآمـد  و  ارتقـا  بـه  نیـاز  تکنولـوژی  سـریع 

همیـن حـال، دیگـر کشـورها نیـز بـه توسـعه ی قوانیـن جدیـد 

ثبـت  حقـوق  از  تـا  می دهنـد  ادامـه  اجرایـی  چارچوب هـای  و 

انحصـاری، نشـان های تجـاری و کپی رایـت خـود حفاظـت کننـد. 

»سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری« بـه دولت هـای عضـو بـرای 

عقـد  بـرای  مذاکـره  از طریـق  جدیـد  نظام هـای  ایـن  تأسـیس 

معاهـدات، مشـاوره های قانونـی و فنـی، و آمـوزش بـه طـرق 

گوناگـون، از جملـه در حـوزه ی اعمـال حقـوق مالکیـت فکـری، 

یـاری می رسـاند. حـوزه ی کپی رایـت و حقـوق مرتبط با توجه به 

پیشـرفت های تکنولوژیـک کـه روش هـای جدیدی را برای نشـر 

و توزیـع خالقیـت و نـوآوری در سراسـر جهـان به وجـود آورده، 

گسـترش چشـم گیری یافتـه اسـت. از جملـه ی ایـن روش هـای 

فشـرده  دیسـک های  ماهـواره ای،  پخـش  بـه  می تـوان  جدیـد 

شـبکه ی  در  آنالیـن  پخـش  و  دانلـود  و  دی وی دی  )سـی دی(، 

در  فکـری«  مالکیـت  جهانـی  »سـازمان  کـرد.  اشـاره  اینترنـت 

اسـتانداردهای  تعییـن  هـدف  بـا  جـاری  بین المللـی  مباحثـات 
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جدیـد بـرای حفاظـت از کپی رایـت در فضـای سـایبری حضـور 

دارد. پررنگـی 

»سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری« در حـال حاضـر معاهـدات 

بین المللـی در حـوزه ی کپی رایـت و حقـوق مرتبـط را، کـه در زیـر 

آمـده، کنتـرل و اجـرا می کنـد:

●  کنوانسیون برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری )۱۸۸۶(؛

●  کنوانسیون رُم برای حفاظت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار 

صوتـی و فونوگـرام و سـازمان های پخـش رادیویـی و تلویزیونـی 

)۱۹۶۱( )با همکاری »سازمان بین المللی کار« )ILO( و یونسکو(؛

●  کنوانسـیون ژنـو بـرای حفاظـت از تولیدکننـدگان فونوگـرام 

)۱۹۷۱(؛ علیـه کپی کـردن غیرمجـاز 

●  کنوانسـیون بروکسـل در رابطه با توزیع سـیگنال های حامل 

برنامه، ارسال و دریافت از طریق ماهواره )۱۹۷4(؛

فکـری«  مالکیـت  جهانـی  »سـازمان  کپی رایـت  معاهـده ی   ●

)۱۹۹۶(؛  )WCT(

●  معاهده ی اجرا و فونوگرام »سازمان جهانی مالکیت فکری« 

)WPPT( )۱۹۹۶(؛

هنـوز   ،۲۰۱۲( صوتی ـ بصـری  اجراهـای  بـرای  پکـن  معاهـده ی   ●

نشـده(؛ اجرایـی 

نابینـا،  افـراد  دسترسـی  تسـهیل  بـرای  مراکـش  معاهـده ی   ●

دارای ضعـف بصـری، یـا ناتـوان در خوانـدن بـه آثـار چاپـی )۲۰۱۳(.

دیـوان داوری و میانجی گـری »سـازمان جهانـی مالکیـت فکری« 

مالکیـت  سـر  بـر  بین المللـی  اختالف هـای  حل و فصـل  بـرای 

فکـری بیـن طرف هـای شـخصی، خدمـات الزم را ارائـه می دهـد. 

ممکـن اسـت چنیـن پرونده هایـی در مـورد اختالف هـای سـندی 

و قـراردادی )مثـل حـق ثبـت انحصـاری و مجوزهـای نرم افزارهـا، 

اختالف هـای  یـا  و  تحقیقـات(  و  توسـعه  توافق نامه هـای  و 

ایـن  باشـند.  انحصـاری(  ثبـت  حـق  نقـض  )مثـل  غیرقـراردادی 

مرکـز در عیـن حـال به عنـوان مرجـع ارائه دهنـده ی خدمـات بـرای 

دامنه هـای  نام گـذاری  بـه  مربـوط  اختالف هـای  حل و فصـل 

نیـز شـناخته می شـود. اینترنتـی   )Domain(

اطالعات تکمیلی

حقـوق  و  کپی رایـت  دربـاره ی  بیش تـر  اطالعـات  کسـب  بـرای 

مرتبط می توانید به وب سـایت و نشـریه های »سـازمان جهانی 

مالکیـت فکـری« مراجعـه کنیـد.

www.wipo.int :»وب سایت »سازمان جهانی مالکیت فکری

متن کامل تمامی معاهدات »سـازمان جهانی مالکیت فکری« 

www.wipo. :بـرای ضابطه مند کـردن حفاظت از مالکیت فکری

 int/treaties

فکـری«:  مالکیـت  جهانـی  »سـازمان  نشـریه های  دانلـود  بـرای 

 www.wipo.int/publications
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پلتفرم زمینه

محمد مهمانچی

مروارید وزیری

سیاوش خائف

کیارش علیمی

اشکان جیهوری، حمید خداپناهی

اشکان جیهوری

دلناز ساالر بهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

 مژده مرادی )استودیو کارگاه(

اشکان قویدل  )آرمان پردازان نوژن(

یاسمن نوذری

هویــار اســدیان، بهرنــــــگ صمــدزادگان، آریــن قویــدل،  آریــا کســایی، پرهــام مــرادی، 

مانــوش منوچهــری، اشــکان ناصــری، آذیــن نفرحقیقــی و اســتودیو طبــل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفا نظر نویسندگان و لزوما منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

ماهنامه الکترونیکی زمینه

مدیر مسئول

مدیر اجرایی

دستیار اجرایی

دبیر تحریریه

سردبیر

همکاران این شماره

مترجم

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(




