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تحليل رويه عملی ن ام کپیرايت راجع بهحق معنوي
محمدهادي ميرشمسی – 1ميالد

حامدي2

تاریخ دریافت 1398/01/21 :تاریخ پذیرش1398/09/19 :

لکيده
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ،است.
برخالف حق مادی که حمایت از جنبه-های مالی و اقتصــادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،
کارکرد حق معنوی در حمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبههای غیرمادی و منافع
اجتماعی بروز میکند .علیرغم توجه کشـــورهای تابع نظام کپیرایت بهحق مادی و داشـــتن
رویکرد فایدهگرایی ،ضـــرورتهایی چون الزامات داخلی و بینالمللی (مثل آثار ناشـ ـی از
الحاق به کنوانسـ ـیون برن) ،این کشـــورها ازجمله بریتانیا و ایاالتمتحده را به پذیرش حق
معنوی واداشــته ،بااینحال این حق در این کشــورها در مقایســه با کشــورهای پیرو نظام حق
مؤلف ،جایگاهی کماهمیتتر داشـــته و دارای مصـــادیق و مدتزمان حمایتی محدودتری
اسـت ،مثالً اعران از حق معنوی در بریتانیا بهطور گسـترده پذیرفتهشـده و حقوقی مانند حق
انتســاب و تمامیت برای بعضــی از آثار اعمال نمیشــود .مصــادیق حق معنوی در کانادا نیز
محدود به دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان بهطورکلی یا جزئی از آن اعران نمود.
استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپیرایت مفصلترین قانون را در حق معنوی،
نقض و جبران خســارت مربوط به آن دارد .در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام
کپیرایت از طریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.
واژگان کليدي :حق معنوی ،نظام حق مؤلف ،نظام کپیرایت ،نظام کامنال ،رویکرد
فایدهگرایی.

 .1استادیار حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری اســـت .این
حق برخالف حقوق مادی که از جنبه های مادی مربوط به اثر ح ما یت میکند ،از مؤلف و
شخ صیت او حمایت به عمل میآورد .حق انت ساب ،1حق تمامیت ،2حق اف شا 3و حق عدول یا
استرداد 4از مصادیق این حق هستند.
دامنه و کیفیت پذیرش و حمایت از این حق به نظامهای حقوقی ک شورها ب ستگی دارد .دو
نظام عمده حمایتی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارند -1 :نظام حق مؤلف -2 5نظام
کپیرا یت .6این دو ن ظام بهویژه در ب حث حق معنوی باهم اختالفنظر جدی دار ند .یکی از
عوامل این اختالف مبنای حمایت از مؤلف اســـت .ازآنجاکه در نظام حق مؤلف ،حمایت از
شــخصــیت مؤلف اهمیت بیشــتری دارد ،حق معنوی هم که باشــخصــیت مؤلف ارتباط دارد،
اهمیت بیشتری پیدا میکند .برعکس در نظام کپیرایت که حمایت از اثر و نتایج اقت صادی آن
در کانون توجه قرار دارد ،حقوق معنوی کماهمیتتر جلوه میکند .راجع به پیشـــینه تاریخی
حق معنوی و اینکــــــه کدامیک از این دو نظام زودتر حقوق معنوی را شــناســایی کردهاند،
اختالفنظر وجود دارد .برخالف باور مرســوم بین حقوقدانان که میگویند این حق اولین بار
در نظام حق مؤلف شناسایی شده ،شواهد تاریخی چیزی خالف این ادعا را ثابت میکند .طبق
شــواهد تاریخی شــناســایی حق معنوی برای اولین بار در ســال  1769در رویه قضــایی بریتانیا
توسل قاضی منسفیلد در پرونده میلر علیه تایلر بوده است.

7

این نوشتار الزامات عملی نظام کپیرایت را در پذیرش و اعمال حق معنوی بررسی میکند.
اهمیت این مو ضوع بر این مهم ا ستوار ا ست که ا سا س ًا رویکرد این نظام ،توجه به آثار مالی و
اقتصادی حمایت از آفرینندگان آثار ادبی و هنری است و در این حمایت ،به شخصیت خالقانه
و علمی و هنری پدیدآورنده کمتر توجه می شود .درواقع در رویکرد نظام کپیرایت ،از طریق
تجاریســـازی آثار ادبی و هنری و واردکردن این آثار به بازار و درآمدزایی ناشـــی از آن ،به
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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مؤلف انگیزه اندیشـــه و آفرینش بیشـــتر داده میشـــود ،درحالی که در نظام حق مؤلف ،این
انگیزهبخشــی از طریق حمایت از شــخصــیت علمی و هنری (خالقانه) پدیدآورنده و از مجرای
اعطای حق معنوی صورت میگیرد.
اما در عمل ،چنین مشـــاهده میشـــود اصـــل حق معنوی در کشـــورهای تابع نظام کپیرایت
پذیرفته شده ،بنابراین پر س شی که مطرح می شود این ا ست که برخالف مو ضع فایدهگرایی نظام
کپیرایت ،چه عواملی متفکرین و قانونگذاران این نظام را به پذیرش حق معنوی واداشته است؟
فرضیه تحقیق اینکه ضرورت حضور در تعامالت و مبادالت جهانی ازجمله ضرورت پیوستن به
مقررات بین المللی حوزه مالکیت ادبی و هنری ،تســـهیل ســـرمایه گذاری آثار ادبی و هنری و
مشارکت در تجارت بینالمللی این آثار ،نظام کپیرایت را به پذیرش حق معنوی واداشته است.
بدین منظور این مقاله در  3گفتار ارائه میشود:
گفتار نخســت ضــرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپیرایت را بررســی میکند.
هدف از این گفتار تبیین عوامل و ضــرورتهایی اســت که ســبب پذیرش حق معنوی توســل
کشـــورهای پیرو نظام کپیرایت شـــد .گفتار دوم وضـــعیت حق معنوی در نظام کپیرایت و
ک شورهای پیرو آن را برر سی میکند .گفتار سوم هم به تحلیل نظرات موافقان و مخالفان حق
معنوی در نظام کپیرایت میپردازد.
 -1ضرورتهاي عملی پذيرش حق معنوي در ن ام کپیرايت
در این گفتار به ضرورتهای پذیرش این حق در ک شورهـــــای بریتانیا و ایاالتمتحده ا شاره
میشــود .دلیل انتخاب بریتانیا این اســت که این کشــور ،خاســتگاه نظام کپیرایت میباشــد .به
2
عقیده رنهداوید ،هرگونه مطالعه درباره کامنال 1باید با بررســـی حقوق انگلیس آغاز شـــود.
بهعالوه ،پدیده استعمار بریتانیا بر کشــــورهای مستعمره ،باعث نفــــوذ سنت کامنالیی بر این
کشــورها شــد .ایاالتمتحده ،کانادا ،اســترالیا ،نیوزلند و ایرلند ،همگی از رویکرد بریتانیا بهحق
معنوی پیروی کردهاند 3.مطالعه حقوق ا یاالتمتحده نیز به دل یل نقش مؤثر حقوق کپیرایت
 .1نظام کپیرایت عمدتاً در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامنال جریان دارد .نظام حق مؤلف هم معموالً در کشورهای پیرو
نظام حقوق نوشته جاری است.
 .2داوید ،رنه ،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ،ترجمه سید حسین صفایی و همکاران( ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،)1375 ،ص .304

3 .Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.118.

158

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیودوم ،پاييز 1399

این کشــور در عرصــه بینالمللی کپیرایت و گســترش این نظام حقوقی خالی از فایده نیســت.
کشـــورهای پیرو نظام کپیرایت کموبیش با تأخیر به حمایت از حق معنوی در قوانین خود
روی آوردهاند .کانادا در سال  ،1931ا سترالیا در سال  ،2001نیوزلند در سال  ،1994ایرلند در
سال  2000و ایاالتمتحده در سال  1990این حق را پذیرفتند.
 -1-1ضرورتهاي عملی پذيرش حق معنوي در بريتانيا

بریتانیا در سال  1886جزو کشورهای مذاکرهکننده و امضاکننده کنوانسیون برن بود .بهعالوه
این کشــور نســخه رم کنوانســیون برن 1را در تاریخ  2ژوئن  1928امضــا و در تاریخ  27ژوئن
 1931تصویب نمود .این نسخه در آگوست  1931در این کشور الزماالجرا شد .بااینحال این
کشـــور تا ســــال  1988حق معنوی را در متن قانون ملی خود وارد نکرد ،اگر چه در قانون
کپیرایت سال  1956در ماده  ،43مقابله با انت ساب خالف واقع 2را در قالب جبران خ سارت 3و
نه در قالب حق معنوی وارد متن قانون کرد .مقابلـــه با انتســـاب خالف واقع بعـــدها بهموجـــب
ماده  84قانون کپیرایت ،طرحها و اختراعات  41988بهصــورت حق معنوی شــناســایی شــد .به
عقیده بعضــی از حقوقدانان ،5مقابله با انتســاب خالف واقع ،اولین حق معنوی اســت که حتی
قبل از حق انتساب و تمامیت در این کشور شناسایی شد .سابقه تاریخی این حق برای اولین بار
به قانون کپیرایت هنرهای فاخر 6م صوب  1862میر سد .به عبارتی ،ماده  43قانون کپیرایت
 1956تکرار ماده  7قانون کپیرایت هنرهای فاخر است.

7

 .1حق معنوی برای اولین بار در نسخه رم کنوانسیون برن وارد شد.
2.The right against false attribution.
حق مقابله با انتساب خالف واقع یکی از حقوق معنوی است که بهموجب آن شخص میتواند از انتساب نادرست و خالف
واقع آثار دیگران به خود جلوگیری کند؛ یعنی برخالف حق انتساب که مؤلف حق دارد اثری را که نوشته به خود منتسب
کند و از انتساب اثرش به دیگران جلوگیری کند ،در حق مقابله با انتساب خالف واقع ،فرد از انتساب سایر آثار دیگران به
خود جلوگیری میکند .به عبارتی این حق جنبه سالبه و منفی حق انتساب اثر است.
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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این ســؤال پیش میآید که علیرغم عضــویت بریتانیا در کنوانســیون برن ،بر چه اســتنادی تا
سال  1988حق معنوی را در متن قانون وارد نکرد؟
برابر بند  1ماده  5کنوانســیون برن« :پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق
کنوانســیون مشــمول حمایت میشــوند ،در کشــورهای اتحادیه غیر از کشــور خاســتگاه اثر ،از
حقوقی که قوانیــــن مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل میشوند ،همچنین از حقوق
خاص که این کنوانسیون مقرر میدارد ،بهرهمند میشوند».
رفتار ملی 1در نظر کنوانســـیون برن عبارت اســـت از اینکه مؤلفان کشـــورهای عضـــو در
هریک از ک شورهای ع ضو غیر از ک شور خا ستگاه اثر از حقوق مو ضوعه در مقررات ملی آن
کشــور و همچنین حقوق معاهدهای برخوردارند .بهعبارتیدیگر ،مؤلف در کشــور خاســتگاه
مشمول حقوق ملی است و نمیتواند به حقوق معاهدهای استناد کند ،مگر اینکه قانون ملی آن
را مجاز بداند 2.در مورد حق معنوی ،بهعنوانمثال ،مؤلف انگلی سی ،قبل از قانون  1988چنانچه
اثرش در انگلیس منتشر میشد ،نمیتوانست به حقوق معاهدهای در کشور خاستگاه (انگلیس)
که یکی از م صادیق این حقوق معاهدهای ،ماده  6مکرر (حقوق معنوی) ا ست ،ا ستناد کند ،اما
درصورتیکه قصد انتشار کتاب در سایر کشورهای عضو کنوانسیون برن را داشت یا حقــــوق
معنوی او در سایـر کشورها نقـض میشـد ،میتوانست به حقوق معاهدهای استناد کند.
مؤلف متقاضــی حمایت با مقایســه وضــعیت حقوق ملی کشــور محل درخواســت با حقوق
معاهدهای حســـب این که کدام یک برای او مناســـبتر اســـت ،از بین حقوق ملی یا حقوق
م عاهدهای یکی را انتخاب کرده و ذیحق در اع مال آن اســـت ،هرچند که حقوق انتخابی
میتواند متفاوت یا معارن با حقوق ک شور خا ستگاه اثر با شد .گفتنی ا ست امکان دارد اثری
در کشــور خاســتگاه مشــمول حمایت نباشــد و در کشــور محل درخواســت موردحمایت قرار
گیرد 3.از این گفته چنین برمیآید که ممکن اســـت مثالً حق معنوی در کشـــور خاســـتگاه اثر
تحت حمایت نباشد ،اما در کشور محل درخواست حمایت میشود.

1. National Treatment.
 .2محمدزاده وادقانی ،علیرضا ،گفتاری در حقوق بینالملل مؤلف و حقوق مجاور( ،تهران :نشر میزان ،)1393 ،ص .37
 .3همان.
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مؤلف اتحادیهای 1از حق انتخاب حقوق معاهدهای و یا اعمال حقوق ملی برخوردار است.
او میتوا ند انت خاب خود را به طورکلی اع مال کرده و یا بهطور موردی از بین حقوق ملی و
معاهدهای ،آنچه را که به نفع او اســـت ،انتخاب کرده و متقاضـــی اعمال آن شـــود 2.قلمروی
اجرای قاعده رفتار ملی کلیه کشــورهای عضــو اتحادیه برن غیر از کشــور خاســتگاه اثر اســت،
بهعبارتیدیگر اثر در کشور خاستگاه مشمول قانون ملی است.

3

البته چنانچه کشوری در هنگام تصویب معاهده تصریح کند که معاهده در مورد اتباع داخلی
نیز حاکم است ،در این صورت اتباع داخلی نیز مشمول قاعده می شوند ،بنابراین در حالت کلی،
اثر در کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه مشمول قاعده رفتار ملی و در کشور خاستگاه اثر،
قانون ملی حاکم ا ست .درنتیجه چنانچه قانون ملی ن سبت به معاهده حمایت کمتری مقرر دا شته
با شد ،مؤلفان خارجی در مقای سه با مؤلفان داخلی از حمایت بی شتری برخوردار خواهند بود .این
امر منطقی و پ سندیده نی ست و برای احتراز از چنین و ضعیتی ک شورها پیش از ت صویب معاهده،
قانون ملی را با آن هماهنگ میکنند ،امری که در ایاالتمتحده پیش از پیوســـتن به معاهده در
سال  1989صورت گرفت 4،اما در بریتانیا این اتفاق نیفتاد و چنانچه گفته شد ،حق معنـوی تا سال
 1988وارد متن قانون نشد .این کشــــور به استناد اینکه حق معنوی مذکور در کنوانسیون جزو
حقوق معاهدهای ا ست و بریتانیا را ملزم به حمایت از حقوق معنوی در داخل ک شور نمیکند ،از
ت صویب حق معنوی در داخل اجتناب مینمود .در عمل این ا ستدالل م شکالتی را ایجاد میکرد
و بین مؤلفان داخلی و خارجی تبعیـــــض به وجود میآورد؛ زیرا مؤلفان خارجی میتوانســتند به
اســـتناد حقوق معاهدهای از حقوق معنوی برخوردار شـــده ،اما مؤلفان داخلی به دل یل نبود حق
معنوی در حقوق داخلی و ناتوانی در اســتناد به حقوق معاهدهای در کشــور خاســتگاه از این حق
محروم می شدند .درنهایت بریتانیا بهموجب کنوانسیون برن نتوانست از تعهداتش شانه خالی کند

 .1منظور ،مؤلفی است که تابعیت کشور عضو کنوانسیون برن را دارد یا سکونت معمولی در یکی از کشورهای عضو دارد
یا اثر او برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو منتشرشده است.
 .2همان.
 .3همان ،ص .38
 .4همان.

تحليل رويه عملي نظام کپيرايت راجع بهحق معنوي

161

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

3

میتوان ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا را به شرح ذیل بیان کرد:
 -1-1-1الزامات بينالمللی

پذیرش کنوانسیون برن و نسخ بعدی آن ،نقش مهمی در پذیرش حق معنوی در این کشور و سایر
کشورهای پیرو نظام کپیرایت داشته است .درواقع ،بازنگری در نظام قانونگذاری بریتانیا در سال
 ( 1988سال ت صویب حق معنوی در قانون) تردیدی باقی نمیگذارد که نیروها و الزامات بینالمللی
نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی قانونگذاران بریتانیا نسبت به اهمیت حق معنوی دارند.

4

بنا بر نظر یکی از حقوقدانان ،5کنوانسیون برن نقشی مهم در پذی ـرش حق معن ـوی در این
کش ـور داشت ـه است .میتوان ادعا کرد اولین جرقه مطرحشدن بحث حق معنوی در کشورهای
کامنال بهطورجدی ،همین متن ماده  6مکرر کنوانســـیون برن بود .بعد از تصـــویب این ماده،
کشــورهای کامنال پذیرش حق معنوی در متن قانون خود را بررســی نموده و بعضــی از آنها
مثل کا نادا ،این حق را زودتر به رســـم یت شـــناختند .حق معنوی تا ســـال  1928وارد متن
کنوان سیون برن ن شد .ن سخه رم کنوان سیون در سال  1928ماده  6مکرر را به متن معاهده ا ضافه
نمود .این ماده دربردارنده دو حـق معنوی انتسـاب و تمامیـت است .عزم شناسایـی حق معنـوی
از جانب تعـــدادی از کشورهـــا (به رهبری فرانسه ،لهستان ،ایتالیا ،رومانی و بلژیک) به وجود
1. Whitford Committee.
2. Paris text.
منظور از متن ( )textهمان تجدیدنظر ( )revisionمیباشد .منظور از تجدیدنظر ،بازنویسی کنوانسیون و درواقع
پدیدآوردن سندی جدید است .از این لحاا ،متن تجدیدنظر شده ،کنوانسیون تازهای محسوب شده و فقل بر کشورهایی
الزامی میشود که سند جدید را به تصویب رساندهاند؛ بنابراین ممکن است کشوری عضو یک سند از کنوانسیون باشد،
بدون آنکه به سند جدید بپیوندد .تجدیدنظرهای کنوانسیون برن به ترتیب عبارت بودهاند از :تجدیدنظر  1908برلین1928 ،

رم 1948 ،بروکسل 1967 ،استکهلم و  1971پاریس .حبیبیمجنده ،حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعاملها و تعارنها،
(قم :انتشارات دانشگاه مفید ،)1394،ص .167
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

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیودوم ،پاييز 1399

آمد .تاریخچه کنفرانس رم بیانگر این اســـت که نمایندگان کشـــورهای کامنال (بریتانیا،
اســـترالیا ،نیوزلند ،ایرلند ،کانادا و آفریقای جنوبی) در زمان طرح بحث حق معنوی ،متعجب و
شگفتزده شدند؛ زیرا آنها با مفهوم حق معنوی آشنا نبوده و تفاوت در ماهیت حقوقــــــــی
کپیرایت را بین نظام کام ـنال و نظامه ـای قارهای (سیویلال) کامالً درک نمیکردند؛ اما این
کشــورها نخواســتند مانع تصــویب ماده  6مکرر بشــوند و این حقیقت که قوانین آنها حمایتی
محدود و ضــمنی از حق معنوی را فراهم کرده ،زمینه تصــویب پیشنویســی را که بعداً ماده 6
مکرر نام گرفت ،فراهم کرد 1.متن (نســخه) بروکســل  1948کنوانســیون برن در رابطه با مدت
حمایت از حق معنوی شـــرطی را اضـــافــــــه نمود که میگفت تا حدی که قوانین ملی اجازه
میدهند ،حق معنوی حداقل تا انقضـــای حقوق مادی حمایت میشـــوند 2.بهعالوه ،متن 1967
ا ستکهلم صریحاً نظامهای حقوقی ک شورهای کامنال را برر سی و ا صالح کرد .این متن مقرر
کرد اگر کشـــوری ،تاکنون (زمان برگزاری کنفرانس) ،حق معنوی را در زمان الحاق خود به
کنوانســیون برن تصــویب نکرده ،حمایت از بعضــی از حقوق معنوی در آن کش ـور میتواند به
مدتزمان حیات مؤلف محدود شـــود .متن فوق میگوید «بعضـــی از حقوق» نه تمام حقوق،
درنتیجه شــبه جرم 3که تا آن زمان برای حمایت از حق معنوی اســتناد میشــد ،با این متن زیر
4

سؤال رفت؛ چراکه شبه جرمها فقل تا زمان حیات پدیدآورنده حمایت به عمل میآوردند.
نک تهای در مورد کنوانســـیون برن وجود دارد :از حقوق معنوی مؤلف ،حق انتســـاب اثر و حق
حرمت اثر بهعنوان حقوق معاهدهای برای کشورهای عضو جنبه الزامی دارد .درواقع ،معاهده برن
برای مؤلفان یکســری امتیازات به ارمغان آورده که به حداقل حقوق یا حقوق معاهدهای معروف
شده است .بهعبارتیدیگر ،کشورهای عضو برای مؤلفان ملزم به تضمین یک حداقل حمایــــت
هستند .این حداقــــل حمایــــت عبارت است از مجموعه امتیازات و قواعدی که طی اصالحات
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).
شبه جرم فعل یا ترک فعلی نادرست است که بهموجب آن در یک محکمه حقوقی فرد زیاندیده میتواند جبران خسارات
وارده را تقاضا نماید .این خطا ،خطایی است غیر از آنچه در نقـض قرارداد وجود دارد .منظـور از شبه جرم در متن فوق،
شبه جرمهایی مانند جا زدن ) (passing offو هتک شهرت ) (defamationاست.
4. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.101.
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متعدد در معاهده نسبت به آن توافق شده و هسته اصلی حقوق بینالملل مؤلف را تشکیل میدهد.
این قواعد جنبه الزامآور دارند ،مگر در موارد معدودی که حق شرط پذیرفتهشده است.
ازجمله دســـتآوردهای مهم کنوانســـیون برن حقوق معاهدهای اســـت که به نظر بعضـــی
کشـــور ها ز یادهروی اســـت و بیشـــتر هم به همین ع لت مدت ها از پذیرش آن خودداری
میکردنـد 1.حق معنوی هم یکی از این حقوق معاهدهای است که جنبه الزامآور دارد.
عالوه بر کنوان سیون برن ،به عقیده عدهای ،اهمیت روبه افزایش هماهنگ سازی کپیرایت
در اتحادیه اروپا هم عاملی برای اصـالحات در بریتانیا بود 2.این گفتـــــه نادرسـت اسـت ،زیرا
اتحـادیه اروپـا در هیـچکـدام از دستورالعملهای هماهنگسازی خود ،حق معنوی را موضوع
هماهنگســازی قرار نداده اســت 3.نهتنها هیچکدام از هفت 4دســتورالعمل هماهنگســازی به
 . 1محمدزاده وادقانی ،علیرضا ،پیشین ،ص .43
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.
 .4هفت دستورالعمل عبارتند از:
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.
دستورالعملهای دیگری هم بهغیراز این هفت مورد در رابطه با مالکیت فکری وجود دارد.
اتحادیه اروپا در خصوص تمامی موضوعات مالکیت فکری ،اقدام به تصویب دستورالعملهایی کرده است که هماهنگی
بیشازپیش قوانین مالکیت فکری را موجب شده است .اعتقاد به وجود قواعد و اصول مشترک ،پایه تدوین بسیاری از
دستورالعمـلهای یکسـانسازی حقوق مالکیت فکری اتحادیه اروپا ،در خصوص موضوعات مختلف ،بهموجب اختیار
حاصل از ماده  93معاهده تشکیل اتحادیه اروپا گردیده است( .شیخی ،مریم ،اصول حقوق مالکیت فکری( ،تهران :نشر
میزان ،)1394 ،ص  233و  .)45الزم به ذکر اینکه نویسنده به ماده  93معاهده تشکیل اتحادیه اروپا اشارهکرده است .به نظر
میرسد ماده استنادی ،باید ماده  94باشد که البته پس از بازنگری این معاهده ،شماره آن به  100تغییریافته است.
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مو ضوع حق معنوی ا شاره نکرده ،بلکه منا سبترین د ستورالعمل برای ا شاره به این مو ضوع
(دستورالعمل اینفوسک) ،1تنها در ماده  19بهحق معنوی اشارهکرده است ،بدین شرح که« :حق
معنوی دارندگان حق باید مطابق قوانین کشـــورهای عضـــو و مواد کنوانســـیون برن ،معاهده
کپیرایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرام های وایپو اعمال شـــود .چنین حقوقی خارج از
دامنه این دستورالعمل باقی میماند».

2

 -1-1-2الزامات داخلی
3

موضوع حق معنوی در بریتانیا دو بار توسل دو کمیته موردبررسی قرار گرفت .در سال 1952
گزارش کمیته گریگوری 4در مورد قانون کپیرایت (که منجر به تصـــویب قانون کپیرایت
 1956شــد) بیان کرد که مواد موجود در قانون و کامنالی بریتانیا میتواند اکثر مشــکالتی را
که در رابطه با حق معنوی وجود دارد با قرارداد حل کند .بهموجب این گـــزارش ،بریتانیـــا به
الزاماتش ن سبـــــت به کنوان سیون برن عمـــــل نموده و نیازی به ا صالح نی ست ،بهعبارتدیگر
قرارداد یکی از شـــیوه های ح مایتی از حق معنوی در آن دوران بود .بهعالوه هیچ کدام از
کشورها از بریتانیا به این خاطر که تعهداتش بهموجب ماده  6مکرر برن را انجام نداده ،شکایتی
نکرده اســت .درنتیجه ،قانون کپیرایت  1956که نتیجه بازبینی کمیته گریگوری بود ،هیچ حق
معنوی صـــریحی به جز تجدید و تکرار حق مقابله با انتســـاب خالف واقع که در ماده  43این
5

قانون در قالب جبران خسارت و نه حق معنوی به رسمیت شناختهشده بود ،در برنداشت.
در ســال  1977کمیته ویتفورد به نتیجه مخالف نتیجه کمیته گریگوری رســید .درواقع میتوان
گفت الزامات داخلی در بریتانیا نتیجه الزامات بینالمللی بوده اســت .موضــوع انطباق بریتانیا با
کنوانســـیون برن مجدداً توســـل این کمیته در ســـال  1977هنگامیکه بریتانیا الحاق به نســـخه
پاریس کنوان سیون برن را برر سی میکرد ،مطرح شد .این ن سخه الزاماتی را در رابطه با مدت
حمایت از حق معنوی اضــافه نمود .ســایر کشــورهای کامنال عضــویت در کنوانســیون برن را
1. InFoSoc Directive (Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and
related rights in the information society).
دستورالعمل هماهنگسازی ابعاد خاص کپیرایت و حقوق مرتبل در جامعه اطالعاتی.
2. Ibid.
3. Dworkin, Gerald, op.cit, P.237.
4. Gregory Committee.
5. Ibid, P.237-238.
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بهعنوان پیششـــرطی برای چنین اقدامی در آن زمان تلقی نمیکردند 1.این کمیته اعالم کرد
نظام حقوقی موجود انگلیس برای تطابق با تعهدات معاهدهای این کشـــور کافی نیســـت .نظر
کمیته به پذیرش حقوق معنوی صـــریح در نظام قانون گذاری متمایل شـــد .فقل دو مشـــکل
جلبتوجه میکرد :اوالً ،پذیرش حقی بلند مدت برای اعتران به تغییرات در آثار به وراث
مؤلف اجازه میدهد که تولیدکنندگان فیلم را که دارنده حقوق مادی اثر هستنــــد و نیاز بــــه
تغییـــر یا حذف در اثر دارنـــد ،تحتفشار قرار دهد .ثانیــاً ،اگر حق ادعای تألیـــف (انتســـاب)
بهمثابه پاف شاری بر این امر با شد که نام مؤلف در تمامی ن سخهها بیاید ،در بع ضی موارد ممکن
اســـت مشـــکالت قابلتوجهی به وجود بیاید 2.در ســـال  ،1981گزارش کمیته ویتفورد با نام
4
«گرینپدیپدر» 3توصیه کرد که حق معنوی باید وارد نظام حقوقی بریتانیا شود.
بازبینی بعدی در مورد مو ضع بریتانیا در سال  1986به این نتیجه منتهی شد که حقوق این
کشــور درواقع با الزامات بینالمللی منطبق نیســت .گزارش کمیته ویتفورد با نام «وایتپدیپدر» 5در
ســال  1986حمایت از حق معنوی را ناقص و ناســازگار با تعهدات بریتانیا طبق کنوانســیون برن
6

اعالم نمود.
همچنین ،این عامل بالقوه که عدم شـــناخت حق معنوی ســـبب متزلزل شـــدن قراردادها و
تحتفشار قرار دادن بنگاههای بهرهبرداری کننده از اثر 7درزمانی که مقدمـــات بهرهبرداری از
اثر فراهمشــده میشــود ،برای کشــوری که مبتنی بر نظام اقتصــاد آزاد 8و احترام به قراردادها

9

اســت ،به مثابه تهدید تلقی میشــد .کمیته ویتفورد دغدغه جلوگیری از این تعارن را داشــت.
متعاقب پیشـــنهاد و نظرات این کمیته ،قانون کپیرایت ،طرح ها و اختراعات  1988چهار حق
معنوی را معرفی نمود.

10

1. Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property Law, (London: Cavendish
Publishing,1999), P.262.
2 .Dworkin, Gerald, op.cit, P.238.
3. Green Paper.
4. Groves, Peter, op.cit, P.447-448.
5. White Paper.
6. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.101.
7. Enterpreneurs.
8. Laissez Faire.
9. Sanctity of contract.
10. Colston, Catherine, op.cit.
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 -1-2ضرورتهاي عملی پذيرش حق معنوي در اياالتمتحده

نقش روبه افزایش ایاالتمتحده در صحنه بینالمللی کپیرایت سرانجام باعث شد این ک شور
به پذیرش هرچند محدود حق معنوی تن بدهد .ویژگیهای ساختاری ،پیوستن ایاالتمتحده به
کنوان سیون برن را م شکل ساخته بود .این ک شور با امید به پیدا کردن جایگزینی برای حل این
م شکل ،به کنوان سیون جهانی کپیرایت 1پیو ست .مقبولیت بینالمللی محدود این کنوان سیون،
چیزی بیش از راهحلی موقتی فراهم نکرد .درواقع در د هه  ،1980عضـــو یت در برن گامی
اســـاســـی برای تعریف و ایجاد نقش رهبر مآبانه برای ا یاالت متحده در عرصـــه بینالمللی
کپیرایت بود .عالوه بر این موارد ،ع ضویت در برن ،پیش شرط حقوقی 2برای پذیرش تریپس
بود 3،این گفته نادرســـت اســـت؛ زیرا تریپس کشـــورها را ملزم به الحاق به کنوانســـیون برن
نمیکند .فقل در بند  1ماده  9میگوید« :اع ضا متعهدند خود را با مواد  1تا  21کنوان سیون برن
و ضــمیمه آن منطبق نمایند» .به عقیده بعضــی ،مذاکرات برای ســازمان جهانی تجارت 4که در
سال  1995تأ سیس شد ،منجر به این شد که تمامی ک شورهای کامنال در دیدگاه شان ن سبت
بهحق معنوی تجدیدنظر نمایند 5.این گفته هم نادرســـت اســـت؛ زیرا در ادامه بند  1ماده 9
میگوید« :بااینوجود ،کشورهای عضو هیچ حق یا تکلیفی تحت این موافقتنامه در خصوص
حقوق مندرج در ماده  6مکرر کنوانســیون اشــارهشــده یا حقوق برگرفته از ماده مزبور ندارند».
درســـت اســـت که بند  1ماده  ،9ماده  6مکرر را اســـتثنا کرده ،اما پذیرش حق معنوی در
کشورهای خواهان پیوستن به این موافقتنامه را منع نکرده است.
حال چرا حق معنوی به ســادگی از تریپس مســتثنی نشــد؟ دلیل این امر احتماالً با پیشــینه
سیاسی 6سازمان جهانی تجارت ارتباط دارد .ایاالت متحده مهمترین عامل ترغیبکننده نظام
تریپس بود .اگرچه نظام کپی رایت این کشــور حق معنوی را شــناســایی نکرد ،اما کشـــــــور
یاد شده آ شکارا نیاز دا شت تا همب ستگـــــی با مواد کنوان سیون برن را بهعنوان د ستورالعمل
جامعتر برای ایجاد رهبری درصــحنه بینالمللی کپیرایت ،اعالم نماید 7.درواقع این کشــور
برای حفر وجهه بینالمللی خود و این که بگوید با مقررات کنوانســـیون برن تعارن ندارد،
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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کشــورهای عضــو را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشــت؛ اما یک مســئله
وجود دارد و آنهم اینکه حق معنوی نمیتواند در نظام حلوفصل اختالف 1سازمان جهانی
تجارت مطرح شود ،یعنی چنانچه بین دو ک شور ع ضو ،اختالفی در رابطه با حق معنوی پیش
بیاید ،این دو کشـــور نمی تواننـــد اختالف خود را در نظام حـــلوفصل اختالف این سازمان
مطرح کنند.

2

در زمان الحاق آمریکا به کنوانســـیون برن  2مشـــکل وجود داشـــت -1 :نظام ثبت محور
آمریکا که منشأ آن قانون اساسی بود ،کپیرایت را از منظر دیدگاه فایدهگرایی صرف میدید،
یعنی هدف کپیرایت ،ترویج فرایند دانش و هنرهای مفید اســت ،درحالیکه کنوانســیون برن
تشـــریفات ثبت را نپذیرفت -2 .حقوق معنوی :اعمال این حقوق در قانون کپیرایت آمریکا
بهمراتب دشـــوارتر از مورد اول برای پیوســـتن به برن بود .درواقع 3 ،راه برای حل اعمال حق
معنوی در آمریکا وجود داشــت :الف -اصــالحات حقوقی گســترده ب -اصــالحات حقوقی
3
خاص (محدود) پ -رویه قضایی.
اولین و راحتترین راه حل ،اصـــالح کلی قانون کپیرایت آمریکا برای شـــمول حقوق
معنوی است .از منظر صرف حقوقی راهحل اول ،سادهترین مورد بهحساب میآمد ،اما از منظر
ســـ یاســـی ،این راه حل غیر قا بلد فاع بود .در عون ،د ید گاه دوم عملی بود .اصـــال حات
قانون گذاری م حدود که منجر به ات خاذ مواد قانونی م حدود در قانون ح ما یت از حقوق
هنرمندان آثار تجسمی 4مصوب  1990بود که از حقوق معنوی فقل در آثار بصری یا تجسمی
6
حمایت میکرد.

5

عالوه بر الزامات بینالمللی ،به عقیده بعضی ،7اینکه پیشرفتهترین کشور دنیا ازنظر فنّاوری
با داشـــتن پیشـــروترین قانون کپیرایت جهان یعنی قانون کپیرایت هزاره دیجیتال ،8در نظام
حقوقی خود ،حقوق معنوی را شناسایی نکند ،قابلتأمل است.

1. Dispute settlement system.
2. Ibid.
3. Ibid, P.140.
4.Visual Artisits Rights Act (VARA).
5.Visual works.
6. Ibid, P.140-141.
7. Ibid, P.137.
8. Digital Millennium Copyright Act 1998.
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جا دارد موضـــع تریپس نســـبت بهحق معنوی در این بند ،بررســـی شـــود .ازآنجاکه برای
اعضـــای تریپس ،رعایت ماده  6مکرر برن الزامی نیســـت ،بنابراین حق معنوی ازنظر تریپس،
بهعنوان بخشــی از حقوق معاهدهای که جنبه الزامی دارد ،محســوب نمیشــود .نپرداختن بهحق
معنوی در موافقتنامهای که جنبه تجاری داشته و نفوذ کشـــورهای با نظام اقتصادمحور در آن
آ شکار ا ست ،به نظر نمیر سد خیلی هم تأ سفبار با شد؛ زیرا ازآنجاییکه ک شورهای مزبور
چندان اعتقادی به این حق ندارند ،چنانچه این حقوق در موافقت نامه مطرح میگردید ،بیم
تحریف ،تضعیف و خطر انحراف نسبت به موقعیت و وضعیت آن در کشورهای حق مؤلف را
در پی داشـــت .بدین ترت یب ،با عدم طرح آن ،این حق ت مامی اب عاد غیر مالی خود را حفر
میکند ،درحالیکه اگر در توافـقنامه مطرح میشد ،ویژگیهای اصلی آن یا دستکم ویژگی
1

غیرقابلانتقال بودن آن در معرن خطر قرار میگرفت.
طبق ماده  9تریپس ،این موافقت نامه ،ماده  6مکرر کنوانســـیون برن را در برنمیگیرد.
اگرچه میگوید هیچ مادهای در تریپس نمیتواند از تعهدات دولت های عضـــو نســـبت به
یکدیگر بهموجب کنوانســیون برن کم کند (ماده  .)2حقوق معنوی به این بهانه که با تجارت
مرتبل نیستند ،استثنا شدهاند ،هرچند تصور تأثیر اعمال حقوق معنوی بر روند تجارت دشوار
نیست .کشـــورهای سیویلالیی موضع تریپس را بهمنزله پیروزی کپیرایت اقتصادی کامنال
بر حقوق شــخصــی مؤلفان تفســیر کردند .آنها اســتدالل تریپس مبنی بر اینکه ناتوانی در
اعران حق معنوی عامل بالقوهای برای مداخله 2در تجارت ایجاد میکند را رد میکنند؛

3

چرا که طبق تریپس وقتی نتوان از حقوق معنوی اعران کرد ،این ناتوانی در اعران ،در
جریان تجارت اخالل ایجاد میکند.
 -2وضعيت حق معنوي در ن ام کپیرايت
در این گفتار وضـــعیت حق معنوی در  4کشـــور بریتانیا ،ا یاالت متحده ،کانادا و اســـترالیا
بررسی میشود.

. 1محمدزاده وادقانی ،علیرضا ،پیشین ،ص .95
2. Interference.
3. Colston, Catherine, op.cit, P.273-274.
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 -2-1وضعيت حق معنوي در بريتانيا

با تصـــویب قانون کپیرایت ،طرحها و اختراعات  1988حقوق معنوی راه خود را در کشـــور
بریتانیا باز کرد ،هرچند نه بهاندازهای که انتظار میرفت .ا ستثنائات و محدودیتهای فراوانی به
مصـــادیق حقوق معنوی این قانون ،توســـل متن قانون واردشـــده که بر اعمال حقوق معنوی
محدودیت زیادی قائل شده است.
قانون  1988بخشها (مواد)  77تا  89را به بحث حق معنوی اختصــاص داده اســت 4 .حق
انتســاب ( ،)79-77اعتران به برخورد توهینآمیز به اثر (تمامیت) ( ،)83-80مقابله با انتســاب
خالف واقع ( )84و حق محرمانگی عکسها و فیلمها ( )85در این قانون شــناخته و مصــادیق و
شــرایل تحقق و همچنین اســتثنائات آنها شــرح دادهشــده اســت .در این قانون آنچنانکه در
کشــورهای پیرو نظام حق مؤلف مرســوم اســت ،مصــادیقی مانند حق افشــای اثر ،حق عدول یا
اصالح اثر ،نیامده است.
در قانون  ،1988حمایت بریتانیا از حقوق معنوی در پیچیدگی و ابهام بســیار بارز بوده و
مواد آن نواقصـــی دارند .مواد مذکور در مورد حقوق معنوی موضـــوع تعدادی از الزامات
عملی بوده که این الزامات بهعنوان موانع محدودکننده دامنه این حقوق هســـتند .برای مثال،
در مورد حق انتساب ،حق تا زمانی که اعالم نشود ،1نقض حق صورت نمیگیرد .درحالیکه
 . 1معادل انگلی سی واژه اعالم assertion ،میباشد .اعـالم حق انتسـاب باید بهصورت رسمـی در قالب کتبـی که به
امضای مؤلف میرسد باشد یا بهوسیله اعالمیهای که هنگام انتقال کپیرایـت ( حقوق مادی) اثر انجام میشـود .به
عبارتی حق انتساب در صورتی موردحمایت قرار میگیرد که ابتدا بهطور مکتوب « افهار» و ادعاشده باشد.
(حبیبی مجنده ،پی شین ،ص )187برابر بندهای  2و  1ماده  78قانون  1988انگلیس پیششرط حق انتساب ،تصدیق و
اعالن هویت پدیدآورنده توسل خود اوست .ذکر نام بهصورت کامل ،اسم مستعار ،مخفف و هر صورت دیگر که
موجب شناسایی پدیدآورنده شود ،الزم است .قطعاً شرط ثبوت حق انتساب ،درج نام وی نی ست .عمالً و در مر حلـه
اثبات ،پدیدآورنـدهای که به نحوی هویت خود را آشکار ننموده ،چطور میتواند انتساب اثر موردادعا را به خود
ثابت کند؟ ماده فـوق اعالم میدارد« :مؤلف اعم از کارگردان ،هنرمند ،نوی سنده و  ...اگر نتواند ثابت کند که نام او
به نحوی ازجمله امضا ،قید کلمه یا روش دیگری که بهوضوح قابل تشخیص باشد روی اثر ذکر گردیده ،در اثبات
نقض در جریان دادرسی موفق نخواهد بود» .از صراحت ماده مشخص است که عدم درج نام به معنای عدم موفقیت
در دعوای نقض حق انتساب است نه اینکه پدیدآورنده حق انتساب نداشته ،به عبارتی دلیل اثباتی ،درج نام توسل
خود پدیدآورنده است و در صورت عدم درج نام ،با تمسک به دالیل دیگر نمیتواند موفقیتی کسب کند .ساالر
پور گل ختمی ،مطالعه تطبی قی نقض حقوق پد یدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان،
(تهران :انتشارات جنگل ،)1390،ص .53-52
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ماده  5کنوانســیون برن میگوید« :بهرهبرداری و به کارگیری حقوق نباید موضــوع هیچگونه
تشریفات باشد» .دامنه حمایت از پدی ـدآورنده تحت عن ـوان حق سرپرست ـی و تمامی ـت اثر
در نظـام کپیرایت بسیار محدودتر از نظام حق مؤلف است .نهتنها تحقق این دو حق در نظام
کپیرایت تحت شـــرایطی امکان پذیر اســـت ،بلکه اقامه دعوا در این خصـــوص هم تابع
تشریفات خاصی است.

1

از منظر تئوری ،نظام قانونگذاری این کشـــور در مورد حقوق معنوی ،پراکنده و متفرق
اســت .در رابطه با موضــوع مدتزمان حمایت ،این کشــور از مدل آلمانی یگانگی 2حمایت
میکند .مدتزمان حمایت از حقوق معنوی معادل مدتزمان حقوق مادی اســـت ،اگرچه
حق مقابله با انتســاب خالف واقع به مدت  20ســال بعد از حیات مؤلف قابل حمایت اســت.
(بخش  )86علیرغم د ید گاه ی گانگی ،قانون  1988قو یاً بین حقوق مادی و حقوق معنوی
تفاوت قائل می شود 3.حقوق معنوی معموالً در ک شورهای پیرو نظام حق مؤلف مثل فران سه
دائم ی ا ست ،اما در ک شورهای پیرو نظام کپی رایت محدود ا ست به حمایت از حقوق مادی.
برای مثال ،قانون مالکیت فکری فرانســـه در ماده  121-1خود بر دائمی بودن حقوق معنوی
تصریح کرده است 4.در حقوق آلمان هم هرچند در خصوص مدت حقوق معنوی تصریحی
وجود ندارد ،اما با توجه به ماده  11قانون مالکیت فکری آن کشــور که حق مؤلف را شــامل
منافع شــخصــی و معنوی پدیدآورنده نســبت به اثر و اســتفاده از آن میداند و ماده  64همان
قانون که مدت حق مؤلف را بهطورکلی  70ســال پس از فوت پدیدآورنده منقضــی میداند،
به نظر می رسـد مدت حمایت از حقوق معنوی در این کشـور برابر با مدت حمایت از حقوق
5
مادی است.
هم چنین مواد قــانونی مربوط بــه جبران خســــارت ،بین حقوق مــادی و معنوی
تمایز قائل میشـــوند .تجاوز به حقوق مادی ،نقض 6محســـــــــوب شـــده ،امــــــا ضـــمانت
اجرای نــادیــده گرفتن حقوق معنوی ،نــه بــه عنوان نقض ،بلکــه بــه عنوان نقض تعهــد
 . 1زرکالم ،ستار ،حقوق مالکیت ادبی و هنری( ،تهران :انتشارات سمت ،)1388 ،ص .131

2. Monism.

3. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.107-108.
 . 4زرکالم ،ستار ،پیشین ،ص .138
 .5همان.
6. Infringement.
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قانونی 1در مقابل دارنده حق تحلیل میشـــود 2.امکان صـــدور قرار منع برای تجاوز به حق
تمامیت در بخش  103قانون  1988شناخته شده ،اما مادهقانونی ویژهای برای جبران خ سارت
و غرامت و ضــرر پیشبینینشــده اســت .این نکته به نتایج جالبی منتهی میشــود .برای یک
کشور سیویلالیی ،دستیابی بهقرار منع ،وسیله جبران خسارت عادی برای تجاوز به حقوق
معنوی ا ست ،اما در یک ک شور کامنالیی ادعای خ سارت ،و سیله جبران عادی برای نقض
کپیرایت (حقوق مادی) اســـت .با اســـتثنا کردن ادعای خســـارت در مورد حقوق معنوی،
ک شورهای کامنال جایگاه قانونی حقوق معنوی را در نظـــــام حقوقی شان کاهش میدهند.

3

البته به عقیده عدهای ،4نقض تعهد قانونی مشـــتمل برقرار منع 5و حکم به پرداخت خســـارت
7
(جبران خسارت) 6میشود.

1. Breach of statutory duty.
Definition: Breach of a duty imposed on some person or body by a statute
(www.oxfordrefrence.com).
تعریف نقض وفیفه قانونی :نقض وفیفهای که بهموجب قانون به شخص تحمیل میشود .به عبارتی نقض وفیفه یا تعهد
قانونی ،شبه جرم انجامشده توسل شخصی است که درنتیجه نقض قانون به دیگری آسیب و صدمه وارد میکند.
بخش  16قانون  1988انگلیس حقوق مادی را به سه دسته کلی حقوق بازتولید و اقتباس ،اجرا و توزیع یا انتشار تقسیم نموده است.
در بند  2ماده فوقالذکر نقض ) (infringementبه «انجام هریک از حقوق انحصاری مصرح در این ماده بدون اجازه صاحب
این حقوق تعریفشده است»( .ساالرپور گلختمی ،پیشین ،ص )7اما نقض حقوق معنوی تحت عنوان نقض وفیفه قانونی
قابلتعقیب است و ضمانت اجرایی جز دستور موقت و خسارت برای آن پیشبینینشده است( .همان )52 ،اینکه چرا قانـونگذار
انگلیس از نهاد شبه جرمی برای نقض حق معنوی استفاده کرده این است که نقض به معنای نادیده گرفتن حقوق انحصاری
پدیدآورنده ،گاه در قالب شبه جرم (مسئولیت مدنی) قابلتعقیب است و ضمانـت اجرای موجود ،جبران خسـارت خواهد بـود
(همان ،ص .)6چنانکه در نظام حقوقی ایران نیز میتوان نقض حقوق مالکیت فکری را در قالب مسئولیت مدنی بررسی کرد.
. 2کرنو ،ماری و دیگران ،فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپیرایت ،ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی و پژمان محمدی،
(تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1390،ص .212
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.
 .7ضمانت اجرای نقض حق معنوی در کشوری مثل فرانسه سختتر و شدیدتر است .در این کشور عالوه بر جبران خسارت
مدنی ،مجازات کیفری هم برای نقض حق معنوی پیشبینیشده است ) .(ArtL335-2 to Art L335-10مجازات تولید
چاپهای ناقض حق معنوی و فروش و واردات و صادرات آثار ناقض این حق 3 ،سال زندان یا جریمه  300هزار یورویی است.
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به نظر میرسد پیچیدگی و محدودیت قانون  1988در رابطه با حقوق معنوی تقریباً عمدی
و بیانگر ابهام در سیاستگذاری در عرصه حقوق معنوی است .نبــــود تعهد و جهتگیری در
ســطح ســیاســتگذاری بهروشــنی در اولین قانون بریتانیا در رابطه با حمایت از حقوق معنوی
وجود دارد 1.عوا مل گو ناگونی در تدوین ناقص مقرره حقوق معنوی در قانون  1988دخیل
بودهاند .قدرت دارندگان صـــنعت کپیرایت در تبانی علیه حقوق معنوی مؤلفان در زمان تهیه
پیشنویس قانون بهخوبی م شهود ا ست .در ابتدا قانونگذار بریتانیا میخوا ست منافع مؤلفان را
مدنظر قرار دهد ،اما با فشارهایی که وارد میشد ،نتوانست حقوق معنوی را آنگونه که شایسته
است ،موردتوجه قرار دهد .به عقیده یکی از حقوقدانان ،این حقوق بهگونهای اعطاشدهاند که
از روی بیمیلی و اجبار و ف شار بوده و راه را برای ت سهیل مالحظات تجاری بازکردهاند .شرط
اعالم حق انت ساب ،ا ستثنائات و امکان ر ضایت یا اعران شامل اعران غیرر سمی این ادعا را
تأیید میکند .همچنین این ک شور در مورد اتخاذ سایر حقوق معنوی شناخته شده در نظامهای
2
سیویلال ریسک نکرده است.
حقهای انتسـاب ،تمامیت و مقابله با انتسـاب خالف واقع دارای دیدگاهی دوگانه هسـتند.
در وهله اول ،این  3حق فاهراً و از منظر کلی به مؤلف اعطا میشـــوند ،اما این حقوق فقل در
صورتی قابلاعمال است که اعمال مشخصی نسبت به اثر اتفاق بیفتد 3،مثالً اثر به عموم عرضه
شود ،با اثر معامله تجاری شود یا به عمـــــوم مخابره شود .درحالیکه وجود این م صادیق در
کشورهای سیویلال و فرانسه ضرورت ندارد.
حق انتساب و تمامیت در این موارد اعمال نمیشوند:
 -1برنامههای کامپیوتری و آثار ایجادشده توسل کامپیوتر
 -2مستخدمان :مستخدمانی که آثاری در جریان استخدام خلق میکنند ،نمیتوانند ادعای حق
انت ساب نمایند .همچنین م ستخدم تا زمانی که بهعنوان مؤلف اثر شناختهن شده ،حق تمامیت در
رابطه با چنین اثری ندارد .طبق بخش  ،79کارفرما دارنده اولیه کپیرایت اســت و بنابراین ملزم
نیست هویت مؤلف را مشخص کند.
-3گزارش وقایع روزانه

4

1. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.109.
2. Colston, Catherine, op.cit, P.272.
3. Ibid, P.62.
 .4کرنو ،ماری و دیگران ،پیشین ،ص .203
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 -4انتشار اثر در روزنامهها ،مجالت و سایر گاهنامهها و انتشار در دائرهالمعارفها ،لغتنامهها،
کتابهای ساالنه و سایر آثار اشتراکی منبع

1

در اکثر موارد حق انتساب در اینگونه مواقع اعمال می شود :اثر برای عموم اجرا شود ،2به
عموم عر ضه شود ،3از اثر بهرهبرداری تجاری شود .4این حق در مورد اجرای عمومـــــی آثار
موسیقایـی به دلیل غیرعملـی بودن اعمال نمیشود.

5

در بریتانیا ،با اینکه اصل غیرقابلانتقال بودن حقوق معنوی مورد قبول است ،اما اعران به
شکل بسیار گسترده پذیرفتهشده است .نتیجه اعران از حقوق معنوی این است که ناش ـران در
قراردادهایشــان قدرت چانهزنی بیشــتری پیداکرده و مفاد قرارداد را بر مؤلف تحمیل میکنند.
امکان رســمی و قانونی اعران از حق معنوی بهطورجدی اهمیت عملی حق معنوی را محدود
میکند .اعران در بریتانیا برخالف مدل آلمانی ،6بســیار گســترده اســت .تمامی حقوق معنوی
قابل اعران هســتند .حتی مؤلف میتواند از حق معنوی نســبت به آثاری که هنوز تولید نکرده
اعران کند (اعران نسبت به آثار آینده) 7.در این کشور و سایر کشورهای تابع سنت حقوقی
کامنال ،امکان اعران و انصـراف از حقـوق معنـوی بهصراحت در قوانین و مقررات مرتبل با
کپیرایت پیشبینیشــده اســت .هریک از حقوق معنوی میتواند کتباً و با امضــای فرد ذینفع
اســقاط شــود .این اســقاط یا اعران میتواند نســبت به یک اثر مشــخص ،یا تعدادی از آثار
مشخص و موجود و حتی آثار آینده باشد .اسقاط و اعران همچنین میتواند با سند غیررسمی
و با توســـل به حقوق قراردادها صـــورت گیرد (بندهای  3 ،2و  4ماده  87قانون کپیرایت،
8
طرحها و اختراعات  1988انگلیس).

1. Dworkin, Gerald, op.cit, P.252-253.
2. Performing in public.
تعریف اجرای عمومی :عرضه اثر فکری (ادبی ،موسیقی ،رقص یا سیرک) که عبارت است از اطالعرسانی «بهطور مستقیم»
به تماشاچیان ،شنوندگان ،تماشاگران تلویزیونی؛ عملی که در انحصار مؤلف و مستلزم اجازه اوست (کرنو ،ماری و دیگران،
پیشین ،ص.)70
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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اعران حتی در ک شورهای پیرو نظام حق مؤلف هم پذیرفته شده ا ست .برای مثال در ست
اســت که حق معنوی در فرانســه غیرقابلانتقال 1اســت ،اما میتوان طبق شــرایطی از آن اعران
کرد .اعران جزئی از حقوق معنوی تحت شرایل بسیار سختگیرانه مجاز است .ماده 121-1
قانون فرانسه غیرقابلانتقال بودن حقوق معنوی را تصریـح میکند ،به این معنا که حق با قرارداد
منتقل نمیشـود ،بااینوجود اعران جزئی پذیرفتهشـده اسـت .ماده  132-11قانون این کشـور
اعران از ق بل 2را م جاز نمیدا ند ا ما اعران مؤخر 3م جاز اســـت؛ ا ما دکترین در این مورد
نظرات مختلفی دارند .بعضــی معتقدند اعران پیشــینی 4هم ممکن اســت .درهرحال مفســران
همگی اعران پســینی 5را قبول دارند ،چنانچه مؤلف از آثار و عواقب اعراضــش آگاه باشــد.
اعران باید در قالب کتبی باشد ،اما رضایت مؤلف به اعران میتواند بهطور ضمنی از شرایل
اســتنباط شــود 6.برای مثال ،در رابطه با حق انتســاب اگرچه این حق غیرقابلانتقال اســت امکان
اعران از اعمال این حق وجود دارد ،اما مؤلف همیشـــه این حق را دارد که اعران را «نقض
کند» و تقاضــای ذکر نامش را داشــته باشــد ،البته با جبران خســارت طرف مقابلش در قرارداد.
ماده  113-6قانون میگوید وقتی اثر مؤلف بینام است یا مؤلف خود را پشت نام مستعار پنهان
میکند از حقوق معنویاش اعران نکرده ،بلکه ویراســـتار 7به نمایندگی از او مأمور اعمال
حقوق معنویاش است 8.در رابطه با حق افشا گنجاندن شرطی که به ناشر حق تصمیمگیری در
مورد ن سخه نهایی بدون م شورت با مؤلف را بدهد ممنوع ا ست ،زیرا این شرط مؤلف را الزام
میکند که از قبل از حقوقش اعران بکند .در حقوق آلمان نیز اعران تحت شــرایل خاصــی
پذیرفتهشــده اســت .در حقوق این کشــور هم اعران پیشــیـــــنی (از قبل) ممکـــــن اســت اما
بههیچوجـــــــه الزام آور نیســــت .حق پشـــی مانی یا بازســـ تانی 9نمیتوا ند از ق بل اعران
شود ).10(Art42§2

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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 -2-2وضعيت حق معنوي در اياالتمتحده

ایاالتمتحده تا سال  1989به کنوانسیون برن نپیوست .بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند
که ایاالتمتحده در مورد حقوق معنوی تفاوت ب سیار زیادی با سایر ک شورهای کامنال ندارد
و معتقدند که رویه کامنال و حمایت محدود قانونی موجود در این ک شور حمایت غیرم ستقیم
نسبتاً بیشتری در مورد این حقوق نسبت به انگلیس و استرالیا فراهم میکنند ،اما با ماده  6مکرر
کنوانسیون برن مطابقت ندارند.

1

در زمان الحاق ایاالتمتحده در سال  1989به کنوان سیون برن ،مو ضع مبهم این ک شور در
رابطه با حقوق معنوی ،از عوامل نارضــایتی بینالمللی محســـــــوب میشــد .قدرت گروههای
دارنده صـــنعت کپیرایت در این کشـــور که علیه حقوق معنوی تبانی میکردند و تصـــویب
متعاقب قانون حمایت از هنرمندان آثار تجســـمی بهمنظور حمایت محدود از حقوق معنوی،
موقعیت و موضــعی مبهم به وجود آورد .ایاالتمتحده اســتدالل میکرد که منافع شــخصــی
مؤلفان بهطور مؤثری توســل ســایر قوانین و بدون نیاز به اتخاذ قوانین خاص حمایت از حقوق
معنوی حمایت میشود.

2

در مورد شبه جرمهای کامنالیی ذکر این نکته ضروری ا ست که محدوده شبه جرمهای
کامنالیی در این کشور در حال حاضر وسیعتر از سایر کشورهای پیرو نظام کپیرایت است.
بهغیراز هتک شــهرت و رقابت غیرمنصــفانه ،دادگاههای آمریکا به حریم خصــوصــی یا حق
خلوت 3و حقوق شخصیت 4برای حمایت از حقوق معنوی استناد میکنند.

5

اولین قانونی که در ایاالتمتحده ،حق معنوی را به صورت مو ضوعه به ر سمیت شناخت،
قانون حمایت از هنرمندان آثار تجســـمی اســـت .این قانون ،تنها قانون فدرال در مورد حقوق
معنوی بوده 6و فقل در مورد آثار بصـــری قابلاعمال اســـت ،بنابراین دامنه شـــمول آن وســـیع
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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قانون فوق شـامل  2حق اسـت :حق انتسـاب و حق تمامیت .حق انتسـاب در این قانون به 2
راه شناسایی میشود :الف -ادعای پدیدآورندگی (انتساب اثر به خود) ب -ادعای پدیدآورنده
نبودن اثری که به وی منتسب شده است (مقابله با انتساب خالف واقع).
این قانون در زیر بخش (a) 1میگوید« :پدیدآورنده اثر تجسمی:
( )1این حق را دارد:
(الف) اثر را به خود منتسب کند.
(ب) از استفاده از نامش بهعنوان پدیدآورنده اثر تجسمی که خلق نکرده ممانعت کند
( )2این حق را دارد که از اســـتفاده از نامش بهعنوان مؤلف اثر تجســـمی (بصـــری) در جریان
تحریف ،حذف یا هر نوع تغییر در اثر که منجر به لط مه به حیث یت یا شـــهرتش میشـــود،
جلوگیری کند ،و
( )3این حق را دارد که:
(الف) از هرگونه تحریف ،حذف یا هر نوع تغییر عمدی اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا
شـــهرتش میشـــود جلوگیری کند و هرگونه تحریف ،حذف یا تغییر عمدی آن اثر نقض آن
حق است و
(ب) از هرگونه تخریب اثر باشهرت شناختـــهشـــده جلوگیـــری کند و هرگونه تخریب عمدی
یـا بیشازحد بیاحتیاطانه آن اثر نقض آن حق میباشد.
طبق زیر بخش (« :)bتنها مؤلف اثر ب صری حقوق مذکور در زیر بخش ( )aدر آن اثر را دارد؛
چه مؤلف مالک کپیرایت (حقوق مادی) اثر باشد یا نباشد.
مطــابق بنــد  1زیر بخش (« :)dحقوق مــذکور توســـل زیر بخش ( )aتــا زمــان حیــات
پدیدآورنده قابل حمایت است».
این قانون همانند قانون کپیرایت ،طرحها و اختراعات بریتانیا ،حق افشــا و اســترداد را ذکر
نکرده و در عون بر حق انت ســـــاب و تمامیت کـــــه محدود به مدت حیات مؤلف میبا شد،
تمرکز میکند.

2

1. Subsection.
2. Rigamonti, Cyrill,"Deconstructing Moral Rights", Harvard International Law
Journal,Vol.47,Number2 (2006), P.405.
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علیرغم اختالف در دامنه حقوق ،طرح مفهومی حق انتســاب و تمامیت بهطور گســتردهای
از طرح 1حقوق معنوی در کشـــورهای ارو پای قارهای ح ما یت میکند .حقوق معنوی ،حق
مؤلفان واقعی آثار کپیرایتی اســـت .حق معنوی مســـتقل از مالکیت کپیرایت اســـت (حقوق
مادی) و برای مؤلفان از حقوق مربوط به شخصیت است ازاینجهت که نمیتواند به اشخاص
ثالث منتقل شود .بهعالوه رژیم اعران آمریکا شبیه رویه ق ضایی ایجاد شده در فران سه ،آلمان
و ایتالیا ا ست و بهنظام انگلی سی که اعران مطلق و بدون قید و شرط را پذیرفته شبیه نی ست.
اگرچه اعران حقوق معنوی مجاز است ،اما بایــــد به طریق کتبی و با امضای مؤلف باشد .اثر
باید معرفی شــود و اســتفادههایی که اعران بدان منظور اعمال میشــود باید معتبر ،صــحیح و
قانونی باشـــد .تفاوت اســـاســـی بین قانون حمایت از هنرمندان آثار بصـــری و حقوق معنوی
ک شورهای اروپای قارهای ،دامنه ب سیار م ضیق نظام حقوق معنوی ایجاد شده تو سل این قانون
است 2.با این توضیح که این حق فقل در مورد آثار تجسمی اجرا میشود.
ماهیت بحث حقوق معنوی در آمریکا باید در بستر سیاسی و تاریخی این کشور فهم شود.
ویژگی اصـــلی قانون اجرای کنوانســـیون برن  1988آمری کا ،3د ید گاه « حدا قل گرا» 4بود.
بهموجب این دیدگاه ،هیچ تغییری در قانون کپیرایت آمریکا به وجود نمیآید ،مگر این که
برای مطابقت با کنوانســـیون برن مطلقاً ضـــروری 5باشـــد .در میان صـــنایع قدرتمند کپیرایت
آمریکا بهویژه صنعت فیلم که میگفت تصویب ماده  6مکرر م شکالت عمده و غیرقابلقبولی
را ایجاد میکند ،هراســی به وجود آمد .با تصــویب قانون اجرای کنوانســیون برن ،جریانی علیه
این قانون راه افتاد که منجر شد صاحبنظران آمریکایی بگویند اجرای کامل کنوان سیون برن
غیرضـروری اسـت .البته نظر این جریان همان عدم اجرای ماده  6مکرر بود .حمایت از دیدگاه
عدم اجرای کامل ماده  6مکرر ،حتی توسل دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری 6هم اعالم
شد .ای شان گفت« :ازنظر من ،برای ایاالتمتحده آمریکا ضرورتی ندارد مواد قانونی مو ضوعه
برای حمایت از حقوق معنوی برای تطابق با ماده  6مکرر کنوان سیون برن ت صویب کند» 7.مواد
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.

178

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیودوم ،پاييز 1399

قانون حمایت از هنرمندان آثار تجســـمی مدت حمایت تا زمان حیات پدیدآورنده محدود
میکند و ازاینجهت بهطور نزدیکی شبیه حمایت شبه جرم است.
 -2-3وضعيت حق معنوي در استراليا

مواد قانونی در راب طه با حق معنوی در قا لب « قانون اصـــالح کپیرا یت (حقوق معنوی)»

1

مصوب سال  2000توسل پارلمان فدرال استرالیا تصویب شده و این قانون از  21دسامبر همان
ســال الزماالجرا گردید 2.این قانون ،قانون کپیرایت  1968اســترالیا را جهت شــناســایی حق
معنوی اصالح نمود.
3

4

استرالیا نسخه رم کنوانسیون برن را در سال  1928امضا و در سال  1935تصویب نمود.
کمیته اسپایسر 5مالحظاتی را در رابطه با حقوق معنوی در سالهای  1958الی  1959انجام
داد ،اما توصیه نکرد که حق معنوی بهصـــورت نظاممند در متن قانون پوشش داده شونـــد .در
س ـال  1968هنگامیکه اولی ـن قان ـون کپیرایت استرالیا تصویب شد ،احساس شد که بخش 9
در رابطه با انتســاب خالف واقع ،هرآن چه حمایت الزم برای حقوق معنوی بوده را اعطا کرده
است 6.حق مقابله با انتساب خالف واقع برای اولین بار در قانون کپیرایت  1968آمده بود ،اما
سایر حقوق معنوی تا سال  2000وارد متن قانون نشدند.
سیر حرکت به سمت مواد کنونی قانون استرالیا از اوایل دهه  1980شروع شد که منجر به
گزارش منفی (مخالف ورود حق معنوی) کمیته بازنگری قانون کپیرایت 7در ســـال 1988
شـــد 8.این کمیته گزارشـــی در رابطه با حقوق معنوی در ســـال  1988منتشـــر کرد که در آن
اکثریت قاطع  5به  4گفتند قوانین موجود (که ازاینجهت مشابه رویه قضایی انگلستان ه ستند)
برای انطباق با ماده  6مکرر کافی بوده و نیازی به تصـــویب حقوق معنوی خاص نمی باشـــد.
نتی جه گیری ب حثبرانگیز کمی ته بازنگری قانون کپیرا یت اســـترال یا با نظر کمی ته ویتفورد
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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(انگل ستان) در تعارن م ستقیم بوده و تو سل یکی از حقوقدانان برج سته ا سترالیا که ا ستدالل
میکرد اســترالیا ناقض ماده  6مکرر اســت ،به چالش کشــیده شــد 1.منســجمترین اقدام برای
تصـــویب حق معنوی در قانون در دهه  1990شـــد .امعمال حقوق معنوی در قانون  2000این
کشور ،بیانگر دیدگاه یگانگی است که بسیار شبیه دیدگاه آلمانی میباشد.
«قانون اصالح کپیرایت (حقوق معنوی)» مصوب  2000استرالیا ،بهجای بخش  1از بخش
 189شروع شده و با ا صالحات و تغییراتی به قانون کپیرایت ( 1968قانون ا صلی) الحاق شده
اســـت .لذا قانون  1968هم حقوق معنوی را دارد ،به عبارتی اگرچه در ســـال  1968اولین بار
تصــویبشــده اما بهدفعات توســل قوانین متعدد ازجمله قانون ســال  2000اصــالحشــده و مواد
دیگری ازجمله مواد قانون سال ( 2000حقوق معنوی) به آن ملحق شده است .قانون استرالیا در
بین سایر ک شورهای کامنال ،مف صلترین قانون در تو ضیح اق سام حق معنوی ،نقض و جبران
خسارت است و با توجه به شمار زیاد بخشها (مواد) آن امکان شرح کامل آنها در این نوشته
وجود ندارد و بهطور مختصــر از آن بحث میشــود .حقوق معنوی در این قانون عبارتند از س ـه
حق انت ساب ،مقابله با انت ساب خالف واقع و تمامیت .این سه حق هم ن سبت به مؤلف اثر و هم
نسبت به اجراکننده (مجری) اعمال می شود .مدتزمان حمایت ،نقض و جبران خسارت نقض
حق معنوی نسبت به هرکــــدام از مؤلف و مجری ،تفکیکشده و بخشهای (مواد) مختص به
خود را دارد .مثالً در مورد مدتزمان حمایت از حق معنوی ،طبق بخش :195AM
« .1حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با فیلم سینمایی تا زمانی است که مؤلف زنده باشد.
 .2حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با ســـایر آثار غیر از آثار ســـینمایی تا مدتزمان حمایت
حقوق مادی قابل حمایت است.
 .3حقوق معنوی (غیر از حق تمامیت) تا مدتزمان حمایت کپیرایت (حقوق مادی) قابل
حمایت است».
ا ما مدت ح ما یت از حق معنوی در مورد مجری یا اجراکن نده طبق بخش 195ANA
ت فاوت دارد .در راب طه با نقض حق معنوی مؤلف ،ســــه بخش ( ماده) وجود دارد .بخش
 195AOدر مورد نقض حق انتســـاب ،بخش  195APدر مورد نقض حق مقابله با انتســـاب
خالف واقع و بخش  195AQدر مورد نقض حق تمامیت است.

1. Dworkin,Gerald, op.cit, P.238&239.
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 -2-4وضعيت حق معنوي در کانادا

کانادا از بعضــی جهات ،پل 1و ارتباطی بین دیدگاه حقوق معنوی در نظام کامنال و ســیویلال
میزند .اگرچه در وهله اول یک کشـــور کامنالیی اســـت ،اما قوانین آن توســـل اصـــول
ســیویلالیی ایالت کبک تحت تأثیر قرارگرفته اســت .قضــات برجســته کانادایی از هردو نظام
حقوقی کامنال و سیویلال هستند و پیشینه آنها گاهی اوقات در تحلیل حقوقیشان تجلّی یافته
است .آنها هنگام بررسی حقوق معنوی به نظامهای سیویلال نیز امعان نظر دا شتهاند .کانادا در
سال  1931اولین کشور کامنالیی بود که حقوق معنوی را تصویب نمود ،وقتیکه به ن سخه رم
کنوانســیون برن ملحق شــد .این قانون بهطور بســیار نزدیکی از ماده  6مکرر کنوانســیون برن
پیروی نمود ،اما توسل یک وکیل پیشتاز کانادایی به این دلیل که مبهم بوده ،با ضعف تهیهشده
و در عمل بالاستفاده بود ،موردانتقاد واقع شد .گرچه این ارزیابی ممکن است بیشازاندازه تند
باشــد ،اما حقوق معنوی با موفقیت اعمال میشــد .نیمقرن بعد ،هنگامیکه بحث اصــالح قانون
شــد ،گزارشــی اعالم کرد «حقوق معنوی بهاندازه حقوق مادی مهم هســتند و باید شــفاف و
قدرتمندتر شوند» 2تا اینکه قانون کپیرایت  1985تصویب شد.
این قانون که آخرین بار در تاریخ  22ژوئن  2016اصـــالحشـــده ،در بخش های  14.1و
 14.2به ب یان حقوق معنوی میپردازد .ب ند  1بخش  14.1حق ت مام یت و حق انتســــاب را به
رســـمیت شـــناخته اســـت .طبق بند  2بخش « :14.2حقوق معنوی نمیتوانند منتقل شـــوند ،اما
میتوان بهطورکلی یا جزئی از آن ها اعران نمود» .بهموجب بند  3همین بخش « :بهصـــرف
انتقال کپیرا یت (حقوق مادی) اثر ،اعران از حق معنوی صـــورت نمیگیرد» .بند  1بخش
 14.2میگویـد« :مدت حمایت از حـق معنـوی بهانـدازه مدت حمایـت از کپیرایـت (حقوق
مادی) اســت .همچنین بـــــهموجب بخشهای  17.1و  17.2حق انتســاب و تمامیت نســبت به
اجراکنندگان (مجریان) هم قابلاعمال است.
در حقوق کانادا هم امکان اعران و اســقاط حقوق معنوی تقریباً به همان صــورتی که در
حقوق انگلیس مرســـوم اســـت وجود دارد .در این کشـــور ،قراردادهای بهرهبرداری از حقوق
مادی اغلب بهطور دائمی با شروطی نافر بر ان صراف و اعران صریح از حقوق معنوی همراه

1. Bridge.
2. Dworkin,Gerald, op.cit, P.243.
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هستند 1.همچنین میتوان صریحاً یا بهطور ضمنی از حقوق معنوی اعران کرده و کتبی بودن
اعران لزومی ندارد.

2

 -3ن رات موافقان و مخالفان حق معنوي در ن ام کپیرايت
در رابطه با حقوق معنوی ،حقوقدانان کامنالیی به دودسته تقسیمشدهاند :عدهای فواید وجود
این حقوق در نظام کشــورهای پیرو نظام کپیرایت را بررســی کرده و آن را به نفع این نظامها
دانســـته وعدهای هم به وجود حقوق معنوی انتقاد کردهاند .همچنین عدهای به وجود حقوق
معنوی در متن قانون (حقوق معنوی موضــوعه) انتقاد کرده و گفتهاند با حضــور حقوق معنوی
در متن قانون ،این حقوق مو ضوع محدودیتهای ب سیار شدیدی قرار میگیرند .درنتیجه همان
حمایت شبه جرم کامنال را برای منافع معنوی مؤلفان منا سبتر دیدهاند .از طرفی گفتهاند این
حقوق به ضرر بهرهبرداران از اثر میباشد.
 -3-1ن رات موافقان

در رابطه با فواید حمایت از حق معنوی در کشورهای کامنال ،یک نکته این است که حمایت
از این حقوق سـبب میشـود که مؤلفان با امید به حمایت بیشـتر تشـویق شـوند که به خلق آثار
بیشتری دست بزنند و خلق آثار بیشتر هم یکی از عالقهمندیهای نظامهای منفعتگرا میباشد.
بدین ترتیب که با دادن انگیزه بی شتر به مؤلفان در حمایت از حقوق شان ،آثار بی شتر خلق شده و
این همان چیزی اســت که نظام فایدهگرایی به آن اهمیت زیادی میدهد .نظریه انگیزه یکی از
نظریههای نظام فایدهگرایی است.
دیوید ویور در مقالهای دالیل حمایت از حقوق معنوی را نامبرده :اولین دلیل حمایت از
حقوق معنوی ،دلیل اقتصــادی اســت .حقوق معنوی فراهمکننده صــداقت و درســتی در بازار
است .این حق برای عموم باید باشد که پدیدآورنده اثر بهدرستی و صادقانه به او معرفی شود،
چیزی مانند کارکرد منفعت عمومی در عالمت تجاری .دلیل دوم :درنتیجه بهره بردن عموم از

 .1زرکالم ،ستار ،پیشین ،ص .145-144
2. Dworkin, Gerald, op.cit, P.244.
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درســـتی در معرفی مؤلفان ،مؤلفان هم بهرهمند میشـــوند؛ زیرا با معرفی درســـت مؤلفان آثار،
1

آنها پاداش مناسب برای معرفی اثرشان به عموم دریافت میکنند.
از طرفی ،حقوق معنوی به پدیدآورندگانی که به دنبال مذاکره برای حمایت شـــفاف
قراردادی ه ستند ،قدرت چانهزنی داده و دادگاهها را به شروع برای تف سیر و ب سل این حقوق
قادر خواهند ساخت.

2

 -3-2ن رات مخالفان

نویســـنده ای علیرغم پذیرش این حقوق در بریتانیا و بررســـی آن در کتاب خود ،انتقادهایی
نســبت به حقوق معنوی وارد کرده اســت .او از جهت مدیریت منافع اقتصــادی مالک ،معتقد
ا ست :حقوق معنوی میتوانند با حقوق مادی پدیدآورنده در تعارن قرار بگیرند .در صورت
تقاضـــای اســـقاط چنین حقوقی از مالک کپیرایت ،وی قدرت چانهزنی چندانی در مذاکره
ندارد .اجرای حقوق معنوی پرهزینه اســـت و نتیجه طرح دعوای نقض آن نامشـــخص بوده و
3
قطعی نیست.
بدینجهت که حقوق معنوی خصـــوصـــاً از مؤلفان ح ما یت ز یادی به ع مل میآورد،
موردانتقاد قرارگرفتهاند .بهطورکلی ،حقوق معنوی به این دل یل که بر تصـــویری رمانتیک از
مؤلف بهعنوان نابغه خالق مبتنی شــده که در خلق اثر ،از شــخصــیتش بهره میبرد ،نقد شــده
است .حقوق معنوی ،مؤلف را قادر میسازد تا از «پیوند خالقانه فناناپذیر» 4که بین شخصیت او
و اثر وجود دارد ،حمایت کند .مفهوم مؤلف رمانتیک 5که در نیمه دوم قرن بیســـتم از رواج
افتاد ،موردانتقاد قرار گرفت؛ زیرا تصــویری غیرواقعی از فرایند تألیف ارائه میداد .انتقاد دیگر
وارد به حقوق معنوی بر این سؤال تمرکز میکند که چه چیزی از ماهیت خارجی یا بیگانه این
حقوق (برای کشــورهای پیرو نظام کپیرایت) درک میشــود؟ بهعالوه گفتهشــده که حقوق
معنوی که ســرچشــمهاش در نظامهای حق مؤلف قارهای 6اســت ،نمیتواند بهآســانی در نظام
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.287288.
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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حقوقی کامنال جذب شود .هر تال شی برای جذب ایـــــن حقوق در کامنال نهتنها شک ست
خوا هد خورد ،بل که ن ظام های کپیرا یت مقبول در کامنال را برهممیز ند .حقوق معنوی
همچنین به این دلیل موردانتقاد قرارگرفته کـه دخالت قانونی غیرقابلتوجیهی در کارکرد بازار
آزاد می گذارند .چنین اســـتدالالتی بر این واقعیت تأکید میکنند که حقوق معنوی از منافع
مؤلـف علیه منافع بنگاهها ،ناشران و بهرهبرداران محافظت میکند.

1

حقوق معنوی بر حقوق مادی  2گونه تأثیر دارند -1 :حضـــور صـــرف حقوق معنوی در
قوانین کپیرایت مانع اســـتفاده تجاری از آثار خالقانه میشـــود -2 .حقوق معنوی هزینههای
زیادی دربردارد .وقتی مؤلفی ت صمیم به جمعکردن اثرش از جامعه میگیرد ،هزینههای زیادی
برای جامعه دارد .این حقوق محدودیتی اضـــافه در جریان گردش آزاد دانش میگذارند .اگر
2
از این حقوق دائماً حمایت شود ،ممکن است بهطورقطع گردش آثار را محدود کنند.
بعضـــی از حقوقدانان از منظری دیگر به وجود حقوق معنوی خرده گرفته و آن را بهنقد
کشیدهاند .ریگامونتی بر این باور است که اگر هدف ،افزایش حمایت عمومی از مؤلفان است،
پذیرش حقوق معنوی بهصــورت موضــوعه برای کشــورهای کامنال 3اشــتباه بوده اســت ،زیرا
نظامهای موضــوعه حقوق معنوی مصــوب در ایاالتمتحده و بریتـــــانیا بهجای اینکه ســطح
حمایتی از مؤلفان را باال ببرند ،آن را پایین آوردهاند .در بریتانیا ،اتخاذ نظام اع ـران بهصورت
گســترده ،به طرز مؤثری قدرت حقوق معنوی را پایین آورده اســت .در ایاالتمتحده ،اگرچه
حقوق معنوی مو ضوعه سطح حمایتی را ن سبت به گروهی از پدیدآورندگان (پدیدآورندگان
آثار تجســمی) باال بردند ،اما دامنه مضــیق حقوق موضــوعه تأثیری منفی بر اکثریت زیادی از
پدیدآورندگان (که بهموجب قانون پوشــش داده نمیشــدند) گذاشــت 4.پس شــاید یکی از
حکمتهای عدم تدویــــــن حقوق معنوی موضــوعه در کشــورهای کامنال تا چندین ســال،
آگاهی قانونگذاران این کشــــــــورها از پیامدهای تدوین حقوق معنوی موضــوعه باشــد؛ اما
بههرحال ،آنها مجبور به ایفای تعهدات بینالمللیشــان بودند .به عقیده ایشــان ،حتی کشــوری
مثل سوئیس که ک شوری سیویلالیی ا ست و سنت حقوقی آن به شدت تحت تأثیر فران سه و
آلمان بود ،از روش های جایگزین برای حمایت از حقوق معنوی اســـتفاده کرده اســـت .این
1. Bently, Lionel & Sherman, Brad, op.cit, P.273-274.
2. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.18.
 . 3همانطور که قبالً گفته شد ،کشورهای کامنالیی از نظام کپیرایت برای حمایت از آثار ادبیشان استفاده میکنند.
4. Rigamonti, Cyrill, op.cit, P.400.
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کشـــور تا قبل از ســـال  1992که قانون کپی رایت جدیدش به تصـــویب برســـد ،حاوی هیچ
مقررهای در مورد حقوق معنوی نبود .دادگاههای سوئیسی قبل از قانون  ،1992برای حمایت از
حقوق معنوی از «حقوق شــخصــیتی» 1اســتفاده میکردند 2.شــبه جرمها برای حمایت از حقوق
معنوی کارکرد منا سبتری دارند ،زیرا تجربه ن شان داده ا ست که ت صویب حقوق معنوی در
قانون بیشـــتر علیه منافع مؤلف بوده تا به نفع او .اعمال اعران بهطور گســـترده در قانون 1988
بریتانیا توان مؤلفان را در قراردادهای بهرهبرداری ،در بعد چانهزنی با ناشران به شدت کم کرده
ا ست .اتخاذ گ سترده اعران از حق معنوی به شـــــدت تو سل انجمنهای صنفی 3و سایـــــر
گروههـای تبانی کننده 4علیـه مؤلف استفاده میشود 5.هنوز هـم قرارداد و شبه جرمهایی ماننـد
جا زدن ،6هتک شهرت 7در دعاوی برای حمایت منافع معنوی مؤلفــــان استفاده میشــــود .در
بعضــــی مواقــــع ،این شبه جرمها بهتر از خود حقوق معنوی موجود در قانون ،خسارت دارنده
حق را جبران میکنند.
برای تفهیم بهتر مطلب مثالی از بریتانیا آورده میشـــود .حقوق معنوی جدید بریتانیا بر
شیوههای سابق حمایتی کامنال ترجیح وبرتری ندارند .مؤلفان قبل از قانون  1988در و ضعیت
بدتر از این قانون قرار نداشـــتند .حقوق معنوی جدید حمایت اضـــافی مهمی به مؤلفان نداده
اســـت .هدف قانون  1988بریتانیا از واردکردن حقوق معنوی در قانون ابتدائاً حمایت از منافع
شــخصــی مؤلف در آثار بود ،اما متن قانون بهگونهای تنظیم و نوشــته شــد که باهدف اولیه در
تعارن بوده و منافع ناشــران و ســایر بهرهبرداران مدنظر قرار گرفت .بهعنوانمثال ،شــرط اعالم
حق انتســـاب دقیقاً نتیجه برعکس هدف حقوق معنوی (حمایت از منافع مؤلفان) اســـت ،زیرا
منافع ناشران و سایـر بهـرهبرداران را برجستـه میکند .انجمن ملی روزنامهنگاران این کشور هم
همین دغدغه را مطرح کرد .البته باید نفوذ دارندگان قدرتمند صــنعت کپیرایت بر نمایندگان
و قانونگذار در کشـــورهای بریتانیا و ایاالتمتحده را که علیه مؤلفان تبانی میکردند ،در نظر

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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داشت 1.بهطور خالصه ،این عوامل سبب شدند حقوق معنوی آنگونه که انتظار میرفت و در
کشــورهای ســیویلال مرســوم بود ،در کشــورهای کامنال اعمال و اجرا نشــود؛ یعنی علیرغم
خواسته قانونگذاران این کشورها ،حق معنوی جای خود را در این کشورها باز نکرد.
این ناکارآمدی که در باال ذکر شد ناشی از ذات حقوق معنوی نمیباشد ،بلکه ناشی از نوع
ت ضمین این حقوق در ک شورهای کامنال ا ست .ک شورهای کامنال ضمن پذیرش ا صل حقوق
معنوی ،شروطی را به این حقوق اضافه کردند که در عمل این حق را ناکارآمد کرده است.
نتيجهگيري
بررســی حق معنوی به لحاا عملی در کشــورهای پیرو نظام کپیرایت صــرفنظر از مباحث
نظری آن سبب آ شنایی بی شتر با علل پذیرش این حق در این ک شورها و نحوه برخورد آنها با
حق مذکور میشود.
کشورهای پیرو نظام کپیرایت از ابتدا در قوانینشان مایل به پذیرش حق معنوی نبودند ،اما
ضــرورتهایی ســبب شــد تا این کشــورها به پذیرش حق معنوی تن دهند .برای مثال بریتانیا به
دلیل الزامات بینالمللی و الزامات داخلی که نشأتگرفته از الزامات بینالمللی بود ،حق معنوی
را پذیرفت .یکی از عواملی که ســبب شــد کمیته ویتفورد پذیرش حق معنوی در نظام حقوقی
بریتانیا را ضروری بداند ،فشارهای بینالمللی ازجمله کنوانسیون برن بود .پیوستن به کنوانسیون
برن برای یک کشــور اروپایی مثل بریتانیا که در تعامل ســیاســی و تجاری با دیگر کشــورها
ازجمله کشورهای اروپایی است و این عضویت ،تعامل و تجارت بینالمللی آن را در خصوص
آثار ادبی و هنری ت سریع و ت سهیل میکند ،امری ضروری ا ست .ایاالتمتحده نیز پس از یک
دور صـدسـاله عدم عضـویت در کنوانسـیون برن و بهرهبرداری گسـترده از آثار ادبی و هنری
خارجیان بدون الزام به رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفین خارجی ،برای بر عهده گرفتن
نقش رهبری در عرصــه بینالمللی کپیرایت و القای این مطلب که با کنوانســیون برن تعارن
ندارد ،ســرانجام به کنوانســیون برن پیوســته و حق معنوی را در قانون حمایت از هنرمندان آثار
تج سمی بهطور محدود شنا سایی نمود .همچنین این ک شور در موافقتنامه تریپس ک شورها را
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.

186

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیودوم ،پاييز 1399

بااین حال و بهرغم پذیرش اصـــل حق معنوی ،این حق در کشـــورهای نظام کپیرایت با
محدودیتها و اســتثنائات فراوانی همراه اســت .برای مثال در بریتانیا حق انتســاب و تمامیت در
یکســری از آثار اعمال نمیشــود .حق انتســاب تا زمانی که از جانب مؤلف اعالم نشــود ،تحت
حمایت قرار نمیگیرد .اعران از حق معنوی بهطور گســـترده پذیرفتهشـــده و بین نقض حق
مادی و معنوی ت فاوت وجود دارد .ســـایر کشـــور های دارای ن ظام کپیرا یت هم کموبیش
محدودیت هایی را بر حق معنوی وضـــع کردهاند .عالوه بر این ،مصـــادیق حق معنوی در این
کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف کمتر است.
در عمل ،بر پذیرش حق معنوی فواید و معایبی در کشـــورهای پیرو نظام کپیرایت وجود
دارد .عدهای بر مفید بودن این حق در کشورهای مذکور تأکید کرده و آن را مفیــــد و به نفع
این کشورها میدانند .به عقیده آنها ،اعطای حق معنوی سبب ایجاد انگ ـیزه بیشتر در مؤلفان و
بهتبع خلق آثار بیشــتر میشــود .همچنین شــناســایی حق معنوی کارکرد اقتصــادی دارد؛ زیرا
فراهمکننده صداقت و اصالت در بازار است .عموم مردم حقدارند بدانند اثر به چه کسی تعلق
دارد و مؤلفان هم پاداش مناســب در قبال معرفی صــحیح اثرشــان به عموم را دریافت میکنند.
عده ای هم پذیرش حق معنوی را در این کشـــورها ناکارآمد دانســـته و معتقدند که ســـایر
روشهای حمایتی همانند قرارداد و شـــبه جرمهایی مانند جا زدن و هتک شـــهرت بهتر از حق
معنوی موضوعه میتوانند از منافع معنوی مؤلفان حمایت کرده و خسارت دارنده حق را جبران
کنند .به عقیده عدهای از حقوقدانان ،وارد شـــدن حق معنوی در نظام قانون گذاری نهتنها
ح ما یت از مؤل فان را افزایش نداد ،بل که از میزان آن کاســـت .یکی از دال یل این امر ،نفوذ
دارندگان صـــنایع کپیرایت بر قانونگذاران کشـــورهایی مانند بریتانیا و ایاالتمتحده بود که
علیه حقوق معنوی تبانی و بر منافع ناشـــران و ســـایر بهرهبرداران از آثار تأکید میکردند .برای
مثال ،اتخاذ نظام اعران از حق معنوی در حد وســیع یکی از پیامدهای آن اســت .بهعالوه ،به
عقیده مخالفان ،این حقوق دخالت قانونی غیرقابلتوجیهی در کارکرد بازار آزاد می گذارد و
نسبت به منافع بنگاههای بهرهبرداری کننده از اثر اخالل ایجاد میکنند .در راستای الحاق ایران
به کنوان سیون برن و شکلگیری تعهدات بینالمللی برای ک شور در این حوزه ،توجه به فرآیند
راهیابی حق معنوی به کشورهای تابع نظام کپیرایت ،مفید و بلکه ضروری است.
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