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چکیده
«حقوق پدیدآورندة اثر» از امتیازاتی است که مقررات کپیرایت به پدیدآورنده اختصاص میدهد
تا از ارتباط پدیدآورندگان با آثارشان حفاظت شود و نیز این امکان را به آنان میدهد که بتوانند از
نتیجة عملکرد خود بهصورت مادی (اقتصادی) و معنوی (اخالقی) بهرهمنـد گردنـده هـدص اصـلی
این حقوق ،صـیانت از شخصـیت ،وقـت ،تـالش و خالقیـت پدیدآورنـده اسـته وضـعیت حقـوق
پدیدآورنده در دو نظام حقوقی «رومیـ ژرمنی» و «کامنال» متفاوت بوده و به ترتیب تحت عنـاوین
«حق مؤلف» و «حق نشر» شناسایی شده استه یکی از مشکالت رایج در اغلب جوامع علمی ،اشتباه
گرفتن و یکسان فرض کردن دو عنوان مذکور استه این پژوهش ضمن تبیین سیستمهـای حقـوقی
حق مؤلف و حق نشر ،با بررسی نظریات و مقررات کشورهای تابع نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی
و کامنال مشخص میکند که گرچه سیستمهای مذکور در موضوعاتی دارای شباهتهاییانـد ،در
موضوعاتی دیگر نسبت به یکدیگر متفاوتانده رویکرد فکـری حـاکم بـر سیسـتم حـق مؤلـف بـر
تقویت «مالکیت خصوصی» تأکید داشته ،درحالیکه سیستم حق نشر بر «مالکیت و منفعت عمومی»
متمرکز شده استه هر دو سیستم در راستای حمایت از پدیدآورنـدگان و ناشـران ایجـاد شـدهانـد؛
گرچه سیستم حق نشر در جلب رضایت مخاطبان خود ناموفق و دارای ضعفهای مشهودی اسـت،
سیستم حق مؤلف کارآمـدتر بـوده و ابعـاد مختلفـی از حقـوق کـاربرانش را پوشـش داده اسـت و
درنتیجه ،کشورهای دارای سیستم حق نشر به قواعد سیستم حق مؤلف گرایش یافتهانده
کلیدواژهها :حق مؤلف ،حق نشر ،حقوق مالکیت فکری ،حقوق تطبیقی ،نظام حقوقی ایرانه

1ه دانشیار ،گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانه
2ه کارشناســی ارشــد حقــوق خصوصــی ،دانشــکدة حقــوق ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران
(( )sadegh.sayyadi@gmail.comنویسندة مسئول).
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Abstract
“Intellectual Property Rights” is the privilege granted to the author by copyright
regulations. The purpose of this privilege is to protect the creators’ relationship with
their works and allow them to benefit from the outcome of their efforts both tangibly
(economically) and intangibly (ethically). By the same token, the aim behind these
rights is also to protect the personality, time, effort, and creativity of the creator. The
status of such rights in the two legal systems “Civil Law” and “Common Law” is
different and has been identified under the title “Authors’ Rights” and “Copyright”,
respectively. One of the common problems in most scientific societies is the lack of
distinction between the two and assuming them to be the same. While explaining the
legal systems of Authors’ Rights and Copyright, this research work - by examining
the theories and regulations of the countries subject to the Civil Law and Common
Law legal systems - shows that although these systems have similarities in some
matters, they differ from each other in essence. The intellectual approach to the
Authors’ Rights emphasizes the strengthening of “Private Property” while Copyright
focuses on “Public Property and Interest”. Both Authors’ Rights and Copyright
systems have been developed to support creators and publishers, but in this case, the
Copyright System has failed to satisfy its addressees due to certain obvious
weaknesses. The Authors’ Rights System is, however, more efficient and covers
various aspects of the rights of its users, and as a result, there has been a tendency in
many countries with Copyright Systems to turn to the Authors’ Right System.
Keywords
Authors’ Rights, Copyright, Intellectual Property Law, Comparative Law, Iranian
Legal System

1. Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran.
2. MA. in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,
(sadegh.sayyadi@gmail.com), (Corresponding Author).

230

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،دوره بیستوپنجم ،شمارة  ،48بهار و تابستا 1400

مقدمه

مالکیت فکری 1معموالً به دو شاخة مالکیت صنعتی 2و حق نشر 3تقسـیم مـیشـود .مالکیـت
صنعتی اشکال مختلفی را در بر میگیرد ،ازجمله حق ثبت اختراعات ،طراحـیهـای صـنعتی
(تولیــدات زیبــاییشناســی مربــوط بــه ظــاهر محصــوالت صــنعتی) ،عالئــم تجــاری ،عالئــم
خدماتی ،طراحـی مـدار مجتمـع یـا آیسـی 4،نـام و نشـانهـای تجـاری ،نشـانههـا و عالئـم
جغرافیایی و حمایت در برابر رقابت ناعادالنه .حق نشر نیز مربوط بـه خالقیـتهـای ادبـی و
هنری است ،مانند کتاب ،موسیقی ،نقاشی و مجسمهسـازی ،فـیلم و آثـار مبتنـی بـر فنـاوری
(مانند برنامههای رایانهای و بانکهای اطالعاتی الکترونیکی) .در نظامهای حقـوقی رومـی ـ
ژرمنی« 5،حق نشر» تحت عنوان «حق مؤلـف» شـناخته مـیشـود (.)EUIPO, 2020: website
اگرچه حقوق بینالملل سبب ایجاد همگرایی در نظامهای حقوقی مختلفی شـده اسـت ،امـا
این تمایز نشانگر تفاوت تاریخی در تکامل ایـن حقـوق اسـت کـه هنـوز هـم در بسـیاری از
نظامهای ک یرایت بازتاب دارد.
حق مؤلف 6اصطالحی است که اغلب در حوزة حقوق مالکیت فکری استفاده شـده
و به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثـار ادبـی و هنـری مـیپـردازد .عنـوان مـذکور
معموالً در رابطه با قوانین ک یرایت در نظامهای حقوقی کشورهای اتحادیه اروپا و رومـی ـ
ژرمنی مورد استفاده قرار میگیرد .معادل این حق در نظام حقوقی کامنال 7،همـانطـور کـه
بیان شد« ،حق نشر» است .حقوق مؤلفان از سـوی کنوانسـیون بـرن  1886و سـایر معاهـدات
مشابه برای پشـتیبانی از آثـار ادبـی و هنـری تحـت حمایـت بـینالمللـی قـرار گرفتـه اسـت.
همچنین واژة «مؤلف» به مفهوم وسیعی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و شـامل هنرمنـدان،
1. intellectual property
2. industrial property
3. copyright

 .4این طراحی ( ،)ICزیرمجموعهای از مهندسی الکترونیک است که شـامل تکنیـکهـای خـاص طراحـی
مدارهای منطقی برای طراحی مدارهای مجتمع ( )ICاست .هر وسیلة الکترونیکی که در زندگی روزمـره
به کار میرود ،مانند تلفنهای همراه و لپتاپها ،با برخی مـدارهای سـاده یـا پیچیـده تولیـد مـیشـوند.
مدارها را میتوان براساس معیارهای مختلـف بـه انـواع گونـاگونی طبقـهبنـدی نمـود؛ ماننـد :اتصـاالت:
مدارهای سری و مدارهای موازی؛ اندازه و روند ساخت مدار :مدارهای مجتمـع و مـدارهای گسسـته؛ و
سیگنال مورد استفاده در مدار :مدارهای آنالوگ و مدارهای دیجیتال (.)Elprocus, 2021: website
5. Romano-Germanic legal system /civil law legal system
6. author’s right
7. common law legal system
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آهنگسازان ،مجسمهسازان و حتی معماران نیز مـیگـردد؛ در مجمـوع ،مؤلـف بـه شخصـی
گفته میشود که خالقیت آن به ایجاد اثر حفاظت شده ،از طریق قانون ،میانجامـد؛ هرچنـد
تعریف دقیق آن از کشور به کشوری دیگر متفـاوت اسـت .حقـوق مؤلفـان شـامل دو جـزءِ
مجزاست :حقوق مادی و حقوق معنوی .حقوق مادی یا حقوق اقتصادی اثـر ،حـق مـالکیتی
است که از لحاظ مدت زمان محدود بوده ،ممکن اسـت پدیدآورنـده ،هماننـد سـایر امـوال
مادی ،آن را انتقال دهد یا حق بهرهبرداری از آن واگذار کنـد .علـت ایجـاد حقـوق مـادی،
این موضوع است کـه مؤلـف اثـر یـا دارنـده آن بتوانـد نسـبت بـه آفـرینش خـود از لحـاظ
اقتصادی کسب درآمد نماید و حق انحصاری مجوز بازنشر اثر را بـه هـر طریقـی دارا باشـد
(مادة  9کنوانسیون برن) .حمایت از حقوق معنوی مؤلف بر این اساس استوار است که یک
اثر خالقانه به نوعی بیانگر شخصیت پدیدآورنده است .رژیم حقوق معنوی در بین کشورها
بسیار متفاوت است ،اما بهطور معمول شامل حق شناخته شـدن بـه عنـوان مؤلـف اثـر و حـق
اعترا به هرگونه تحریف یـا نقـ در کارهـایی مـیشـود کـه بـه اعتبـار یـا شـهرت وی
زیانزننده باشد (مادة  6مکرر کنوانسیون برن) .در بسیاری از کشورها ،حقوق معنـوی یـک
مؤلف دائمی است.
تاریخچـة طـوالنی ک ـیرایـت در طـی دو قـرن گذشـته (،)Fisher, 2021: website
فرسایش تدریجی سیستم حق نشر و تکامل و موفقیت سیستم حق مؤلف بوده است .ازجمله
مباحث اساسی مطرح دربارة این دو سیستم ،میتوان به مبانی فکری حاکم بر آنهـا ،مفهـوم
اصالت ،مدت حمایت قانونی ،شناسایی قانونی پدیدآورنده ،شرایط حمایت از اثـر ،حقـوق
اقتصادی ،حقوق معنوی ،جایگاه مجوز اجباری ،است نائات حقـوق انحصـاری پدیدآورنـده،
واگذاری اثر و حق اثر آینده اشاره نمود .سیستم حق مؤلـف از دیربـاز بـا سیسـتم حـق نشـر
بهویژه در زمینة تولید آثار ادبی ـ هنری متفاوت و مخالف بوده است .هر دو سیستم به مبانی
مختلفی متکیاند؛ سیستم حق مؤلـ ف از پدیدآورنـده بـه عنـوان یـک شـخ حقیقـی یـاد
میکند کـه دارای کلیـه حقـوق یـک انسـان اسـت ،درحـالیکـه سیسـتم حـق نشـر از ابتـدا
پدیدآورنده را تولیدکننده در نظر گرفته ،عمدتاً به حقوق مادی او توجه دارد.
اگرچه پژوهشهای متعددی در زمینههـای مختلـفِ حـق مؤلـف و حـق نشـر منتشـر
شده ،اما تاکنون تحقیقی جامع در رابطه با ماهیت ،ساختار و قواعد حاکم بر ایـن دو سیسـتم
با رویکرد تطبیقی انجام نگرفته است .آنچه که مورد سؤال این تحقیق قرار گرفته این اسـت
که چه تفاوتها و شباهتهایی بـین سیسـتم حـق مؤلـف بـا سیسـتم حـق نشـر وجـود دارد؟
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جایگاه این دو سیستم در نظـامهـای حقـوقی کشـورهای مختلـف بـه چـه نحـو اسـت؟ ایـن
تفاوتها و شباهتها چه تأثیراتی بر حقوق پدیدآورندگان و ناشران گذاشته است؟ شـرایط
و وضعیت حاکم بر حقوق ایران چگونه است؟ فرضیه نوشتار حاضر بر این است که به نظـر
میرسد حق نشر با حق مؤلف با وجود تفاوتها ،شباهتهایی نیز داشـته ،کـامالً متفـاوت از
یکدیگر نیستند .با این حال ،اگرچه هر دو سیستم حق مؤلف و حق نشر در راستای حمایـت
از پدیدآورندگان و ناشران ایجادشدهاند ،سیسـتم حـق مؤلـف از حقـوق پدیدآورنـدگان و
ناشران به نحو کارآمدتری حمایت مـیکنـد .در هـر صـورت ایـن پـژوهش در هـر یـک از
عناوین یازدهگانه ،سیستمهای حق مؤلف و حق نشر را در نظامهای حقوقی رومـی ـ ژرمنـی
و کامنال مورد بررسی تطبیقی قرار داده ،در پایان هر عنوان نیز به مطالعـة مختصـر وضـعیت
نظام حقوقی ایران در آن زمینه میپردازد.

بررسی تطبیقی حق مؤلف و حق نشر
کشورهای مختلف در سرتاسر جهان بهطور معمول یا از نظام حقـوقی رومـی ـ ژرمنـی یـا از
کامن ال یا در برخی موارد ترکیبی از این دو تبعیت میکنند« .حق نشر» عمدتاً در کشورهای
دارای «نظام حقـوقی کـامنال» و «حـق مؤلـف» اغلـب در کشـورهای دارای «نظـام حقـوقی
رومی ـ ژرمنی» حاکماند ) .(Lipszyc, n.d: 220بهطـورکلی ،درمـورد حقـوق نشـر و حقـوق
مؤلف در نظامهای حقوقی کامنال و رومـی ـ ژرمنـی مـیتـوان شـباهتهـا و تفـاوتهـایی
قائل شد.
 .1نظریات مبنایی

در رابطه با سیستمهای حفاظت از حقوق ک یرایت ده نظریه بـرای توجیـه ضـرورت وجـود
آنها مطرح شده است و اغلب قوانین موجود در کشورهای مختلـف در حـوزة ک ـیرایـت
مبتنی بر این نظریهها هستند ):(Stewart, 1989: 3-12
الف) اصل عدالت طبیعی 1که به موجب آن خالق اثر مستحق ثمرات کار خود است.
ب) اســتدالل اقتصــادی 2کــه در نتیجــة ارائــه یــک انتظــار منطقــی بــرای جبــران
سرمایهگذاریها و کسب سود معقـول ،انگیـزهای بـرای افـرادی کـه آثـار خالقانـهای را در
1. principle of natural justice
2. economic argument
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دسترس عموم قرار میدهند فراهم شود.
ج) استدالل فرهنگی 1که بیان میدارد براساس مصلحت عمومی مـیتـوان خالقیـت
را با دیدگاه توسعه فرهنگ ملی تشویق کرد.
د) استدالل اجتماعی 2که ادعا میکند همبستگی اجتماعی ،بهواسطة انتشار ایدههـا و
آثار به عموم و از طریق پیوندهای ایجادشده میان گروههای اجتماعی ،نـژادی و سـنی رشـد
یافته ،تسهیل میشود.
نیز در ادامة نظریات مذکور ،امروزه نظریـات جدیـدی مطـرح شـدهانـد ( Du Bois,
:)UKEssays, 2018: website( )2018: 7-30
ه) نظریه فایدهگرایی :3این واژة بـه معنـای رفـاه اجتمـاعی اسـت و ایـن نظریـه بیـان
می کند که امور باید به نحوی انتخاب شوند و نهادها باید به شیوهای طراحی شوند که سبب
دستیابی و کسب بیشترین فایده (سود) برای افراد گردند.
و) نظریه برنامهریزی اجتماعی :4در این نظریه حقوق مالکیت فکری ،به طور خاص،
بخشی از قوانین مالکیت عمومی در نظـر گرفتـه شـدهانـد کـه بایـد بـرای دسـتیابی بـه یـک
فرهنگ منصفانه و مطلوب مورد استفاده قرار گیرند.
ز) نظریه اخالق و پاداش :5مفهـوم اخـالق نیازمنـد مشـارکت عادالنـه و متناسـب از
جانب پدیدآورنده یا مبتکر است کـه چیـزی را بـرای مطلوبیـت و منفعـت اجتمـاعی ایجـاد
کرده باشد .در این نظریه دارا شـدن حقـوق مالکیـت فکـری« ،اظهـار قـدردانی و تشـکر از
پدیدآورنده در ایجاد آثاری است که یا بیش از انتظـار جامعـه بـوده یـا بـیش از تکـالیف و
وظایفش بوده است».
6
ح) نظریه شخصیت  :شخصیت هر فـردی در محـیط کـار ،هنگـام نـوآفرینی و بیـان و
اجرای ایدههـا و خالقیـتهـا شـکل مـیگیـرد و نیـز در ایجـاد آثـار و نتیجـه نهـایی آن تـأثیر
می گذارد .بنابراین شخصیت تا حد زیـادی وابسـته بـه حقـوق مالکیـت بـوده و بـر آن اسـتوار
است .ازاینرو ،قانون هم از داراییهای ملموس و هـم از آثـار هنرمندانـه و خالقانـه محافظـت
میکند.
cultural argument
social argument
utilitarian theory
social planning theory
ethic & reward theory
personhood theory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ط) نظریه شایستگی اخالقی :1ثمرة اثر یک شخ صرفاً به او تعلق دارد .در حقـوق
مالکیت فکری نیز مبتکر به دلیل اثر و کار فکری و جسـمی خـود سـزاوار حـق اسـت .ایـن
نظریه از عملکـرد افـراد بـه دلیـل تـالش ،توانـایی ،پایـداری ،پشـتکار ،زمـان صـرف شـده،
دشواری ،خطر کار ،رهبری و غیره حمایت میکند.
ی) نظریه مشوق( 2انگیزشی) :این نظریه کـه براسـاس عالقـة جامعـه بـه آثـار مالکیـت
فکــری بنــا نهــاده شــده اســت بیــان مــیکنــد حمایــت قــانونی از آثــار فکــری انگیــزهای بـرای
پدیدآورندگان جهت تولید آثار فکری بیشتر میگردد که درنهایت به نفع جامعه خواهد بود.
بدون تردید سیستم حق نشر بر نظریة استدالل اقتصادی تأکیـد دارد .بـرای م ـال ،در
سیستم حق نشر ایاالت متحده امریکا ایدة غالـب تـرویج انتشـار دانـش بـرای افـزایش رفـاه
عمومی است (قانون اساسی ایاالت متحده ،ماده اول ،بخش  ، 8بنـد  .)8ایـن هـدف بایـد از
طریق یک انگیـزة اقتصـادی بـه شـکل حـق انحصـاری تعیـینشـده بـرای زمـان محـدود بـه
پدیدآورندگان تحقـق یابـد .هـدف آن ایجـاد انگیـزه در فعالیـت خالقانـه پدیدآورنـدگان
و مخترعان با ارائة یک پاداش ویژه و اجـازة دسترسـی عمـومی بـه محصـوالت نبـوغ آنـان
پس از اتمام دورة محدود کنترل انحصـاری اسـت ( .)Leaffer, 2005: 7از سـوی دیگـر ،در
کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی مانند فرانسه ،هرچـه نظـام حقـوق مـدنی فـرد
محورتر باشد ،اصول عدالت طبیعی اهمیت ویژهای مییابد؛ یعنی پدیدآورندگان میتواننـد
با اعمال حقوق اقتصادی و اخالقی حاصل از کار خویش ،مـانع اسـتفادة سـایرین از اثرشـان
گردند .در این دیدگاه منصفانه ،هدف سیستم حقوق مؤلف حمایـت از دو منفعـت کلیـدی
است که پدیدآورنده در اختیار دارد :از یکسو ،منافع مالی و بهـرهبـرداری وی و از سـوی
دیگر منافع فکری و اخالقی؛ بنابراین ،صرفاً پدیدآورنده باید بتواند تصمیم بگیرد که آیـا و
چگونه اثر او منتشر خواهد شـد تـا بتوانـد از هرگونـه ضـرر یـا تحریـف آثـار فکـری خـود
جلوگیری کند ) . (Piotraut, 2006: 555بـا توجـه بـه مباحـث مـورد نظـر ایـن پـژوهش کـه
بررسی خواهد شد ،میتوان گفت در گذشـته ،نظریـة شخصـیت در قـوانین ایـاالت متحـده
امریکا و انگلستان کمتر مورد توجه بوده ،اما با اصالحات صورت گرفته به این نظریه توجـه
بسیار جدی شده است؛ مانند تصـویب قـانون حقـوق هنرمنـدان تجسـمی 3امریکـا در 1990
میالدی و اولین قانون فدرالی که از حقوق معنوی پدیدآورنده حمایت مینمود .در مقابـل،
1. moral desert theory
2. incentive theory
3. visual artists rights act
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نظریه شخصیت در کشورهای رومی ـ رومی ژرمنی ،همانند فرانسه و آلمان ،به شدت مـورد
توجه بود و این موضوع در قوانین آنها کامالً مشهود است؛ بـه خصـوص در زمینـة حقـوق
معنوی که کشورهای تابع این نظام حقوقی امتیـازات زیـادی بـرای پدیدآورنـده پـیشبینـی
نمودهاند.
بنابراین ،میتوان قائل بر این نظر بود که نظام حقوقی ایران که بر مبانی حقوق رومـی ـ
ژرمنی شکل گرفته است در حوزة ک ی رایت بر مبنای نظریة اصل عدالت طبیعـی بنـا گردیـده
است؛ زیرا عالوه بر آنکه فردمحور بوده ،به هدف اصـلی ایـن نظریـه ،یعنـی توجـه توومـان بـه
منافع مالی اثر در کنار منافع معنوی ،نگاه ویژهای داشته است .همچنین در همین راستا براسـاس
توضیحات ارائه شده مشخ می گردد که نظـام حقـوقی ایـران نیـز هماننـد سـایر کشـورهای
رومی ـ ژرمنی به نظریة شخصیت توجه ویژه داشته است و از آثار پدیدآورنده نیز در صـورت
داشتن ویژگیهای مقرر شده در قانون حمایت همهجانبه مینماید.
 .2اصالت اثر

هم حقوق مؤلف و هم حقوق نشر در قرن هجدهم برای پاس به مشـکالت و مسـائلی نظیـر
نابرابری در روابط بین پدیدآورندگان و ناشران و بـین خـود ناشـران (در صـورت شناسـایی
نکردن و حمایت از مالکیت فکری) و نیاز به ایجاد منبع درآمد برای پدیدآورندگان شـکل
گرفــت ( .)Vaughn, 2007: 120هــر دو سیســتم حقــوقی حــق انحصــاری را بــرای مــدت
محدودی به پدیدآورنـده اعطـا کـردهانـد کـه مـیتوانـد بـه شـخ دیگـری منتقـل نمایـد
( .)World Intellectual Property Organization, 2016: 19ایــن حــق در ابتــدا ،حــق
نسخه برداری یا در غیر این صورت حق بازتولید اثر را شامل میشـود .ایـن ویژگـی اساسـی
حقوق مؤلفان و بسیاری از قوانین مربوط به حق نشر است که از خالقیت پدیدآورنده ناشـی
میشود نه صرف یک تالش سـاده یـا سـرمایهگـذاری او؛ بـه همـین دلیـل ،بایـد وی مـورد
حمایت قرار گیرد .ازجمله شرایط الزم برای حمایت قانونی ،اصالت داشتن آن اثر است.
برای اصالت تعـاریف متعـددی ارائـه شـده اسـت؛ برخـی آن را وضـعیت و کیفیـت
متفاوت و منحصربهفرد نسبت به هر چیز دیگری ( )Shareef, 2018: 1تعریف کرده و برخـی
دیگر در تعریف آن گفتهاند« :اصالت آن است که شخصـیت پدیدآورنـده بـر اثـر او سـایه
افکنده باشد» (سنهوری ،بیتا)192 :؛ اما شاید تعریفی کـه اصـالت را بـدون ابهـام و اجمـال
معرفی نماید این باشد« :اثر توسط شخ پدیدآورنده خلق شده باشد .به عبارت دیگـر اثـر
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باید زاییده تراوشهای فکری پدیدآورنده باشد» (زرکالم .)45 :1393 ،ممکن اسـت انتظـار
رود که کشورهای رومی ـ ژرمنی ،با تأکید بر ارتباط شخصی بـین مؤلـف و اثـر ،نسـبت بـه
کشورهای کامنال ،خواهان معیار بـاالتری از اصـالت هسـتند؛ امـا اسـت نائاً در ایـن موضـوع
وضعیت این دو نظام حقوقی متفاوت و بـالعکس اسـت کـه البتـه چنـدان چشـمگیر نیسـت.
کشورهای دارای سیستم حق نشر ،نظریاتی همچون دکترین عرق جبین 1و خالقیت 2را ارائه
کردهاند .در دکترین عرق جبین انگلستان ،پدیدآورنده با تالش و کوشش سـاده در هنگـام
خلق یک اثر ،حقوق اثر را کسب میکند .این نظریه کامالً بر مهارت و تالش پدیدآورنـده
متکی است و نیاز به «خالقیت» در یک اثر را تقریباً زائد جلوه میدهد .دکترین عرق جبـین
اولین بار در انگلستان ،در  ،1900در پرونـدة والتـر علیـه لـین 3مطـرح شـد کـه در آن یـک
سخنرانی شفاهی به صورت کلمه به کلمه در روزنامة تایمز چاپ شده بود و سؤال ایـن بـود
که «آیا چنین خلق کلماتی باعث ایجاد حق نشر نسبت به اثر میشود؟ دادگاه اعالم کرد که
این اثر دارای حق نشر است؛ زیرا تالش ،مهارت و زمـان صـرفشـده بـرای اصـالت کـافی
است» ) .(Gendreau, 2009: 151-152ایـاالت متحـده امریکـا امـا حـداقل خالقیـت را بـرای
اصالت شرط میداند .در پروندة شرکت انتشارات فیست در مقابـل شـرکت خـدمات تلفـن
روستایی 4،دادگاه عالی ایاالت متحده کامالً دکترین عرق جبین را نفـی کـرده ،معتقـد بـود
که برای اصالت یک اثر ،نه تنها اثر باید محصولی مسـتقل باشـد ،بلکـه بایـد دارای حـداقل
«خالقیت کوچکی» باشد .پیش از این پرونده ،دادگاههـا در ایـاالت متحـده نیـز از دکتـرین
عرق جبین پیروی مینمودند ،اما در  1991میالدی در پروندة شـرکت انتشـارات فیسـت در
مقابل شرکت خدمات تلفن روستایی دیـوان عـالی ایـاالت متحـده امریکـا تصـمیمی بـدین
ترتیـب اتخــاذ نمــود کــه صــرف ایجــاد دفترچـة اطالعــات بــدون حــداقل خالقیـت اصـیلی
نمیتواند سبب حاکم شدن قواعد حفاظت حق نشر (ک یرایت) گردد .در این پرونده پـس
از آنکــه شــرکت خــدمات تلفــن روســتایی از صــدور مجــوز اســتفاده از دفترچـة اطالعــات
فهرست شماره تلفنهای روسـتا خـودداری کـرده بـود ،انتشـارات فیسـت رونوشـتی از ایـن
دفترچه اطالعات تهیه کرده تا در اثر خود درج کند .شـرکت خـدمات تلفـن روسـتایی نیـز
پس از این عمل انتشارات فیست اقدام به شکایت به دلیل نقض حق نشر خود کرد .دادگاه نیـز
sweat of the brow doctrine
Modicum of creativity doctrine
Walter v Lane [1900] AC 539
)Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991

1.
2.
3.
4.
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در حکم خود بیان داشت که اطالعات منـدرج در دفترچـه شـرکت خـدمات تلفـن روسـتایی
قابل دفاع نبوده و بنابراین هی گونه تخلفی ر نداده است (.)Lee, 2012: 922-923
بر طبق مقررات اغلب کشورهای رومی ـ ژرمنـی ،در صـورتی اثـری دارای اصـالت و
حقوق برای پدیدآورنده خواهد بود که اثر مـنعکسکننـدة شخصـیت پدیدآورنـده باشـد .در
نظام حقوقی فرانسه ،قانون مالکیت فکـری آن بـدون ارائـة تعریفـی از اصـالت تصـریح کـرده
است که از حقوق پدیدآورندگان در کلیـة آثـار فکـری ،فـارغ از نـوع ،شـکل بیـان ،کیفیـت
یـا هـدف آنها حمـایت مـیکند (مـادة 1ـ .)L112رویة قضـایی فرانــسه انعــکاس شخصـیت
پدیدآورنده در اثر را بیانگر اصالت آن اثر دانسته اسـت؛ بنـابراین اثـری مـورد حمایـت قـانون
خواهد بود کـه نشـاندهنـدة شخصـیت پدیدآورنـده باشـد ( .)Shuster, 1992: 53در مـادة 17
دستورالعمل «هماهنگسازی مدت حمایت از ک یرایـت و برخـی حقـوق وابسـته بـه آن» ،در
 1993میالدی ،اتحادیة اروپا نیز این دیـدگاه حقـوق فرانسـه پذیرفتـه شـده اسـت؛ بنـابراین در
موضوع اصالت اثر نیز در میان این دو نظام و سیستم حقوقی تفاوت وجود دارد.
همانند سایر کشورها در نظام حقوقی ایران نیز اصالت تعریف نشده اسـت ،امـا مفهـوم
آن تحت عنوان ابتکاری بودن اثر در مواد  1و  2قانون حمایـت مؤلفـان ،مصـنفان و هنرمنـدان
 1348مطرح شده است .منظور از اصیل بودن اثر این اسـت کـه اثـر بایـد زاییـدة تـراوش هـای
فکری پدیدآورنده باشد تا از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شـود (زرکـالم.)45 :1393 ،
اصالت در اینجا ،چنانکه حقوقدانان فرانسه گفتهاند ،دارای مفهـوم شخصـی اسـت نـه نـوعی،
یعنی آنچه شرط حمایت محسوب میشود ایـن اسـت کـه اثـر مظهـر شخصـیت پدیدآورنـده
باشد؛ ولی تازگی آن از لحاظ موضوع الزم نیست (صفایی257 :1394 ،ـ  .)258بـه بیـان بهتـر،
«ابتکاری بودن یک اثر مستقل از تازگی آن است» (گرباود.)33 :1380 ،
 .3محدودیت مدت

از لحاظ تاریخی نظامهای رومی ـ ژرمنی دورههای طوالنی مدتی را برای حمایت از حقوق
پدیدآورندگان مقرر کرده اند .بیش از سه قـرن مـدت زمـان ایـن حمایـتهـا در نظـامهـای
کامنال کوتاهتر از نظامهای رومی ـ ژرمنی بوده است و از سال  1998بـه بعـد تقریبـاً مـدت
زمان حمایتها یکسان شده است ) .(Ochoa, 2010:170-172مکتب حقوق طبیعی 1با قیـاس
این موضوع با مالکیت دائمی نسبت به اموال متعارف ،به وجود حقوق دائمی در ایـن زمینـه
1. natural rights
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معتقــد اســت ) . (Ricketson,1992:756بــا ایــن حــال تــا بــه امــروز دائمــی بــودن حقــوق
پدیدآورندگان آثار همچنان به عنوان آرمـانی در نظـامهـای حقـوقی رومـی ـ ژرمنـی بـاقی
مانده است .برخالف برخی از کتابهای درسی حقوقی فرانسه کـه از حقـوق دائمـی دفـاع
میکنند ( ،)Baldwin, 2016: 23در مقابل ،قانون اساسـی ایـاالت متحـده دائمـی بـودن ایـن
دسته از حقوق را ممنوع کرده و حمایت از حقوق پدیدآورنـدگان آثـار را بـه مـدت زمـان
خاصی محدود نموده است (بند  8بخش  8اصل اول) .در دیدگاه نظامهای رومـی ـ ژرمنـی
حقوق پدیدآورندگان کاالیی کامل در نظر گرفته شده است و بـه همـین دلیـل بـه طـوالنی
مدت بودن این حقوق معتقدند .حداک ر حمایت ممکن از حقوق پدیدآورندگان مـیتوانـد
سبب افزایش توسعة فرهنگ جوامع گردد ()Baldwin, 2016: 23؛ امـا در مقابـل ،نظـامهـای
حقوقی کامنال نگراناند که نتیجه دیدگاه مذکور به این امر انجامـد کـه قلمـرو و مالکیـت
عمومی استفاده از ایـن آثـار محـدود گـردد .پـس از آنکـه در سـال  2003مـیالدی ایـاالت
متحـده امریکـا حمایـت از حقــوق پدیدآورنـدگان را از پنجـاه ســال بعـد از مـرگ هماننــد
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به هفتاد سال افزایش داده بود ،پروندة الدرد علیه اشکرافت،1
قانونی بودن افـزایش و تمدیـد مـدت زمـان حمایـت از آثـار موجـود را بـه چـالش کشـید.
( )Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186,2003دیوان عالی چنین روی داد که درمورد حق نشر
موجود و آینده در برابر قانون تمدید مدت حق نشـر ،2کنگـره در حـدود اختیـاراتش عمـل
کرده و از محـدودیت هـای قـانونی تخلـف نکـرده اسـت؛ زیـرا تمدیـد مزبـور کـه حاصـل
بازنگری در قانون است ،مدت حمایت را نامحدود و در نتیجه غیر قانونی نساخته است.
جهانی شدن مقررات مالکیت فکری بسیاری از تفاوتهای واقعی بین حقوق مؤلـف
و حق نشر را از بین برده است .در حـال حاضـر اغلـب کشـورها دارای دورة طـوالنیمـدت
هستند .از نظر تاریخی ،کشورهای طرفدار حق مؤلـف دورههـای طـوالنیتـری را تـرجیح
میدهند ،درحالیکه کشورهای طرفدار حق نشر در برابر آنها مخالفت میکنند.
در حقوق ایران ،مدت حمایت از حق پدیدآورنده پنجاه سـال از تـاری مـرگ وی
است (ماده  12قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان) که در مقایسه بـا اغلـب
نظامهای حقوقی دیگر (اتحادیه اروپا و امریکا) که مدت  70سال را مقرر داشـتهانـد ،مـدت
کوتاهتری است.
1. Eldred v. Ashcroft
2. copyright term extension act
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 .4شناسایی پدیدآورنده

یکی از مسائلی حائز اهمیت این است که پدیدآورنده و خالق یک اثر کیست و چه حقوقی
دارد؟ شخ حقوقی هم میتواند پدیدآورندة یک اثر باشد یا پدیدآورنده صـرفاً شـخ
حقیقی است؟ هر دو قانون ک یرایت فرانسه و آلمان از «آثار فکری» حمایت میکنند .ایـن
امر سبب شده است که نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی ،پیوند محکمی بین حقوق (حـداقل
در ابتدا) و شخ مؤلف برقرار کنند .برای م ال ،حق مالکیت اولیة اثری برای یک شرکت
(شخصیت حقوقی) ،به شدت محدود یا حتی غیر ممکن است (مـادة  7قـانون ک ـیرایـت و
حقوق مربوط به  1965آلمان)1؛ درحالیکـه نظـامهـای حقـوقی کـامنال ،بـه پـذیرش حـق
مالکیت شرکتها در زمینة حق نشر تمایل بیشتری دارند .به عبـارت دیگـر ،نظـامهـای حـق
نشر ،همواره پدیدآورندگی و خلق اثر را به اشخاص حقوقی مرتبط دانسته ،اثر سفارشـی را
به شخ حامی مالی نسبت میدهد و مسائل مربوط به آثار جمعی و مشارکتی را بـه وسـیلة
قرارداد حلوفصل میکند ) .(Ginsburg, 2003: 1088-1090در مادة  101قـانون ک ـیرایـت
سال  1976میالدی ایاالت متحده امریکا ،اصل اثر سفارشی 2به رسمیت شناخته شـده اسـت.
اثر سفارشی اثری است که براساس قانون نشر ،کارمند شرکتی یـا شخصـی در ازای اجـرت
آن را پدید میآورد و حقوق آن متعلق به شرکت یا سـفارشدهنـده اسـت ( United States
 .)Copyright Office, 2012: 1البته گفتنی است که اصوالً حقوق یک اثـر متعلـق بـه مؤلـف
اثر است و مؤلف نیز همان پدیدآورنده اثر است ،اما در این موقعیت ،پدیدآورنده یا مؤلف
(مالک حقوق مادی و معنوی) یک شخ واحد نیستند؛ بلکه کارمند (اجیـر) پدیدآورنـده
و شرکت (مستأجر) مؤلف است .برای م ال ،نگارش فیلمنامه به وسیلة فیلمنامـهنـویس بـرای
ساخت فـیلم معینـی اثـر سفارشـی اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،درصـورتیکـه شخصـی بـرای
پدیدآوردن اثری استخدام شده باشد ،کارفرما (نـه کارمنـد) مؤلـف قـانونی در نظـر گرفتـه
میشود؛ این ترتیب در حقوق ایاالت متحده امریکا جاری است و حق نشر شناخته میشود.
قانون ک یرایت امریکا و قانون مالکیت فکری فرانسه در برخی موضـوعات ،شـامل
مقررات مشابهیاند ،ازجمله )1 :مالکیت ک ـیرایـت اثـری متمـایز از مالکیـت شـیئی مـادی
است (مادة  202قانون ک یرایت امریکا و مادة 3ـ L111قانون مالکیت فکـری فرانسـه) و )2
اثر مشترک در ملکیت مشترک پدیدآورندگان همکار است (مـادة  201قـانون ک ـیرایـت
1. Urheberrechtsgesetz
2. work for hire
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امریکا و مواد 1ـ L111و 3ـ L113قانون مالکیت فکری فرانسه) .با ایـن حـال ،قـانون فرانسـه
بیشتر از قانون امریکا ،درمورد اثری که در برابر اجرت ساخته شده است ،از پدیدآورندگان
محافظت میکند .همانطور که آمد ،براسـاس قـانون ک ـیرایـت امریکـا ،کارفرمـا یـا فـرد
دیگری که اثر برای او آماده شده بود ،پدیدآورنده در نظر گرفته مـیشـود (مـادة  201بنـد
)b؛ ولی در فرانسه این موضوع برعکس است .یک اصل اساسی در قانون فرانسه ایـن اسـت
که مالکیت ک یرایت به پدیدآورنـدة اثـر ،صـرفنظـر از قـرارداد احتمـالی اسـتخدامی یـا
خدمات ،تعلق دارد (مادة 1ـ L111بند )3؛ اما درواقع ،طبـق قـوانین فعلـی فرانسـه اسـت ناهای
متعددی بر این اصل اساسی وجود دارد که مالکیت به پدیدآورنـده تعلـق دارد .تحـت ایـن
است نائات ،مالکیت اولیه به کارفرمایان یا طرفهای سفارشدهنده اعطا میشود؛ بـا ایـن کـه
ممکن است آنها اشـخاص حقـوقی باشـند و نـه اشـخاص حقیقـی (.)Piotraut, 2006: 577
ازجمله است ناهای ایـن اصـل در قـانون مالکیـت فکـری  1992فرانسـه ،در موضـوع حقـوق
اقتصادی موجود در نرمافزار است که مالکیت آن به کارفرمای برنامهنویسان اعطـا گردیـده
است (ماده 9ـ.)L113
نظامهای رومی ـ ژرمنی ،اصـوالً پدیدآورنـدگان شـخ

حقیقـی را و نـه اشـخاص

حقوقی یا هر کسی دیگر غیر از پدیدآورندة واقعی را شناسایی کردهاند ،و حقوق آلمان نیز
وضعیت مشابهی نسبت به حقوق فرانسه داشته و است ناهایی نسبت به اصل مطرح شـده مقـرر

نموده است .در آثار جمعـی 1بـا مشـارکت عـدهای از افـراد ،پدیدآورنـدگی بـه شخصـیت
حقوقی تعلق خواهد داشـت .بـا ایـن حـال ،تعریـف معیـاری از اصـطالح «آثـار جمعـی» در
اتحادیة اروپا وجود ندارد؛ بنابراین هر کشوری باید قوانینی را مقرر کند تا هنگامی که یک
اثر تحت شرایطی به وسیله چندین پدیدآورنده ایجاد میشود بتوانند تصمیمی قانونی اتخـاذ
نمایند .به همین دلیل برخی کشـورهای ایـن سیسـتم اقـدام بـه وضـع قـوانینی در ایـن حـوزه
نمودهاند ) . (Angelopoulos, 2012: 571حقوق آلمان آثـار جمعـی را مجموعـهای از آثـار،
دادهها یا سایر عناصر مستقل تعریف میکنـد ،مشـروط بـر اینکـه ایـن مجموعـه خـود یـک
آفرینش فکری فردی باشد (بند  1مادة  4قانون ک یرایت و حقوق مربوط به  1965آلمـان).
نظیر است نای مطرحشده در حقوق آلمان ،در قانون مالکیت فکری فرانسه نیز یافت میشـود؛
بدین ترتیب که «اثر جمعی» به معنای اثری است که به ابتکار شخ حقیقی یـا حقـوقی بـه
1. collective work
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وجود آمده و وی آن را با نام و مشخصات خود منتشر کـرده اسـت .در ایـن اثـر ،سـهم هـر
یک از پدیدآورنـدگان مختلـف و شـرکتکننـده در تولیـد آن ،در مجمـوع بـا هـم ادغـام
میشود ،بدون آنکه برای هر پدیدآورنده حق جداگانهای در اثر ایجادشده قائل شـد (مـادة
2ـ L113بند  .)3در مجموع ،اگرچه در نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامنال از حقـوق
پدیدآورندگان در خلق یک اثر حمایت می گردد؛ امـا ایـن امـر ،شـیوه و کیفیـت یکسـانی
نداشته ،تحت تأثیر مبانی حقوقی موجـود در هریـک از نظـام هـای حقـوقی متفـاوت اسـت.
رومی ـ ژرمنیها ،مانند اک ر موضوعات ،از شخصیت پدیدآورنده حمایت قاطعی داشـته ،او
را در هر صورت پدیدآورنده می شناسند؛ اما کامن الها ،همانند دیگر موضـوعات ،حمایـت
از پدیدآورنده را در اولویت خود قرار نمی دهند ،بلکه اولویت را با شخصـی مـی داننـد کـه
روی اثر سرمایهگذاری کرده است تا ضمن تقویت انگیزهاش همچنان بـه تولیـد آثـار ادامـه
داده ،به جامعه منفعت بیشتری برساند.
نظام حقوقی ایران در رابطـه بـا اثـر سفارشـی در قـانون حمایـت از حقـوق مؤلفـان،
مصنفان و هنرمندان حکم صریحی بیان نکرده است .اما در مادة  13به طور ضـمنی نهـاد اثـر
سفارشی مورد پذیرش قرار گرفتـه و در ایـن مـاده ،موقـت بـودن ( 30سـال) حقـوق مـادی
سفارشدهنده تصریح گردیده است؛ امـری بـدیع ،ولـی در رابطـه بـا حقـوق معنـوی ،کلیـه
حقوق به صورت دائمی به پدیدآورنده تعلق دارد.
 .5تشریفات حمایت از اثر

رویکردهای هر نظام حقوقی در خصوص لزوم یا نبود لزوم ،کـاهش یـا افـزایش تشـریفات
برای حمایت قانونی از یک اثر متفاوت است .با توجه به ادعاهای پدیدآورنـدگان درمـورد
آثارشان ،رویکرد نظامهای رومی ـ ژرمنی به تشریفات سـنتی کـه بـرای حمایـت قـانونی از
آثار الزم است ،کـاهش ایـن تشـریفات اسـت؛ تشـریفاتی ماننـد ثبـت اثـر ،ضـمیمه کـردن
اعالمیه ،تودیع اثر ،تجدید حقوق و موارد مشابه .به عبارت دیگر ،حمایت قانونی بـه خلـق و
ایجاد اثری فعال میانجامد؛ زیرا این سؤال مطـرح مـیشـود کـه چـرا پدیدآورنـدگان بایـد
حقوق و ادعاهای خود را به دلیل نادیده گـرفتن برخـی از کاغـذبازیهـای اداری از دسـت
بدهند؟ برخی از این آثار ،حتی بدون آنکه در قالب اثری موجودیـت خـارجی یافتـه باشـد،
ماننــد ســخنرانی ،بداهــهپــردازی و ماننــد آن ،اغلــب تحــت پوشــش قــانون قــرار مــیگیرنــد
( .)Gendreau, 1994: 112-126در موارد معدودی که نظامهای رومی ـ ژرمنی بـه تشـریفات
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نیاز دارند ،غفلت از آنها معموالً صرفاً سبب به تأخیر افتادن یا محدود شدن حمایت از آثار
میشود (.)Baldwin, 2016: 24
از دیدگاه نظامهای رومی ـ ژرمنی ،تشـریفات اداری از موانـع سـاختگی بـر سـر راه
حقـوق مالکیــت طبیعـی پدیدآورنــده اسـت؛ امــا در دیـدگاه نظــامهـای کــامنال ،هــدف از
تشریفات ایـن بـود کـه اطمینـان حاصـل شـود فقـط آن دسـته از آثـاری کـه ارزش تحمـل
سختیها و موانع را دارنـد ،در اختیـار و مالکیـت افـراد خصوصـی قـرار گیرنـد و خـارج از
مالکیت عمومی از آنها حفاظت شود .تضاد بین این دو سیسـتم را مـیتـوان چنـین خالصـه
کرد :در ساختار نظام حق مؤلف ،آثار به عنوان مالکیت خصوصی متولـد مـیشـوند؛ امـا در
نظام حق نشر ،آنها بهطـور خودکـار بـه حـوزة مالکیـت عمـومی تعلـق دارنـد ،مگـر اینکـه
پدیدآورنده برای ثبت آنها بسیار تالش کرده باشد .به عبـارت دقیـقتـر ،بـدون ثبـت هـی
حقی در کار نیست ()Ginsburg, 2006: 9؛ ازاینرو ،وجود تشـریفات در دیـدگاه حـق نشـر
بر این موضوع تأکید دارد که مالکیت معنوی مبتنـی بـر مبنـای حقـوق طبیعـی نبـوده ،بلکـه
مخلوق قانون است .در این مورد ،این دو رویکرد به یکدیگر نزدیکاند ،ولـی خصـومت و
تفاوت کامالً محو نشده است .اگرچه ایاالت متحدة امریکـا تشـریفات را از سـال  1988بـه
دلیل پیوستن به کنوانسیون برن حذف کرده است و نیـز برخـی از منتقـدان در آن از فقـدان
حذف تشریفات ابراز تأسف کـردهانـد؛ بـا اسـتفاده از قـانون اساسـی سـعی دارنـد آن را بـه
چالش بکشند ،با این استدالل که حمایت خودکار از اک ر آثار مانع پیشرفت علم و هنرهای
ارزشمند میگردد (.)Oliar, 2006: 1832-1833
نظام حقوقی ایران و بهتبـع آن مقـررات ک ـیرایـت کشـور مبتنـی بـر مبـانی حقـوق
رومی ـ ژرمنی شکل گرفته (حسنپور )352 :1384 ،و تمرکز آن به حمایت از پدیدآورنده
(نه اثر) معطوف است و حقوق معنوی جایگاه ویـژهای دارد؛ بـدین ترتیـب کـه حمایـت از
حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مشمول هی گونه تشریفاتی نگردیده است.
در خصوص حقوق مادی پدیدآورنده ،تشـریفات ویـژه ای وضـع گردیـده اسـت (انـدرز و
همکاران ،)23 :1397 ،به طوری که این دسته از آثار باید دارای چنین شرایط خاصی باشند:
 )1شکل و صورت خارجی داشتن اثر؛  )2انتشار اثر برای اولین بار )3 ،اصالت اثر و  )4ثبت
آثار .بنابراین ،در صورتی که اثری فاقد این شروط باشد مورد حمایت قـانون قـرار نخواهـد
گرفت.
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 .6حقوق اقتصادی

همانطور که گفته شد در نظام حقوقی کامنال ،کارفرما مالک حق نشر اثـر ایجـاد شـده بـه
وسیلة کارکنان است؛ اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی ،کارفرما از حق انحصاری پروانه و
جواز برای حقوق مادی (اقتصادی) اثر ایجادشده بـه وسـیلة کارکنـان برخـوردار اسـت .در
کلیه نظامهای حقوقی ،حقوق اقتصادی به دنبال حفاظت از منافع مادی و مالی پدیدآورنـده
است .در پرتو این هدف ،تعدادی حقوق انحصاری برای مدتی محدود به پدیدآورنده اعطا
میگردد .کشورهای رومی ـ ژرمنی و کـامنال ،ازجملـه فرانسـه و امریکـا ،شـامل مقرراتـی
یکسان در حوزة بهرهبرداری اقتصادی از آثار هسـتند (مـادة  6 ،4 ،2ـ L122قـانون مالکیـت
فکری فرانسه ،مادة  106قانون ک یرایت ایـاالت متحـده) .ایـن حقـوق عبـارتانـد از :حـق
بازتولید و تک یر ،اقتباس ،توزیع ،اجرای عمومی و نمایش عمومی .در این زمینه ،تفـاوتهـا
بین این دو سیستم ناچیز است .اما به نظر میرسد که قوانین امریکـا و فرانسـه ،ایـن دو نظـام
شاخ حقوق رومی ـ ژرمنـی و کـامنال ،در رابطـه بـا محـدودیتهـای حقـوق اقتصـادی
پدیدآورندگان ،دارای دیدگاههای متفاوتی هسـتند .حقـوق مالکیـت فکـری فرانسـه مشـابه
حقوق مالکیت فکری سایر کشورهای اروپایی اسـت .دسـتورالعمل جامعـة اطالعـاتی سـال
 ،2001دســتورالعمل اتحادی ـة اروپاســت کــه بــرای اجــرای معاهــدة ک ــیرایــت  WIPOو
هماهنگسازی جنبههای مختلف قانون ک یرایـت در سراسـر اروپـا ،ماننـد مـوارد اسـت نای
ک ـیرایـت ،تصـویب شـد ( .)Council of the European Union, 2000: 6-7در مـادة  5ایـن
دستورالعمل ،موارد است نا و محدودکننده درمورد حقوق مالکان ک یرایـت کـه کشـورهای
عضو میتوانند آنها را اعمال کنند ،ذکر شده است .اصوالً ،کشورهای عضو فقط میتوانند
است ناهایی را که در لیست (فهرست) توافق شده اسـت ،اعمـال کننـد؛ اگرچـه سـایر مـوارد
است نایی که سابقاً تا  2001/06/22در قوانین ملی وجود داشت ،میتواند به قوت خـود بـاقی
بمانند (مادة  5بند  3ردیف .)O
قــانون ای ـاالتمتحــده نی ـز دارای دو دســته اســت نا خــاص در زمینــة قواعــد حمــایتی
ک یرایت است )1 :است ناهای موجود در مـواد  108و  110قـانون ک ـیرایـت و  )2اسـتفاده
منصفانه مقرر شده در مادة  .107این مـوارد در بخـش  9ایـن مقالـه تحـت عنـوان اسـت نا در
حقوق انحصاری پدیدآورنده بیشتر بررسـی خواهنـد شـد .در نتیجـه ،بـه نظـر مـیرسـد کـه
مصرفکنندگان و کاربران در حقـوق امریکـا از مزایـای بیشـتری در ایـن زمینـه برخـوردار
باشــند و تحــت قــوانین امریکــا ،کمتــر از قــوانین فرانســه ،از ســوی حقــوق اقتصــادی
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پدیدآورندگان محدود شوند .با این حال ،پایههای فکـری ایـن معافیـتهـا کـامالً براسـاس
اهداف اخالقی و منصفانه هستند که در راستای منافع اجتمـاعی یـا خیریـه شـکل گرفتـهانـد
( .)Piotraut, 2006: 592به طور کلی میتوان قائل بر این نظر بود کـه در نظـامهـای حقـوقی
کامنال منافع مادی پدیدآورنده بیشتر تأمین میگردد؛ ولی در نظـام رومـی ـ ژرمنـیهـا ،بـا
وارد نمودن است ناهای ک یری به حقوق پدیدآورنده ،منافع او محدود میشود.
در نظام حقوقی ایران ،حقوق مادی پدیدآورنده ،حـق انحصـاری شـامل حـق نشـر،
تک یر ،ترجمه ،اقتباس ،پاداش ،جایزه و سرانجام حـق عرضـه و اجراسـت (مـواد  13 ،5 ،3و
 18قــانون حمایــت حقــوق مؤلفــان و مصــنفان و هنرمنــدان  .)1348امــا ،ایــن حقــوق دارای
است ناهایی است ،البته نه به نحوی که منـافع مـادی پدیدآورنـده را کـامالً تحـت تـأثیر قـرار
دهد؛ در ادامه ،درمورد بعد اشاره میشود.
 .7حقوق معنوی

نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی در دفاع از حقوق معنوی (اخالقی) مؤلفـان بیـان مـیدارنـد
که خالقیت آنان ،استحقاق محافظت ـ به عنوان جزئی جداییناپذیر از شخصیت آنهـا ــ را
دارد .حقوق معنوی اعطاشده به نویسندگان شامل :حق افشای اثـر (یعنـی حـق پدیدآورنـده
نسبت به انتشار دادن یا انتشار ندادن اثر خود) ،حق انتساب اثر (یعنی حق ادعـا یـا رد کـردن
ارتباط اثر با پدیدآورنده) و حق یک ارچگی اثر (یعنی حق ممانعت پدیدآورنده از تحریف،
تغییر و تصرف اثـر خـود) اسـت )(McJohn, 2006: 261؛ بـا ایـن حـال ،در ایـاالت متحـده،
نویسندگان از حقوق معنوی محدودی در حـق انتسـاب اثـر و حـق یک ـارچگی اثـر دارنـد،
زیرا چنین حقـوقی فقـط بـرای گروهـی محـدود از آثـار هنـری تجسـمی تعریـف شـدهانـد
( .)United States Copyright Office, 2019: 59حمایت از شخصیت در نظـامهـای حقـوقی
کامنال ،مدتهاست که از مقررات حق نشر جدا بوده و در عنوان اضرار و خطاهـای مـدنی
(شبه جرم) ،مانند هتک حرمت ،توهین و افترا تجسم یافته است ()Stallard, 1998: 567؛ امـا
امروزه برخی از کشورهای تابع این نظام حقوقی اقـدام بـه تغییـر رویکـرد خـویش کـرده و
حقوق معنوی پدیدآورندگان را بهبود و توسعه بخشیدهاند .ازجملة ایـن کشـورها انگلسـتان
است که در قانون ک یرایت ،طراحی و ثبت اختراعات 1988 1برای اولـین بـار یـک رژیـم
خاص از حقوق معنوی را ایجاد میکند؛ حقوق پدیدآورنده بر طبق این قانون عبارتاند از:
1. copyright, designs and patents act
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حق شناسایی به عنوان نویسنده یا کارگردان ،حقی که باید در زمان انتشار ادعا شـود (مـواد
77ـ ،)79حق اعتـرا بـه انتسـاب کـذب اثـر (مـادة  ،)84حـق حـریم خصوصـی برخـی از
عکسها و فیلمها (مادة  )85و همچنین حقوق معنوی یـک نویسـنده نمـیتوانـد بـه شـخ
دیگری منتقل شود (مادة  )94و البته هنگام فوت وی بـه ورّا او منتقـل خواهـد شـد (مـادة
 .) 95حق اعترا نسـبت بـه انتسـاب کـذب اثـر ،بیسـت سـال پـس از مـرگ پدیدآورنـده
همچنان باقی است و سایر حقوق معنوی برای مدت زمـانی ماننـد سـایر حقـوق نشـر در اثـر
ماندگار است (مادة .)86
حقوق معنوی قائم به شخ است و نمیتوان آنهـا را انتقـال داد؛ بـا ایـن حـال ،در
بیشتر نظامهای حقوقی کامنال ،میتوان از حقوق معنوی چشمپوشی کـرد .ازایـنرو ،رویـة
معمول چنین است که در موافقتنامه های انتقـال یـا صـدور مجـوز تحـت مقـررات ایـاالت
متحده ،انگلستان یا ایرلند ،پدیدآورندگان از حقوق معنوی خود چشمپوشـی مـیکننـد .بـه
عنوان یک قاعدة کلی ،چشمپوشی از حقوق معنـوی صـرفاً در صـورت کتبـی بـودن معتبـر
است ( .)Vaver, 1999: 270چنین رویکردی بـا نظریـة حـق نشـر در ایـن کشـورها سـازگار
اسـت .در مقابل ،در کـشورهای رومــی ــ ژرمنـی ،ازجملـه فرانسـه ،آلمـان ،ژاپـن و ایـران
چشمپوشی کلی از حقوق معنوی اصـوالً قابـل اجـرا نیسـت ،زیـرا ایـن امـر معـادل انتقـال و
واگذاری حقوق معنوی است که مطابق با رویکـرد سـنتی حـق نشـر در نظـامهـای حقـوقی
رومـی ـ ژرمنـی ممنـوع اسـت ( .)Hoppe-Jänisch, 2015: 9بـه موجـب ایـن رویکـرد آثـار
پدیدآورندگان ،محصول شخصیت آنان تلقی شده ،و از آنها محافظت مـیشـود؛ بنـابراین
پدیدآورندگان باید در برابر هرگونـه تغییـر و تحریـف در آثـار خـود مـورد حمایـت قـرار
گیرند .پدیدآورنده فقط میتواند کتباً متعهد شود که از حقوق معنوی خود ،به طور جزئـی،
درمورد شخ یا نهادی خاص استفاده نکند ،مشروط بر اینکه در قرارداد شرایط این امر را
پیشبینی نمایند.
حقوق معنوی در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است ،اما با استفاده از مصادیق آن
نظیر حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده ،حق افشای اثر و حق احترام بـه اثـر (مـواد ،17 ،3
 )19 ،18می توان آن را بدین ترتیب تعریـف نمـود« :حقـوق معنـوی ،حـق دخـل و تصـرف
مؤلف در حقوق خویش می باشد و قابل انتقال به دیگری نیست( ».عباسی و نوده)2 :1393 ،
به عبارت دیگر «حقوق معنوی قابل تقویم به پول نیستند .به تعبیری حقـوق معنـوی از منـافع
مادی آفریننده پدیده فکری حمایت نمی کند ،بلکه صرفاً از شخصیت وی که در قالب یک
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اثر تجلی یافته حمایت میکند» (زرکالم .)108 :1393 ،تعریف نخسـتین را مـیتـوان تحـت
تأثیر نظریه شایستگی اخالقی تلقی نمود که اثر را به عنـوان ثمـرة یـک شـخ کـه تـالش
نموده مطابق قوانین و مقررات رفتار نماید به او متعلق دانسته است .تعریف دوم نیز براسـاس
نظریة شخصیت است؛ زیرا در تعریف مذکور شخصیت پدیدآورنده که در اثر تبلـور یافتـه
مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و منافع مادی تأثیری در حمایت مقـنن از حقـوق
معنوی پدیدآورنده ندارد.
 .8مجوز اجباری

مجوز اجباری (که گاه آن را پاداش منصفانه مـیشناسـند) اجـازه مـیدهـد تـا هنگـامی کـه
برخی از معیارهای خاص (معموالً پرداخت حـق امتیـاز) رعایـت شـوند ،آثـار بـدون اجـازه
پدیدآورنده تولید و تک یر گردند .در دسترس قرار دادن ایـن دسـته از آثـار بـدون مالحظـة
حقوق پدیدآورنده و جهت اولویت بخشیدن به منافع عمومی صورت گرفته ،صرفاً در قبـال
بهرهبرداری از این آثار مبلغی مشخ به پدیدآورنده پرداخت میگردد .مجوز اجبـاری بـا
مجوز قانونی متفاوت است .در مجوز قانونی ،نر براساس قانون تعیین میشود ،درحالیکـه
در مجــوز اجبــاری ،نــر بای ـد در دادگــاه مــذاکره ی ـا تصــمیمگیــری شــود ( & Caddick
 .)Harbottle, 2019: 1589ایـن دیـدگاه بـا رویکـرد نظـامهـای کـامنال نسـبت بـه رویکـرد
نظامهای رومی ـ ژرمنی بیشتر همخوانی دارد و پذیرفتـه هـم شـده اسـت (Françon, 1991:
)16-26؛ زیرا در این صورت حوزة منفعت عمومی و اقتصادی که همـواره مّـد نظـر سیسـتم
حق نشر است تأمین میگردد.
اعطای مجوز اجباری ،اصل مهم و اساسی نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی را در رابطه با
حقوق انحصاری پدیدآورنده نقض کرده است ،زیرا در واقع نقـض و تخلـف را در عـو
پرداخت خودکار جریمههـا قـانونی کـرده اسـت ( .)Baldwin, 2016: 28همچنـین از مجـوز
اجباری در مواردی نیز میتوان بهـره بـرد کـه شـخ پدیدآورنـده عرضـة اثـر خـویش را
متوقــف کــرده ،از آن اجتنــاب مــیکنــد .در ای ـن وضــعیت اک ــر کشــورها مجــوز اجبــاری
بهرهبرداری از اثر را برخالف میل دارندة حق صادر مینماینـد ( .)Reichman, 2010: 5مـادة
( 55 )1قانون ثبت اختراعات 1977 1انگلستان تحـت شـرایطی اجـازه داده اسـت هـر بخـش
دولتی و یا هر شخصی که کتباً از طرف یک اداره دولتی مجاز باشد ،میتواند مطابق قواعـد
1. the patents act
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این قانون ،در رابطه با اختراع ثبت شده بدون موافقـت صـاحب حـق اختـراع از آن اسـتفاده
نماید .همچنین در مادة  115قانون ک یرایت  1976ایاالت متحده امریکا مقررة مشـابهی در
حوزهای مشخ از موسیقی پیشبینی شده اسـت .در کشـورهای رومـی ـ ژرمنـی نیـز نهـاد
مجوز اجباری پذیرفتـه شـده اسـت .در تـاری  1مـه « ،2012اقـدامات بـرای اعطـای مجـوز
اجباری اجرای حق امتیاز ثبت شده در چین» به مرحله اجـرا درآمـد .ایـن اقـدامات بـه ادارة
ملی مالکیت فکری جمهوری خلق چین( 1)CNIPAاجازه داد مجوزهای الزم را برای تولیـد
نسخههای عمومی داروهای مارکدار اعطا کند ( .)Zhang, 2013: 41-42براساس معیارهـا و
اصالحات جدید قانون ثبت اختراعات  1985جمهوری خلق چین CNIPA ،ممکن اسـت بـا
در نظر گرفتن سه عامـل ،مجـوز اجبـاری بـرای اختراعـات ثبـتشـده یـا خـدمات سـودمند
عمومی ثبتشده (نه طراحی ثبتشده) را به یک نهاد یا فرد واجد شرایط با در نظـر گـرفتن
سه عامل صادر کند )1 :استفاده نکردن از حـق امتیـاز انحصـاری یـا سـوء اسـتفاده از آن در
نقض قانون ضد انحصار (مادة )48؛  )2رفاه عمومی ،ازجملـه «وضـعیت اضـطراری ملـی یـا
فوقالعاده» و «منافع عمومی» (مادة  )49و  )3مجوز متقابل برای بهرهبرداری از یـک اختـراع
بهبود یافته (مادة  .)50در صورت اعطای مجوز اجباری ،طرفین میتوانند دربارة حقالزحمـه
مذاکره کنند یا از  CNIPAدرمورد چنین هزینههایی درخواست داوری کنند (مـادة  .)54در
حقوق آلمان نیز در مواد  24و  85aقانون ثبت اختراع  1980مقرراتی مشـابه مقـررات چـین
جهت اعطای مجوز اجباری وضع گردیده است .اگر متقاضـی مجـوز در یـک دورة زمـانی
معقول ،تالش ناموفقی برای کسب اجازه از مالک امتیـاز بـرای اسـتفاده از آن در شـرایط و
ضوابط تجاری معقول داشته باشد و همچنین مجوز استفاده از حق ثبت اختـراع بـرای منـافع
عمومی ضروری باشد؛ در این موارد آلمان مجوزهای اجباری را مجاز میداند و آن را اعطا
میکند .در فرانسه نیز مجوز اجباری تحت عناوین مختلفی پیشبینی شده است .یکی از ایـن
عناوین در حوزة سالمت عمومی است و دیگر حـوزه هـا ،حـوزة توسـعه اقتصـادی و حـوزة
2
دفاع ملی .در حوزة سالمت عمومی ،برای م ال از آنجـا کـه بیمـاری همـهگیـر کوویـد 19
بدون شک «یک مورد اضـطراری شـدید» اسـت مـی تـوان بـرای بهـره بـرداری از داروهـا و
واکسنها اقدام به اعطا یا کسب مجـوز اجبـاری نمـود .در فرانسـه قـانون اضـطراری شـمارة
2020ـ 3290مصوب  23مارس  2020میالدی برای مقابله بـا بیمـاری همـهگیـر کوویـد ،19
1. China National Intellectual Property Administration
2. Covid-19
3. emergency act No. 2020-290
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مادة جدید 15ـ L3131را به قانون سالمت عمومی 1الحاق نمود .ایـن مـاده بـه نخسـت وزیـر
اجازه می دهد ،در صورت اعالم وضعیت اضطراری سالمتی و تنها به منظور تضمین سالمت
عمومی :دستور تقاضای کلیة کاال و خدمات الزم برای مبارزه با فاجعه سـالمتی کوویـد 19
را نمایــد (بنــد  1مــورد  )7و همچنــین کلیـة اقــدامات الزم را بــرای در دســترس قــرار دادن
داروهای مناسب برای ریشهکنی فاجعة سالمتی و بهداشتی برای بیماران انجـام دهـد (بنـد 1
مورد  .)9این اقدامات باید «کامالً متناسب با خطرات سالمتی و متناسـب بـا شـرایط زمـان و
مکان باشند» و «باید در صورت نبود نیاز بدون تأخیر فوراً خاتمـه یابنـد» (بنـد  .)3مسـلماً بـه
موجب هر دو این مقررات به دولـت فرانسـه اجـازه داده خواهـد شـد در مـوارد اضـطراری
سالمتی مجوزهای اجباری تولید داروها و واکسنهایی که اثر بخشی آنها اثبات شده است
بـه نهادهـای واجـد شـرایط اعطـا نمایـد ( .)Jenkins & Straughan, 2020: websiteاخیـراً،
کشــورهای در حــال توســعه از مجوزهــای اجبــاری بــرای دســتیابی بــه شــرایط بهتــر در
موقعیتهای خاصی همانند مجوزهای اجباری اختراعات دارویی حمایت کرده و در قوانین
خود در این راستا تجدیـدنظر نمـودهانـد ( .)Rathod, 2017: 2در مجمـوع بایـد گفـت نهـاد
مجـوز اجبـاری از آنجـا کــه در راسـتای منـافع عمـومی اســت بـه سـاختار و مبـانی حقــوقی
کشــورهای کــامنال نزدیــکتــر بــوده و بــا آنهــا همــاهنگی بیشــتری داشــته اســت؛ امــا در
کشورهای رومی ـ ژرمنی نیز با توجه به فلسفة تأسیس آن ،گرایش به آن شکل گرفته اسـت
و قوانین در حال تغییر به پذیرش چنین نهادی هستند.
در نظام حقوقی ایران در موضوع اعطای مجوز اجباری جهت بهـره بـرداری از آثـار
اشخاص ،مقررة صریحی در این زمینه وضع نگردیده است ،به است نای مـادة  17قـانون ثبـت
اختراعات ،طرحهـای صـنعتی و عالئـم تجـاری مصـوب  1386/08/07کـه مقـرر مـیدارد:
دولت یا شخ مجاز از طرف آن ،با رعایت ترتیبـاتی ،مـی تواننـد از اختـراع بهـره بـرداری
نمایند .اما در این رابطه باید به دو نکته اشاره نمود )1 :ماده مذکور امری است نایی اسـت کـه
سبب می گردد به تجویز قانون گذار در موارد مشخ در اموال اشخاص بدون کسب اجازه
از آنها مداخله نمود؛ ازاینرو امکان وحدت مالک گرفتن از این ماده ممکن نیسـت ،زیـرا
این موضوع به صورت است نایی در حوزة اختراعات مطرح شده است و نمـی تـوان اسـت نا را
توسعه و به دیگر حوزه ها از جمله حقوق مؤلفان و مصـنفان و هنرمنـدان تسـری داد و  )2بـا
توجه به انقضـای مهلـت اجـرای آزمایشـی قـانون مـذکور در تـاری  1398/1/28و تمدیـد
1. code of public health
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نکردن آن از سوی مجلس شورای اسالمی ،در حال حاضر این قانون منسـو شـده اسـت و
در زمینة ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجارتی فاقد قانون هستیم .بدین ترتیـب،
به طور کلی ،نهادی تحت عنوان اعطای مجوز اجباری در نظـام حقـوقی ایـران نـداریم؛ امـا
برخی معتقدند (صادقی و خاک ور )162 :1386 ،با استناد به اصل  40قانون اساسی (منع سوء
استفاده از حق) و همچنـین هنگـامی کـه منفعـت عمـومی ایجـاب مـیکنـد (اقتضـای منـافع
عمومی) میتوان از این طرق مبنایی را برای اعطای مجوز اجباری قائل شد .البتـه نمـیتـوان
این نظریات را پذیرفت؛ از آنجا که از تصویب اصل  40قـانون اساسـی مـدتهـا گذشـته و
هی دادگاهی تا به امروز به استناد این اصل اقدام به صـدور چنـین حکمـی ننمـوده اسـت و
عالوه بر این با توجه به رویة قضایی کشور نیـز صـدور چنـین حکمـی ضـعیف (نـه محـال)
است .در رابطه با نظریه اقتضای منافع عمومی نیز از آنجا که این دیدگاه فاقد مسـتند قـانونی
است ،لذا در این مورد نمیتوانیم قائل به امکان صدور مجوز اجباری باشیم.
 .9استثنا در حقوق انحصاری پدیدآورنده

همانطور که انتظار داریم ،کشورهای کامنال ،اصوالً است ناهای وسـیعی را درمـورد حقـوق
پدیدآورنده پذیرفتهاند و به دیگر پدیدآورندگان ،مترجمان و مخاطبان اجازه دادهاند که از
آثــار خلــق شــده بــدون اجــازة دارنــدة حــق ،اســتفاده کننــد .اســتفاده منصــفانه یکــی از
محدودیتهایی است که برای ک یرایت در نظر گرفته شده است تـا منـافع دارنـدگان حـق
نشــر را بــا منــافع عمــومی در توزیـع و اســتفادة گســتردهتــر از آثــار خالقانــه متعــادل ســازد
( .)Aufderheide & Jaszi, 2011: 10-11نظریة استفادة منصفانه در امریکـا (مـادة  107قـانون
ک یرایت سال  ،)1976استفاده از آثار حمایتشده ،بدون اجازه یا پرداخت عو را بـرای
اهداف گسترده و مفید به حال اجتماع ،مجاز شمرده است .به عنـوان سـاختار اصـلی ،قـانون
ایاالتمتحده دارای معافیتهای ویژهای برای حق نشر است .برای م ـال ،مصـادیقی کـه در
مواد  108و  110قانون ک یرایت قرار دارند ،ازجملة این مواردند .این نظریـه در نظـامهـای
رومی ـ ژرمنـی ،بـرخالف نظـامهـای کـامنال ،جایگـاهی نـدارد .بـرای م ـال ،مـیتـوان بـه
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اشاره کـرد کـه طبـق قـوانین آنهـا نهـادی بـه نـام اسـتفادة
منصفانه وجود ندارد ،امـا قـانون آنهـا از راههـای دیگـر همـان ارزشهـایی را کـه اسـتفادة
منصفانه سعی در دستیابی به آنها دارد ،محقق میکند .بـه عبـارت دیگـر :بـا وجـود برخـی
تفاوتها در مفهوم ،مقررات وضع شده در قوانین حقوق آلمـان و فرانسـه ممکـن اسـت بـه
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نتایجی مشابه منجر شود کـه تحـت دکتـرین اسـتفادة منصـفانه در حقـوق امریکـا بـه دسـت
میآید ( .)Leaffer, 2001: 16-18در قوانین ک یرایت کشورهای آلمـان و فرانسـه مـیتـوان
موارد است نایی یافت که پدیدآورنده با محـدودیت حقـوق اثـر خـود روبـهرو اسـت؛ یعنـی
قانون ک یرایـت کشـورهای مـذکور شـامل چنـدین مـادة خـاص اسـت کـه دامنـة حقـوق
پدیدآورنده را درمورد اسـتفادههـای مجـاز از اثـر خـودش محـدود مـیکنـد .ازجملـه ایـن
مصادیق میتوان به مـواد  53 ،51 ،46و  a52قـانون ک ـیرایـت و حقـوق مربـوط بـه 1965
آلمـان و مـادة 5ـ 122قانـون مـالکیت فکـری  1992فرانسه اشـاره کرد .مادة 5ـ L122موارد
است نایی را بدین ترتیـب مقـرر نمـوده اسـت :هنگـامی کـه اثـری منتشـر شـد ،پدیدآورنـده
نمیتواند از این مـوارد جلـوگیری کنـد )1 :اجـرای خصوصـی خـانوادگی )2 ،ک ـی بـرای
استفادة شخصی و خصوصی از آن ـ این ماده درمـورد آثـار هنـری ،برنامـههـای رایانـهای و
پایگاه داده اعمال نمیشود ـ  )3 ،در مواردی که نام نویسنده و منبع به وضوح مشخ شده
باشد )4 ،هجو ،تقلید و کاریکاتور ،با در نظر گـرفتن کـاربرد ایـن ژانـر و  )5اقـدامات الزم
برای دسترسی به یک پایگاه داده در محدودة استفادة توافقشده.
در نظام حقوقی ایـران در زمینـة اسـت ناهای وارد بـر حقـوق انحصـاری پدیدآورنـده
می توان به این مصادیق در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنـدان اشـاره نمـود:
 )1حق نقل قول و استناد به آنهـا بـه مقاصـد ادبـی و علمـی و فنـی و آموزشـی و تربیتـی و
به صورت انتقاد و تقریم با ذکر مأخذ در حـدود متعـارف (مـادة )7؛  )2اسـتفادة آموزشـی:
ذکر مأخذ درمورد جزوههایی که معلمان برای تدریس در مؤسسات آموزشی از آنها تهیـه
و تک یر میکنند الزامی نیست ،مشروط بر اینکه جنبة انتفاعی نداشته باشـد (تبصـرة مـاده )7؛
 )3نسخهبرداری کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسـات علمـی و
آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره مـی شـوند (مـادة )8؛  )4اسـتفادة نهادهـای دولتـی:
وزارت اطالعــات و وزارت آمــوزشوپــرورش (مــواد  9و  )10و  )5نســخهبــرداری فقــط
درصورتیکه برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد (مادة .)11
 .10واگذاری اثر

توافقنامة واگذاری 1حق مؤلف یا حق نشر ،توافقی است که سبب میگردد ک یرایت یک
1. assignment
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اثر از طریق انتقال 1و یا صدور مجوز بهرهبرداری 2از مالک حـق بـه شـخ دیگـر واگـذار
شود .این دو طریق ،ازجمله شیوههای قانونی رایجیاند که بـرای ناشـران و پدیدآورنـدگان
کتابها ،مجالت ،فیلمها ،نمایشهای تلویزیونی ،بازیهای ویدئویی و غیره پیشبینی شـده
است تا اثری را از خالق آن کسب و از آن استفاده نمایند.
موافقتنامههای واگذاری حق نشر پس از قانون ک یرایت در سال  1976در ایاالت
متحدة امریکا و قوانین مشابه در سایر کشورها با بـازتعریف حـق نشـر رواج یافتـه اسـت .در
تعریف جدید ،حق نشر متعلق به پدیدآورنده از لحظه ایجـاد و خلـق (بـه جـای انتشـار) اثـر
است .در این امر باید ناشران برای فروش آثار مدّ نظر خود یا دسترسی به آنها ،حق نشـر را
از پدیدآورنده به دست آورند و اظهارات کتبی امضا شدة مالک حقوق بایـد تـا واگـذاری
حق نشر و نسخهبرداری معتبر تلقی شود (مـادة  201قـانون ک ـیرایـت ایـاالت متحـده) .بـه
عبارت دیگر ،این حق نشر باید بهطور خـاص (بـا رعایـت تشـریفات) بـه صـورت مکتـوب
واگذار شود تا ناشر بتواند از امتیازات معمول حق نشر و مسئولیتهای آن بهـرهمنـد گـردد؛
مانند حق اجازة چاپ مجـدد ،حـق مجـوز دادن بـه سـایرین جهـت اسـتفاده از شـکلهـا یـا
نمودارها در آثار علمی ،و بهرهمندی از ضمانت اجراهای قانونی در جهت ممانعـت از ک ـی
کردن غیر مجاز برای سود تجاری ( .)Moore, 1978: 63-64اگـر ناشـر واگـذاری و تملـک
حق نشر را انجام ندهد ،کلیة درخواستهای بعدی برای انتشار کلی یا جزئی از آثار یا حتی
بــرای تهیـة نســخههــای متعــدد (ک ــی) از ســوی دانشــگاههــا و کتابخانــههــا ،بایــد بــه تأییــد
پدیدآورنده یا در صورت اثر سفارشی بودن به تأیید کارفرما برسـد .در برخـی مـوارد ،ایـن
عمل غیر ممکن خواهد بود ،زیرا پدیدآورنده یا فوت کرده است یا امکـان دسترسـی بـه او
ممکن نیست.
مالک ک یرایت در یک اثر ،بهطورکلی ،اصوالً در وهلة اول ،خالق یک اثـر ،یعنـی
پدیدآورنده است؛ اما طبق مطالب پیشین ،همیشه هم به این صورت نیست .برخـی از قـوانین
ملی مقرر میدارند در جایی که اثری را پدیدآورندهای که به منظور خلق آن اثـر اسـتخدام
میگردد ،ایجاد کند ،کارفرما (نه پدیدآورنده) مالک حق نشر در آن اثر است .مادة )1(15
قانون ک یرایت  2003ژاپن تصریح مـیکنـد کـه حـق نشـر یـک کارمنـد «در حـین انجـام
وظایف خود» به کارفرما تعلق دارد؛ مگر اینکه در قرارداد تصـریح شـده باشـد یـا مقـررات
1. transfer
2. licensing
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کار یا موارد مشـابهی مالـک اثـری را متعلـق بـه کارمنـد بدانـد کـه کارمنـد در زمـان ادای
وظایف آن را ساخته است ( .)Langworthy, 2004: 13طبـق مطالـب مـذکور ،بـا ایـن حـال،
بهطورکلی حقوق معنوی به پدیدآورندة یک اثر تعلق دارد ،صرف نظر از اینکه چـه کسـی
مالک حقوق مادی است .قوانین بسیاری از کشورها تصریح میکنند کـه مالـک حـق اولیـه
ممکن است کلیه حقوق مادی را در یک اثر بـه شـخ ثالـث واگـذار کنـد ،اگرچـه غالبـاً
حقــوق معنــوی قابــل واگــذاری نیســت .پدیدآورنــدگان ممکــن اســت در ازای دریافــت
حقالزحمة خود ،حقوق اقتصادی موجود در آثارشان را به اشخاص حقیقی یـا حقـوقی کـه
توانایی عرضة آثار را در بازار دارند ،واگذار نمایند .این پرداختها اغلب به استفادة بالفعـل
از آثار بستگی دارد و به آنها حق امتیـاز مـیگوینـد .همـانطـور کـه پـیشتـر مطـرح شـد،
واگذاری ک یرایت به یکی از ایـن دو شـکل صـورت مـیگیـرد :انتقـال ،و صـدور مجـوز
بهرهبرداری.
در برخی کشورها ،ازجمله آلمان (مادة  29قـانون ک ـیرایـت و حقـوق مربـوط 1بـه
 ،)1965انتقال حق نشر در قـوانین پـیشبینـی نشـده و فقـط صـدور مجـوز بهـرهبـرداری بـه
رسمیت شناخته شده است .صدور مجوز بدان معناست که مالک حق نشر مالکیـت خـود را
حفم میکند اما به شخ ثالث نیز اجازه میدهد برخی اقدامات را پیرامـون حقـوق مـادی
اثر بهطورکلی برای یک دورة زمانی خاص و برای یـک هـدف خـاص انجـام دهـد .بـرای
م ال ،نویسندة رمان ممکن است به یک ناشر مجوز چاپ و توزیع نسـخههـای مکتـوب ایـن
رمان را بدهد و در عین حال ،وی میتواند مجوز ساخت یک فـیلم براسـاس رمـان را اعطـا
کند .مجوزها ممکن است انحصاری باشند ،یعنی مالک حـق نشـر موافقـت کـرده اسـت بـه
هی شخصی دیگری اجازه انجام اقدامات حتی مجاز را صادر نکند؛ یا غیر انحصاری ،یعنی
مالک حق ممکن است به اشخاص دیگـری نیـز مجـوز همـان اقـدامات اجـازه دادهشـده را
صادر نماید .صدور مجوز بهرهبرداری برخالف وضعیت انتقال ،بهطورکلی حق اجـازه دادن
به اشخاص دیگـر از سـوی مالـک حـق را بـرای بهـرهبـرداری از حقـوق مـادی اثـر اسـقاط
نمیکند ( .)Barros & Oberle, 2012: 448همچنین گفتنی است که حق نشـر قابـل تقسـیم و
تجزیه است ،بنابراین میتوان چندین مالک برای حق مزبـور متصـور بـود .در ایـن صـورت
اگر یکی از آنها قصد واگذاری حق خویش را داشته باشد مبلـغ کمتـری نسـبت بـه ارزش
کامل اثر دریافت خواهد کرد.
1. act on copyright and related rights
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در هر دو نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامنال ،قاعده کلی بـر ایـن اسـت کـه حـق
نشر در ابتـدا بـه پدیدآورنـدة اثـر واگـذار مـیشـود .اگرچـه همـانطـور کـه گفتـه شـد در
کشورهای دارای نظام کامنال ،حق نشر مـیتوانـد از ابتـدا بـه کارفرمـا یـا شـخ یـا نهـاد
دیگری که اثر برای آنها ایجاد شده است ،تعلق گیرد ( .)Stoop, 2019: 269هـدف از ایـن
دکترین در نظام کامنال ،تسهیل سرمایهگذاری و بهـرهبـرداری از اثـر اسـت .بـا ایـن حـال در
کشورهای دارای نظام رومی ـ ژرمنی ،غالباً مالکیت حـق نشـر در اختیـار مؤلـف اثـر اسـت تـا
زمانی که حق نشر به موجب یک سند کتبی واگذار گـردد(.)Bryer & Simensky, 2001: 300
در نتیجه ،برخالف آنچه غالباً فر میشود ،کارفرما یا مستأجر بهطور خودکار حق نشـر را
در آثاری که یک کارمند در طول فعالیت شغلی خود ایجاد کرده یا اجیری که صرفاً بـرای
خلق یک اثر به خدمت گرفته شده است ،مالک نمیگردند .برای م ال ،در قانون ک یرایت
کشور امارات متحده عربی بیان شده است که در صورت نبـود انتسـاب کتبـی حـق نشـر در
قراردادهای کار یا قراردادهای پیمانکاری ،حق نشر به کارفرما منتقـل نمـیشـود و همچنـان
کلیة حقوق نشر متعلق به پدیدآورندة آن خواهـد بـود (مـادة  9قـانون ک ـیرایـت و حقـوق
مجاور .)2002
در نظام حقوقی ایران مادة  5قانون حمایت از مؤلفان ،مصـنفان و هنرمنـدان مصـوب
 ،1348قابل انتقال و واگذار بودن همه یا قسمتی از حقوق مـادی پدیدآورنـده را پـیش بینـی
نموده است؛ اما این انتقال دارای محدودیت های زمانی و تصرفی است .منتقل الیه حق اعمال
کلیه تصرفات را ،ازجمله اقداماتی که سبب زیان به حق نام و حرمت اثـر مـی شـود ،نـدارد؛
(ماده  18 ،14و  )19چرا که در این نوع انتقال ها رابطة مالک با اثر انتقال داده شده کـامالً از
بین نرفته است و به عبارت دیگر شخصیت پدیدآورنده در اثر تجلی یافته و تأثیر مسـتمر آن
بر اثر اجتناب ناپذیر است .همچنین برخالف حقوق مادی ،حقوق معنوی قابل انتقـال نیسـت
و قائم به شخ پدیدآورنده اثر اسـت و همچنـین محـدود بـه زمـان (مشـمول مـرور زمـان
نمی گردد) و مکان (تفاوت محل اقامت پدیدآورنده ،محل انتشـار و غیـره بـی تـأثیر اسـت)
نیست (مادة  .)4همان طور که گفته شد پدیدآورنده میتواند کلیه یا قسمتی از حقوق مـادی
خویش را به اشخاص دیگر واگذار نماید .اگر او اقدام به واگذاری کلیه حقوق مادی خـود
بنماید ،انتقال تلقی می گردد و اگر اقدام به واگـذاری بخشـی از حقـوق خـود نمایـد ،آن را
صدور مجوز بهره برداری میگویند؛ مانند اجازهدادن پدیدآورنده به شخصی بـرای سـاخت
فیلم از کتاب او و اجازه به شخ دیگری برای ترجمة همان کتاب (مادة  .)5گفتنـی اسـت
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که حقوق مادی پدیدآورنده قابل انتقال از طریق وصیت و ار نیـز هسـت (مـادة )12؛ امـا
درمورد انتقال قهری ،پس از فوت پدیدآورندة حقـوق معنـوی ،اخـتالف نظـر وجـود دارد.
برخی از حقوق دانان معتقدند« :ورثه ادامه دهندة شخصیت متـوفی و قـائم مقـام او در حقـوق
معنــوی پدیدآورنــده هســتند و وصــی در ایــن امــر نیــز مکلــف بــه حفــم حقــوق معنــوی
پدیدآورنده است؛ بنابراین آنان در مدت حقوق مادی میتوانند به عنوان شـاکی خصوصـی
از متجاوز به حقوق معنوی پدیدآورنده شکایت کنند و بعد از انقضـای ایـن مـدت ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نگهبان حقوق معنوی مؤلف و هنرمند و قـائم مقـام او خواهـد بـود»
(صفایی .)267 :1394 ،اما عدهای در مقابل بیان داشته اند که «حقوق معنوی مـاهیتی مخـتلط
از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است  ...و مانند سایر حقـوق
غیر مالی به دیگران انتقال نمییابد» (کاتوزیان .)24 :1393 ،به نظر می رسد دیدگاه مقبولتر
از دیدگاه دوم باشـد ،زیـرا حمایـت از پدیدآورنـده را نبایـد محـدود بـه دوران حیـات وی
دانست ،بلکه حقوق معنوی او پس از فوت نیز از سوی ورثة (قائم مقام) او قابلیت اجرا دارد.
همچنین ممکن است هرگونه آسیب به شخصـیت پدیدآورنـده ،پـس از فـوتش ،آسـیب بـه
قائممقامهای (ورثه) او باشد و ازاینرو باید برای آنان حقـوقی پـیشبینـی نمـوده باشـیم .در
مادة  4نیز حقوق معنوی محدود به مدت زمانی خاص نشـده اسـت؛ بنـابراین نبایـد بـا فـوت
پدیدآورنده این حقوق از بین رفته باشد.
 .11حق اثر آینده

تفاوت عمده دیگر بین سیستمهای مذکور در این حوزه واگذاری حق نشرهای آینده است.
در کشورهای کامنال ،درمورد اثری که هنوز ایجاد نشده است ،هی منعی در واگذاری آن
از طریق قرارداد وجود ندارد (مادة  91قانون ک یرایـت ،طراحـی و ثبـت اختراعـات 1988
انگلستان) .در نتیجه ،میتوان حق نشرهای آینده را که هنوز خلـق نشـدهانـد مشـمول قواعـد
حق نشر تلقی کرد .در کشورهای رومی ـ ژرمنی ،به عنوان یک قاعده کلی ،توافقنامـهای کـه
به انتقال حق نشر کلیه آثار یا کلیة آثار از یک دسـته خـاص مربـوط اسـت و پدیدآورنـده در
آینده آنها را ایجاد خواهـد کـرد ،باطـل اسـت .در مـادة  5قـانون حمایـت حقـوق مؤلفـان و
مصنفان و هنرمندان  1348ایران ،مقنن صرفاً حقوق مادی آثـاری را قابـل انتقـال مـیدانـد کـه
پدیدآورنده آنها را در حال حاضر ایجاد کرده است؛ اما برخی از کشورهای رومـی ـ ژرمنـی
مقرراتی را در رابطه با این موضوع که پدیدآورندگان چگونه میتواننـد حـق خـود نسـبت بـه
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آثـار آینده خـویش را واگذار نمـایند وضـع نمـودهاند .در مادة 1ـ L131قانون مالکیت فکری
 1992فرانسه 1آمده است :انتقال کلی آثـار آینـده فاقـد اعتبـار اسـت .بـدین ترتیـب مشـخ
میگردد که انتقال جزئی آثار آینده معتبر خواهد بود .در تأیید این دیـدگاه مـیتـوان بـه مـادة
4ـ L132اشـاره داشت .این ماده چارچوبـی در قاعـدهمندسازی انتقـال آثار آینـده بیـان داشــته
اسـت .به مـوجب مـادة مـذکور ،بنـدی از قـراردادـ کـه پدیدآورنده متعهد شود حـق چـاپ و
ترجیح آن را به ناشری برای انتشار آثار آیندة خود از دستهای که بهطور واضح مشخ شـده
است ،اختصاص دهدـ قانونی است .این حـق بـرای هـر دسـته اثـر ،بـه پـنج اثـر جدیـد از روز
امضای قرارداد انتشار که برای اولین اثر منعقد شده است یا به آثار تولیدشـدة پدیدآورنـده در
مدت پنج سال از همان تاری محدود میشود و قانونی خواهد بود .ناشر باید ظرف سـه مـاه از
تاریخی که پدیدآورندة نسخه نهایی هر اثر را به وی تحویل داده است ،از حق تقـدمی کـه بـه
وی اعطا شده استفاده کند .اگر ناشر دارای حق تقدم ،بهطـور متـوالی از دو اثـر جدیـد ارسـال
شدة پدیدآورنده از دسته مندرج در قرارداد امتنـاع ورزد ،پدیدآورنـده مـیتوانـد بالفاصـله و
بهطور خودکار آزادی خود را درمورد هرگونه اثر آتی که از آن دسته تولید میکنـد ،بازیـابی
کند .با این حال ،اگر او از ناشر اول در قبال آثار آینـدة خـود پـیش پرداخـت دریافـت کـرده
است ،ابتدا باید چنین پیشپرداختهایی را پس دهد .فر بـر ایـن بـود کـه پدیدآورنـده در
موضـع ضـعیفتـری قـرار داشـته ،نیــاز بـه محافظـت در برابـر اشـاعهدهنـدگان حــری دارد.
ژان زی 2وزیر آموزش در دولت جبهة ملی فرانسه در اواخر دهة  1930مـیالدی ،بیـان داشـت
که ما میخواهیم از پدیدآورنده در برابر خودش دفاع کنیم .پدیدآورندگان افرادی درمانـده،
از دنیا بریده و زاهد هستند که قادر به دفاع از خود نبودند ).(Abbott et al., 2019: 573
از سوی دیگر ،کشورهایی که سیستم حق نشر را پذیرفتهاند ،معموالً فکـر مـیکننـد
که پدیدآورندگان قادرند که امور خود را مدیریت کنند .پدیدآورندگان ،کارگزاران آزاد
در بازار کار در نظر گرفته میشوند که ارزش کار (آثار) خود را میدانند و آنها را تنها بـه
قیمت منصفانه به فروش میگذارند؛ اما حتی نظامهای بازارمحور گاهی بـه پدیدآورنـدگان
توجه زیادی دارند .در همین راستا قانون ک یرایت سـال  1976ایـاالت متحـده امریکـا ،بـه
پدیدآورنــدگان اجــازة داشــتن شــانس دوبــاره داد؛ بــه طــوری کــه بعــد از  35ســال ،آن ـان
میتوانستند نسبت به شروط (خاتمة انتقال) ،مذاکرة مجدد داشته باشند ،زیرا موقعیت نـابرابر
1. intellectual property code
2. Jean Zay
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چانهزنی پدیدآورندگان ،بدین معناست که ارزش آثار خود را تا زمانی که آثارشـان مـورد
بهرهبرداری قرار میگرفت ،نمیدانستند (.)Baldwin, 2016: 26
درنهایت میتوان گفت درحالیکه انگیزة قانون فرانسه کمـک بـه پدیدآورنـدگانی
بود که از لحاظ اخالقی قادر به دنبال کردن و تأمین بهترین منـافع خـود نبودنـد و در نتیجـه
نیازمند کمک دولت بودند ،در استدالل امریکایی ،پدیدآورندگان صرفاً در موقعیت عینـی
و ساختاری ضعیفی قرار داشتند؛ اما وضعیت آنها بدتر از ناشر نبود بلکه به سادگی قادر بـه
تحمل قابل پیشبینی نبودن بازار بودند (.)Kastenl'tieier, 1976: 124
در نظام حقوقی ایران قانون گذار در زمینة واگذاری حق اثر آینـده حکمـی را مقـرر
ننموده است ،اما برخی از حقوق دانان (کاتوزیان )189 :1396 ،با اسـتناد بـه عـرف معتقدنـد
که حق نشر آثاری که در آینده خلق می شوند در حکم کلـی اسـت؛ زیـرا پدیدآورنـده در
شیوة تدوین و طرز تفکر و صورت بخشیدن به آن آزاد است و متعهد بایسـتی آن را فـراهم
آورد تا انتقال صورت پذیرد .ازاین رو براساس این دیدگاه پدیدآورنده می تواند ،حـق نشـر
اثری را که در آینده پدید میآورد به ناشر واگذار نماید.

بحث و نتیجهگیری
از نظر تاریخی ،دو رویکرد اساسی برای پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هنری و مالکیت فکری
آنها وجود داشته است .رویکرد اول سیستم حق نشر نظامهای حقـوقی کـامنال و رویکـرد
دوم سیستم حقوق مؤلفان نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی است .معموالً سیستم حق نشـر بـه
پدیدآورندگان امکان کنترل زیادی روی آثارشان اعطا نمیکند .این سیستم بر بهرهبـرداری
کارآمد از آثار ،جدایی آنها از کنترل پدیدآورنده توسط توزیعکننـدگان (مالکـان مجـوز
بهرهبرداری) و درنهایت انتقال مالکیت آن به بخش عمـومی تأکیـد کـرده اسـت .در مقابـل
سیستم حق مؤلف ،پدیدآورنده را کـانون توجـه خـود قـرار دادهانـد و بـه آنهـا اختیـارات
گسترده و وسیعی نسبت به مالکیت اثر و کنترل آن در ابعاد مختلف مقرر کردهاند؛ ازاینرو
این سیستم انتقال مالکیت اثر را به بخش عمومی نادیده گرفته اسـت .بـا ایـن حـال ،ایـن دو
سیستم کامالً متفاوت از یکدیگر نبوده و از لحاظ کاربردی نیز تفاوت چنـدانی بـا یکـدیگر
ندارند.
پیروی از سیستم حق مؤلـف ،بـرخالف سیسـتم حـق نشـر کـه کشـورهای کـامنال،
ازجمله ایاالت متحده و انگلستان تابع آن هستند ،از طریق مقررات بـینالمللـی و مخصوصـاً
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اتحادیه اروپا صورت میگیرد .هدف از هر دو سیستم حمایت از پدیدآورنـدگان و ناشـران
است تا بتوانند درمورد چگونگی استفاده (اعـم از مـادی یـا معنـوی) از آثـار خالقانـه خـود
تصمیم گیـری نماینـد .ایـن حقـوق پاداشـی بـه دلیـل مهـارت و خالقیـت آنهـا و همچنـین
سرمایهگذاریشان در تهیه اثر است .امکان به دست آوردن چنین پاداشهایی بهنوبـة خـود،
اشخاص را به خالقیت و نوآوری بیشتری تشویق مینماید .از این امر نهتنها پدیدآورنـدگان
و ناشــران ،بلکــه تمــامی جامعــه ســود خواهنــد بــرد؛ بــدون انگیــزه و اطمینــان الزم بــرای
سرمایهگذاری در آثار خالقانه ،جامعه از مجموعة غنـی آثـار ادبـی ،هنـری و غیـره محـروم
میشود.
ازجمله شباهتهای سیستمهای حق مؤلف و حق نشر عبارت است از:
 .1محـدودیت مــدت مقررشــده در زمینــة حقــوق انحصــاری پدیدآورنــدگان آثــار:
فراگیر شدن مقررات بینالمللـی مالکیـت فکـری منجـر بـه ایـن امـر شـده اسـت کـه اغلـب
کشورهای جهان مدت زمان طوالنی را جهت محافظت از ک یرایـت آثـار پدیدآورنـدگان
پس از مرگ آنها اختصاص دهند .این مدت در کنوانسیون برن حـداقل تـا  50سـال مقـرر
شده است ،اما تعدادی از کشـورها اعـم از کشـورهای رومـی ـ ژرمنـی و کـامنال ،ازجملـه
اتحادیة اروپا و ایاالت متحدة امریکا این میـزان را تـا  70سـال پـس از مـرگ پدیدآورنـده
گسترش دادهاند.
 .2شناسایی پدیدآورنده اثر :اگرچه مالکیت اولیه آثـار پدیدآورنـدگان را اشـخاص
حقوقی در سیستمهای حق مؤلف وارد کردهاند ،این موضوع هرگز به گسـتردگی و تسـاهل
سیستم حق نشر نبوده ،حالت است نایی دارد و قوانین کشورهای رومـی ـ ژرمنـی تحـت مـوارد
مشخصی آن را پیشبینی نموده است.
 .3حقوق اقتصادی :در هر دو سیستم با توجه به این موضوع که هدف از تعیین حقـوق
اقتصادی در آثار خلقشده از سوی پدیدآورندگان حمایت مالی و ایجاد انگیزه در آنهاست،
در نتیجه مشابه یکدیگرند؛ اما در است نائات مقررشده درمورد بـه حمایـت از حقـوق اقتصـادی
پدیدآورنده در برابر سایرین ،سیستم حق مؤلف با توجه به آنکه است ناهای محـدودتری وضـع
نموده است نسبت به سیستم حق نشر برای پدیدآورندگان مساعدتر است.
 .4مجوز اجباری :اگرچه این نهاد حقوقی با دیدگاه سیستم حق نشر مطابقت بیشتری
دارد ،اما سیستم حق مؤلف نیز این نهاد را به صورت محدود و است نایی پذیرفته و در قوانین
خود پیشبینی نموده است.
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 .5است نا در حقوق انحصـاری پدیدآورنـده :ایـن موضـوع نیـز در هـر دو سیسـتم حـق
مؤلف و حق نشر پیشبینی شده است ،با این تفاوت که با توجه به رویکرد سیستم حق نشـر در
رابطه با حوزة منفعت عمومی ،این دسته از است ناها در این سیستم گستردهتر هستند.
از جمله تفاوتهای سیستمهای حق مؤلف و حق نشر عبارت است از:
 .1نظریات مبنایی :سیستم حـق مؤلـف بـه جهـت آنکـه هـدف اولیـهاش حمایـت از
پدیدآورنده بوده ،فرد محورتر است و همین امر موجـب شـده اسـت تـا بـه اصـول عـدالت
طبیعی اهمیت ویژهای قائل باشد و پدیدآورنده را حاکم بر حقـوق اقتصـادی و معنـوی اثـر
خویش دانسته ،از بهرهبرداری سایرین از آن حقوق جلوگیری نماید .در مقابل سیسـتم حـق
نشر بر رویکرد استدالل اقتصـادی تأکیـد کـرده و حـوزة رفـاه و منفعـت عمـومی را مبنـای
عملکـرد خـویش قـرار داده اسـت و بـهتبـع همـین دیـدگاه محـدودیتهـایی بـرای حقــوق
انحصاری پدیدآورنده پیشبینی نموده است.
 .2اصالت اثر :در کشورهای تابع نظامهای رومی ـ ژرمنی و کـامنال مفهـوم اصـالت
متفاوت بوده و تحت تأثیر دیدگاههای حاکم بر سیستمهای حـق مؤلـف و حـق نشـر اسـت.
سیســتم حــق مؤلــف در تعریـف اصــالت بــه ارتبــاط شخصـیت مؤلــف و اثــر تأکیــد داشــته
درحالیکه سیستم حق نشر بر تالش و خالقیت پدیدآورنده نظر داشته است.
 .3تشریفات حمایت از اثر :سیستمهای حق مؤلف اصوالً نسبت به شرایطی که بـرای
حمایت قانونی از آثار الزم است سهلگیرتر از سیستم حق نشر بوده و صرف خلـق و ایجـاد
اثر را کافی میدانند؛ اما در مقابل سیستم حق نشر اثری را الیق حمایت قانونی مـیدانـد کـه
پدیدآورنده آن در این مسیر تالشهایی در جهت بهرهمندی از حمایت قانونی نموده باشد.
 .4حقوق معنوی :برخالف سیستمهای حق نشر کـه حقـوق معنـوی محـدود بـوده و
کمتر به آن پرداخته شده اسـت ،در سیسـتمهـای حـق مؤلـف حقـوق معنـوی اثـر را جزئـی
جداییناپذیر از شخصیت پدیدآورنده تلقی کردهاند.
 .5واگــذاری اثــر :سیســتم حــق نشــر کــه مبنــای آن براســاس منــافع اقتصــادی افــراد
پایهریزی شده است در زمینه واگذاری اثر رویة سادهتری را پیشبینی نمـوده اسـت و افـراد
میتوانند بـه طـرق مختلفـی ازجملـه انتقـال ،صـدور مجـوز بهـرهبـرداری و یـا قراردادهـای
استخدامی و سفارش اثر مالکیت اثر خود را به اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقـوقی واگـذار
نمایند .اما در سیستم حق مؤلف واگذاری به این اندازه ساده و گسـترده نیسـت و عمومـاً بـا
محدودیتهایی در کشورهای رومی ـ ژرمنی روبهروست.
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 .6حق اثر آینده :در سیستمهای حق نشـر واگـذاری حقـوق آثـار آینـده کـه ایجـاد
نشدهاند مجاز بوده و منعی برای آنها پیشبینی نشده است؛ اما سیستمهای حق مؤلف انتقال
آثار آینده را غالباً باطل دانسته و در برخی مـوارد تحـت شـرایط و قواعـد خاصـی بـه طـور
محدود آن را مجاز شناخته است.
در پایان باید گفت نظامهای مربوط به حق نشر و حـق مؤلـف در حقیقـت از لحـاظ
تاریخی متفاوت هستند ،اما در اختالفات امروز آنها نباید اغراق شـود .در حقیقـت ،قـوانین
حمایت از حقوق مؤلفان از نظر ماهیت اقتصادیتر شده است ،درحالیکه قوانین حمایـت از
حق نشر ،حقوق معنوی پدیدآورندگان را نیز در نظر گرفته است.
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