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 لکيده
ت.  اس  ی،و هنر یادب یتبه مؤلف در نظام حقوق مالک ییاز حقوق اعطا یکی یحق معنو

حقوق مؤلف را مدنظر دارد،   یو اقتصــاد یمال یها-از جنبه یتکه حما یبرخالف حق ماد
شخص    یتدر حما یکارکرد حق معنو و منافع   یرمادیغ هایمؤلف و جنبه ینندگیآفر یتاز 

و داشـــتن   یحق مادبه رایتیتابع نظام کپ یکشـــورها جهتو یرغم. علکندیبروز م یاجتماع 
ــ   )م المللیینو ب یچون الزامات داخل  هایی ضـــرورت گرایی،یده فا  یکردرو از   یثل آثار ناشـ

ــ   حق   رشیرا به پذ   متحده یاالت و ا یتانیا  کشـــورها ازجمله بر   ینبرن(، ا یونالحاق به کنوانسـ
ــته، باا یمعنو ق  نظام ح یروپ یبا کشــورها یســهکشــورها در مقا ینحق در ا ینا حالینواداش

ــاد یداشـــته و دارا  تراهمیت کم یگاهی مؤلف، جا    یمحدودتر  یتیزمان حما  و مدت  یقمصـ
مانند حق   یو حقوق شـده پذیرفته گسـترده  طوربه یتانیادر بر یمثالً اعران از حق معنو اسـت، 

ــاب و تمام ــ یبرا یتانتس ــودیاز آثار اعمال نم یبعض ــادش   یزدر کانادا ن ویحق معن یق. مص
از آن اعران نمود.   یجزئ یا یطورکلبه توانیاست و م  یتمحدود به دو حق انتساب و تمام 

  ی،قانون را در حق معنو ترینمفصل  رایتینظام کپ یروپ یکشورها  یربا سا  سه یدر مقا یااسترال 
ــارت مربوط به آن دارد. در ا   ظامدر ن یحق معنو یرشپژوهش علل پذ یننقض و جبران خس

.  شودیم ینظام بررس ینتابع ا یاز کشورها یبرخ یقیمطالعه تطب یقاز طر رایتیکپ

 رویکرد ال،نظام کامن  رایت، یؤلف، نظام کپ نظام حق م  ی،حق معنو واژگان کليدي:  
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mh_mirshamsi@atu.ac.ir                         (مسئول سندهینو) یطباطبائ عالمه دانشگاه یخصوص حقوق اریاستاد. 1

mi.hamedi92@gmail.com              یطباطبائ عالمه دانشگاه یفکر تیمالک حقوق ارشد یکارشناس آموختهدانش. 2



156 
1399 پاييز ودوم،ه سی، شمارنهم دوره، صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف  

 مقدمه
ــت. این         از حق معنوی یکی حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری اسـ

به     که از جن مادی  یت می       حق برخالف حقوق  به اثر حما مادی مربوط  کند، از مؤلف و  های 
صیت او حمایت     ساب می به عملشخ شا 2، حق تمامیت1آورد. حق انت و حق عدول یا  3، حق اف

 از مصادیق این حق هستند. 4استرداد
ستگی دارد. دو    دامنه و کیفیت پذیرش و حمایت از این حق به نظام شورها ب های حقوقی ک

نظام  -2  5نظام حق مؤلف -1نظام عمده حمایتی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارند: 
یت کپی به  6را ظام  ند. یکی از   اختالف باهم ویژه در بحث حق معنوی  . این دو ن جدی دار نظر 

ــت.       در نظام حق مؤلف، حمایت از     ازآنجاکه  عوامل این اختالف مبنای حمایت از مؤلف اسـ
ــتری دارد، حق معنوی هم که   ــخصــیت مؤلف اهمیت بیش ــ ش ــخص یت مؤلف ارتباط دارد، باش

صادی آن  مایت از اثر و نتایج اقترایت که حکند. برعکس در نظام کپیاهمیت بیشتری پیدا می 
ــینه تاریخ   راجع به کند.  تر جلوه میاهمیت در کانون توجه قرار دارد، حقوق معنوی کم   ی  پیشـ

ــایی کرده کــــــه کدامحق معنوی و این ــناس اند، یک از این دو نظام زودتر حقوق معنوی را ش
 بار نیاولگویند این حق دانان که میوجود دارد. برخالف باور مرســوم بین حقوق نظر اختالف

بق  کند. طشده، شواهد تاریخی چیزی خالف این ادعا را ثابت می  ییشناسا  در نظام حق مؤلف 
ــایی حق معنوی برای   ــناس ــواهد تاریخی ش ــال  بار یناولش ــایی بریتانیا  1769در س در رویه قض

 7توسل قاضی منسفیلد در پرونده میلر علیه تایلر بوده است.
ند.  کرایت را در پذیرش و اعمال حق معنوی بررسی میت عملی نظام کپیاین نوشتار الزاما

سًا رویکرد این نظام، توجه به آثار مالی و          سا ست که ا ستوار ا ضوع بر این مهم ا اهمیت این مو
اقتصادی حمایت از آفرینندگان آثار ادبی و هنری است و در این حمایت، به شخصیت خالقانه  

یق رایت، از طردر رویکرد نظام کپی درواقعشود.  یمکمتر توجه  آورندهو علمی و هنری پدید
ــازی آثار ادبی و هنری و تجاری ــی از آن، به  واردکردنسـ این آثار به بازار و درآمدزایی ناشـ

                                                                                                                       
1. Right of attribution (Paternity). 

2. Right of integrity. 

3. Righ of divulgation. 

4. Right of withdrawal. 

5. Author's right system. 

6. Copyright system. 

7. Sundara Rajan, Mira, Moral Rights: Principles, Practice and New Technology, 

(NewYork: Oxford University Press, 2011), P.94-95. 
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ــتر داده می   ــه و آفرینش بیشـ ــود، مؤلف انگیزه اندیشـ که در نظام حق مؤلف، این    یدرحال شـ
علمی و هنری )خالقانه( پدیدآورنده و از مجرای بخشــی از طریق حمایت از شــخصــیت انگیزه

 گیرد.اعطای حق معنوی صورت می
رایت  شـــود اصـــل حق معنوی در کشـــورهای تابع نظام کپیاما در عمل، چنین مشـــاهده می

ست که برخالف موضع فایده    شده، بنابراین پرسشی که مطرح می    یرفتهپذ رایی نظام گشود این ا
این نظام را به پذیرش حق معنوی واداشته است؟     گذارانقانونن و رایت، چه عواملی متفکریکپی

فرضیه تحقیق اینکه ضرورت حضور در تعامالت و مبادالت جهانی ازجمله ضرورت پیوستن به        
ــرمایه       مقررات بین ــهیل سـ گذاری آثار ادبی و هنری و   المللی حوزه مالکیت ادبی و هنری، تسـ

 رایت را به پذیرش حق معنوی واداشته است.نظام کپی المللی این آثار،مشارکت در تجارت بین
 :شودمی ارائهگفتار  3این مقاله در  منظور ینبد

ند. کرایت را بررســی میهای عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپیگفتار نخســت ضــرورت
هایی اســت که ســبب پذیرش حق معنوی توســل   هدف از این گفتار تبیین عوامل و ضــرورت

ــورهای پیرو   ــعیت حق معنوی در نظام کپی     نظام کپی کشـ ــد. گفتار دوم وضـ ت و رای رایت شـ
شورهای پیرو آن  سی می  ک سوم هم به تحلیل نظرات موافقان و مخالفان حق   را برر کند. گفتار 
 پردازد.رایت میمعنوی در نظام کپی

 
 رايتهاي عملی پذيرش حق معنوي در ن ام کپیضرورت -1
شورهـــــای  در حق این پذیرش هایضرورت  به این گفتار در   شاره ا متحدهیاالتا و بریتانیا ک

. به باشــدیم رایتکپی نظام خاســتگاه کشــور، ایناســت که  ینا بریتانیا انتخاب دلیل. شــودمی
ــی با  باید   1الکامن  درباره  مطالعه   هرگونه  داوید، رنه  یده عق ــود آغاز  انگلیس حقوق بررسـ   2.شـ
ــورهای  بر بریتانیا استعمار  پدیده عالوه،به ــوذ باعث مستعمره،  کشــ   این بر ییالکامن سنت  نفــ

حق  به انیابریت رویکرد از همگی ایرلند، و نیوزلند اســترالیا، کانادا، متحده،یاالت. اشــد کشــورها
ند کرده پیروی معنوی ی مؤثر حقوق کپی نقش یل به دل  متحده نیز یاالت امطالعه حقوق    3.ا ت  را

                                                                                                                       
 رویپ یکشورها در معموالً هم ؤلفم حق نظام. دارد انیجر الکامن یحقوق نظام رویپ یکشورها در عمدتاً تیرایکپ نظام 1.

 .است یجار نوشته حقوق نظام

 .304 ص ،(1375 ،یدانشگاه نشر مرکز: تهران) همکاران، و ییصفا نیحس دیس ترجمه ،معاصر یحقوق بزرگ یهانظام رنه، د،یداو .2

3 . Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.118. 
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. نیســت هفاید از خالی ینظام حقوق ینگســترش ا و رایتکپی المللیبین عرصــه در کشــور این
ــورهای    خود نقوانی در معنوی حق از حمایت   به  یرتأخ  با  بیشوکم رایت کپی نظام  پیرو کشـ

سترالیا  ،1931 سال  در کانادا. اندآورده روی  در ایرلند، 1994 سال  در نیوزلند، 2001 سال  در ا
 .پذیرفتند را حق این 1990 سال در متحدهیاالتا و 2000 سال
 
 هاي عملی پذيرش حق معنوي در بريتانياضرورت -1-1
سیون  کننده و امضاکننده مذاکره کشورهای  جزو 1886 سال  در بریتانیا  عالوه  به. بود برن کنوان

ــور ــیون برن  این کش ــخه رم کنوانس ــا 1928 ژوئن 2 در تاریخ را 1نس   ژوئن 27 در تاریخ و امض
این   حالین. بااشد  االجراالزم کشور  این در 1931 آگوست  نسخه در نمود. این  تصویب  1931

تا   ــور  قانون ملی خود وارد نکرد،  را معنوی حق 1988 ســــال کشـ چه  در متن   قانون  در اگر
ساب  با مقابله ،43در ماده  1956 سال  رایتکپی  و 3خسارت  جبران در قالب را 2واقع خالف انت
  ـــبموجبه بعـــدها واقع خالف انتســـاب با مقابلـــه. کرد متن قانون وارد معنوی در قالب حق نه

. به شــد شــناســایی معنوی حق صــورتبه 19884اختراعات  و هاطرح رایت،یکپ قانون 84 ماده
ــی یدهعق ــاب  مقابله ،5دانانحقوق از بعض ــت معنوی حق اولین واقع،خالف با انتس   حتی که اس
بار  یناول ایبر این حق تاریخی سابقه . شد  سایی شنا  کشور  این در تمامیت و انتساب  حق از قبل
صوب  6فاخر هنرهای رایتکپی قانون به سد می 1862 م رایت  قانون کپی 43ی، ماده . به عبارتر

 7رایت هنرهای فاخر است.قانون کپی 7تکرار ماده  1956

                                                                                                                       
 .شد وارد برن ونیکنوانس ر م نسخه در بار نیاول یبرا یمعنو حق .1

2.The right against false attribution. 

 خالف و نادرست انتساب از تواندیم شخص آن موجببه که است یمعنو حقوق از یکی واقع خالف انتساب با مقابله حق

 منتسب دخو به نوشته که را یاثر دارد حق مؤلف که انتساب حق برخالف یعنی؛ کند یریجلوگ خود به گرانید آثار واقع

 به گرانید آثار ریسا انتساب از فرد واقع، خالف انتساب با مقابله حق در کند، یریجلوگ گرانید به اثرش انتساب از و کند

 .است اثر انتساب حق یمنف و سالبه جنبه حق نیا ی. به عبارتکندیم یریجلوگ خود
3.  Remedy. 

4.  Copyright, Designs and Patents Act (CDPA). 

5 . Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual Property Law, (London:Oxford 

University Press,2014), P.280. 

6. Fine Arts Copyright Act. 

7. Aplin, Tanya & Davis, Jennifer, Intellectual Property Law: Texts, Cases and 

Materials, (New York: Oxford University Press, 2013), P.151. 
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  ات اســتنادی چه بر برن، کنوانســیون بریتانیا در عضــویت علیرغم که آیدمی پیش ســؤال این
 نکرد؟ وارد متن قانون در را معنوی حق 1988 سال

 ابقمطکه  یآثار برای مقرر حمایت از پدیدآورندگان: »برن کنوانســیون 5 ماده 1 بند برابر
 از ،اثر خاســتگاه کشــور از غیر اتحادیه کشــورهای در شــوند،می حمایت مشــمول کنوانســیون

ــن که حقوقی   قوقح از چنینهم شوند،میقائل  لیداخ اتباع برای حاضر  حال در مربوط قوانیــ
 .«شوندمی مندبهره دارد،می مقرر کنوانسیون این که خاص

  در عضـــو کشـــورهای مؤلفان کهاینعبارت اســـت از  برن کنوانســـیوندر نظر  1ملی رفتار
شورهای  از هریک ضو  ک شور  از غیر ع ستگاه  ک ضوعه در مقررات ملی آن   حقوق از اثر خا مو

  اهخاســتگ کشــور در مؤلف دیگر،یعبارت. بهبرخوردارند ایمعاهده حقوق چنینهم کشــور و
آن  لیم قانون کهینمگر ا کند، استناد ایمعاهده حقوق به تواندنمی و است ملی حقوق مشمول

سی،  مؤلف ،مثالعنوانبه معنوی، حق مورد در 2.بداند مجازرا  چنانچه   1988 قانونقبل از  انگلی
(  انگلیس) خاستگاه  کشور  در ایمعاهده حقوق به توانست نمی شد، می منتشر  انگلیس در اثرش
ست، ( معنوی حقوق) مکرر 6 ماده ای،معاهده حقوق این مصادیق  از یکی که ستناد  ا  اما کند، ا

ــوق ای داشت را کشورهای عضو کنوانسیون برن سایر  در کتاب انتشار  قصد  کهیدرصورت    حقــ
 .کند استناد ایمعاهده حقوق به توانست، میشـدمی نقـض کشورها سایـر در او معنوی

  قحقو با درخواســت محل کشــور ملی حقوق وضــعیت مقایســه با حمایت متقاضــی مؤلف
ــب ایمعاهده   ــب   او برای یک کدام  که این حسـ ــت، ترمناسـ   حقوق یا  ملی حقوق بین از اسـ
هده   عا خابی ان حقوق که  چند هر اســـت، آن اعمال  در حقذی و کرده انتخاب  را یکی ایم   ت

شور  حقوق با معارن یا متفاوت تواندمی ستگاه  ک شد  اثر خا ست  گفتنی. با  اثری دارد امکان ا
 قرار یتموردحما درخواســت محل کشــور در و نباشــد حمایت مشــمول خاســتگاه کشــور در

 اثر خاســـتگاه کشـــور در معنوی حق مثالً اســـت ممکن که آیدبرمی چنینگفته  ینا از 3.گیرد
 .شودمی حمایت درخواست محل کشور در اما نباشد، حمایت تحت

                                                                                                                       
1. National Treatment. 

 .37 ص ،(1393 زان،یم نشر: تهران) ،مجاور حقوق و مؤلف المللنیب حقوق در یگفتار رضا،یعل ،یوادقان محمدزاده . 2

 .همان . 3
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.  است  برخوردار ملی حقوق یا اعمال و ایمعاهده حقوق انتخاب حق از 1ایاتحادیه مؤلف 
ند می او خاب  توا مال  یطورکلبه  را خود انت  و ملی حقوق بین از موردی طوربه  یا  و کرده اع

ــت، نفع به که راآنچه  ای،معاهده   ــیمتقا و کرده انتخاب او اسـ ــود آن اعمال ضـ  قلمروی 2.شـ
  اســت، راث خاســتگاه کشــور غیر از برن اتحادیه عضــو کشــورهای کلیه ملی رفتار قاعده اجرای

 3.است ملی قانون مشمول خاستگاه کشور در اثر دیگریعبارتبه
  داخلی اعاتب مورد در معاهده که کند معاهده تصریح  تصویب  هنگام در کشوری چنانچه  البته

  کلی، حالت در بنابراین شوند، می قاعده مشمول  نیز داخلی اتباع صورت  این در است،  حاکم نیز
  اثر، گاهخاست  کشور  در و ملی رفتار قاعده مشمول  خاستگاه  کشور  از غیر عضو  کشورهای  در اثر

ست  حاکم ملی قانون سبت  ملی قانونچنانچه  یجه. درنتا شته  رمقر تریکم حمایت معاهده به ن   دا
شد،  سه  در جیخار مؤلفان با شتری  حمایت از داخلی مؤلفان با مقای این  . ودب خواهند برخوردار بی
سندیده  و منطقی امر ست و  پ ضعیتی  چنین از احتراز برای نی شورها  و صوی  از پیش ک   معاهده، بت

ــتن از پیش متحده یاالت ا در که  امری کنند، هماهنگ می   آن با  را ملی قانون    در معاهده   به  پیوسـ
  سال تا ـویمعن گفته شد، حق چنانچه اتفاق نیفتاد و این بریتانیا در اما 4،گرفت صورت 1989 سال
ــور  . نشد  قانون متن وارد 1988  زوج کنوانسیون  در مذکور معنوی حق کهاینبه استناد   این کشــ
ست  ایمعاهده حقوق شور  در داخل معنوی حقوق از حمایت به ملزم را بریتانیا و ا   از ،کندنمی ک

ستدالل  این عمل در. نمودمی اجتناب داخل در معنوی حق تصویب    ردکرا ایجاد می مشکالتی  ا
ــض خارجی و داخلی مؤلفان بین و به   دتوانســتنمی مؤلفان خارجی زیرا آورد؛میبه وجود  تبعیـــ

ــتناد   ــده، برخوردار معنوی حقوق از ایمعاهده   حقوقاسـ   حق نبود یل به دل  داخلی مؤلفان  اما  شـ
  قاین ح از خاســتگاه کشــور در ایمعاهده حقوق به اســتناد در ناتوانی و داخلی حقوق در معنوی
  کند خالی انهش  تعهداتش نتوانست از  برن کنوانسیون  موجببه بریتانیا یت. درنهاشدند می محروم

                                                                                                                       
 دارد عضو یکشورها از یکی در یمعمول سکونت ای دارد را برن ونیکنوانس عضو کشور تیتابع که است یمؤلف منظور، .1

 .است منتشرشده عضو یکشورها از یکی در بار نیاول یبرا او اثر ای

 .همان .2

 .38 ص همان، .3

 .همان .4
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 1971 مصوب  برن کنوانسیون  2پاریس متن باید بریتانیا که کرد توصیه  1ویتفورد کمیته سرانجام  و
 3.کند تصویب را

 :دکر بیان ذیلبه شرح  را بریتانیا در معنوی حق پذیرش عملی هایضرورت وانتمی 
 

 المللیالزامات بين -1-1-1
سیون  پذیرش   ایرس  این کشور و  در معنوی حق پذیرش در مهمی نقش ،آن یبعد نسخ  و برن کنوان

  انیا در سال گذاری بریتبازنگری در نظام قانون درواقع،. است  داشته  رایتکشورهای پیرو نظام کپی 
  المللیبین الزامات و نیروها که گذاردنمی باقی تردیدی( قانون در معنوی حق تصویب  سال ) 1988
 4ارند.د معنوی حق اهمیت بهنسبت  بریتانیا گذارانقانون آگاهی افزایش در مهمی بسیار نقش

ـرش  در مهم نقشی برن ، کنوانسیون5دانانحقوق از نظر یکی بنا بر ـ  حق پذی   این در ویمعن
ـه  کشـور    ایکشوره در معنوی حق بحث شدنمطرح جرقه اولین کرد ادعا توانمی. است داشت
ــیون برن بود مکرر 6 ماده  متن همین ی،طورجد به  الکامن  ــویب  از بعد . کنوانسـ  ماده،  این تصـ

 هااز آن بعضــی نموده و بررســی را خود قانون متن در معنوی حق پذیرش الکامن کشــورهای
ثل  ــم  زودتر را این حق نادا، کا  م ند    یت به رسـ ناخت ــ   متن وارد 1928 ســـال تا  معنوی حق. شـ

سیون  شد  برن کنوان سخه . ن سیون  رم ن ضافه  معاهده متن به را مکرر 6ماده  1928 سال  در کنوان  ا
 ـویمعن حق شناسایـی عزم. تمامیـت است و انتسـاب معنوی حـق دو دربردارنده ماده این. نمود
ه وجود ( ببلژیک و رومانی ایتالیا، لهستان، فرانسه، ی)به رهبر کشورهـــا زا تعـــدادی جانب از

                                                                                                                       
1. Whitford Committee. 

2.  Paris text. 

 درواقع و ونیکنوانس یسیبازنو دنظر،یتجد از منظور. باشدیم( revision) نظردیتجد همان( text) متن از منظور

 ییکشورها بر فقل و شده محسوب یاتازه ونیکنوانس شده، دنظریتجد متن لحاا، نیا از. است دیجد یسند دآوردنیپد

 باشد، ونیکنوانس از سند کی عضو یکشور است ممکن نیبنابرا؛ اندرسانده بیبه تصو را دیجد سند که شودیم یالزام

 1928 ن،یبرل 1908 دنظریتجداز:  اندبوده عبارت بیبه ترت برن ونیکنوانس یدنظرهایتجد. ونددیبپ دیجد سند بهکه آن بدون

 ها،رنتعا و هاتعامل بشر؛ حقوق و یفکر تیمالک حقوق مجنده،یبیحب. سیپار 1971 و استکهلم 1967 بروکسل، 1948 رم،
 .167(، ص 1394د،ی)قم: انتشارات دانشگاه مف

3.  Groves, Peter, Sourcebook on Intellectual Property Law, (London: Cavendish 

Publishing,1997), P.447. 

4. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102. 

5. Dworkin, Gerald, "The Moral Right of the Author, Moral Rights and the Common 

Law Countries", Columbia-VLA Journal of Law & The Arts, Vol.19 (1994-1995), 

P.231-232. 



162 
1399 پاييز ودوم،ه سی، شمارنهم دوره، صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف  

یان  رم کنفرانس تاریخچه  . آمد  ــت که    ینا گرب ــورهای  نمایندگان   اسـ یا، بریت ) الکامن  کشـ  ان
ــترالیا،  و تعجبم معنوی، حق بحث طرح زمان در( جنوبی آفریقای و کانادا ایرلند، نیوزلند، اسـ
ــی  ماهیت در تفاوت و نبوده آشنا  معنوی حق مفهوم با هاآن شدند؛ زیرا  زدهشگفت  ــــ   حقوقــ
ـن  بین را رایتکپی ـای نظام و النظام کام   این اام؛ کردندنمی درک کامالً( السیویل) ایقاره ه

  حمایتی هاآن قوانین که حقیقت این و بشــوند مکرر 6 ماده مانع تصــویب نخواســتند کشــورها
ــیپیش تصــویب زمینه کرده، فراهم را معنوی حق از ضــمنی و محدود  6 هماد بعداً که را نویس
 مدت بادر رابطه  برن کنوانســیون 1948 بروکســل( نســخه) متن 1.کرد فراهم گرفت، نام مکرر

ــه را شـــرطی معنوی حق از حمایت   اجازه ملی قوانینکه  دیح تا گفتمی که نمود اضـــافــــ
 1967 متن عالوه،به 2.شـــوندمی ایتحم مادی حقوق انقضـــای تا حداقل معنوی حق دهند،می

ستکهلم  شورهای  حقوقی هاینظام صریحاً  ا سی  را الکامن ک صالح  و برر  قررم متن این. کرد ا
ــوری، اگر کرد  هب  خود الحاق  زمان  در را معنوی حق ،(کنفرانس برگزاری زمان ) تاکنون  کشـ

 به واندتمی ورکشــ آن در معنوی از حقوق بعضــی از حمایت نکرده، تصــویب برن کنوانســیون
ــود محدود مؤلف حیات زمان  مدت  ــی» گویدفوق می متن. شـ حقوق،   تمام نه «حقوق از بعضـ

ــبه جرم درنتیجه ــتناد معنوی حق از حمایت برای زمان آن تا که 3ش ــد،می اس  زیر متن این با ش
 4.آوردندمیبه عمل  حمایت پدیدآورنده حیات زمان تا فقلها چراکه شبه جرم رفت؛ سؤال

ــیون مورد در ایته نک  ــاب حق مؤلف، معنوی حقوق از دارد: وجود برن کنوانسـ   حق و اثر انتسـ
 نبر معاهده ،. درواقعدارد الزامی جنبه عضو کشورهای برای ایمعاهده حقوق عنوانبه اثر حرمت
ــری مؤلفان برای  فمعرو ایمعاهده حقوق یا حقوق حداقل به که آورده ارمغان به امتیازات یکس
ــتح حداقل یک تضمین  به ملزم مؤلفان برای عضو  کشورهای  دیگر،عبارتیبه. است  شده    مایــ
ــل این. هستند  ــت حداقــ   اصالحات  طی که قواعدی و امتیازات مجموعه ازعبارت است   حمایــ

                                                                                                                       
1. Ibid. 

2. Aplin, Tanya,"Moral Rights", PDF file (2013), P.8. 

3. Tort:A wrongful act or omission for which damages can be obtained in a civil court 

by the person wronged, other than a wrong that that is only a breach of contract (Martin, 

Elizabeth, Dictionary of Law, (Oxford:Oxford University Press,2006), P.537). 
 خسارات جبران تواندیم دهیدانیز فرد یحقوق محکمه کی در آن موجببه که است نادرست یفعل ترک ای فعل جرم شبه

 فوق، متن در جرم شبه از منظـور. دارد وجود قرارداد نقـض در آنچه از ریغ است ییخطا خطا، نیا. دینما تقاضا را وارده

 .است (defamation) شهرت هتک و (passing off) زدن جا مانند ییهاجرم شبه

4.  Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.101. 
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.  دهدمی یلتشک را مؤلف المللبین حقوق اصلی هسته و شده توافق آن به نسبت معاهده در متعدد
 .  است شدهیرفتهپذ شرط حق که معدودی موارد در مگر دارند، آورالزام جنبه قواعد این

  بعضـــیبه نظر  که ای اســـتمعاهده حقوق برن مهم کنوانســـیون آوردهایدســـت ازجمله
ها   ــور یاده  کشـ ــتر و اســـت  رویز   خودداری آن پذیرش  از ها مدت  علت  ینبه هم  هم بیشـ

 .دارد آورالزام جنبه که است ایمعاهده حقوق این از یکی هم معنوی حق 1.کردنـدمی
سیون عالوه بر      رایتکپی سازی هماهنگ یشروبه افزا اهمیت ای،عده یدهبه عق برن، کنوان

ــه این 2.بود بریتانیا اصـالحات در  برای عاملی هم اروپا اتحادیه در  زیرا ،نادرسـت اسـت   گفتـــ
 موضوع را معنوی قح خود، سازیهماهنگ یهادستورالعمل از کـدام هیـچ  در اروپـا  اتحـادیه 
ــازیهماهنگ ــت نداده قرار س ــتورالعمل 4هفت از کدامهیچ تنهانه 3.اس ــازیهماهنگ دس   به س

                                                                                                                       
 .43 ص ن،یشیپ رضا،یعل ،یوادقان محمدزاده . 1

2. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102. 

3. Group of authors, The Research Handbook on the Future of EU Copyright, 

(UK:Edward Elgar Publishing,2009), P.258. 

 :از عبارتند دستورالعمل هفت . 4
1. Directive 91/250/EEC – Directive on the legal protection of computer programs. 

2. Directive 92/100/EEC – Directive on rental right and lending right and on certain 

rights related to copyright in the field of intellectual property. 

3. Directive 93/83/EEC – Directive on the coordination of certain rules concerning 

copyright and related rights to copyright applicable to satellite broadcasting and cable 

retransmission. 

4. Directive 93/98/EEC – Directive harmonizing the term of protection of copyright and 

certain other rights. 

5. Directive 96/9/EC – Directive on the legal protection of databases. 

6. Directive 2001/29/EC – Directive on the harmonization of certain aspects of copyright 

and related rights in the information society. 

7. Directive 2001/84/EC – Directive on the resale right for the benefit of the author of an 

original work of art. 

 ارد.وجود د یفکر تیهفت مورد در رابطه با مالک نیا رازیغهم به یگرید یهادستورالعمل

 یگکرده است که هماهن ییهادستورالعمل بیتصو به اقدام ،یفکر تیمالک موضوعات یتمام خصوص در اروپا هیاتحاد

 از یاریسب نیتدو هیپا مشترک، اصول و قواعد وجود به اعتقاد. است شده موجب را یفکر تیمالک نیقوان شیازپشیب

 اریتاخ موجباروپا، در خصوص موضوعات مختلف، به هیداتحا یفکر تیحقوق مالک یسازکسـانی یهادستورالعمـل

شر )تهران: ن ،یفکر تیحقوق مالک اصول م،یمر ،یخیاست. )ش دهیاروپا گرد هیاتحاد لیمعاهده تشک 93حاصل از ماده 

ت. به نظر کرده اساروپا اشاره هیاتحاد لیمعاهده تشک 93به ماده  سندهینو نکهیبه ذکر ا الزم(. 45و  233(، ص 1394 زان،یم

 .است افتهیرییتغ 100معاهده، شماره آن به  نیا یباشد که البته پس از بازنگر 94ماده  دیبا ،یماده استناد رسدیم
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ضوع  شاره  معنوی حق مو سب  بلکه نکرده، ا ستورالعمل  ترینمنا شاره  برای د ضوع  مو این به ا
 حق»ه: شرح ک ینبد است،کرده اشاره معنویحق به 19 ماده در تنها ،1اینفوس ک( )دستورالعمل

ــورهای  قوانین مطابق  باید   حق دارندگان   معنوی ــو کشـ ــیون مواد و عضـ   معاهده   برن، کنوانسـ
ــود اعمال  وایپو های فونوگرام و اجراها  معاهده   و وایپو رایت کپی  از خارج  حقوقی چنین. شـ
 2«ماند.می باقی دستورالعمل این دامنه
 
 الزامات داخلی -2-1-1
 1952در سال  3ی قرار گرفت.موردبررسبار توسل دو کمیته موضوع حق معنوی در بریتانیا دو  

ــویب قانون کپی      در مورد قانون کپی  4گزارش کمیته گریگوری  ت  رای رایت )که منجر به تصـ
ــد( بیان کرد که مواد موجود در قانون و کامن 1956 ــکالتالی بریتانیا میش ی را تواند اکثر مش
ــا داد حل کند. بهبا حق معنوی وجود دارد با قرار در رابطهکه  ــزارش، بریتانیـ  هب موجب این گـ

سبـــــت  الزاماتش سیون  به ن صالح  به نیازی و نموده برن عمـــــل کنوان ست،   ا یگر  دعبارتبهنی
ــیوه مایتی از حق معنوی در آن دوران بود.   قرارداد یکی از شـ کدام از  عالوه هیچبه  های ح

مکرر برن را انجام نداده، شکایتی   6ماده موجب که تعهداتش به خاطر ینبه اکشورها از بریتانیا 
که نتیجه بازبینی کمیته گریگوری بود، هیچ حق   1956رایت نکرده اســت. درنتیجه، قانون کپی

ــریحی به  ــاب خالف واقع که در ماده         معنوی صـ این   43جز تجدید و تکرار حق مقابله با انتسـ
 5.در برنداشتبود،  شدههشناختیت به رسمقانون در قالب جبران خسارت و نه حق معنوی 

توان  می رواقعدکمیته ویتفورد به نتیجه مخالف نتیجه کمیته گریگوری رســید.  1977در ســال  
ــت. موضــوع انطباق بریت گفت الزامات داخلی در بریتانیا نتیجه الزامات بین انیا با المللی بوده اس

ریتانیا الحاق به نســـخه  که بهنگامی 1977کنوانســـیون برن مجدداً توســـل این کمیته در ســـال 
سی می    سیون برن را برر سخه الزاماتی را    پاریس کنوان شد. این ن ا مدت ب در رابطهکرد، مطرح 

ال عضــویت در کنوانســیون برن را حمایت از حق معنوی اضــافه نمود. ســایر کشــورهای کامن

                                                                                                                       
1.  InFoSoc Directive (Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and 

related rights in the information society). 

 .یاطالعات جامعه در مرتبل حقوق و تیرایکپ خاص ابعاد یسازهماهنگ لعملدستورا
2.  Ibid. 

3. Dworkin, Gerald, op.cit, P.237. 

4. Gregory Committee. 

5. Ibid, P.237-238. 
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ــرطی برای چنین اقدامی در آن زمان تلقی نمی   عنوان پیشبه  عالم کرد این کمیته ا  1کردند. شـ
ــت. نظر  نظام حقوقی موجود انگلیس برای تطابق با تعهدات معاهده       ــور کافی نیسـ  ای این کشـ

ــریح در نظام قانون       ــکل      کمیته به پذیرش حقوق معنوی صـ ــد. فقل دو مشـ گذاری متمایل شـ
به وراث     تدبلند م  کرد: اوالً، پذیرش حقی  می توجه جلب  به تغییرات در آثار  برای اعتران 

ــه   یمؤلف اجازه م ــد و نیاز بــ دهد که تولیدکنندگان فیلم را که دارنده حقوق مادی اثر هستنــ
قرار دهد. ثانیـــاً، اگر حق ادعای تألیـــف )انتســـاب(  فشارتحتتغییـــر یا حذف در اثر دارنـــد، 

سخه    به شد که نام مؤلف در تمامی ن شاری بر این امر با ضی موارد م مثابه پاف مکن ها بیاید، در بع
ــکال  ــت مشـ ــال در 2بیاید.   به وجود ی توجهقابل  ت اسـ   نام  با  ویتفورد کمیته  گزارش ،1981 سـ

 4.شود بریتانیا نظام حقوقی وارد باید معنوی حق که کرد توصیه 3«پدیپدرگرین»
سال     در موردبازبینی بعدی   ضع بریتانیا در  شد که حقوق این   به ا 1986مو ین نتیجه منتهی 

در  5«پدیپدروایت»ی منطبق نیســت. گزارش کمیته ویتفورد با نام المللبا الزامات بین درواقعکشــور 
حمایت از حق معنوی را ناقص و ناســازگار با تعهدات بریتانیا طبق کنوانســیون برن  1986ســال 

 6اعالم نمود.
چنین، این عامل بالقوه که عدم شـــناخت حق معنوی ســـبب متزلزل شـــدن قراردادها و هم 
ــات بهره که یدرزمان 7از اثر کننده یبرداربهرهی اهبنگاهقرار دادن  فشارتحت برداری از مقدمـ
ــدهفراهماثر  ــود، برای کشــوری که مبتنی بر نظام اقتصــاد آزاد می ش   9و احترام به قراردادها 8ش

شــد. کمیته ویتفورد دغدغه جلوگیری از این تعارن را داشــت. مثابه تهدید تلقی میاســت، به 
ــنهاد  متعاقب     حق چهار  1988 ها و اختراعات  رایت، طرح قانون کپی  ین کمیته، ا نظرات و پیشـ
 10.نمود معرفی را معنوی
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 متحدهياالتاهاي عملی پذيرش حق معنوي در ضرورت -2-1
صحنه   متحدهیاالتا یشروبه افزا نقش  سرانجام کپی المللیبیندر شور  ینا شد  باعث رایت    ک
 به حدهمتیاالتا پیوستن  ساختاری،  هایگیویژ. بدهد تن معنوی حق محدود هرچند پذیرش به

سیون برن  شکل  را کنوان شور با امید . بود ساخته  م   این حل رایب جایگزینی کردن پیدا به این ک
شکل،  سیون  به م ست  1رایتکپی جهانی کنوان سیون،  المللیبین مقبولیت. پیو   محدود این کنوان
هه  دردرواقع  .نکرد فراهم موقتی حلیراه از بیش چیزی یت   ،1980 د ــو  گامی  برن در عضـ

ــی  ــاسـ نه     رهبر نقش ایجاد  و تعریف برای اسـ با ــه در متحده یاالت ا برای مآ المللی  بین عرصـ
ضویت  موارد، این. عالوه بر رایت بودکپی   تریپس پذیرش برای 2حقوقی شرط پیش برن، در ع
ــیو         3بود، ــورها را ملزم به الحاق به کنوانسـ ــت؛ زیرا تریپس کشـ ــت اسـ برن  ناین گفته نادرسـ
ضا متعهدند خود را با مواد  »گوید: می 9ماده  1کند. فقل در بند نمی سیون برن   21تا  1اع کنوان

که در  4یده بعضــی، مذاکرات برای ســازمان جهانی تجارتبه عق«. و ضــمیمه آن منطبق نمایند
شد، منجر     1995سال   سیس  شد که تمامی کشورهای کامن   به اتأ سبت   دال در ین  شان ن   یدگاه
مه بند        5معنوی تجدیدنظر نمایند.      قحبه  ــت؛ زیرا در ادا ــت اسـ نادرسـ  9ماده   1این گفته هم 
صوص   نامه در خوجود، کشورهای عضو هیچ حق یا تکلیفی تحت این موافقت  ینباا»گوید: می

. «یا حقوق برگرفته از ماده مزبور ندارند شــدهاشــارهمکرر کنوانســیون  6حقوق مندرج در ماده 
ــت  ــت که  درسـ ند  اسـ ماده  9ماده   1 ب پذیرش حق معنوی در      6،  ما  نا کرده، ا ــتث مکرر را اسـ

 نامه را منع نکرده است.کشورهای خواهان پیوستن به این موافقت
ســادگی از تریپس مســتثنی نشــد؟ دلیل این امر احتماالً با پیشــینه  حال چرا حق معنوی به 

ام کننده نظترین عامل ترغیبمتحده مهمیاالتاسازمان جهانی تجارت ارتباط دارد.   6سیاسی  
ــور  تریپس بود. اگرچه نظام کپی رایت این کشــور حق معنوی را شــناســایی نکرد، اما کشـــــ

سیون برن را به         ــی با مواد کنوان ستگـــ شت تا همب شکارا نیاز دا شده آ ستور یاد العمل عنوان د
ــحنهتر برای ایجاد رهبری جامع ــور  عدرواق 7رایت، اعالم نماید.المللی کپیبین درص این کش

ــیون برن تعارن ندارد،       المللی خود و اینبرای حفر وجهه بین  که بگوید با مقررات کنوانسـ
                                                                                                                       
1. Universal Copyright Convention (UCC). 

2 .Legal Prerequisite. 

3.  Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.139. 

4.  World Trade Organization (WTO). 

5.  Ibid, P.120. 

6.  Political background. 

7.  Ibid, P.121. 
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ــت  ــو را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاش ــورهای عض ــئلهاما یک ؛ کش  مس
سازمان جهانی    1اختالف وفصل حلتواند در نظام که حق معنوی نمیهم اینوجود دارد و آن
ش  بین دو کشور عضو، اختالفی در رابطه با حق معنوی پیش    چنانچهود، یعنی تجارت مطرح 

ــور نمی ــلبیاید، این دو کشـ ــد اختالف خود را در نظام حـ فصل اختالف این سازمان وتواننـ
 2مطرح کنند.

ــیون برن به آمریکا الحاق زمان در  ــکل 2 کنوانسـ ــت وجود مشـ ثبت محور   نظام -1: داشـ
 دید،می رفص گراییفایده دیدگاه منظر از را رایتکپی بود، اساسی نقانو آن منشأ که آمریکا
ــت، مفید هنرهای و دانش فرایند ترویج رایت،کپی هدفیعنی  ــیو کهدرحالی اس  برن نکنوانس

ــریفات   آمریکا  رایت کپی قانون  در این حقوق اعمال  معنوی: حقوق -2. نپذیرفت   را ثبت  تشـ
ــوارتر مراتب به  ــتن برای اول مورد از دشـ   حق اعمال  حل  برای راه 3 ،. درواقعبود برن به  پیوسـ

ــت وجود آمریکا در معنوی ــترده حقوقی اصــالحات -الف: داش   حقوقی اصــالحات -ب گس
   3.قضایی رویه -پ( محدود) خاص
ــالح کلی قانون کپی   ترین راهاولین و راحت   ــمول حقوق     حل، اصـ رایت آمریکا برای شـ

 منظر از اما آمد،می حساب به مورد ترینساده  اول، حلهرا حقوقی صرف  معنوی است. از منظر 
ــی،   یاسـ ــ بل    حل راه این سـ قا فاع غیر گاه    عون، در. بود د ید ــالحات  . بود عملی دوم د   اصـ

حدود  گذاری قانون  خاذ  به  منجر که  م حدود  قانونی  مواد ات یت از حقوق        در م ما قانون ح
  5بصری یا تجسمی در آثار لاز حقوق معنوی فق که بود 1990 مصوب 4هنرمندان آثار تجسمی

 6.کردمی حمایت
ی  نّاورف ازنظرترین کشور دنیا که پیشرفته، این7یده بعضیبه عقالمللی، الزامات بین عالوه بر 

ــروترین قانون کپی    ــتن پیشـ ، در نظام  8رایت هزاره دیجیتال  رایت جهان یعنی قانون کپی   با داشـ
 است. تأملقابلحقوقی خود، حقوق معنوی را شناسایی نکند، 

                                                                                                                       
1. Dispute settlement system. 

2. Ibid. 

3. Ibid, P.140. 

4.Visual Artisits Rights Act (VARA). 

5.Visual works. 
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7.  Ibid, P.137. 

8.  Digital Millennium Copyright Act 1998. 



168 
1399 پاييز ودوم،ه سی، شمارنهم دوره، صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف  

 ایبرازآنجاکه معنوی در این بند، بررســـی شـــود.  حقبهجا دارد موضـــع تریپس نســـبت  
ــای ــت، الزامی برن مکرر 6 ماده  رعایت   تریپس، اعضـ   تریپس،ازنظر  معنوی حق بنابراین  نیسـ

حق  به نپرداختن .شــودنمی محســوب دارد، الزامی جنبه که ایمعاهده حقوق از عنوان بخشــیبه
ــورهای نفوذ و داشته تجاری جنبه که اینامهموافقت در معنوی  آن رد اقتصادمحور نظام با کشـ
شکار  ست،  آ سد نمیبه نظر  ا سف  هم خیلی ر شد؛  بارتأ شورهای  کهییازآنجا زیرا با  زبورم ک
مه مطرح  این حقوق در موافقت چنانچه    ندارند،   حق این به  اعتقادی  چندان    مبی گردید، می نا

 را ؤلفم حق کشورهای  در آن وضعیت  و موقعیت به نسبت  انحراف خطر و تضعیف  تحریف،
بد   یپ در مامی  حق این آن، طرح عدم  با  یب، ترت ینداشـــت.  عاد  ت مالی  اب   حفر را خود غیر
 یژگیو کمیا دست آن اصلی هایویژگی شد،می مطرح نامهتوافـق در اگر کهیدرحال کند،می
 1.گرفتمی قرار خطر معرن آن در بودن انتقالیرقابلغ

ــیون مکرر 6 نامه، ماده   تریپس، این موافقت  9طبق ماده     گیرد.برنمی را در برن کنوانسـ
ــو های دولت  تعهدات  از تواند نمی تریپس در ایهیچ ماده  گوید می اگرچه  ــبت  عضـ  به  نسـ
 تجارت با که بهانه ینبه ا معنوی حقوق(. 2 ماده) کند کم برن کنوانســیون موجببه یکدیگر
 دشوار  جارتروند ت بر معنوی حقوق اعمال تأثیر تصور  هرچند اند،شده  استثنا  نیستند،  مرتبل
ــورهای. نیست  الکامن صادیاقت رایتکپی پیروزی منزلهبه را تریپس موضع الییسیویل کشـ

ــی  حقوق بر ــخص ــیر مؤلفان ش ــتدالل هاآن. کردند تفس  در اتوانین کهاین بر مبنی تریپس اس
م   معنوی حق اعران  3کنند؛ می رد را کند می ایجاد  تجارت  در 2مداخله   برای ایبالقوه  لعا

ناتوانی در اعران، در     که طبق تریپس وقتی نتوان از حقوق معنوی اعران کرد، این  چرا
 کند.جریان تجارت اخالل ایجاد می

 
 رايتوضعيت حق معنوي در ن ام کپی -2
ــعیت حق معنوی در      یا،    4در این گفتار وضـ تان ــور بری یا       یاالت ا کشـ ــترال نادا و اسـ  متحده، کا

 شود.بررسی می
 
 

                                                                                                                       
 .95 ص ن،یشیپ رضا،یعل ،یوادقان محمدزاده. 1

2. Interference. 

3.  Colston, Catherine, op.cit, P.273-274. 
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 وضعيت حق معنوي در بريتانيا -1-2
حقوق معنوی راه خود را در کشـــور   1988ها و اختراعات رایت، طرحبا تصـــویب قانون کپی 

ستثنائات و محدودیت انتظار می که یااندازهبهبریتانیا باز کرد، هرچند نه  ای فراوانی به هرفت. ا
ــ ــل متن قانون   مصـ ــدهادیق حقوق معنوی این قانون، توسـ که بر اعمال حقوق معنوی     واردشـ

 شده است. قائلمحدودیت زیادی 
ــت داده اختصــاص معنوی حق بحث به را 89 تا 77 ها )مواد(بخش 1988 قانون    حق 4. اس

ــاب ــاب با مقابله ،(83-80( )تمامیت) اثر به آمیزتوهین برخورد به اعتران ،(79-77) انتس   انتس
 و مصــادیق و شــناخته قانون این در( 85) هافیلم و هاعکس محرمانگی حق و( 84) واقع خالف
 در کهچناناســت. در این قانون آن شــدهداده شــرح هاآن اســتثنائات چنینهم و تحقق شــرایل

 ای عدول حق اثر، افشــای حق پیرو نظام حق مؤلف مرســوم اســت، مصــادیقی مانند کشــورهای
 نیامده است. ،اثر اصالح
بوده و  بارز بســیار ابهام و پیچیدگی در معنوی حقوق از بریتانیا حمایت ،1988قانون  در 

ــی دارند. مواد  ــوع معنوی حقوق در مورد مذکور  مواد آن نواقصـ  الزامات  از تعدادی  موضـ
ــتند. برای مثال،   حقوق این دامنه  محدودکننده   موانع عنوانبه  الزامات  این که  بوده عملی  هسـ

که  گیرد. درحالی، نقض حق صورت نمی 1در مورد حق انتساب، حق تا زمانی که اعالم نشود  
                                                                                                                       

 به هک یکتبـ قالب در یرسمـ صورتبه دیبا انتسـاب حق اعـالم. باشدیم assertion اعالم، واژه یسیانگل معادل . 1

 به. ـودشیم انجام اثر( یماد حقوق) ـتیرایکپ انتقال هنگام که یاهیاعالم لهیوسبه ای باشد رسدیم مؤلف یامضا

  .باشد ادعاشده و «افهار» مکتوب طوربه ابتدا که ردیگیم قرار تیموردحما یصورت در انتساب حق یعبارت

 و قیتصد انتساب، حق شرطشیپ سیانگل 1988 قانون 78 ماده 1 و 2 یبندها برابر( 187ص ن،یشیپ مجنده،یبیحب)

 هک گرید صورت هر و مخفف مستعار، اسم کامل، صورتبه نام ذکر. اوست خود توسل دآورندهیپد تیهو اعالن

 حلـهمر در و عمالً. ستین یو نام درج انتساب، حق ثبوت شرط قطعاً. است الزم شود، دآورندهیپد ییشناسا موجب

 ودخ به را موردادعا اثر انتساب تواندیم چطور ننموده، آشکار را خود تیهو ینحو به که یادآورنـدهیپد اثبات،

 او نام هک کند ثابت نتواند اگر...  و سندهینو هنرمند، کارگردان، از اعم مؤلف»: داردیم اعالم فـوق ماده کند؟ ثابت

 اثبات در ده،یگرد ذکر اثر یرو باشد صیتشخقابل وضوحبه که یگرید روش ای کلمه دیق امضا، ازجمله ینحو به

 تیموفق عدم یمعنا به نام درج عدم که است مشخص ماده صراحت از. «بود نخواهد موفق یدادرس انیجر در نقض

 توسل نام جدر ،یاثبات لیدل یعبارت به نداشته، انتساب حق هدآورندیپد کهنیا نه است انتساب حق نقض یدعوا در

 ساالر .کند کسب یتیموفق تواندینم گرید لیدال به تمسک با نام، درج عدم صورت در و است دآورندهیپد خود

 ،تانو انگلس رانیا یدر نظام حقوق یو هنر یآثار ادب دآورندگانینقض حقوق پد یقیمطالعه تطب ،یختم گل پور

 .53-52 ص ،(1390جنگل، انتشاراتن: )تهرا
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ــیون برن می 5ماده  ــوع هیچبرداری و بهبهره»گوید: کنوانس ونه گکارگیری حقوق نباید موض
ـدآورنده  از حمایت دامنه«. تشریفات باشد ـوان  تحت پدی ـی  حق عن ـت  و سرپرست  اثر تمامی

 نظام رد حق دو این تحقق تنهانه. است مؤلف حق نظام از محدودتر بسیار یتراکپی نظـام در
ــرایطی امکان  تحت  رایت کپی قامه   بلکه  اســـت، پذیر شـ ــوص  ینا در دعوا ا  تابع  همخصـ

 1.است خاصی تشریفات
 رقمتف و پراکنده معنوی، حقوق مورد در این کشـــور گذاریقانون نظام تئوری، منظر از 
 حمایت 2یگانگی آلمانی مدل از این کشــور حمایت،زمان مدت وضــوعم با. در رابطه اســت
ــت، مادی  حقوقزمان  مدت  معادل  معنوی حقوق از حمایت  زمان  . مدت کند می  اگرچه  اسـ
ــاب خالف واقع به مقابله حق ــال 20 مدت با انتس ــت حمایت قابل مؤلف حیات از بعد س . اس

گاه    ( علیرغم86)بخش  ید گانگی،  د یاً  1988 قانون  ی  معنوی حقوق و مادی  حقوق بین قو
سه     3.شود میقائل تفاوت  شورهای پیرو نظام حق مؤلف مثل فران حقوق معنوی معموالً در ک
ست، اما در کشورهای پیرو نظام کپی  دائم ست به حمایت از حقوق مادی.  ی ا رایت محدود ا

ــه در ماده        معنوی  خود بر دائمی بودن حقوق 121-1برای مثال، قانون مالکیت فکری فرانسـ
در حقوق آلمان هم هرچند در خصوص مدت حقوق معنوی تصریحی    4تصریح کرده است.  

قانون مالکیت فکری آن کشــور که حق مؤلف را شــامل  11وجود ندارد، اما با توجه به ماده 
همان  64داند و ماده منافع شــخصــی و معنوی پدیدآورنده نســبت به اثر و اســتفاده از آن می 

داند، ســال پس از فوت پدیدآورنده منقضــی می 70طورکلی لف را بهقانون که مدت حق مؤ
رسـد مدت حمایت از حقوق معنوی در این کشـور برابر با مدت حمایت از حقوق   نظر می به

 5مادی است.
مواد     هم   ین  نونی   چن ــا ــه مربوط   ق ین   خســــارت، جبران   ب    معنوی    و مــادی حقوق   ب
ــوب 6نقض مادی، حقوق به تجاوز. شـــوندمیقائل تمایز  ــا ضـــمانت محســـــــ   شـــده، امــــ

ــاداجرای   ــدهن ــه       گرفتن    ی ــه ب ــه       حقوق معنوی، ن  عنوان نقض تعهــد        عنوان نقض، بلکــه ب

                                                                                                                       
 .131 ص ،(1388 سمت، انتشارات: تهران) ،یهنر و یادب تیمالک حقوق ستار، زرکالم،.  1

2.  Monism. 

3. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.107-108. 

 .138 ص ن،یشیپ ستار، زرکالم،.  4

 .همان . 5

6. Infringement. 
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ــود.در مقابل دارنده حق تحلیل می     1قانونی  ــدور امکان  2شـ حق به  تجاوز  برای منع قرار صـ
س  جبران ای برایویژه یقانونماده اما ،شده شناخته  1988 قانون 103 بخش در تمامیت  ارتخ

ــرر و غرامت و ــدهبینییشپ ض ــت نش ــودمی منتهی جالبی نتایج به نکته این .اس  یک رایب. ش
 حقوق هب تجاوز برای عادی خسارت  جبران وسیله  منع،قرار به یابیدست  الیی،سیویل  کشور 
ست،  معنوی شور  یک در اما ا سیله   کامن ک سارت، و  نقض عادی برای جبران الیی ادعای خ
ــت( دیما حقوق) رایتکپی ــتثنا با. اسـ ــارت در کردن اسـ  معنوی، حقوق مورد ادعای خسـ

 3.دهندمی کاهش شان حقوقی نظـــــام در حقوق معنوی را قانونی جایگاه الکامن کشورهای 
ــتمل 4اییده عدهبه عقالبته  ــارت  5منع برقرار، نقض تعهد قانونی مشـ و حکم به پرداخت خسـ

 7شود.می 6)جبران خسارت(

                                                                                                                       
1. Breach of statutory duty. 

Definition: Breach of a duty imposed on some person or body by a statute 

(www.oxfordrefrence.com). 

 تعهد ای فهیفو نقض یعبارت به. شودیم لیتحم شخص به قانون موجببه که یافهیوف نقض: یقانون فهیوف نقض فیتعر

 .دکنیم وارد صدمه و بیآس یگرید به قانون نقض جهیدرنت که است یشخص توسل شدهانجام جرم بهش ،یقانون

. است نموده میتقس انتشار ای عیتوز و اجرا اقتباس، و دیبازتول حقوق یکل دسته سه به را یماد حقوق سیانگل 1988 قانون 16 بخش

 صاحب اجازه بدون ماده نیا در مصرح یانحصار حقوق از کیهر انجام» به (infringement) نقض الذکرفوق ماده 2 بند در

 یقانون فهیوف نقض عنوان تحت یمعنو حقوق نقض اما( 7ص ن،یشیپ ،یختمگل ساالرپور. )«است شدهفیتعر حقوق نیا

 گذارقانـون اچر کهنیا( 52 همان،. )است نشدهینیبشیپ آن یبرا خسارت و موقت دستور جز ییاجرا ضمانت و است بیتعققابل

 ینحصارا حقوق گرفتن دهیناد یمعنا به نقض که است نیا کرده استفاده یمعنو حق نقض یبرا یجرم شبه نهاد از سیانگل

ت و است بیتعققابل( یمدن تیمسئول) جرم شبه قالب در گاه دآورنده،یپد  ـودب خواهد خسـارت جبران موجود، یاجرا ضماـن

 .کرد یبررس یمدن تیمسئول قالب در را یفکر تیمالک حقوق نقض توانیم زین رانیا یحقوق نظام در کهچنان(. 6ص همان،)

 ،یمحمد پژمان و یوادقان محمدزاده رضایعل ترجمه ت،یرایکپ و مؤلف حقوق یقیتطب فرهنگ گران،ید و یمار کرنو،. 2

 .212(، ص 1390)تهران: انتشارات دانشگاه تهران،

3. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.108. 

4. Waelde, Charlotte & Others, Contemporary Intellectual Property: Law and Policy, 

(Oxford: Oxford University Press, 2013), P.104. 

5. Injunction. 

6. Damages. 

رت وه بر جبران خساکشور عال نیاست. در ا دتریو شد ترسخت فرانسه مثل یکشور در یمعنو حق نقض یضمانت اجرا .7

 دیتول مجازات. (ArtL335-2 to Art L335-10)است  شدهینیبشیپ ینقض حق معنو یهم برا یفریمجازات ک ،یمدن

 .است ییوروی هزار 300 مهیجر ای زندان سال 3 حق، نیا ناقض آثار صادرات و واردات و فروش و یمعنو حق ناقض یهاچاپ

http://www.oxfordrefrence.com/
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عمدی  تقریباً معنوی حقوق بادر رابطه  1988قانون  محدودیت و یدگیرسد پیچ می به نظر 
 در گیریجهت و تعهد نبــــود. است معنوی حقوق عرصه در گذاریسیاست در ابهام گربیان و

ــطح ــت  س ــیاس ــنیبه گذاریس   عنویم حقوق از حمایت بادر رابطه  بریتانیا قانون اولین در روش
تدو     1.دارد وجود ناگونی در  مل گو قانون   عوا ناقص مقرره حقوق معنوی در  دخیل    1988ین 
ــنعت کپی     بوده رایت در تبانی علیه حقوق معنوی مؤلفان در زمان تهیه      اند. قدرت دارندگان صـ
ست. در ابتدا قانون   نویس قانون بهپیش شهود ا ست منافع گذار بریتانیا میخوبی م مؤلفان را  خوا

سته  گونه که شایشد، نتوانست حقوق معنوی را آنیمدنظر قرار دهد، اما با فشارهایی که وارد م
  که انداعطاشده  ایگونهبه حقوق این دانان،حقوق از یکی یدهبه عققرار دهد.  موردتوجهاست،  

شار  و اجبار و میلیبی روی از سهیل  برای را راه و بوده ف  شرط  اند.بازکرده تجاری مالحظات ت
ساب،  حق اعالم ستثنائات  انت ض  امکان و ا سمی  اعران شامل  اعران یا ایتر  را اادع این غیرر
شور  چنینهم .کندمی تأیید  هایامنظ درشده  شناخته  معنوی حقوق سایر  در مورد اتخاذ این ک
 2.است نکرده ریسک السیویل
های انتسـاب، تمامیت و مقابله با انتسـاب خالف واقع دارای دیدگاهی دوگانه هسـتند.     حق 

ــوند، اما این حقوق فقل در   فاهراً و از منظر کلی به مؤلف اعطا می   حق  3در وهله اول، این   شـ
مثالً اثر به عموم عرضه   3است که اعمال مشخصی نسبت به اثر اتفاق بیفتد،      اعمالقابلصورتی  

شود.       ــوم مخابره  شود یا به عمـــ صادیق در  یدرحالشود، با اثر معامله تجاری  که وجود این م
 ضرورت ندارد.ال و فرانسه کشورهای سیویل

 شوند:حق انتساب و تمامیت در این موارد اعمال نمی
 یجادشده توسل کامپیوتراهای کامپیوتری و آثار برنامه -1
ق  توانند ادعای حکنند، نمیمستخدمان: مستخدمانی که آثاری در جریان استخدام خلق می   -2 

ستخدم تا     ساب نمایند. همچنین م شده شناخته  عنوان مؤلف اثربه که یزمانانت در امیت ، حق تمن
رایت اســت و بنابراین ملزم ، کارفرما دارنده اولیه کپی79با چنین اثری ندارد. طبق بخش  رابطه

 4نیست هویت مؤلف را مشخص کند.
 گزارش وقایع روزانه-3

                                                                                                                       
1. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.109. 

2. Colston, Catherine, op.cit, P.272. 

3. Ibid, P.62. 

 .203 ص ن،یشیپ گران،ید و یمار کرنو، .4



173 

 

 يحق معنوراجع به رايتينظام کپ يعمل يهرو يلتحل 

ا،  هنامه، لغتهاالمعارفدائرهو انتشار در   هاها، مجالت و سایر گاهنامه انتشار اثر در روزنامه  -4
 1های ساالنه و سایر آثار اشتراکی منبعکتاب
، به  2شود: اثر برای عموم اجرا شود  گونه مواقع اعمال میدر اکثر موارد حق انتساب در این  

شود    ضه  شود ، از اثر بهره3عموم عر . این حق در مورد اجرای عمومـــــی آثار  4برداری تجاری 
 5د.شویل غیرعملـی بودن اعمال نمیبه دلموسیقایـی 

به  ا اعران است، ام  قبول موردانتقال بودن حقوق معنوی یرقابلغکه اصل  در بریتانیا، با این 
ـران ه است ک این معنوی حقوق از اعران شده است. نتیجهیرفتهپذبسیار گسترده  شکل  در ناش

ــانقراردادها ــتری زنیچانه قدرت یش .  کنندمی تحمیل مؤلف بر را قرارداد مفاد و یداکردهپ بیش
 محدود را معنوی حق عملی اهمیت یطورجدبه معنوی حق از اعران قانونی و رســمی امکان
  معنوی حقوق تمامی. اســت گســترده بســیار ،6آلمانی مدل خالفبر بریتانیا در اعران. کندمی
 نکرده دتولی هنوز که آثاری به نســبت معنوی حق از تواندمی مؤلف حتی. هســتند اعران قابل

در این کشور و سایر کشورهای تابع سنت حقوقی       7.(آینده آثار به نسبت  عرانا) کند اعران
صراحت در قوانین و مقررات مرتبل با ال، امکان اعران و انصـراف از حقـوق معنـوی به   کامن
فع نتواند کتباً و با امضــای فرد ذیشــده اســت. هریک از حقوق معنوی میبینییشپرایت کپی

ــقاط   ــود. این اس ــقاط ش ــخص، یا تعدادی از آثار  یا اعران می اس ــبت به یک اثر مش تواند نس
  تواند با سند غیررسمیچنین میمشخص و موجود و حتی آثار آینده باشد. اسقاط و اعران هم

ــورت گیرد )بندهای         ــل به حقوق قراردادها صـ رایت،   قانون کپی  87ماده   4 و 3، 2و با توسـ
 8انگلیس(. 1988ها و اختراعات طرح

                                                                                                                       
1. Dworkin, Gerald, op.cit, P.252-253. 

2. Performing in public. 

 «میمستق رطوبه» یرسان( که عبارت است از اطالعرکیس ایرقص  ،یقیموس ،ی)ادب ی: عرضه اثر فکریعموم یاجرا فیتعر

 گران،ید و یارم کرنو،) اوست اجازه مستلزم و مؤلف انحصار در که یعمل ؛یونیزیتلو تماشاگران شنوندگان، ان،یتماشاچ به

 .(70ص ن،یشیپ
3. Issuing to the public. 

4. Commercially exploiting. 

5. Ibid, P.248. 

6. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.107. 

7. Ibid, P.106-107. 

8. Colston, Catherine & Middelton, Kristy, Modern Intellectual Property Law, (London: 

Cavendish Publishing,2005), P.402. 
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ست. برای مثال درست      ان حتی در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف هم پذیرفته اعر  شده ا
توان طبق شــرایطی از آن اعران اســت، اما می 1انتقالاســت که حق معنوی در فرانســه غیرقابل

 121-1گیرانه مجاز است. ماده  کرد. اعران جزئی از حقوق معنوی تحت شرایل بسیار سخت   
ق با قرارداد این معنا که ح کند، بهقال بودن حقوق معنوی را تصریـح میانتقانون فرانسه غیرقابل

قانون این کشـور    132-11شـده اسـت. ماده   وجود اعران جزئی پذیرفتهشـود، بااین منتقل نمی
بل  ما اعران مؤخر  را مجاز نمی  2اعران از ق ند ا ما دکترین در این مورد   مجاز اســـت؛   3دا ا

ــی معت ــینینظرات مختلفی دارند. بعض ــران   4قدند اعران پیش ــت. درهرحال مفس هم ممکن اس
ــینی ــد.   5همگی اعران پس ــش آگاه باش را قبول دارند، چنانچه مؤلف از آثار و عواقب اعراض

رایل طور ضمنی از شتواند بهاعران باید در قالب کتبی باشد، اما رضایت مؤلف به اعران می
ن انتقال اســت امکااگرچه این حق غیرقابل رابطه با حق انتســاب برای مثال، در 6اســتنباط شــود.

ــه این حق را دارد که اعران را     نقض  »اعران از اعمال این حق وجود دارد، اما مؤلف همیشـ
و تقاضــای ذکر نامش را داشــته باشــد، البته با جبران خســارت طرف مقابلش در قرارداد. « کند
  لف خود را پشت نام مستعار پنهاننام است یا مؤگوید وقتی اثر مؤلف بیقانون می 113-6ماده 
تار   کند از حقوق معنوی می ــ نمایندگی از او مأمور اعمال       به  7اش اعران نکرده، بلکه ویراسـ

یری در گرابطه با حق افشا گنجاندن شرطی که به ناشر حق تصمیم     در 8اش است. حقوق معنوی
ست، زیرا این      شورت با مؤلف را بدهد ممنوع ا سخه نهایی بدون م شرط مؤلف را الزام   مورد ن

کند که از قبل از حقوقش اعران بکند. در حقوق آلمان نیز اعران تحت شــرایل خاصــی  می
ــن اســت اما  پذیرفته ــنی )از قبل( ممکـــ شــده اســت. در حقوق این کشــور هم اعران پیشــیـــ

ــه الزامهیچبه  تانی       وجـــــ ــ بازسـ یا  مانی  ــی بل اعران    نمی 9آور نیســــت. حق پشـ ند از ق توا
 .Art4210)(2§شود 
 

                                                                                                                       
1.  inalienable. 

2. waiver in advance. 

3. posterior waiver. 

4. ex ante. 

5. ex post. 

6. Salokanel, Marjut & others, "Final Report",PDF file(2000), P.51. 

7. editor. 

8. Ibid. 

9. the right to retract. 

10. Ibid, P.68. 
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 متحدهياالتاوضعيت حق معنوي در  -2-2
 بودند باور نای گران براز تحلیل بسیاری. نپیوست برن کنوانسیون به 1989 سال تا متحدهیاالتا 

سیار زیادی  حقوق معنوی تفاوت مورد متحده دریاالتا که شورهای  سایر  با ب  ندارد الکامن ک
شور  موجود قانونی محدود حمایت و الکامن رویه که و معتقدند ستق  حمایت در این ک   یمغیرم

 مکرر 6 ماده با ماا کنند،می فراهم استرالیا  و انگلیس به نسبت  حقوق این مورد در بیشتری  نسبتاً 
 1.ندارند مطابقت برن کنوانسیون

سیون  به 1989 سال  در متحدهیاالتا الحاق زمان در    در این کشور  مبهم موضع  برن، کنوان
 هایگروه قدرت شــد.می محســـــــوب  المللیبین نارضــایتی عوامل از معنوی، حقوق بارابطه 
ــنعت  دارنده  ــور در رایت کپی صـ ــ و کردند می تبانی  معنوی حقوق علیه  که  این کشـ   ویبتصـ
ــمی به        متعاقب     معنوی، حقوق از محدود  حمایت   منظورقانون حمایت از هنرمندان آثار تجسـ
  شــخصــی  منافع که کردمی اســتدالل متحدهتیاال. اآوردبه وجود  مبهم موضــعی و موقعیت
ــل مؤثری طوربه مؤلفان ــایر توس   حقوق زا حمایت خاص قوانین اتخاذ به نیاز بدون و قوانین س
 2.شودمی حمایت معنوی
ست که محدوده    ی کامنهاشبه جرم در مورد   ضروری ا   یهاشبه جرم الیی ذکر این نکته 
ت است.  رایتر از سایر کشورهای پیرو نظام کپی  الیی در این کشور در حال حاضر وسیع   کامن

های آمریکا به حریم خصــوصــی یا حق   و رقابت غیرمنصــفانه، دادگاه هتک شــهرتیراز غبه
 5کنند.برای حمایت از حقوق معنوی استناد می 4و حقوق شخصیت 3خلوت

ضوعه    متحده، حق معنوی را بهیاالتااولین قانونی که در   سم صورت مو شناخ به ر ،  تیت 
ــت. این قانون، تنها قانون فدرال در مورد حقوق             ــمی اسـ قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسـ

اســـت، بنابراین دامنه شـــمول آن وســـیع  اعمالقابلو فقل در مورد آثار بصـــری  6معنوی بوده
 نیست.

                                                                                                                       
1. Dworkin, Gerald, op.cit,P.239. 

2. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102. 

3. Privacy. 

4. Personality rights. 

5. Dworkin, Gerald, op.cit, P.235. 

6. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.137. 
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 2حق اسـت: حق انتسـاب و حق تمامیت. حق انتسـاب در این قانون به     2قانون فوق شـامل   
ده ادعای پدیدآورن -ادعای پدیدآورندگی )انتساب اثر به خود( ب -شود: الفیی میراه شناسا

 نبودن اثری که به وی منتسب شده است )مقابله با انتساب خالف واقع(.
 پدیدآورنده اثر تجسمی:»گوید: می (a) 1بخش یرزاین قانون در  
 ( این حق را دارد:1)

 )الف( اثر را به خود منتسب کند.
 عنوان پدیدآورنده اثر تجسمی که خلق نکرده ممانعت کندستفاده از نامش به)ب( از ا

 جریان در( بصـــری) تجســـمی اثر مؤلف عنوانبه نامش از اســـتفاده از که دارد را حق این( 2)
یت  به  لطمه  به  منجر که  اثر در تغییر نوع هر یا  حذف  تحریف، ــهرتش یا  حیث ــمی شـ   ود،شـ
 و کند، جلوگیری

 :که اردد را حق این( 3)
یت  به  لطمه  به  منجر که  اثر عمدی  تغییر نوع هر یا  حذف  تحریف، هرگونه  از( الف)  یا  حیث

ــهرتش ــودمی شـ  آن نقض اثر آن عمدی تغییر یا حذف تحریف، هرگونه و کند جلوگیری شـ
 و است حق
 مدیع تخریب هرگونه و کند جلوگیـــری شـــدهشناختـــهباشهرت  اثر تخریب هرگونه از( ب)
 .باشدمی حق آن نقض اثر آن احتیاطانهبی زحدایشب یـا
صری  اثر مؤلف تنها(: »b) بخش زیر طبق  دارد؛ را اثر آن در( a) بخش زیر در مذکور حقوق ب
 .نباشد یا باشد اثر( مادی حقوق) رایتکپی مالک مؤلف چه

ــل مــذکور حقوق(: »d) بخش زیر 1 بنــد مطــابق   حیــات زمــان تــا( a) بخش زیر توسـ
 .«است حمایت قابل پدیدآورنده

 ذکر ار اســترداد و افشــا حق بریتانیا، اختراعات و هاطرح رایت،کپی قانون همانند قانون این  
ســـــاب   حق بر عون در و نکرده شد، می مؤلف حیات مدت به محدود کـــــه تمامیت و انت  با
 2.کندمی تمرکز

                                                                                                                       
1. Subsection. 

2. Rigamonti, Cyrill,"Deconstructing Moral Rights", Harvard International Law 

Journal,Vol.47,Number2 (2006), P.405. 
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ی  اطور گســتردهعلیرغم اختالف در دامنه حقوق، طرح مفهومی حق انتســاب و تمامیت به 
قاره     1از طرح پای  ــورهای ارو یت می  حقوق معنوی در کشـ کند. حقوق معنوی، حق   ای حما

قوق  رایت اســـت )حرایتی اســـت. حق معنوی مســـتقل از مالکیت کپیمؤلفان واقعی آثار کپی
ست      شخاص جهت که نمیینازامادی( و برای مؤلفان از حقوق مربوط به شخصیت ا   تواند به ا

ضایی   شود. به ثالث منتقل  شبیه رویه ق سه، آ  اعالوه رژیم اعران آمریکا  لمان یجادشده در فران
ست و   سی که اعران مطلق و بدون قید  نظامبهو ایتالیا ا شرط  انگلی ست.     و  شبیه نی را پذیرفته 

ــد به   طریق کتبی و با امضای مؤلف باشد. اثر   اگرچه اعران حقوق معنوی مجاز است، اما بایــ
 شــود باید معتبر، صــحیح وهایی که اعران بدان منظور اعمال میو اســتفاده باید معرفی شــود

ــری و حقوق معنوی             ــی بین قانون حمایت از هنرمندان آثار بصـ ــاسـ ــد. تفاوت اسـ قانونی باشـ
شورهای اروپای  ضیق نظام حقوق معنوی    قاره ک سیار م سل این قانون    اای، دامنه ب شده تو یجاد

 .شودمی اجرا تجسمی آثار مورد در لفق حق این که توضیح این با 2است.
.  شود  همف این کشور  تاریخی و سیاسی   بستر  در باید آمریکا در معنوی حقوق بحث ماهیت 

ــلی ویژگی ــیون اجرای قانون  اصـ کا  1988 برن کنوانسـ گاه    ،3آمری ید قل گرا   » د . بود 4«حدا
  که ینر امگ آید، نمیبه وجود   آمریکا  رایت کپی قانون  در تغییری هیچ دیدگاه،   این موجب به 

  رایتکپی قدرتمند صـــنایع میان در. باشـــد 5ضـــروری مطلقاً برن کنوانســـیون با مطابقت برای
  قبولیغیرقابل و عمده مشکالت  مکرر 6 ماده تصویب  گفتمی که فیلم صنعت  ویژهبه آمریکا

  علیه جریانی برن، کنوانســیون اجرای قانون تصــویب با .آمدبه وجود  هراســی کند،می ایجاد را
س  کامل اجرای بگویند آمریکایی نظرانصاحب  شد  منجر که افتاد راه قانون این  برن یونکنوان

 دیدگاه از حمایت. بود مکرر 6 ماده اجرای عدم همان جریان این نظر البته. اسـت  غیرضـروری 
  اعالم هم 6فکری مالکیت جهانی سازمان کل  یردبتوسل   حتی مکرر، 6 ماده کامل اجرای عدم
  وعهموض  قانونی مواد ندارد ضرورتی  آمریکا متحدهیاالتا برای من،ازنظر »: گفت شان ای. شد 
سیون  مکرر 6 ماده با تطابق برای معنوی حقوق از حمایت برای صویب  برن کنوان مواد  7.«کند ت

                                                                                                                       
1. Design. 

2 .Ibid, P.406. 

3 .Berne Convention Implementation Act 1988. 

4. Minimalist. 

5 .Absolutely necessary. 

6. Dr. Arpad Bogsch. 

7. Dworkin, Gerald, op.cit, P.239-240. 
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ــمی مدت حمایت تا زمان حیات پدیدآورنده محدود                     قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسـ
 است. شبه جرمطور نزدیکی شبیه حمایت هجهت بینازاکند و می
 
 وضعيت حق معنوي در استراليا -3-2
قانونی    طه مواد  لب      در راب قا ــالح کپی  »با حق معنوی در  یت )حقوق معنوی( قانون اصـ   1«را

دسامبر همان   21شده و این قانون از  یبتصو توسل پارلمان فدرال استرالیا    2000مصوب سال   
ــال الزم ــترالیا 1968 رایتیکپ قانون قانون، ینا 2االجرا گردید.س ــایی  جهت را اس ــناس   حق ش

 .نمود اصالح معنوی
 4نمود. 3تصویب 1935امضا و در سال  1928استرالیا نسخه رم کنوانسیون برن را در سال  
انجام   1959الی  1958های با حقوق معنوی در سال  در رابطهمالحظاتی را  5کمیته اسپایسر   

ر د شونـــد. داده پوشش قانون متن در مندنظام صـــورتبه معنوی که حق توصیه نکرد داد، اما
ـال   ـون کپی   یهنگام 1968س ـن قان  9رایت استرالیا تصویب شد، احساس شد که بخش که اولی

حمایت الزم برای حقوق معنوی بوده را اعطا کرده  هرآن چهبا انتســاب خالف واقع،  در رابطه
آمده بود، اما  1968رایت ف واقع برای اولین بار در قانون کپیحق مقابله با انتساب خال  6است. 

 وارد متن قانون نشدند. 2000سایر حقوق معنوی تا سال 
  به منجر شروع شد که   1980 دهه اوایل از استرالیا  قانون کنونی موادبه سمت   حرکت سیر  

ته ( معنوی حق ورود مخالف ) منفی گزارش یت کپی قانون  بازنگری  کمی  1988 الســـ در 7را
ــد ــی کمیته این 8.شـ ــال در معنوی حقوق بادر رابطه  گزارشـ ــر 1988 سـ  آن در که کرد منتشـ

(  ستند ه انگلستان  قضایی  رویه مشابه  جهتینازا که) موجود قوانین گفتند 4 به 5 قاطع اکثریت
ــویب  به  نیازی  و بوده کافی  مکرر 6 ماده  با  انطباق  برای ــد نمی خاص  معنوی حقوق تصـ  .باشـ
جه نت حث  ریگیی ته  برانگیزب یت کپی قانون  بازنگری  کمی یا   را ــترال ته ک نظر با  اسـ   ویتفورد می

                                                                                                                       
1 .Copyight Amendment (Moral Rights) Act 2000. 

2. Adeney, Elizabeth,"Defining the shape of Australia's moral rights: A review of the 

new laws", Intellectual Property Quarterly, Issue.4 (2011), P.2. 

3. Ratify. 

4. Ibid. 

5. Spicer Committee. 

6. Ibid. 

7. Copyright Law Review Committee. 

8. Ibid. 
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ستان ) ستقیم  تعارن در( انگل سترالی  برجسته  دانانحقوق از یکی توسل  و بوده م ستدالل  که اا  ا
ــترالیا کردمی ــت، مکرر 6 ماده ناقض اس ــیدهبه چالش  اس ــد کش ــجم 1.ش  برای اقدام ترینمنس

ــویب  ــد 1990 دهه  در انونق  در معنوی حق تصـ   این 2000 قانون  در معنوی حقوق امعمال . شـ
 .باشدمی آلمانی دیدگاه شبیه بسیار که است یگانگی دیدگاه گربیان کشور،
  بخش از 1 بخش جایبه استرالیا،  2000 مصوب (« معنوی حقوق) رایتکپی اصالح  قانون» 
صالحات  با وشده  شروع  189 صلی  قانون) 1968 ترایکپی قانون به تغییراتی و ا  شده  الحاق( ا

ــت ــال در اگرچه  یبه عبارت   دارد، را معنوی حقوق هم 1968 قانون  لذا . اسـ  بار  اولین 1968 سـ
 مواد وشــده اصــالح 2000 ســال قانونازجمله  متعدد قوانین توســل دفعاتبه اما شــدهیبتصــو

 در استرالیا قانون .است شده ملحق( به آن معنوی حقوق) 2000 سال قانون موادازجمله  دیگری
شورهای  سایر  بین صل  ال،کامن ک ضیح  در قانون ترینمف سام  تو   جبران و نقض معنوی، حق اق

  هنوشت  این در هاآن کامل شرح  امکان آن( مواد) هابخش زیاد شمار  به توجه با و است  خسارت 
 هســ از دعبارتن قانون این در معنوی حقوق. شــودمی بحث آن از مختصــر طوربه و ندارد وجود
ساب،  حق ساب  با مقابله انت سبت  هم حق سه  این. تمامیت و واقع خالف انت   هم و ثرا مؤلف به ن

  نقض خسارت  جبران و نقض حمایت،زمان . مدتشود می اعمال( مجری) اجراکننده به نسبت 
ــدام به نسبت  معنوی حق  هب مختص های )مواد(بخش و شده یکتفک مجری، و مؤلف از هرکــ
 :195AMبخش  طبق معنوی، حق از حمایتزمان مدت مورد در مثالً. دارد را خود

 .شدبا زنده مؤلف که است زمانی تا سینمایی فیلم بادر رابطه  مؤلف اثر تمامیت حق .1»
ــایر با در رابطه   مؤلف اثر تمامیت   حق .2 ــینمایی  آثار  از غیر آثار  سـ   حمایت  زمان  مدت  تا  سـ

 .است حمایت قابل مادی حقوق
مامیت   حق از غیر) عنویم حقوق .3 یت  زمان  مدت  تا ( ت یت کپی حما بل  ( مادی  حقوق) را  قا

 .«است حمایت
ما   یت    مدت  ا ما نده  یا  مجری مورد در معنوی حق از ح   195ANA بخش طبق اجراکن

فاوت دارد.   طه  ت ــه مؤلف، معنوی حق نقض با در راب ماده( وجود  بخش ســ   بخش. دارد )
195AO ــاب، حق نقض مورد در ــاب با مقابله حق نقض مورد در 195APبخش  انتسـ   انتسـ
 .است تمامیت حق نقض مورد در 195AQ بخش و واقع خالف
 

                                                                                                                       
1. Dworkin,Gerald, op.cit, P.238&239. 
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 وضعيت حق معنوي در کانادا -4-2
  الال و ســیویلو ارتباطی بین دیدگاه حقوق معنوی در نظام کامن 1کانادا از بعضــی جهات، پل 

ــور کامن      می ما قوا  زند. اگرچه در وهله اول یک کشـ ــت، ا ــول  الیی اسـ ــل اصـ نین آن توسـ
ظام اســت. قضــات برجســته کانادایی از هردو ن قرارگرفتهالیی ایالت کبک تحت تأثیر ســیویل

جلّی یافته  شان تها گاهی اوقات در تحلیل حقوقیال هستند و پیشینه آنال و سیویلحقوقی کامن
نادا در اند. کاشته ال نیز امعان نظر داهای سیویل ها هنگام بررسی حقوق معنوی به نظام است. آن 

سخه رم  که به نالیی بود که حقوق معنوی را تصویب نمود، وقتی اولین کشور کامن  1931سال  
مکرر کنوانســیون برن  6طور بســیار نزدیکی از ماده کنوانســیون برن ملحق شــد. این قانون به 

شده  یهتهعف ض ین دلیل که مبهم بوده، بابه اپیروی نمود، اما توسل یک وکیل پیشتاز کانادایی 
اندازه تند ازیشبواقع شد. گرچه این ارزیابی ممکن است    موردانتقادو در عمل بالاستفاده بود،  

 انونق اصــالح بحث کههنگامی بعد، قرنشــد. نیمباشــد، اما حقوق معنوی با موفقیت اعمال می
 و فافشــ باید و هســتند مهم مادی حقوق اندازهبه معنوی حقوق» کرد اعالم گزارشــی شــد،

 .شد تصویب 1985 رایتکپی قانون کهاین تا 2«شوند قدرتمندتر
ــالح 2016 ژوئن 22 تاریخ  دربار   ینآخر که  قانون  این  ــدهاصـ  و 14.1 های بخش در ،شـ
یان به   14.2 ند . پردازدمی معنوی حقوق ب یت    حق 14.1 بخش 1 ب مام به   را انتســــاب حق و ت
 اما شـــوند، منتقل توانندنمی معنوی حقوق: »14.2 بخش 2 بند طبق. اســـت شـــناخته یترســـم
ــرف به : »بخش همین 3 بند  موجب به . «نمود اعران ها آن از جزئی یا  یطورکلبه  توانمی صـ

قال  یت کپی انت ــورت معنوی حق از اعران اثر،( مادی  حقوق) را ند . «گیردنمی صـ   بخش 1 ب
  حقوق) رایـت کپی از حمایـت  مدت انـدازه به معنـوی  حـق  از حمایت مدت: »گویـد می 14.2
 به نســبت تمامیت و انتســاب حق 17.2 و 17.1 هایبخش موجببـــــه چنینهم. اســت( مادی

 .استاعمال قابل هم( مجریان) اجراکنندگان
ر  د که یصــورت به هماندر حقوق کانادا هم امکان اعران و اســقاط حقوق معنوی تقریباً  

برداری از حقوق  ر، قراردادهای بهرهحقوق انگلیس مرســـوم اســـت وجود دارد. در این کشـــو
صریح از حقوق معنوی همراه      دائمطور مادی اغلب به صراف و اعران  شروطی نافر بر ان ی با 

                                                                                                                       
1.  Bridge. 

2.  Dworkin,Gerald, op.cit, P.243. 
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طور ضمنی از حقوق معنوی اعران کرده و کتبی بودن  توان صریحاً یا به چنین میهم 1هستند. 
 2اعران لزومی ندارد.

   
 رايتدر ن ام کپین رات موافقان و مخالفان حق معنوي  -3
د وجود ای فوایاند: عدهشدهیمتقس دودستهالیی به دانان کامنبا حقوق معنوی، حقوق در رابطه 

ــورهای پیرو نظام کپی ــی کرده و این حقوق در نظام کش ها امبه نفع این نظ آن رارایت را بررس
ته   ــ به وجود حقوق معنوی انتقاد کرده  اوعده دانسـ ند. هم ی هم  به وجود حقوق   چنین عده ا ای 

اند با حضــور حقوق معنوی  معنوی در متن قانون )حقوق معنوی موضــوعه( انتقاد کرده و گفته
شدیدی قرار می  در متن قانون، این حقوق موضوع محدودیت  سیار  مان یجه هدرنتگیرند. های ب

سب کامن شبه جرم حمایت  اند این  تهگفاند. از طرفی تر دیدهال را برای منافع معنوی مؤلفان منا
 باشد.برداران از اثر میحقوق به ضرر بهره

 
 ن رات موافقان -1-3
مایت ح است کهال، یک نکته این با فواید حمایت از حق معنوی در کشورهای کامن در رابطه 

شـود که مؤلفان با امید به حمایت بیشـتر تشـویق شـوند که به خلق آثار     از این حقوق سـبب می 
باشد.  را میگهای منفعتهای نظاممندیخلق آثار بیشتر هم یکی از عالقه  بیشتری دست بزنند و  

شتر به مؤلفان در حمایت از  ترت ینبد شان یب که با دادن انگیزه بی و  شده خلقشتر  ، آثار بیحقوق
 دهد. نظریه انگیزه یکی ازگرایی به آن اهمیت زیادی مینظام فایده اســت کهاین همان چیزی 

 گرایی است.ایدههای نظام فنظریه
اولین دلیل حمایت از      برده:نام را  معنوی حقوق از حمایت   ای دالیل دیوید ویور در مقاله   

ــت. حقوق معنوی فراهم  ــادی اس ــتی در بازار  حقوق معنوی، دلیل اقتص ــداقت و درس کننده ص
شود،    فیمعر او به صادقانه  و درستی به اثر پدیدآورنده که برای عموم باید باشد  حق است. این 

وم از عم بهره بردندرنتیجه   تجاری. دلیل دوم:   عالمت  در عمومی منفعت  کارکرد  مانند   چیزی

                                                                                                                       
 .145-144 ص ن،یشیپ ستار، زرکالم، 1.

2. Dworkin, Gerald, op.cit, P.244. 
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زیرا با معرفی درســـت مؤلفان آثار، ؛ شـــوندمند میدرســـتی در معرفی مؤلفان، مؤلفان هم بهره
 1کنند.ها پاداش مناسب برای معرفی اثرشان به عموم دریافت میآن
بال    که  دیدآورندگانی    پ  به  معنوی از طرفی، حقوق  فا  حمایت   برای مذاکره به دن ــ   فشـ

ستند،  قراردادی سیر    را هادادگاه و داده یزنچانه قدرت ه شروع برای تف سل  و به    قوقح این ب
 2.ساخت خواهند قادر
 
 ن رات مخالفان -2-3
ــنده   ــی آن در کتاب خود، انتقادهایی         نویسـ ای علیرغم پذیرش این حقوق در بریتانیا و بررسـ

به حقوق معنوی وارد کرده اســت. او از جهت مدیریت منافع اقتصــادی مالک، معتقد   نســبت
ست: حقوق معنوی می  صورت   ا توانند با حقوق مادی پدیدآورنده در تعارن قرار بگیرند. در 

ــقاط چنین حقوقی از مالک کپی      ــای اسـ زنی چندانی در مذاکره   رایت، وی قدرت چانه    تقاضـ
ــخص بوده و     ندارد. اجرای حقوق معنوی پره  ــت و نتیجه طرح دعوای نقض آن نامشـ زینه اسـ

 3قطعی نیست.
ــو که  جهت ینبد   یادی      صـــحقوق معنوی خصـ یت ز فان حما آورد، می به عمل  اً از مؤل

ــویری رمانتی     دل ینبه ا ی، حقوق معنوی طورکلبه . اند قرارگرفته  موردانتقاد  ک از یل که بر تصـ
ــده که در خلمؤلف به ــیتش بهره می عنوان نابغه خالق مبتنی ش ــخص ــده  برد، نقدق اثر، از ش ش

که بین شخصیت او  4«پیوند خالقانه فناناپذیر»سازد تا از است. حقوق معنوی، مؤلف را قادر می
ــتم از رواج     5و اثر وجود دارد، حمایت کند. مفهوم مؤلف رمانتیک       که در نیمه دوم قرن بیسـ

د. انتقاد دیگر دامی ارائهاز فرایند تألیف قرار گرفت؛ زیرا تصــویری غیرواقعی  موردانتقادافتاد، 
کند که چه چیزی از ماهیت خارجی یا بیگانه این  وارد به حقوق معنوی بر این سؤال تمرکز می 

ــورهای پیرو نظام  ــود؟ بهرایت( درک مییکپحقوق )برای کش ــده گفتهعالوه ش   قوقح کهش
ــمه  که معنوی ــرچش ــت، 6ایحق مؤلف قاره هاینظام در اشس ــانیبه تواندینم اس  نظام در آس

                                                                                                                       
1.Vaver, David,"Author's moral rights and the copyright law review, Committee's report: 

w (h) ither such rights now?", Monash Unniversity Law Review,Vol.14(1988),P.287-

288. 

2. Colston, Catherine, op.cit, P.272. 

3. Ibid, P.68. 

4. Indestructible creational bond. 

5. The notion of romantic author. 

6. Continental copyright systems. 
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شی  شود.  جذب الحقوقی کامن ــن جذب برای هر تال ست    تنهانه الکامن در حقوق ایـــ   شک
هد  که  خورد، خوا ظام  بل یت کپی های ن کامن  را ند میبرهم را المقبول در    معنوی حقوق. ز

 بازار کارکرد رد توجیهیغیرقابل قانونی دخالت کـه موردانتقاد قرارگرفته  دلیل ینبه ا چنینهم
ــتدالالتی  چنین. گذارند  می آزاد  ز منافع ا معنوی حقوق که  کنند می تأکید   واقعیت  این بر اسـ

 1کند.برداران محافظت میها، ناشران و بهرهعلیه منافع بنگاه مؤلـف
ــور -1: دارند  گونه تأثیر   2 مادی  حقوق بر معنوی حقوق   ــرف حضـ   در معنوی حقوق صـ

ــتفاده   مانع  رایت کپی قوانین ــودمی خالقانه   آثار  از تجاری اسـ   های هزینه  معنوی حقوق -2. شـ
صمیم  مؤلفی وقتی دربردارد. زیادی  یادیز هایهزینه گیرد،می جامعه از اثرشکردن جمع به ت
ــافه در جریان گردش آزاد دانش می. دارد جامعه   برای گذارند. اگر این حقوق محدودیتی اضـ

 2گردش آثار را محدود کنند. طورقطعبهممکن است  حمایت شود، دائماًاز این حقوق 
ــی    نقد آن را به  و گرفته  خرده معنوی حقوق وجود از منظری دیگر به  دانان حقوق از بعضـ

  است، انمؤلف از عمومی حمایت افزایش هدف، اگر که است باور بر این ریگامونتی. اندکشیده
 زیرا اســت، بوده اشــتباه 3النکشــورهای کام برای صــورت موضــوعهبه معنوی حقوق پذیرش
ــطح کهاین جایبه بریتـــــانیا  و متحدهیاالتا در مصــوب معنوی حقوق موضــوعه هاینظام   س

ـران به  .اندآورده پایینآن را  ببرند، باال را مؤلفان از حمایتی ورت  صدر بریتانیا، اتخاذ نظام اع
ــترده،  ــت. به طرزگس   متحده، اگرچهیاالتادر  مؤثری قدرت حقوق معنوی را پایین آورده اس

سبت به گروهی از پدیدآورندگان      سطح حمایتی را ن ضوعه  ان )پدیدآورندگ حقوق معنوی مو
ــوعه تأثیری منفی بر اکثریت زیادی از    ــیق حقوق موض ــمی( باال بردند، اما دامنه مض آثار تجس

یکی از  شــاید  پس 4شــدند( گذاشــت.  موجب قانون پوشــش داده نمی پدیدآورندگان )که به
ــوعه درحکمت ــورهای های عدم تدویــــــن حقوق معنوی موض ــال ینچندال تا کامن کش ، س

ــد آگاهی قانون ــوعه باش ــــــــورها از پیامدهای تدوین حقوق معنوی موض اما ؛ گذاران این کش
 شــوریک حتی ایشــان، یدهبه عقشــان بودند. المللیها مجبور به ایفای تعهدات بینهرحال، آنبه

سیو    که یسسوئ  مثل شوری  سنت حقوقی آن     الیییلک ست و  سه و  تحت تأثیر ف شدت بها ران
ــتفاده  معنوی حقوق از حمایت   برای جایگزین  های روش آلمان بود، از  ــت کرده اسـ   این. اسـ

                                                                                                                       
1. Bently, Lionel & Sherman, Brad, op.cit, P.273-274. 

2. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.18. 

 .کنندیم هداستفا شانیادب آثار از تیحما یبرا تیرایکپ نظام از ییالکامن یکشورها شد، گفته قبالً که طورهمان . 3

4. Rigamonti, Cyrill, op.cit, P.400. 
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ــور ــال از تا قبل   کشـ ــد، حاوی هیچ         که قانون کپی   1992 سـ ــویب برسـ رایت جدیدش به تصـ
، برای حمایت از 1992ل از قانون یسی قب سوئ های ای در مورد حقوق معنوی نبود. دادگاهمقرره

  حقوق از حمایت برایها شــبه جرم 2کردند.اســتفاده می 1«حقوق شــخصــیتی»حقوق معنوی از 
سب  معنوی شان  تجربه زیرا تری دارند،کارکرد منا ست  داده ن صویب  که ا  در یمعنو حقوق ت
 1988 انونق در ردهگســـت طوربه اعران اعمال. نفع او به تا منافع مؤلف بوده علیه بیشـــتر قانون

 کرده مک شدت به ناشران  با زنیچانه بعد در برداری،بهره قراردادهای در را مؤلفان بریتانیا توان
ست  سترده  اتخاذ. ا سل  شـــــدت از حق معنوی به اعران گ صنفی انجمن تو سایـــــر   3های  و 
یی ماننـد هاجرم شبههنوز هـم قرارداد و   5.شودمی استفاده مؤلف علیـه  4کننده یتبان هـای گروه

ــان استفاده می 7هتک شهرت، 6جا زدن ــود. در  در دعاوی برای حمایت منافع معنوی مؤلفــ شــ
بهتر از خود حقوق معنوی موجود در قانون، خسارت دارنده  هاشبه جرمبعضــــی مواقــــع، این 

 کنند.حق را جبران می
یا آورده می       تان ثالی از بری ــود. حقوقبرای تفهیم بهتر مطلب م یا  بر جدید   معنوی شـ تان  بر ی
ضعیت  در 1988 قانون از قبل مؤلفان. ندارند یوبرتر ترجیح الکامن حمایتی سابق  هایشیوه   و
ــتند   قرار این قانون  از بدتر  ــافی حمایت   جدید   معنوی حقوق. نداشـ  ادهند  مؤلفان  به  مهمی اضـ

ــت.  عمناف  از حمایت   اًابتدائ   قانون  در معنوی حقوقواردکردن  بریتانیا از   1988 قانون  هدف  اسـ
 در لیهاوباهدف  که شــد نوشــته و تنظیم ایگونهبه قانون متن اما بود، آثار در مؤلف شــخصــی
  اعالم طشــر ،مثالعنوان. بهگرفت قرار مدنظر بردارانبهره ســایر و ناشــران منافع و بوده تعارن

ــاب ــت، (مؤلفان  منافع  از حمایت  ) معنوی حقوق هدف  برعکس نتیجه  دقیقاً  حق انتسـ  یراز اسـ
  شور هماین ک نگارانروزنامه ملی انجمن. کندمی برجستـه را بردارانبهـره سایـر و ناشران منافع
ایندگان رایت بر نمالبته باید نفوذ دارندگان قدرتمند صــنعت کپی .کرد مطرح را دغدغه همین

ــورهای بریتانیا و    و قانون   در نظرند، کردی میمتحده را که علیه مؤلفان تبانیاالتاگذار در کشـ

                                                                                                                       
1. Right of personality. 

2. Ibid, P.392. 

3. Trade associations. 

4. Lobbying groups. 

5. Ibid, P.404. 

6. Passing off. 

7. Defamation. 
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در  رفت وگونه که انتظار میطور خالصه، این عوامل سبب شدند حقوق معنوی آن   به 1داشت. 
ــیویل  ــورهای س ــورهای کامن کش ــوم بود، در کش ــودال مرس یعنی علیرغم  ؛ ال اعمال و اجرا نش

 گذاران این کشورها، حق معنوی جای خود را در این کشورها باز نکرد.خواسته قانون
 باشد، بلکه ناشی از نوع  ین ناکارآمدی که در باال ذکر شد ناشی از ذات حقوق معنوی نمی  ا 

شورهای کامن    ضمین این حقوق در ک شورهای کامن   ت ست. ک صل حقوق     ال ا ضمن پذیرش ا ال 
 ین حقوق اضافه کردند که در عمل این حق را ناکارآمد کرده است.به امعنوی، شروطی را 

 
 گيرينتيجه

ــی حق   ــورهای پیرو نظام کپی به لحاامعنوی بررس ــرفعملی در کش   نظر از مباحثرایت ص
شورها و نحوه برخورد        شتر با علل پذیرش این حق در این ک شنایی بی سبب آ با  هانآنظری آن 

 شود.حق مذکور می
اما  ینشان مایل به پذیرش حق معنوی نبودند، قوانرایت از ابتدا در کشورهای پیرو نظام کپی  

ه بهایی ســبب شــد تا این کشــورها به پذیرش حق معنوی تن دهند. برای مثال بریتانیا ضــرورت
ق معنوی  المللی بود، حگرفته از الزامات بینالمللی و الزامات داخلی که نشأت یل الزامات بیندل

ــد کمیته ویتفورد پذیرش حق معنوی در نظام حقوقی    ــبب ش را پذیرفت. یکی از عواملی که س
نوانسیون   کنوانسیون برن بود. پیوستن به ک   ازجملهالمللی روری بداند، فشارهای بین بریتانیا را ض 

برن برای یک کشــور اروپایی مثل بریتانیا که در تعامل ســیاســی و تجاری با دیگر کشــورها      
المللی آن را در خصوص  ازجمله کشورهای اروپایی است و این عضویت، تعامل و تجارت بین

سری  سهیل می آثار ادبی و هنری ت ست.   ع و ت ضروری ا ک متحده نیز پس از ییاالتاکند، امری 
برداری گسـترده از آثار ادبی و هنری   عدم عضـویت در کنوانسـیون برن و بهره   صـدسـاله  دور  

مادی و معنوی مؤلفین خارجی، برای            به رعایت حقوق  بدون الزام    گرفتن بر عهده خارجیان 
ــه بین ــیون برن تعار و القای این رایتالمللی کپینقش رهبری در عرص ن  مطلب که با کنوانس

ندارد، ســرانجام به کنوانســیون برن پیوســته و حق معنوی را در قانون حمایت از هنرمندان آثار  
سایی نمود. هم   تجسمی به  شنا شور در موافقت طور محدود  شورها ر چنین این ک ا نامه تریپس ک

 در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت.

                                                                                                                       
1. McCartney,Sheila,"Moral rights Under the United Kingdom's Copyright, Designs and 

Patents Act of 1988",Columbia-VLA Journal of Law & The Arts (1990-1991), Vol. 15, 

P.228. 
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ــورهای نظام کپی    حال و به  ینااب   ــل حق معنوی، این حق در کشـ رایت با    رغم پذیرش اصـ
ها و اســتثنائات فراوانی همراه اســت. برای مثال در بریتانیا حق انتســاب و تمامیت در محدودیت

از جانب مؤلف اعالم نشــود، تحت   که یزمانشــود. حق انتســاب تا یکســری از آثار اعمال نمی
ــترده رد. اعران از حق معنوی به گیحمایت قرار نمی   ــده و بین نقض حقیرفته پذ طور گسـ   شـ

ظام کپی        ــورهای دارای ن فاوت وجود دارد. ســـایر کشـ یت هم کم مادی و معنوی ت وبیش  را
ــع کرده محدودیت   ــادیق حق معنوی در این   عالوه براند.  هایی را بر حق معنوی وضـ این، مصـ

 تر است.ؤلف کمکشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق م
ــورهای پیرو نظام کپی  جود  رایت ودر عمل، بر پذیرش حق معنوی فواید و معایبی در کشـ

فع نمفیــــد و به  آن راای بر مفید بودن این حق در کشورهای مذکور تأکید کرده و  دارد. عده
ـیزه بیشتر در  دانند. به عقیده آناین کشورها می ؤلفان و مها، اعطای حق معنوی سبب ایجاد انگ

ــتر میبه ــود. همتبع خلق آثار بیش ــادی دارد؛ زیرا  ش ــایی حق معنوی کارکرد اقتص ــناس چنین ش
علق کسی ت  بدانند اثر به چه دارندحقکننده صداقت و اصالت در بازار است. عموم مردم    فراهم

.  نندکدارد و مؤلفان هم پاداش مناســب در قبال معرفی صــحیح اثرشــان به عموم را دریافت می
ــایر              عده  ته و معتقدند که سـ ــ ناکارآمد دانسـ ــورها  ای هم پذیرش حق معنوی را در این کشـ
بهتر از حق   هتک شـــهرتیی مانند جا زدن و هاشـــبه جرمهای حمایتی همانند قرارداد و روش

توانند از منافع معنوی مؤلفان حمایت کرده و خسارت دارنده حق را جبران  معنوی موضوعه می
به عقیده      ند.  قانون     ای از حقوقعده کن ظام  نان، وارد شـــدن حق معنوی در ن نه  دا ها   گذاری  تن

کاســـت. یکی از دالیل این امر، نفوذ              که از میزان آن  نداد، بل فان را افزایش  یت از مؤل حما
ــنایع کپی ــورهایی مانند بریتانیا و رایت بر قانوندارندگان صـ ده بود که  متحیاالتاگذاران کشـ
ردند. برای کبرداران از آثار تأکید میی و بر منافع ناشـــران و ســـایر بهرهعلیه حقوق معنوی تبان

 ، بهعالوهبهمثال، اتخاذ نظام اعران از حق معنوی در حد وســیع یکی از پیامدهای آن اســت.  
ذارد و گ می آزاد بازار  کارکرد  در توجیهیغیرقابل   قانونی  دخالت   عقیده مخالفان، این حقوق   

ق ایران کنند. در راستای الحا برداری کننده از اثر اخالل ایجاد میهای بهرهنسبت به منافع بنگاه 
شکل    سیون برن و  شور در این حوزه، توجه به فرآ گیری تعهدات بینبه کنوان یند المللی برای ک

 رایت، مفید و بلکه ضروری است.یابی حق معنوی به کشورهای تابع نظام کپیراه
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