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پيشگفتار

حق مؤلف (كپيرايت) يكي از حقوق مسلّم انساني است كه بر اساس نياز و شرايطي كه در اعالميه
جهاني حقوق بشر و قراردادهاي رسمي بينالمللي سازمان ملل مشخص و تعيين شده است ،بهمثابه
يك حق قانوني ،از آثار فرهنگي حمايت ميكند .اثر فرهنگي به هر آنچه فردي توليد ميكند تا انديشه
و احساس انسانها را غني بخشد ،گفته ميشود .آنچه بهطور مستقيم به بهبود روش زندگي منجر ميشود
يا مواردي مثل اختراعاتي كه به توسعه فنآوري ختم ميگردد ،جزء آثار فرهنگي بهحساب نميآيد و
تحت حمايت قوانين ويژهايي قرار دارد كه از حق مؤلف جداست .مث ً
ال جواز يا پروانه ساخت از ابداعات/
اختراعات فني يا مكانيكي سازندگان آن حمايت ميكند؛ نشان /عالمت تجاري از توليدات ،نوع آنها،
نشان انحصاري شركتهاي توليد كننده و حقوق افرادي كه در اين شركتها طرح ميدهند ،حمايت ميكند.
اين حقوق بهطور كلي «حقوق تجاري  /صنعتي» ناميده ميشود ،زيرا زمان و تالش زيادي صرف
سرمايهگذاري براي توليد اين مواد ميشود تا به توسعه فرهنگ يا تمدن منجر شود .آثار فرهنگي تحت
عنوان كلي «حقوق مالكيت معنوي» مورد حمايت قرار ميگيرند.
ِ
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در اينجا الزم است توضيح بيشتري در خصوص مفهوم آثار فرهنگي با ذكر جزئيات بيان شود.
آثار فرهنگي شامل آثار چاپ شده و نشدة ادبی ،علمی و هنری ميباشند .این آثار به هر صورت که
عرضه شوند (رمان ،شعر ،دستنوشته ،آواز ،نقاشي ،موسيقي ،فيلم و حتي چكيده مطالعات علمي
پيچيده ) تحت حمایت قوانين حق مؤلف قرار ميگيرند.
آثار فرهنگي همچنين ميتواند بيان خالقانه افكار و احساسات انسان باشد .اين نوع آثار ميتواند
بر احساسات و انديشههاي ساير مردم نيز تأثير گذارد .آيا تا به حال به شدت تحت تأثير يك قطعه
ادبي قرار گرفتهايد؟ يا با نگاه كردن به يك نقاشي يا گوش دادن به يك قطعه موسيقي يا تماشاي
فيلمي توانستهايد دنياي كام ً
ال متفاوتي را تجربه كنيد؟ احساسات برانگيخته در شما لزوم ًا هميشه
زيبا يا آرامبخش نيستند .گاهي ممكن است شما را دستخوش غم يا افسردگي كنند و عميق ًا در
خود فرو برند .تظاهرات هنري بهطور مستقيم بر انديشهها و احساسات ما تأثير ميكنند.
انسان براي زنده ماندن بايد غذا بخورد .غذا براي ادامه حيات انسان ضروري است .غذا به
انسان نشاط ميدهد و او را زنده نگه ميدارد؛ اما ما بهعنوان اشرف مخلوقات شادابي را نه فقط
براي جسم خود ميخواهيم ،بلكه براي فكر و روح خود نيز خواهان آن هستيم .حال اگر ما آثار
فرهنگي را بهمثابه غذا براي انديشه و روح خود بدانيم ،تصور كنيد دنياي فاقد آثار فرهنگي كه به
ما جان ببخشد ،چه جايي خواهد بود.
دنياي بدون رمان ،شعر ،موسيقي و نقاشي چه دنيايي خواهد بود؟ آثار فرهنگي كه به قلب ما
قوت و نيرو ميبخشند ،ميراث ارزشمند برگرفته از تاريخ بشري هستند .اين آثار خيلي پيشتر از بهوجود
آمدن مفهوم حق مؤلف وجود داشتهاند و طي ساليان متمادي بهصورت ميراث فرهنگي اقوام ،و
ملل مختلف درآمدهاند .انسانها در هر برهه از زمان در طول حيات خود ،از طرفي تحت تأثير اين
ميراث قرار گرفتهاند و از طرف ديگر با اصليت خود به اين ميراث شكل خاصي داده و آن را توسعه
بخشيدهاند .حق مؤلف حقوق قانوني مربوط به آثار فرهنگي است كه بايد تعيين ،تعريف و حمايت
شود و حقوق اجتماعي و اقتصادي خالقان و پديد آورندگان آنها نيز بايد مورد حمايت قرار گيرد.
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كتاب راهنما ويژه كساني نوشته شده است كه در آسيا زندگي ميكنند؛ چه آنهايي كه خالق
اين ِ
آثار هستند و چه كساني كه از اين آثار بهره ميگيرند.
اميدوارم در اين كتاب ،مفهوم حق مؤلف به روشني بيان شده باشد و بسيار خشنود ميشوم
اگر مفاد اين كتاب سبب شود تا آثار واجد حق مؤلف مورد حمايت قرار گيرند و از تالش مستمر
كساني كه به شكلي درگير خلق اين آثار هستند و موجبات غناي فكري ما را فراهم ميآورند ،نيز
حمايت گردد.
بزرگترين آرزوي من اين است كه نه تنها كساني كه درگير خلق آثار ميباشند؛ از قبيل نويسندگان،
نقاشان ،فيلمنامهنويسان ،طراحان ،شاعران ،موسيقيدانان و ...بلكه كساني كه در رسانههاي جمعي از
قبيل راديو ،تلويزيون و نشريات نيز فعاليت ميكنند ،همچنين كساني كه از اين آثار استفاده ميكنند و
عموم مردم و افرادي كه قصد دارند كه در اين زمينهها فعاليت كنند و به زبان ديگر ،تمامي كساني كه
چه در حال حاضر و چه در آينده عهدهدار حمايت از حق مؤلف هستند ،اين كتاب را بخوانند.
بر خالف تصور برخي كه فهم و درك حق مؤلف را امري دشوار ميدانند ،درك آن بسيار
ساده و قابل فهم است .قوانين حق مؤلف در برگيرنده تمام حقوق مربوط به مؤلف ميباشد ،شامل
قوانيني طبيعي و منطقي است كه همه آن را ميپذيرند ،چرا كه در حقيقت احترام به حاصل تالش و
فعاليت فردي است كه اثري را خلق كرده است .اين قانون به پديدآورنده اثر حق ميدهد تا در قبال
بهرهبرداري از اثر خود مبلغي را درخواست كند .حق مؤلف حق مهمي براي همه است كه با تابعيت از
قوانين آن ،به ايجاد انگيزه براي پديدآوردن آثار بيشتر و در نتيجه غناي آثار فرهنگي كمك ميشود.
بيشتر كشورهاي آسيايي و كشورهاي ديگر در سراسر دنيا تابع قوانين حق مؤلف هستند.
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همانطور كه توضيح داده شد ،قوانين حق مؤلف مشخص ميكند كه خالق اثر حق ويژهاي بر آن
اثر دارد و در صورت بهرهبرداري از اثرش ،وي نيز بهره خواهد برد.
واژه «اثر» كه در اينجا مطرح ميشود به معني بيان بكر و خالق احساسي در حيطه ادب،
علم ،موسيقي و هنر است و كسي كه اثري را خلق ميكند «مؤلف» خوانده ميشود.
از آنجا كه قوانيني كه در پي ميآيد ،از نظر حقوقي به شخصي تعلق مي گيرد كه اثري را خلق
كرده است ،يعني مؤلف ،به همين دليل آن را «حق مؤلف» مينامند .در حقيقت فردي كه اثري را
در اختيار دارد ،مالك حقوق آن نيز به شمار ميآيد كه در بسياري از موارد «مؤلف» ،خود «اثر» را
در اختيار دارد و مالك حقوق آن است .به هر حال فردي كه اثري را در اختيار دارد ،ميتواند آن را
منتقل كند ،بفروشد ،وام دهد يا حقوق مالكيت آن را به شخصي حقوقي يا حقيقي به ارث بگذارد.
بنابراين مالك حقوق يك اثر در همه موارد لزوم ًا «مؤلف» آن اثر نميباشد و اين حقوق ممكن
است به ديگري واگذار شده باشد.
اگر شما ،قوانين حق مؤلف در كشورهاي قاره آسيا را با يكديگر مقايسه كنيد ،متوجه تفاوتهايي
در شرايط و صورت كلي آنها ميشويد ،بدين معنا كه مواردي كه در يك كشور مورد حمايت قرار
ميگيرند ،ممكن است در كشور ديگر حمايت نشوند .البته اين تفاوتها بسيار كم است ،زيرا معاهدات
بينالمللي با ايجاد وفاق عمومي به حمايت يكپارچه از آثار كمك نمودهاند .به هرحال ابتدا به ساكن بايد
اطالعاتي پايهاي از قوانين حق مؤلف كه تمام كشورها در آن سهيم هستند ،بهدست آوريم .اميدوارم
كه اين كتاب راهنما به عنوان يك نمونه استاندارد ،معرف قوانين حق مؤلف در منطقه آسيا باشد.
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 1درباره آثار

1

فهرست آثار

به چه چيزي «اثر» اطالق ميشود و قانون از آن حمايت ميكند؟
ابتدا نگاه كنيم به آن دسته از آثار كه از حمايت قانوني بينالمللي برخوردارند (البته كشورهاي
آسيايي نيز شامل آن ميباشند) .در ژاپن آثار به شكل زير تقسيمبندي ميشوند.

آثار ادبي :رمانها ،فيلمنامهها /نمايشنامهها ،دستنوشتهها ،شعر و ...؛

آثار موسيقيايي :قطعات موسيقي ،تصنيفها و ...؛

رقص ،آثار پانتوميم :طراحي حركات موزون براي آموزش رقص مثل باله يا
رقص مدرن و نيز براي آموزش پانتوميم؛
آثار هنري :نقاشي ،مجسمهسازي ،فكاهي ،خطاطي ،طراحي صحنه ،صنعت/
حرفه ،صنايع دستي و ...؛

آثار معماري :طرحهاي معماري و ساختماني؛
 16كتاب راهنمايحقوق مالكيت معنوي (كپيرايت)

نقشه و نمودار :نقشهها ،اوزاليد ،نمودار ،طرحها ،الگوها و مدلها؛

عكس :انواع عكس و نگاتيو؛

آثار سينمائي :فيلم براي اكران ،برنامههاي تلويزيوني ،بازيهاي رايانهاي و انواع
نرمافزارها؛

برنامهها :انواع برنامهها و نرمافزارهاي رايانهاي.

ساير مواردي كه در زمرة آثار حمايت شده قانوني قرار ميگيرند ،شامل هر اثري ميباشد كه بهشكل
ترجمه ،طبقهبندي ،اصالح شده يا هر گونه اقتباس و برداشت از اثر اصلي باشد و نيز هر اثري كه
ويراستاري شده باشد؛ مثل دانشنامهها ،گردآوري مجموعه اشعار ،نشريات و اخبار روزنامهها.
در وهله اول بايد بهخاطر داشت كه كدام نوع از آثار تابع حمايت قانوني قرار ميگيرند (براي اينكه
تشخيص دهيم يك اثر در كدام دستهبندي قرار ميگيرد ،بايد با قوانين حق مؤلف در آن كشور
تطبيق داده شود).
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 2حق مؤلفكه دربرگيرنده حقوق مالكيت،
حقوق اخالقي و حقوق وابسته ميباشد.

2

حق مؤلف كه در بر گيرنده حقوق مالكيت ،حقوق اخالقي و
حقوق وابسته ميباشد.

اين بخش به جزييات حقوق مؤلف ميپردازد .اين حقوق ،حقوق مالكيت ،حقوق اخالقي و حقوق
وابسته را در برميگيرد كه متعلق به خالقان آثار است.
كپيرايت يا حقوق مؤلف

همانطور كه گفته شد قوانيني مربوط به حق مؤلف به منظور حمايت از آثار فرهنگي وضع شد
كه با حقوق ديگر تا حدي متفاوت است .براي مثال ،هنگامي كه شخصي چيزي را در تملك خود دارد،
از وي معمو ًال بهعنوان مالك و داراي حق مالكيت نسبت به آن شيء ياد ميشود.
حق مالكيت ميتواند به شخص ديگري منتقل شود و چون حق مؤلف به معني حق تملك داشتن
نسبت به اثر محسوب ميشود ،اين حق نيز قابل انتقال به فرد ديگر است و ميتواند به پول تبديل
شود .عالوه بر اين ،از آن جهت كه حقي كه بر يك اثر خالق ايجاد شده ،توسط انسان فرهيخته
بهوجود آمده است ،به آن «حق مالكيت معنوي» نيز گفته ميشود.
آيا اين بدين معناست كه حق مؤلف همان حق مالكيت معنوي است؟ كشورهاي تابع حقوق
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امريكا و انگليس از ابتدا تأكيد كردهاند كه حق مالكيت معنوي از مشخصة حق مؤلف است .كلمه
حق مؤلف در زبان انگليسي دقيق ًا به معني حق كپي كردن و اساس ًا به معني حق بازتوليدكردن اثر
ميباشد .در مقابل ،ساير كشورها ،مثل فرانسه و آلمان تأكيد بيشتري بر عنصر اخالقي در حقوق
مؤلف دارند كه اين برداشت متأثر از توسعه تفكر اجتماعي در اروپاست .بنابراين ترجمة ادبي در
زبان فرانسه و آلمان براي كپي رايت همان «حق مؤلف» ميباشد .بهطور خالصه اين كشورها
اهميت بيشتري براي حمايت از دنياي معنوي مؤلف دارند و به زبان ديگر فلسفة فكري و مباني
اعتقادي وي را محترم ميشناسند و به دنبال باال بردن ارزش مالكيت اثر از طريق بازتوليدكردن
يا فروختن آن نيستند.
بدين ترتيب ،اين ايده كه حق مؤلف دو مشخصه بارز دارد؛ يكي حقوق مالكيتي و دوم حقوق
معنوي ،ابتدا در اروپا رايج شد كه مشخصة دوم در آسيا مطرح و بهكار گرفته شد .به استثنأ چند
كشور ،حقوق مؤلف تنها از اواسط تا اواخر قرن بيستم در آسيا مطرح گرديده است .با توجه به
توضيحات باال ميبينيم كه حق مؤلف دو مشخصه اصلي دارد  :حقوق تملك نسبت به اثر و حقوق
اخالقي صاحب اثر .هنگام استفاده از كلمه حق مؤلف بايد دقت كرد .بسياري از مردم فقط به وجه
مادي حق مؤلف توجه دارند و برخي ديگر هر دو جنبه را يكجا تحت عنوان «كپي رايت» بهكار
ميبرند .در اين كتاب من با استفاده از كلمه «كپي رايت» تمام حقوق را زير پوشش قرار ميدهم؛
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حقوق مالكيت نسبت به اثر و حقوق معنوي صاحب اثر .بسيار مهم است كه بدانيم كه كپي رايت
يكي از انواع بيشمار حقوق بشر است كه بهشكل شفاف در اعالميه حقوق بشر و در ساير معاهدات
بينالمللي قيد شده است .حقوق مالكيت كه توسط قوانين هر كشور بهرسميت شناخته ميشود،
هر گونه استفاده از مايملك شخصي را بدون اجازه از صاحب آن غيرقانوني ميداند .حقوق اخالقي
مؤلف نيز به همين ترتيب از تعدي مصون و تخلف از آن غيرقانوني ميباشد.

حقوق مالكيت اثر

در اين بخش مفاد حق مؤلف بررسي ميشود .ابتدا از حقوق مالكيت بر اثر شروع ميكنيم.
حقوق مالكيت اثر كه بسياري از مردم آن را با نام كپي رايت ميشناسند ،ميتواند به شكل گسترده
زير طبقهبندي شود:
 .1حقوق تكثير اثر؛
 .2حقوق اجرا؛
 .3حقوق ارائه اثر؛
 .4حقوق نقل و انتقال عمومي؛
 . 5حقوق از روخواني يا از برخواني؛
 . 6حقوق نمايشگاهي؛
 .7حقوق توزيع و انتقال (وام دادن) و واگذار كردن اثر؛
 . 8حقوق ترجمه ،تغييردادن ،تبديل كردن ،منطبق كردن؛
 .9حقوق برداشت از اثر يا اقتباس از آن.
هر كشوري كم و بيش حقوق مالكيت را طبق همين طبقهبندي بهكار ميبرد؛ زيرا اين حقوق
در حقيقت از شاخه اصلي حق مؤلف منشعب ميشود .اين حقوق كه تحت عنوان حق مؤلف تعريف
ميشود ،به مؤلف اختصاص دارد كه هر كدام بهصورت مجزا و كامل در زير مطرح ميشود.
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قوانين حق مؤلف در هر كشوري بنا به تغييرات در شرايط اجتماعي آن كشور ،مثل توسعه فناوري
كرات بازنويسي ميشوند و بر اساس اين تغييرات ،موارد و حقوق جديدي مطرح ميشود كه الزم
به ّ
است ناظر بر تغييرات جديد در قوانين حق مؤلف باشيم.
به عنوان مثال ،در ژاپن تقسيمبندي جديدي براي حقوق مالكيت مطرح شده كه به اين ترتيب است:
 .1حق باز توليد اثر
(حق حمايت از آثار در مقابل باز توليد شدن بدون مجوز)

حق توليد مجدد يكي از اساسيترين و ضروريترين حقوق مالكيت است .توليد مجدد به معناي
توليد دوباره محصول ب ه شكل ملموس مثل چاپ ،عكس ،تكثير از روي نسخة چاپ شده ،ضبط
صدا يا تصوير يا ، ....به شكل سادهتر ،استفاده بخشي از اثر براي توليد اثري ديگر و كپي كردن از
آن يا ضبط صدا  /تصوير و. ......
چاپ و نشر يكي از قديمترين روشهاي توليد مجدد اثر است كه بهطور كلي حقوق مربوط به
آن را حق نشر مينامند .ضبط تصوير يا صدا از يك اجرا ،نمايش ،ارائه سخنراني و ...هم يك نوع
حق استفاده مجدد از اثر بهشمار ميآيد و در حقيقت اين حق مجموعة وسيعي از فعاليتها را پوشش
ميدهد كه شامل استفاده از متن يا تصوير از طريق اسكن و دستگاه كپي يا حتي ساختن يك
ساختمان با استفاده از اوزاليد ميشود.
 .2حق اجراي يك اثر
(حق حمايت از اثر در مقابل اجراي اثر براي عموم بدون مجوز)

حق اجرا به معني حق اجراي يك نمايش بهشكل عمومي بر اساس نمايشنامه يك نويسنده يا اجراي
موسيقي بر اساس اثر يك آهنگساز .مسلم است كه صاحب اثر حق منحصر به فرد اجراي آن اثر را دارد.
نكته اصلي در اينجا عموم مردم است؛ عموم به معني اجراي اثر در مقابل مردم ميباشد كه به اجراي
اثر منحصر نميشود ،بلكه ضبط اجرا ،استفاده از لوح فشرده ( ، )CDاستفاده از بلندگو براي پخش صدا يا
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استفاده از سيستم پخش صدا براي گروه بيشتري از تماشاچيان خارج از فضاي نمايش ميباشد.
 .3حق ارائه اثر
(حق حمايت از اثر در مقابل ارائة بدون مجوز براي عموم)

حق ارائه به معناي ارائه اثر فردي بر روي پرده نمايش يا ساير رسانههاست .در گذشته اين
حق بهعهده سينماها بود ،اما اكنون بهعلت پيشرفت فنآوري كه ميتوان از طرق مختلف تصوير را
نشان داد ،تصاوير ميتوانند از طريق رايانه و يا  LCيا دستگاه پروژكشن يا  ...نمايش داده شوند.
براين اساس قوانين حق مؤلف در بسياري كشورها ،حق نمايش را در نظر گرفته است ،بدين معني
كه اثر بهشكل صوتي /تصويري براي عموم به نمايش گذاشته ميشود .اين حق اكنون حتي به
نشان دادن عكس يا تصوير يك اثر هنري بر روي پردة پروژكشن هم تعلق ميگيرد.
 .4حق پخش عمومي
(حق حمايت از اثر در مقابل پخش غيرقانوني براي عموم)

خالق اثر حق منحصر بهفرد اثر را براي پخش عمومي دارد .در اينجا پخش براي عموم به معني
پخش راديويي ،تلويزيوني و  .....ميباشد .اين حق حتي شامل پخش ماهوارهايي ،پخش تلويزيون
كابلي و پخش اثر بر روي شبكه اينترنت ميشود.
 .5حق از بر خواندن
(حق حمايت از يك اثر بهشكل از برخواندن و اجرا براي عموم)

طبق اين قانون ،خالق اثر ميتواند اثر ادبي خود را براي عموم بخواند ،همانطور كه رماننويسي بخشي از
كتاب خود را در مقابل حاضران ميخواند يا برنامه ضبط شده وي براي گروهي از مردم پخش ميشود.
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 .6حق نمايش
(حق حمايت از اثر در مقابل نمايش بدون مجوز براي عموم)

اين حق شامل نمايش آثار هنري و همينطور چاپ آن ميشود.
حق انحصاري خالق اثر است كه اثر خود را براي عموم به نمايش بگذارد .اين حق شامل ارسال
اصل آثار به يك نمايشگاه هنري براي به نمايش گذاشتن در معرض ديد عموم مردم ميشود .در
ژاپن اين حق فقط شامل آثار اصلي ميشود و كپي آنها را دربرنميگيرد .ولي در كره و چين حتي
كپي آثار را هم شامل ميشود.
عالوه بر اين ،در ژاپن برگزاري نمايشگاه عكس در صورتي امكانپذيراست ،كه عكسهاي به
نمايش گذاشته شده ،قب ً
ال چاپ و منتشر نشده باشند .در نمايشگاه نقاشي هم بايد آثار اصلي كه بر
روي بوم ،كاغذ يا  ...كشيده شدهاند ،به نمايش گذاشته شوند .در مواقع خاصي كه آثار بهصورت چاپ شده
بر روي لوح چوبي است ،از آنجايي كه از هر اثر اصلي تعداد معدودي چاپ ميشود ،آنها بهعنوان
اثر اصلي تلقي ميشوند.
از آنجاييكه نقاشي و آثار ديگر هنري را ميتوان فروخت ،صاحب آن اثر نيز طبع ًا ممكن است
تغيير كند .هنگامي كه مالك تغيير ميكند ،حق مالكيت اثر نيز به مالك جديد منتقل ميشود ،زيرا كار
بسيار مشكلي خواهد بود اگر مالك جديد بخواهد هر بار براي به نمايش گذاشتن اثر خريداري شدة
خود ،از مالك اصلي اجازه بگيرد .در اين موارد حق برگذاري نمايشگاه متعلق به كيست؟ بسياري از
كشورهاي آسيايي قوانين خاصي در اين مورد ندارند .در ژاپن حق مالك اثر ،براي برگزاري نمايشگاه
بهرسميت شناخته ميشود و در مواردي كه آثار چاپ نشده باشند ،با فرض اينكه خالق آثار با به نمايش
گذاردن آثارش براي عموم موافقت كرده است ،ميتوان آثار را به نمايش گذاشت.
 .7حق توزيع ،واگذاري حق مالكيت و به امانت دادن آثار
(حق حمايت از اثر در مقابل توزيع و واگذاري يا به امانت دادن بدون مجوز )

در آسيا حق توزيع در قوانين حق مؤلف در ژاپن ،كره و هنگ كنگ ديده شده است .خالق هر اثر سينمايي
انحصاري فروش ،به امانت دادن يا توزيع نسخههايي از اثر خود است.
داراي حق
ِ
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اين حق ابتدا در اختيار خود فيلمسازان بود كه به آنها اجازه توزيع اثرشان را ميداد .اما امروزه
حق توزيع ،شامل فروش و اجاره انواع نرم افزارهاي رايانهاي نيز ميباشد .توزيع به معناي حق باز
توليد از يك اثر سينمايي براي عموم است كه شامل فروش و اجاره نوارهاي ويديويي DVD،و ....
نيز ميشود؛ بدون در نظر گرفتن اينكه آيا بايد در اين موارد مبلغي هم پرداخت يا خير؟
حق واگذاري مالكيت ،حق ارائه يك اثر اصلي (صرف نظر از آثار سينمايي) و كپي آن براي استفاده
عموم از طريق واگذاري آن حق ميباشد .در كشورهايي مثل ژاپن ،زماني كه مالكيت بهطور قانوني
واگذار گرديد ،ديگر حق بر واگذاري مالكيت منفصل ميشود و ميتوان اثر را بهصورت آزاد و
بدون گرفتن اجازه از مالك يا خالق آن توزيع كرد .البته در برخي از كشورها حق واگذاري مالكيت
منقضي نميشود و در اين مورد بايد احتياط الزم را به خرج داد .حق به امانت دادن نيز به معني حق
ارائة يك اثر (صرف نظر از آثار سينمايي) ب ه شكل كپي براي به امانت دادن به عموم است.
 . 8حق ترجمه ،تنظيم كردن ،انجام تغييرات و برداشت از اثر
(حق حمايت از اثر در مقابل ترجمه ،انجام تغييرات و برداشت از آن بدون اجازه )

طبق اين قانون فقط خالق اثر ميتواند اثر خود را ترجمه يا در آن تغييراتي بدهد يا از آن
اقتباس كند.
ترجمه به معناي بيان ادبي اثر در زباني ديگر به غير از زبان اصلي اثر است .واژه زبان به
كلماتي اطالق ميشود كه براي ارتباط بين مردم بهكار برده ميشود ،بنابراين شامل زبان
رايانه نميشود .تبديل يك گويش به فرم استاندارد همان زبان يا كدگذاري ،تبديل كردن آن به
خط بريل و غيره ترجمه به حساب نميآيد ،ولي شكلي از توليد مجدد ميباشد .به بيان ديگر،
حق ترجمه بهطور كلي به معني ترجمه هر اثر به زباني ديگر است.
تنظيم كردن به معني ساختن يك اثر موسيقيايي از طريق اضافه كردن عناصر بديع و نو براي
بهوجود آوردن يك اثر موسيقيايي ماندني است؛ مانند تبديل يك قطعه موسيقي كالسيك به يك
قطعه موسيقي جاز .اخيراً در ژاپن ،يك شركت موسيقي كه يك قطعه موسيقي كالسيك را بدون
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اجازه سازنده آن ،به جاز تبديل كرده بود ،مجبور شد از فروش لوحهاي فشرده خود بهعلت اعتراض
خالق اثر ،صرف نظر كند.
ايجاد تغييرات به معني تبديل شكل بيان اثر ،مانند تبديل يك اثر نقاشي دو بعدي به يك مجسمه
سه بعدي و يا تبديل يك عكس به يك تابلو نقاشي.
برداشت به معني تبديل يك اثر اصلي به نمايشنامه يا فيلمنامه ،بدون تغيير در داستان يا تغيير
موتيفهاي آن .برداشت از يك اثر شامل استفاده از آن در تلويزيون نيز ميشود .بهنظر ميرسد كه
حتي ارتقاي برنامههاي رايانهاي و ...نيز نوعي برداشت به حساب ميآيد.
مشكالت متناوبي در مبحث حق برداشت  /اقتباس وجود دارد؛ زيرا قضاوت در اين باره بسيار
مشكل است و گاه به سختي ميتوان نتيجه گرفت كه اثري واقع ًا از اثر ديگري اقتباس شده است
يا خير؛ بدين معني كه فقط شكل بيان اثر بدون تغيير در محتواي اصلي آن دگرگون شده يا فقط از
آن ايده گرفته شده است .عدهاي هر نوع برداشت و اقتباسي را صرف ًا استفاده از ايدة آن اثر ميدانند.
از طرفي ،همانطور كه در ابتدا گفته شد ،ايدهها در چهارچوب قوانين حق مؤلف قرار ندارند .اما از
آنجا كه حق برداشت ،يكي از عناصر تحت حمايت حقوق مؤلف به شمار ميآيد ،وجود برخي از اين
تضادها اجتنابناپذير است .بهطور كلي ،در مواردي كه فقط ساختار اثر تغيير ميكند و داستان و
شخصيتهاي داستاني آن دست نخورده باقي ميمانند ،اقتباس صورت گرفته است.

 .9حقوق بهره برداري از يك اثر اقتباسي
(حق حمايت از يك اثر اقتباسي در مقابل استفاده بدون اجازه)

همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،اقتباس شكل جديدي است كه از طريق ترجمه ،تنظيم ،تبديل يا برداشت
بهوجود ميآيد .هر چند حق مؤلف اثر اقتباسي به كسي تعلق دارد كه اثر اقتباسي را بهوجود آورده ،اما
مؤلف اثر اصلي (اثري كه از روي آن اقتباس صورت گرفته) نيز داراي همان حق است .بهعنوان مثال،
اگر فردي بر اساس داستاني كمدي يك فيلم نقاشي متحرك بسازد و از آن استفاده تجاري ببرد ،مجوز
براي كپي از آن بايد هم از خالق فيلم و هم از خالق كتاب گرفته شود .داشتن مجوز فقط از يكي از
دارندگان حق اثر كفايت نميكند و بايد مجوز از تمام دارندگان حق اثر اوليه و ثانويه گرفته شود.
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حقوق بهرهبرداري از آثار اقتباسي و استفادههاي جنبي از آثار چاپ شده

همانطور كه توضيح داده شد ،حق استفاده از آثار اقتباسي نيز زير مجموعه قوانين حق مؤلف قرار
ميگيرد و منحصراً به صاحب اثر تعلق دارد .از طرف ديگر ،هر چند واژه يا اصطالح «حقوق مكمل» كه
بر اساس استفادة ثانويه از آثار چاپ شده (كه در صنعت نشر هر كشور بهشكل گسترده استفاده ميشود)
بهوجود ميآيد ،واژهاي قانوني و تحت قوانين حق مؤلف نميباشد ،ولي به روشهاي مختلف استفاده از آثار
اقتباس شده در شكل غيرچاپي آنها اشاره ميكند .در قراردادهاي چاپ آثار ،خالقان اثر و ناشران تعهدات
مختلفي را نسبت به يكديگر متعهد ميشوند كه شامل حقوق مكمل نيز باشند.
حقوقي نيز به پخشكنندگان آثار از قبيل توليدكنندگان نوار و لوحهاي فشرده ،پخشكنندگان
راديويي /تلويزيوني و اجراكنندگان آثار ،مانند هنرمندان و موسيقيدانان تعلق ميگيرد .اين حقوق
در زمرة قوانين حق مؤلف قرار ميگيرند ،ولي در كشورهايي مثل ژاپن وكره زير عنوان ديگري در
چارچوب قوانين حق مؤلف ،با نام «حقوق وابسته يا مرتبط» قرار ميگيرند كه از حقوق مؤلف مجزا
ميشوند .در مورد «حقوق وابسته يا مرتبط» در صفحات بعد به تفصيل توضيح داده خواهد شد.
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حقوق اخالقي چيست؟

حقوق اخالقي شامل حق ارائه اثر براي عموم ميشود؛ حقي كه منعكسكنندة نام مؤلف و
ضامن حفظ صداقت و تماميت آن اثر است.
مفهوم حقوق اخالقي ابتدا در سيستم حقوقي امريكا و انگليس نبوده و تنها مدت كوتاهي است
كه در كنوانسيون برن (صرف نظر از حق ارائه براي عموم) و در قراردادهاي بينالمللي از جمله
كنوانسيون  WIPOمطرح شده است.
حق ارائه اثر براي عموم
(حق حمايت از يك اثر در مقابل عمومي كردن آن بدون اجازه)

خالق اثر حق دارد اثر خود را كه هنوز عمومي نشده است به معرض عموم بگذارد؛ به اين معني
كه فقط خالق اثر ميتواند تصميم بگيرد كه اثر خود را بهشكل اصلي آن يا به صورت اقتباسي در
معرض عموم بگذارد يا نگذارد .در مواردي كه حق مالكيت اثر واگذار شده ،تصور بر اين است كه
خالق اثر با عمومي كردن اثر بهشكل برگزاري نمايشگاه موافقت كرده است .در كنوانسيون برن
هيچ قانوني كه حق عمومي كردن اثري را در برگرفته باشد ،مطرح نشده است.
حقوق مدني خالق اثر
(حق درخواست مطرح كردن هويت مؤلف)

هنگاميكه اثري در معرض عموم قرار ميگيرد ،مؤلف حق دارد تصميم بگيرد كه آيا نام حقيقي
وي يا نام مستعارش بر روي اثر بيايد يا نه؟ مؤلف در زمان عمومي كردن اثر اقتباس شده خود
ميتواند تصميم بگيرد كه آيا نام حقيقي و مستعارش بر ارائه اقتباسي از اثرش ،براي عموم ذكر
شود يا خير .اين حق به معني الزام ذكر نام مؤلف اثر نيست.
كتاب راهنماي حقوق مالكيت معنوي (كپيرايت) 29

حق حفظ تماميت اثر
(حق حمايت از يك اثر در مقابل هر نوع تغيير بدون مجوز در آن)

همانطور كه از عنوان آن پيداست ،مؤلف حق حفظ تماميت اثر خود و عنوان آن را در مقابل هر نوع
تضييع يا تغيير و اصالح بر خالف نظرش دارد .در مواردي كه اثر بهصورت مكتوب يا قطعه موسيقي
باشد ،گاهي نياز به تغيير يا اصالح دستور زبان ،واژه يا نحوة بيان پيش ميآيد كه در اينجا اين
قانون ميتواند مشكالتي را ايجاد كند .زيرا همانطور كه زمان ميگذرد ،عرف جوامع تغيير ميكند
و با اين تغييرات حتي زبان محاوره نيز دستخوش تغيير ميشود .ناشران و ويراستاران ممكن است
بخواهند تغييراتي را در يك اثر ايجاد كنند تا آن را براي خواندن آسانتر و قابل فهمتر نمايند.
اما البته آنها بدون اطالع دادن به مؤلف يا كسي كه از حق مؤلف برخوردار است نميتوانند اين
تغييرات را اعمال كنند.
عالوه بر سه شرط مطرح شده در باال ،اگر نوع استفاده از اثر ،سبب از بين رفتن شهرت مؤلف
شود ،حقوق اخالقي وي مورد تعدي قرار گرفته است كه بايد از آن جداً پرهيز كرد.
حقوق اخالقي مؤلف در كشورهايي مثل ژاپن ،حتي پس از مرگ آنها نيز مورد احترام ميباشد.
بنابراين خانواده مؤلف ميتوانند از هر نوع حركتي كه باعث تضييع نام و حقوق اخالقي وي شود،
جلوگيري كنند و خواهان حفظ مباني ارزشي و افتخارات وي باشند.
حقوق وابسته چيست؟

قوانين حق مؤلف در بسياري از كشورها نه فقط حامي خالقان آثار ميباشد ،بلكه از كساني
كه اثر را اجرا يا در معرض ديد عموم ميگذارند نيز حمايت ميكند .بهعنوان مثال هر چند كه
خوانندهاي با خواندن آوازي ،اثر تازهاي را خلق نميكند ،ولي ممكن است با استفاده از روشي
كه براي بيان احساسات خود بهكار ميگيرد ،بر شنونده اثر خاصي بگذارد و اجراي خالقي را
بهوجود آورد .حقوق وابسته حقوقي ميباشند كه مربوط به هر عاملي است كه در راستاي ارائة
اثر براي عموم نقش مهمي ايفا كند .در برخي از كشورها اين حقوق در نظر گرفته نميشود
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يا تحت موضوعات ديگر مطرح ميگردد ،ولي در ژاپن ،كره و چين ،بهعنوان مثال اين حقوق
به اجراكنندگان آثار ،مثل موسيقيدانان ،بازيگران ،توليدكنندگان نوار ،سازمانهاي پخش راديو/
تلويزيوني و سازمانهاي مخابراتي تفويض ميشود.
حقوق وابسته نيز مثل حق مؤلف ،بهصورت خودكار و بدون هيچ روش اجرايي بهرسميت
شناخته ميشود .اين حقوق توسط كنوانسيونهاي بينالمللي مثل كنوانسيون بينالمللي حمايت
از اجراكنندگان ،توليدكنندگان نوار و ارگانهاي پخش راديو /تلويزيوني و نيز كنوانسيون حامي
توليدكنندگان نوار/صفحه در مقابل تكثير بدون مجوز از آنها به رسميت شناخته شده است.
حق مؤلف و حقوق وابسته بهطور جداگانه حمايت ميشوند و به همين دليل براي بهرهگيري
از هر كدام بايد بهطور مجزا اخذ شوند .بهعنوان مثال ،زماني كه ميخواهيم نواري را تكثير كنيم،
عالوه بر اينكه بايد از اجراكنندة آن اجازه بگيريم ،بايد اجازه توليدكنندة نوار را نيز داشته باشيم
(حقوق وابسته) .همينطور بايد از سراينده موسيقي و نيز نويسنده يا شاعر آن تصنيف نيز اجازه
گرفته شود(كپي رايت).
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مدت زمان تعيين شده براي حمايت از كپي رايت

حق مؤلف و حقوق وابسته كه در باال توضيح داده شد ،قانون ًا براي دورة زماني معيني اعتبار
دارند .تاریخ انقضای حق مؤلف ،بر اساس پیمان برن ،از  50تا  70سال پس از مرگ او تغيير ميكند.
این دورة زماني مورد قبول تمام کشورهای عضو پیمان برن ميباشد و زماني كه مدت تعيين شده
سپري ميشود ،حقوق قانوني اثر نيز سپري ميگردد و اثر آزادانه بهعنوان يك مايملك عمومي
براي همگان قابل استفاده ميباشد.
هدف از تعيين مدت زمان مشخص براي حمايت از آثار ،ايجاد انگيزه در ميان خالقان اثر است
و در عين حال دادن اطمينان به آنها كه آثارشان بعد از مدت سپري شده جزئي از مايملك جامعه
خواهد شد تا به توسعه هر چه بيشتر فرهنگ در آينده كمك كند.
مدت زمان تعيين شده براي حمايت از حق مؤلف
(حق مالكيت)

در بسياري از كشورها اثر خلق شده ناخودآگاه تحت حمايت قوانين حق مؤلف كشور تابع خالق
اثر قرار ميگيرد (بدون شرط) .البته بعضي كشورها ،پس از اينكه اثر تحت حمايت قوانين حق مؤلف
قرار گرفت ،سيستم ثبت نام آن اثر را به اجرا ميگذارند .اين اقدام در مقابل استفاده غيرقانوني
شخص سوم صورت ميگيرد كه به خالق اثر ثابت كند كه قوانين حق مؤلف حاكم هستند .در
آمريكا ،ژاپن ،كره و چين براي مثال اين سيستم تنها براي نرمافزارها وجود دارد.
همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،هر اثر تا مدت زمان مشخصي تحت حمايت قانوني حق مؤلف
قرار ميگيرد كه اين مدت را قوانين هر كشور بهصورت مستقل تعيين ميكند.
هر چند زمان حمايت از آثار بستگي به كشور متبوع و نوع اثر دارد ،اما در بسياري از كشورهاي
آسيايي اين زمان  50سال پس از فوت صاحب اثر مي باشد (در صورتي كه نام صاحب اثر بر روي
اثر ثبت شده باشد) .البته استثناهايي هم ديده ميشود؛ مانند استفاده از عكس يا آثار سفارشي كه
اين كتاب به قوانين مربوط به چنين آثاري پرداخته است.
در حال حاضر برخي از کشورها تالش ميكنند تا زمان بیشتری برای حمايت از آثار در نظر
گرفته شود و آن را تا  70سال يا بيشتر افزايش دهند.
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مدت زمان تعيين شده براي حمايت از حقوق وابسته

مدت زمان حمايت از حقوق وابسته نيز در قوانين حق مؤلف در هر كشور يا طبق قراردادي مثل
 TRIPSمشخص ميشوند كه درباره آن توضيح داده خواهد شد .اين حمايت از زماني كه اثر براي
اولين بار اجرا ميشود ،زماني كه ضبط صدا براي اولين بار تنظيم ميشود يا وقتي كه اثر براي اولين
بار در معرض تماشاي عموم قرار ميگيرد ،لحاظ ميگردد .در مورد پخش نيز حمايت از زماني شروع
ميشود كه اثر براي اولين بار پخش گردد يا روي اولين شبكة مخابراتي قرار گيرد.
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 3چگونگي حمايت بين المللي از آثار
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چگونگي حمايت بين المللي از آثار

آنجاييكه استفاده از آثار مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و به عبارتي مرز نميشناسد ،براي
برخورد با اين پديده ،قوانين حق مؤلف و مالكيت معنوي بايد رنگ و بويي بينالمللي بگيرند و اين
جنبهها را نيز مورد توجه قرار دهند.
قوانين حق مؤلف موجود در هر كشور منوط به رسميت شناختن حقوق مختلفي در جهت
حمايت از آثار در آن كشور ميباشد .بهعالوه بسياري از اين حقوق خود به خود در سطح بينالمللي
تحت حمايت قرار دارند .بهعنوان مثال كنوانسيون برن و نيز كنوانسيون حق مالكيت بينالمللي،
كنوانسيون حمايت از
هر دو از حقوق مؤلف حمايت ميكنند ،در حالي كه ساير حقوق وابسته توسط
ِ
اجراكنندگان ،توليد كنندگان صفحه و سازمانهاي پخش راديو و تلويزيوني و نيز كنوانسيون حمايت
از توليدكنندگان نوار  /صفحه در مقابل تكثير غيرقانوني ،حمايت ميشوند.
قراردادي كه منجر به تأسيس سازمان تجارت جهاني  )WTO(1شد ،در سال  1994تدوين
گشت و از سال  1995مورد بهرهبرداري قرار گرفت .يكي از قراردادهاي الحاق شده به اين عهدنامه
1 - WTO : World Trade Organization
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مربوط به جنبه تجاري حق مالكيت معنوي ميباشد  )TRIPS(1كه قوانين حقوق مؤلف و حقوق
وابسته ،هر دو ،در اين عهدنامه گنجانيده شدهاند.
عالوه بر اين از آغاز سال  1996سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي اقدام به وضع پيماننامه حق
مؤلف )WIPO Copyright(2و نيز پيماننامه ()WIPO Performances and Phonograms Treaty
حمايت از نمايشها و توليدكنندگان صفحه گرامافون كرد تا در قالب اين چهارچوب حمايت ازحق مؤلف
را بر عهده بگيرد و پاسخي به ديجيتالي شدن اطالعات و نيز شبكههاي جهاني باشد .اين پيمان نامهها
و قراردادها باعث شد تا يك وفاق عام بر حقوق مالكيت بينالمللي مثل حق مؤلف ايجاد شود تا تمام
كشورهاي همپيمان موافقت خود را مشترك ًا جهت حمايت آثار بهشكل بينالمللي اعالم كنند.
آثاري كه براساس اين معاهده نامهها حمايت ميشوند ،تحت حمايت قوانين بومي كشور متبوع
خود نيز قرار دارند .براي مثال آثار كرهاي در كشور چين طبق قوانين حق مؤلف در كشور چين حمايت
ميشوند و آثار چيني در كره طبق قوانين حق مؤلف كشور كره مورد حمايت قرار ميگيرند.
1 - TRIPS : Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights
2 - WIPO : World Intellectual Property Organization
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اياالت متحده امريكا سالهاي زيادي فقط تابع كنوانسيون جهاني حق مؤلف بود و تمامي آثار
موجود بايد عالمت حق مؤلف را ميداشتند تا بتوانند از حمايت بينالمللي منتفع شوند .در اول ماه
مارس سال  ،1989سرانجام كشور امريكا به كنوانسيون برن پيوست و قوانين بومي خود را اصالح
و با قوانين كنوانسيون برن منطبق كرد .كشورهايي كه تابع كنوانسيون برن هستند ،نيازي به
استفاده از نشان يا هشدار حق مؤلف ندارند تا بتوانند از حمايت بينالمللي برخوردار باشند.

 4بهرهبرداري از حق مؤلف
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بهرهبرداري از حق مؤلف

حق مؤلف به زبان قانوني حق دادن اجازه و در مقابل حق دريافت دستمزد ميباشد .اين به معني
گيري جهتدادن حق استفاده از اثر به شخص ديگر و دريافت دستمزد به معناي
آزادي در تصميم ِ
حق تقاضاي مزد در مقابل دادن اين اجازه ميباشد .البته اگر شخص دوم نخواهد شرايط خالق اثر
را قبول كند ،مذاكرات انجام شده بين دو طرف لغو خواهد شد .در اينجا اطالعات اوليه در خصوص
بهرهبرداري از يك اثر را بررسي ميكنيم.
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راههاي بهرهبرداري از يك اثر

بهرهبرداري از يك اثر به معني استفاده از حق مالكيتي است كه به آن اثر تعلق دارد .در اينگونه
موارد ميبايست قراردادي بين صاحب اثر و فردي كه خواهان استفاده از اثر مورد نظر است ،منعقد
شود كه اين قرارداد شامل حقوق استفاده از حق مؤلف نيز ميباشد .همانطور كه قب ً
ال اشاره شد،
حق دادن اجازه به شخص ديگر به منظور بهرهبرداري از يك اثر و نيز حق
مباني حق مؤلف شامل ِ
درخواست دستمزد از استفاده كننده ميباشد .چگونگي بهرهبرداري از يك اثر بستگي به قراردادي
دارد كه طي آن مجوز استفاده از آن اثر به شخص متقاضي داده ميشود.
هر چند كه قرارداد شفاهي نيز از ضمانت اجرايي برخوردار است ،ولي بهتر است قراردادي كتبي نيز
بين دو طرف بسته شود تا از هر گونه سوء برداشت از جانب دو طرف قرارداد جلوگيري شود .هنگاميكه
فردي ميخواهد از اثري بهرهبرداري كند ،نكات زير به هنگام مذاكرات بايد در نظر قرار گرفته شود.
اوالً بايد مشخص شود كه قوانين حق مؤلف در كشوري كه قرار است اثر در آن مورد استفاده
قرار گيرد ،اجرا ميشود يا خير؟
بهطور كلي هر اثر توليد شده كه بهشكلي براي اولين بار در معرض استفاده عموم در كشور استفادهكننده
قرار گيرد ،يا واجد حمايت قوانين بينالمللي ميباشد (كهخود ب ه خود تحت حمايت قرار دارد) و يا جزء
آثاري است كه واجد حمايت نبوده و ميتوان از آن ب ه شكل آزاد استفاده كرد.
ثاني ًا بايد بررسي شود كه آيا شرايط زماني تعيين شده جهت حمايت اثر هنوز معتبر ميباشد يا
خير .اگر تاريخ تعيين شده منقضي شده باشد ،آن اثر قابل استفاده به شكل آزاد است.
ثالث ًا هنگام بهرهبرداري از هر اثر ،بايد مشخص شود آيا اين اثر ميتواند تحت قوانين حقوق
مؤلف قرار گيرد يا خير .اينچنين نباشد ،نيازي به كسب اجازه از صاحب اثر وجود ندارد و ميتوان
از آن بهصورت آزاد استفاده كرد.
پس از آنكه تمام اين نكات بررسي و مشخص شد كه محدوديت زماني اثر به پايان نرسيده
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است ،ميتوان براي كسب اجازه جهت بهرهبرداري از اثر به دارنده حق مؤلف آن مراجعه كرد .بايد
توجه داشت كه همواره خالق اثر نيست كه بايد اجازة استفاده از اثر را منتقل كند .در برخي از موارد
حق استفاده از اثر به آژانسهاي حقوقي يا به ناشر معيني و يك شركت توليدي واگذارشده است
كه بدين ترتيب طرف مذاكره در انعقاد قرار داد ميباشند.
محدوديتهاي حق مؤلف

با صرفنظر كردن از برخي شرايط خاص ،حق مؤلف شامل محدوديتهايي است .محدوديت به
اين معنا كه حقوق آن كنترل شده است .همانطور كه گفته شد ،به جز شرايط خاص ،حق مؤلف شامل
همه آثار نميشود و از بسياري از آثار ميتوان به شكل آزادانه استفاده كرد .اخيراً استفادههايي كه
براساس برداشت گسترده از اين قانون شده ،مشكالتي را ايجاد كرده است .يكي از اين مشكالت كه
اخيراً در ژاپن مورد توجه قرار گرفته است ،تكثير آثار براي استفاده شخصي يا استفاده در كتابخانههاي
عمومي است .بهعالوه هنوز تفاوت بين «بهرهبرداري از يك اثر» و «نقل قول از يك اثر» كام ً
ال
مشخص و قانونمند نشده است تا براساس آن بتوان تشخيص داد كه براي كدام يك بايد مجوز گرفت.
البته بايد بهخاطر داشت كه هدف اصلي ،حمايت از منافع كسي است كه حق مؤلف را داراست.
همينطور بايد توجه داشت در مواردي كه اثر با محدوديتهاي حق مؤلف مواجه شده است ،حقوق
اخالقي صاحب اثر محفوظ خواهد ماند ( بهغير از مواردي كه اثر نياز به تغييرات جزئي دارد ،مثل نياز به
تغيير در دستور زبان يا تغييراتي به منظور قابل استفاده كردن اثر در برنامه آموزش مدارس) .در هر صورت،
پيش از استفاده از هر اثر ،بايد حتم ًا بررسي كرد كه مشمول محدوديتهاي حق مؤلف ميباشد يا نه ،و دقت
شود تا از قانون محدوديتهاي حق مؤلف برداشت وسيع و آزادانهاي صورت نگيرد.
تكثير از يك اثر بهمنظور استفاده شخصي

تكثير از هر اثري ،به منظور استفاده در محدودة مكاني مشخص ،مثل استفادة شخصي يا خانوادگي
جايز است .در مواقعي كه از اثر تكثير شده ،بهشكل ديجيتالي يا پخش ويدئويي استفاده شود ،بايد از
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كسي كه حق مؤلف آن اثر را در اختيار دارد ،اجازه گرفته شود .همينطور تكثير اثر براي استفاده در
شركتها ،حتي اگر اين بهرهبرداري توسط يك فرد باشد ،جزء تكثير با هدف استفاده شغلي /تجاري
محسوب ميشود و نميتواند بهصورت آزاد صورت بگيرد .ب ه همين ترتيب استفاده از يك اثر بهعنوان
ابزار در ويدئو يا فروشگاههاي توزيع لوح فشرده ،به منظور تكثير آثار ،شخصي محسوب نميشود؛ زيرا
اين ابزار جهت استفاده عموم در فروشگاه قرار ميگيرد و تكثير از آثار بدون اجازه خواهد بود.
تفاوت بين بهرهبرداري از يك اثر و نقل قول از آن اثر

همانطوركه گفته شد اگر فردي بخواهد از اثري استفاده كند ،بايد از دارنده حق مؤلف آن اثر
كسب اجازه كند .ازطرف ديگر ،طبق قوانين حق مؤلف هر كشور ،براي نقل قول از اثري به منظور
استفاده در اثر ديگر نيازي به كسب اجازه نيست .البته شرايط تعريف شدهاي براي استفاده از نقل
قول يا اقتباس از آثار وجود دارد.
شرايط اقتباس از اثر يا نقل قول كردن از آن

چه شرايطي اقتباس از يك اثر يا نقل قول كردن از آن را موجه ميسازد؟ ابتدا بايد يادآور شد
كه هر اثري كه در معرض استفادة عموم قرار گرفته باشد ،قابل نقلقول كردن يا اقتباس نمودن
است .هيچگاه نميتوان از اثري كه چاپ نشده است نقل قول كرد .ارتباطهاي زير بايد بين يك اثر
جديد ) (Aو اثري كه از آن اقتباس شده ( )Bوجود داشته باشد.
 A .1اثر اصلي است و نقلقول از اثر  Bميباشد.
 .2شناخت شفافي بين  Aو قسمتهايي كه از  Bنقلقول شده است ،وجود داشته باشد.
 .3ضرورت نقلقول از  Bبراي تدوين .A
 .4بخش نقلقول شده از  Bبايد در محدودترين ميزان باشد.
 .5بخش نقل شده از  Bبايد دقيق ًا برداشت از اصل اثر باشد.
 . 6منابع استفاده از  Bكامال ذكر شود.
 .7نقلقول يا اقتباس ،حقوق اخالقي صاحب اثر  Bرا تهديد نكند.
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اگر اين شرايط كامال رعايت شوند ،ميتوان از اثر نقلقول كرد.
حقوق شخصي صاحب اثر ضامن بروز خالقيت در افراد ميباشد .با فراهم كردن اين انگيزه ،صاحب
اثر تشويق ميشود كه آثار بيشتري خلق كند تا افراد بيشتري از منافع و نتايج اين فعاليتهاي خالقانه
بهرهمند شوند و بدين ترتيب منجر به توسعه فرهنگ شده و در نهايت جزء داراييهاي مشترك همه افراد
يك جامعه گردد .بنابراين هدف از وضع اين قوانين ايجاد تعادل بين «حمايت از حقوق» و «فراهم آوردن
امكان بهرهبرداري از يك اثر» ميباشد ،تا اين دو بهراحتي فعاليت كنند .اين تعادل هنگامي ب ه دست
ميآيد كه استفاده كننده از يك اثر ،احساس فردي را كه از اثرش بهرهبرداري ميشود ،درك كند و در
مقابل ،خالق اثر موقعيت استفاده كننده از اثر را در نظر بگيرد.
هنگام استفاده از حق مؤلف ،مهم است كه بين استفاده از اثر و نقل از آن يا اقتباس از آن تميز داده
شود .اينكه اقتباس يا نقل قول از اثر را حقي اعطا شده بدانيم و آن را از بهرهبرداري جدا بشماريم ،اشتباه
است .نقلقول  /اقتباس از اثر نوعي بهرهبرداري از آن به حساب ميآيد كه اگر در چهارچوب شرايط تعيين
شده حاكم بر آن انجام گردد ،آن اثر آزادانه و بدون ممنوعيت قوانين حق مؤلف قابل اقتباس است.
برعكس اگر فردي شرايط را به نفع خود تفسير كند و قوانين را ناديده بگيرد ،ممكن است با مشكل
مواجه شود.
حق مؤلف بر اساس قوانين و پيماننامه حقوقي هر كشوري در سطح همان كشور و در
سطح بينالمللي مورد حمايت قرار دارد .با وجود اين حمايت ،نقض قوانين حق مؤلف اخيراً به شكل
گستردهاي افزايش يافته است .گزارشهاي متعددي در اين خصوص در نشريات ،راديو و تلويزيون و
ساير رسانههاي جمعي ديده ميشود.
نقص به معناي هر گونه عملي است كه حق مؤلف را تهديد ميكند ،مثل استفادة بدون مجوز
از حق مؤلف ،كه يك حق شخصي(خصوصي) است و متعلق به خالق اثر ميباشد ،يا ثبت انحصاري
حق مؤلف توسط فردي غير از صاحب اثر.
اگر شخصي مال فرد ديگري را كه براي به دست آوردن آن زحمت بسياري كشيده است ،بدون
اجازه به سرقت ببرد ،اين عمل جرم جدي محسوب ميشود .هر كسي ميداند كه مال كسي را به
سرقت بردن كار نادرستي است ،اما در مواردي كه با مباحث غيرملموس مانند حق مؤلف مواجه
ميشويم ،بهنظر ميرسد كه مردم هيچگونه تزلزل يا ترديدي در خصوص به سرقت بردن آن به
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خود راه نميدهند .حقوق معنوي از قبيل حق مؤلف ،بههر حال يك دارايي ارزشمند به شمار ميآيد
كه به آثاري كه به شكل خالقانه و با تفكر و احساس توليد شدهاند ،تعلق ميگيرد.
با توجه به اينكه در قرن بيست و يكم زندگي ميكنيم ،بسيار ضروري است كه همگي با عقل
سليم بپذيريم كه نقض اين حقوق بسيار نادرست ميباشد.
چه نوع تخلفاتي در جهت نقض اين حق وجود دارد؟

هرروزه شاهد تخلفات متعددي در راستاي از بين بردن حقوق معنوي صاحبان آثار در كشورهاي
مختلف آسيايي ميباشيم .آيا تا بهحال توزيع نوارهاي موسيقي ،انواع لوحهاي فشرده را كه در گوشه
كنار خيابانها با قيمتهاي نازلي به حراج گذاشته ميشوند ،ديدهايد؟ نرمافزارهاي مختلف رايانهاي
با قيمت بسيار پائينتر از قيمت واقعي در معرض فروش قرار دارند .اين محصوالت  بهصورت
غيرقانوني و بدون مجوز از صاحبان آنها و بيآنكه مبلغي بابت بهرهبرداري از آنها پرداخته شود،
تكثير ميشوند و به فروش ميرسند.
به اين محصوالت قاچاق يا كپيشده ،گفته ميشود .توليد اينگونه محصوالت برخالف قانون
است و فروش آنها در هر كشوري عملي تبهكارانه و اهانتآميز محسوب ميشود .بنابراين توصيه
ميشود تا در صورت برخورد با اينگونه توليدات ،با وجود ارزان بودن ،از خريد آنها پرهيز كنيد.
خريد آگاهانه محصوالت قاچاق ،شراكت در جرم است .همراه داشتن اينگونه محصوالت به هنگام
بازديد از كشورهاي خارجي ،در صورت كشف شدن در گمرك ،توقيف و ضبط خواهد شد و در صورتي كه
اين توليدات با هدف فروش ،خريده شده باشد ،ممكن است خريدار توقيف و مجازات شود.
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از اواخر قرن بيستم  ،زير بناي ارتباطات كه شامل شبكة رايانهاي ،تلفنهاي همراه و پخش
ماهوارهاي ميباشد ،به شكل وسيعي توسعه يافته است .در مقايسه با قرن گذشته و حتي چند
دهة پيش ،مردم چه در كشورهاي پيشرفتة صنعتي و چه در كشورهاي در حال توسعه ،در سطح
بيسابقهاي به اطالعات دسترسي دارند.
توسعه فنآوري نيز تأثير بسزايي بر فرهنگ داشته است .تا صد سال پيش تنها افراد انگشت
شماري در دنيا خالقان آثار فرهنگي بودند كه از اين ميان اكثريت آنها را هنرمندان تشكيل ميدادند؛
مثل نقاشان ،نويسندگان و موسيقيدانان .شايد تنها تعداد معدودي حقوقدان و اديب درگير بحثهايي
در خصوص حق مؤلف بودند و تا پيش از سالهاي اخير ،افرادي كه به فعاليتهاي خالقانه مشغول
بودند ،محدود به افراد حرفهاي بود و كساني هم كه از آثار اين افراد بهرهبرداري ميكردند ،فقط
به چند رسانة جمعي (ناشران ،راديو /تلويزيون ،روزنامهها و ،)...شركتهاي ضبطو پخش ،شركتهاي
توليد فيلم و...محدود ميشد .به زبان ديگر ،اگر مردم عادي چيزي در مورد حق مؤلف نميدانستند،
زندگي آنها مختل نميشد ،اما آيا اكنون چنين است؟
امروزه ما اغلب با واژة «حق مؤلف» و «حقوق مالكيت معنوي» از طريق رسانههاي مختلف
مواجهايم .ما امروزه با هجوم سيلي از اطالعات روبهرو هستيم كه بسياري از اين اطالعات تابع
قانون حق مؤلف هستند و بخش عمدهاي از زندگي روزمرة ما ناخواسته از اين قانون تأثير گرفته
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است كه شامل آموزشهاي مدرسهاي ،آموزش اجتماعي ،خدمات اجتماعي ،محيطزيست و فعاليتهاي
داوطلبانه فرهنگي ميشود .مهمترين و ملموسترين نمونه ،رابطة بين مردم عادي با حق مؤلف از
طريق رايانه است كه امروزه بدون آن زندگي غيرقابل تصور ميباشد.
رايانه فقط طي  20سال گذشته بهصورت جدي در زندگي ما حضور دارد .توسعه در فنآوري
ديجيتالي ،مانند پست الكترونيكي ( )emailو ساير ارتباطات اطالعاتي ،دنيا را در تصرف خود آورده
و حضور رايانه نه تنها در قلمرو نوشتاري ،بلكه در حيطة موسيقي ،سينما ،توليدات و حتي در مصرف
اين توليدات ،بهصورت امري اجتنابناپذير در آمده است.
امروزه توليد مجدد بدون از دست دادن كيفيت اصلي آن توسط فنآوري ديجيتال امكانپذير
گشته است .در حقيقت رايانه به همه اين امكان را داده تا اثري را با حداقل دانش توليد كنند در
صورتي كه پيش از اين براي توليد آن اثر نياز به تواناييهاي خاص و تجربه كافي بود .براي مثال در
حيطه موسيقي ،نرمافزاري رايانهاي امكان توليد موسيقي را براي همه ،حتي كساني كه نميتوانند
با آالت موسيقي كار كنند ،بسيار راحت كرده است.
در گذشته براي تكثير نوار ،روند مشقت باري طي ميشد ،درصورتي كه در حال حاضر اين عمل
به سرعت انجام ميگيرد .اكنون كام ً
ال طبيعي و امكانپذير است كه حجم بزرگي از آثار موسيقيايي
يا ديگر اطالعات را بر روي رسانهاي به اندازة كف دست حمل كرد .ميزان پيشرفت در اين زمينه
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آنقدر سريع است كه گاه باوركردني نيست.
ما نه تنها ميتوانيم از مزاياي فنآوري ديجيتالي دربهرهبرداري از آثار استفاده كنيم ،بلكه در
خلق آثار نيز از اين امكانات بهره ميبريم .در اين دوره و زمانه هر فردي ميتواند پديد آورنده اثري
باشد .از طرف ديگر اين انقالب فنآوري داراي پيامدهاي غير قابل پيشبيني هم ميباشد كه طبع ًا
به پيدايش تخلفهايي نيز منجر شده است .دسترسي غيرقانوني سارقان اطالعات و نيز فاش شدن
اطالعات شخصي كه بهسرعت در حال افزايش است ،در زمره تخلفهاي جديدي به شمار ميآيد
كه زاييده اين برهه از زمان است؛ زيرا اطالعات ديجيتالي بهراحتي قابل دستبرد و نيز قابل هر گونه
تغييري ميباشند .تا جايي كه هر كسي در معرض خطر استفاده نادرست از حقوق شخصي خويش
و ديگران قرار دارد .در اين آشفته بازار ،ما بايد از فلسفة قوانين حق مؤلف درك كافي داشته باشيم
و خود را متعهد به رعايت اين قوانين در كشور متبوع خود بنماييم تا بتوانيم حامي آثاري باشيم كه
ميراث فرهنگي مشترك ما و ميراث جامعه انساني را شكل ميدهند.
ديجيتالي شدن ،شبكههاي اطالعاتي و كپي رايت

همانطور كه قب ً
ال اشاره شد ،بيشترين تغييرات محسوسي كه در فضاي حق مؤلف صورت ميگيرد،
شبكهاي شدن اطالعات و ديجيتالي شدن آن است .ديجيتالي شدن ،كپي و تكثير از آثار و استفاده
نادرست از آنها را بسيار آسان ميسازد .از طريق فنآوري ديجيتالي به راحتي ميتوان از هر اثري به تعداد
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دلخواه تكثير كرد ،بيآنكه از كيفيت اثر كاسته شود .حتي تكثير از روي كپي نيز ميسر شده است .خطر
بزرگتري كه در اين راستا وجود دارد ،در ارتباط با امكان نقض حقوقي است كه در ترجمه اثر و نيز نقض
حق وفاداري به اصل كار و حفظ تماميت آن وجود دارد كه از طريق ديجيتالي شدن ،تغيير دادن اصل و
ماهيت اثر بسيار سهل و آسان شده است .از اين طريق امكان استفاده از يك اثر نيز بهصورت مكرر وجود
دارد كه به دليل كيفيت باالي نرمافزارهاي توليد شده ،كيفيت آثار تكثير شده برابر اصل ميباشد.
قوانين حق مؤلف در حال بازنويسي هستند تا قوانين مكملي در راستاي محدوديتها و نيز حق
درخواست اجرت در مقابل استفاده از كپي آثار ،در آنها گنجانده شود تا از هجوم بسياري از تخلفات
كه بر اثر ديجيتالي شدن آثار بهوجود آمده است ،جلوگيري كند.
در خصوص شبكه شدن اطالعات ،فقط شبكه اينترنتي جهاني منظور نظر نيست ،بلكه شبكههاي
اطالعاتي بومي و محلي را هم دربر ميگيرد كه توسط شركتها به سرعت در حال افزايش هستند.
اين شبكهها در حال انتقال انواع آثار ،مانند موسيقي ،تصوير و نرمافزارهاي بازي ميباشند؛
اما هنگامي كه آثار بدون اجازه تكثير ميشوند و در اختيار ديگران قرار ميگيرند ،آثار تخريبي آن
در سطح جهاني محسوس ميشود و در اينجاست كه اعتماد خالقان آثار از صاحبان شبكههاي
اطالعاتي سلب ميشود .در حال حاضر هر كشوري در حال به دست آوردن نوعي حق مؤلف مناسب
در ارتباط با شبكههاي اطالعاتي است و در اين راستا قوانيني با عنوان «حق پخش عمومي» در
معاهدههاي بينالمللي و ملي لحاظ ميشود.
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پرسش و پاسخ

پرسش :يا كتاب ،شعارهاي تبليغاتي و ....اثر محسوب ميشوند؟

پاسخ :قضاوت درباره اينكه قوانين حق مؤلف شامل چه چيزهايي ميشود ،مشكل است .آثاري
مثل عناوين كتاب ،نسخههاي تبليغاتي ،طرحها و  ...به شكل كلي تابع قوانين حق مؤلف نيستند.
بر اساس تعريف «،اثر» بيان خالقانه و اصيل افكار و احساسات است ،نه فقط شكلي از ارائه بيان.
پرسش  :يا ايدهها و تصورات هم شامل قوانين حق مؤلف ميشوند؟

پاسخ :تصورات و انديشههايي كه صرف ًا در ذهن شكل ميگيرند ،هر قدر كه بزرگ باشند،
بهعنوان يك «اثر» شناخته نميشوند و بنابراين تحت حمايت از قوانين حق مؤلف قرار نميگيرند.
اما هر مقاله يا كتابي كه آن ايده را توضيح دهد« ،اثر» شناخته ميشود.
پرسش :يا مواردي وجود دارد كه «اثري» شامل قوانين حق مؤلف قرار نگيرد؟

پاسخ« :آثار» تا مدت زمان محدودي تحت حمايت قوانين حق مؤلف قرار ميگيرند و پس از
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انقضاي مدت زمان تعيين شده ،آن «اثر» ديگر تحت حمايت نميباشد .هر چند آثار نوعي مايملك
فرهنگي ميباشند كه توسط افرادي خلق شدهاند ،ولي از آنجايي كه مردم زيادي از آنها استفاده
ميكنند ،به جوامع تعلق دارند .به اين معني كه پس از گذشت زمان مشخصي از هر اثر ،جامعه
ميتواند از آن بهصورت آزاد استفاده كند .بنابراين آثاري كه مدت زمان مشخصي را سپري كردهاند،
متعلق به عموم ميباشند .در كشورهايي مثل ژاپن ،كره ،چين مدارك و اسناد عمومي مثل قوانين،
احكام و حكم دادگاهها شامل قوانين حق مؤلف نميشوند.

پرسش :يا سايت هاي اينترنتي نيز شامل قوانين حق مؤلف ميشوند؟

پاسخ :اگر سايت اينترنتي توسط شركت يا فردي ساخته شده باشد ،يك نوعي ارائه خالقانه
است كه بهعنوان يك «اثر» شناخته ميشود .بنابراين بايد دقت كافي داشت تا حق مؤلف يا حق
اخالقي آن نقض نشود .در مواقعي كه در يك سايت اينترنتي از اثر ديگري استفاده شده باشد ،مانند
استفاده از عكس در يك نشريه ،حق مؤلف بايد در نظر گرفته شود .در هر حال ،چه فرد شخص ًا
دست به ساختن سايت اينترنتي خود زده باشد و چه فرد ديگري را موظف به اين كار كرده باشد،
مالك اث ِر مورد استفاده رعايت شود.
بايد دقيق ًا حقوق مؤلف و ِ
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پرسش و پاسخ

پرسش :كار مشترك چيست؟

پاسخ« :اثر» مشترك ،اثري است كه با همكاري چند مؤلف تهيه شده باشد؛ به شكلي كه جداسازي
آنها و استفاده از هر بخش بهصورت جداگانه امكانپذير نباشد .در اينجا تمام مؤلفان در حقوقي كه شامل
اين اثر ميشود سهيم هستند و اين ويژگي در قرارداد اين نوع اثر بايد كام ً
ال رعايت شود.

پرسش :در موردي كه كتاب توسط تصويرگري به تصوير كشيده شده و متن ن توسط نويسندهاي نوشته
شده است ،يعني اثر توسط دو فرد مختلف تهيه شده است ،چگونه بايد عمل كرد؟

پاسخ :در اين مورد ،عالوه براينكه از حقوق وارد بر يك اثر مشترك برخوردار است ،تصويرگري آن
به عنوان يك اثر هنري و متن آن به عنوان يك اثر ادبي تلقي ميشود و خالقان هركدام جداگانه از حق مؤلف
برخوردار ميشوند.
پرسش :يا داستانهاي عاميانه تحت حمايت قوانين حق مؤلف قرار دارند؟

پاسخ :داستانهاي عاميانه ،اساطيري و ...مدتهاست كه زمان تعيين شده براي برخورداري از حق مؤلف
را سپري كردهاند .در صورتي كه بخش عمده يك داستان توسط يك قصهگوي بومي گفته شده
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باشد ،ممكن است بتواند جزء آثاري باشد كه تحت حمايت قانوني قرار ميگيرند .اما اگر قسمت
اعظم داستاني ،بدون تغيير ميماند و فقط نكاتي به آن افزوده شود يا از آن كم گردد ،به عنوان يك
«اثر» جديد در نظر گرفته نميشود .همينطور در مواردي كه فردي داستاني را گوش ميدهد و آن
را يادداشت ميكند ،اين داستان نوشته شده به كسي كه آن را روي كاغذ آورده است تعلق ندارد .در
مواقعي كه از نكتهاي مهم در داستان يا از تم اصلي داستاني استفاده و موضوعات مختلفي به آن
افزوده شود تا داستاني شكل بگيرد ،اين اثر ،اثري است با متن خالقانه كه بهعنوان يك «اثر جديد»
ميتوان از آن نام برد.
پرسش :يا هر كسي ميتواند مؤلف شود؟

پاسخ :هر كسي كه اثري را خلق كند «مؤلف» ناميده ميشود ،حتي كودكان و افراد غيرحرفهاي.
زماني كه فردي اثري خلق كند كه از فكر و احساس وي منتج شده است ،بدون در نظر گرفتن
خوب يا بد بودن كيفيت آن ،حقوق آن اثر متعلق به مؤلف ميباشد.
پرسش :حقوق ترجمه يك اثر به چه كسي تعلق دارد؟

پاسخ :از آنجاييكه حقوق ترجمه اثر در حقوق چاپ آن در نظر گرفته ميشود ،بسياري به
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پرسش و پاسخ

اشتباه فكر ميكنند كه حقوق ترجمه متعلق به ناشر است .حقوق چاپ اثر ،همان حق چاپ يا تكثير
از روي متن اصلي است كه حق ترجمه اثر به زبان ديگر ،شامل آن نميشود .زماني كه يك ناشري
ميخواهد اثري را به زبان ديگري چاپ كند ،بايد قراردادي را منعقد كند كه در آن حق ترجمه لحاظ
شده باشد .در اينگونه موارد ،قرارداد نه فقط بايد در بردارنده حقوق دو طرف باشد ،بلكه شرايط و
اجرت انجام كار براي حمايت از حقوق دو طرف نيز بايد در آن قيد شده باشد.
پرسش :با كشورهايي كه هنوز به معاهده جهاني حق مؤلف ،نپيوستهاند چه بايد كرد؟

پاسخ :ابتدا بايد مشخص كنيد كه كشور شما تابع كدام يك از معاهدههاي بينالمللي است .هيچگونه
تعهدي در حمايت از حق مؤلف ،در كشورهايي كه به هيچكدام از اين معاهدات تعلق ندارند ،در بين نميباشد .هر
چند اگرآثاري از اين كشورها براي اولين بار در كشورهايي كه تابع قوانين بين المللي حق مؤلف ميباشند،
چاپ شود ،ميبايست تحت حمايت قرار گيرند .به هر حال حتي كشورهايي كه تابع هي چ يك از معاهدات
بينالمللي نيستند در صورتي كه تابع قرار داد )(TRIPSكه بخشي از قرارداد مراكش است (  WTOرا تثبيت
بخشيد) باشند ،موظفند تا از حق مؤلف حمايت كنند.
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پرسش :ذكر منابع به چه معني است؟

پاسخ :يعني اشاره يا مراجعه به منبع ،و به اين معني است كه به روشني نويسندة اثر و نويسنده «نقل
قول» آورده شده در اثر را مشخص ميكند .عنوان «اثر» نام مؤلف ،ناشر و ....بايد كام ً
ال مشخص باشد
ِ
تا هنگام استفاده يا تكثير اثر مشكلي رخ ندهد.
پرسش :يا «نقل قول» را ميتوان خالصه يا ترجمه كرد؟

پاسخ« :نقل قول» را ميتوان خالصه يا ترجمه كرد ،به شرطي كه دقت شود تا ترجمه نادرست
انجام نشود و يا در خالصه آن اشتباهي رخ ندهد؛ زيرا ترجمه نادرست يا خالصه نامناسب ممكن است
حقوق اخالقي مؤلف را نقض كند.
پرسش :در مواردي كه نقلقول با هدف نقد يا تحريف باشد ،چه بايد كرد؟

پاسخ :البته استفاده از اين نوع نقل قول به شكل صحيح با هدف نقد آزاد مي باشد .در هر حال اگر
مفاد نقل قول عمداً تغيير داده شود ،بهصورتي كه با آراي مؤلف آن مغاير و يا افتراآميز باشد ،استفاده كننده
از اين نقل قول را ميتوان به جرم نقض حقوق اخالقي مؤلف تحت بازجويي قرار داد.
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پرسش :در مواردي كه نقل قول با يك عكس مطرح ميشود ،چه بايد كرد؟

پاسخ :نكته اصلي در اينگونه موارد اين است كه آيا شرايط مورد نياز جهت نقل قول رعايت
شده است يا خير؟ براي مثال ،اگر بخواهيد از عكس فردي صرف ًا به دليل اينكه در اثر آورده شده،
استفاده كنيد؛ در قانون ويژه اين نوع موارد كه «ضروري ميباشد كه نقل قول از Bباشد تا بتوان
 Aرا كامل كرد» نميگنجد و اجازه استفاده از عكس اعطاء نخواهد شد.
پرسش :يا كتابهايي كه شامل مجموعهاي از نقاشيها يا كاتالوگهاي مصور از نمايشگاهها ميباشند ،جزء «منابع
اقتباسي» به حساب ميآيند؟

پاسخ :واژه «دفترچه» يا «جزوه» در قوانين حق مؤلف تحت عنوان يك دفترچه ساده آمده است.
مجموعه عكسها و نقاشيها در شكل يك كتاب مثل كاتالوگهاي نمايشگاهها ،پوسترها ،كارت
پستالها و...كه براي تبليغات تهيه ميشوند ،به شكل توليد «مجدد شده» مطرح ميشوند و نه بهصورت
نقل قول ،و بنابراين تحت قوانين تكثير توليدات قرار ميگيرند( .در اين نوع موارد روشهاي قضايي به كار
گرفته ميشوند).
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پرسش :عكسها و تكيه كالمهاي رايج كه در تبليغات مورد استفاده قرار ميگيرند ،بهعنوان نقل قول يا اقتباس
ناميدهميشوند؟

پاسخ :آيا اين امكان وجود دارد كه از يك عكس ،تصوير يا تكيه كالمهاي رايج از يك شخصيت
در تبليغات نقل قول كرد؟ تقريب ًا در اكثر موارد ،اين نوع به كارگيري واجد شرايط استفاده از «نقل قول»
يا «اقتباس» نميباشد و استفاده از آنها به مجوز نياز ندارد.
پرسش :اقتباس از سايتهاي اينترنتي چگونه است؟

پاسخ :سايتهاي اينترنتي «اثر» محسوب ميشوند ،حتي سايتهايي كه آزادانه قابل دسترسي
هستند ،تحت حمايت از قوانين حق مؤلف ميباشند .براي استفاده از يك سايت ،گرفتن مجوز
ضروري است .همچنين در برخي از موارد ،حتي تصاوير و عكسهاي استفاده شده در سايتها
تحت قوانين حق مؤلف جداگانهاي ميباشند .بايد بهخاطر داشت كه گرفتن مجوز جهت استفاده از
سايتهاي اينترنتي ممكن است مجوز رسمي جهت استفاده از عكسها به حساب نيايد.
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پرسش و پاسخ

پرسش :يا نرمافزارهاي رايانهاي كه از طريق اينترنت قابل دسترسي و پيادهسازي ميباشند ،تحت حمايت از
قوانين حق مؤلف قرار دارند؟

پاسخ :نرمافزارهاي رايانهاي كه از طريق اينترنت قابل دسترسي هستند ،به دو نوع تقسيم ميشوند:
آنهايي كه آزادانه و بدون هزينه قابل پيادهسازي هستند و آنهايي كه استفادهكننده ملزم است بهاي آن را
بپردازد.
آيا موارديكه آزادانه قابل استفاده ميباشند تحت حمايت از قوانين حق مؤلف قرار دارند؟ بايد توجه داشت
كه امكان دسترسي آزادانه به اين نرمافزارها از طريق اينترنت ،به معني ناديده گرفتن حقوق آنها نيست.
مؤلف اين نوع نرمافزارها ،ابتدا محصول خود را از طريق اينترنت بهصورت رايگان در
در بسياري مواردِ ،
دسترس افراد زيادي قرار ميدهد ،با علم به اينكه پس از تكميل كار خود ،بابت استفاده از آن مبلغي را
مطالبه مينمايد كه هزينة ساخت اين نرمافزار را پوشش خواهد داد .بنابراين مؤلف و خالق اين نوع نرمافزار
از حق خود نسبت به اثر چشمپوشي نكرده ،بلكه بهطور موقت از گرفتن آن صرفنظر كرده است.
پرسش :يا ممكن است كتابي را تدوين كرد كه تمام آن اقتباس از مجموعهاي از منابع مختلف باشد؟

پاسخ :گاهي برخي از ناشران چنين پروژهاي را برنامهريزي ميكنند ،ولي اين طرح بهعنوان
كار اقتباسي در نظر گرفته نميشود .گردآوري قسمتهايي از آثار چاپ شده و تبديل آن به يك
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كتاب واحد ،قطع ًا استفاده از «اثر» شمرده ميشود .به هرصورت انجام اين نوع طرح ،تحت قوانين
تكثير قرار ميگيرد ،نه قوانين نشر؛ و بنابراين بايد از مؤلف /مؤلفان اجازه گرفته شود و نه ناشر .در
همين راستا ،ناشر نميتواند به شخص سومي اجازه بدهد تا بخشي از كار را بدون كسب اجازه از
دارنده حق مؤلف تكثير كند ،حتي اگر اين امر جهت تبليغ كتاب يا به داليل ديگري انجام گرفته
باشد.
حق دادن اجازه تنها متعلق به دارنده حق مؤلف «اثر» ميباشد.
ِ

پيوست
كنوانسيونهاي بينالمللي ،معاهدات و روشها
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پيوست

كنوانسيونهاي بينالمللي ،معاهدات و روشها

سيستمهاي قانوني كه حقوق مالكيت معنوي را دربر ميگيرند ،از كشوري به كشور ديگر ،بنا به مباني
فرهنگي ،صنعتي ،سياسي و ...تفاوت دارند .پيشرفت سريع جهاني شدن از طريق تشكيالت زيربنايي ،مثل
حملونقل و ارتباطات به بروز مشكالت جديدي منجر شده است؛ از قبيل اختالفنظر در تجارت و تضاد
در حقوق مالكيت معنوي .تضاد در حق مؤلف كه شامل تكثير غيرقانوني لوحهاي فشردة موسيقي و نرم افزارهاي
رايانهاي ميباشد ،به ويژه مشكالت بزرگي را توليد كرده است.
بنابراين ،كشورهاي متعددي كه قب ً
ال قوانين ثبت شدهاي نداشتهاند ،در دهه اخير موفق به وضع
مجموعهاي از قوانين شدهاند .وضع قوانين بومي به تنهايي در اين خصوص به اندازه كافي در كنترل اين
مشكالت مؤثر نخواهد بود .بنابراين براي به دست آوردن راهحلهاي بينالمللي ،مقررات و نيز شبكههاي
متعددي ايجاد شده كه مهمترين آنها در زير توضيح داده شده است
( تعداد اعضا كشوري /منطقهاي تا جوالي  2004ميباشد .براي كشورهايي مثل هنگ كنگ و ماكائو،
معاهدات حق مؤلف و معاهدات مربوط به حقوق وابسته ،كه توسط چين امضا شده است ،كاربرد دارد.
كنوانسيون برن1

نام كامل :كنوانسيون برن در جهت حمايت از آثار ادبي و هنري.
1 - Berne Convention
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اين كنوانسيون در  1886تأسيس شد و از قديمترين معاهدات بينالمللي ميباشد كه در ،1928
در رم ،و در  ،1948در بروكسل ،و در  ،1975در پاريس مورد تجديد نظر قرار گرفت .اياالت متحده
امريكا در  1989به اين كنوانسيون پيوست .در حال حاضر  155كشور ،با اين كنوانسيون همپيمان
هستند .مباني اصلي كنوانسيون برن عبارت است از:
 .1برخورد ملي (اشاره به كنوانسيون پاريس دارد)؛
 .2عطف به ما سبق شدن (تمامي آثاري كه تحت حمايت قرار دارند ،حتي آثاري كه پيش از
بستن معاهده بهوجود آمدهاند ،به غير از آثاري كه اكنون جزء مايملك عموم هستند)؛
 .3حمايت خودبهخود و بدون شرط (حمايت بهصورت قطعي و بدون شرط در قبال پذيرش بدون
تشريفات ميباشد).
كنوانسيون جهاني حق مؤلف1

اياالت متحده امريكا و امريكاي التين متقاضي ثبت نام و دريافت موارد كاربردي حق مؤلف
بودند تا بتوانند از حمايت قوانين مؤلف بهرهمند شوند .بدين ترتيب اين كشورها از ابتدا به كنوانسيون
برن ملحق نشدند تا بتوانند از مزاياي حق مؤلف بيقيد و شرط بهرهمند شوند .در اينجا نياز به انعقاد
قراردادهايي بين كشورهايي كه طالب انجام تشريفات بودند و كشورهايي كه از قبل به كنوانسيون برن
ملحق شده بودند (كه بر اساس حمايت بدون شرط ميباشد) بهوجود آمد.
بدين ترتيب بود كه با وساطت يونسكو ،كنوانسيون جهاني حق مؤلف در 1952تأسيس شد كه
پذيراي هر دو نوع تفكر جهت عضويت بود .اين معاهده به آثار توليد شده در كشورهايي كه كنوانسيون
برن را پذيرفته بودند ،اين امكان را داد تا حتي در كشورهايي كه خواهان انجام تمام ضوابط بودند (مثل
استفاده از نشانه هشدار حق مؤلف ،نام دارنده حق مؤلف و سال چاپ اول آن اثر) تحت حمايت قرار گيرند.
سازمان يونسكو روابط اقتصادي اين كنوانسيون را به عهده دارد .عالوه بر استفاده از مواردي مثل نشانه
هشدار حق مؤلف ،ساير ويژگيهاي اين كنوانسيون شامل برخورد ملي و عطف به ماسبق ميباشد .اين
1 - Universal Copyright Convention
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معاهده شامل آثاري كه تحت حمايت قرار نداشتهاند و متعلق به كشورهايي هستند كه بايد پس از امضاي
معاهده آثار را تحت حمايت بگيرند ،نخواهد بود .اكنون  98كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند.
كنوانسيون بينالمللي براي حمايت از اجراكنندگان /بازيگران ،توليدكنندگان نوار /صفحه و سازمانهاي پخش
تلويزيوني/راديويي (به نام كنوانسيون رم و كنوانسيون حمايت از بازيگران /اجراكنندگان و1)...

اين كنوانسيون توسط اتحاديه برن ،سازمان بينالملل كارگران  )ILO( 2و سازمان يونسكو منعقد شده
تا از حقوق بازيگران و توليدكنندگان ضبط نوار /صفحه و سازمانهاي پخش راديو  /تلويزيوني حمايت
كند .هر چند كه لوايح ملي نيز تحت پوشش كنوانسيون برن و ساير كنوانسيونها قرار ميگيرند ،ولي اين
كنوانسيون برخالف لوايح ملي كه تحت پوشش كنوانسيون برن و ساير معاهدات قرار دارند ،تنها حمايت
ملي از حقوق آثاري را كه تحت اين كنوانسيون هستند ،عهده دار است .طبق مفاد تحت حمايت اين
كنوانسيون ،اين حق به بازيگران  /اجرا كنندگان داده مي شود تا از پخش بدون مجوز ،ضبط و فيلمبرداري
از اجراها جلوگيري كنند و نيز حق درخواست اجرت براي استفاده هاي مجدد از نوارهاي تبليغاتي در زمان
پخش را به آنها واگذار ميكند .همينطور به سازمانهاي پخش راديو  /تلويزيوني نيز حق پخش مجدد و
حق ضبط صدا و تصوير را مي دهد .در حال حاضر  77كشور تابع اين كنوانسيون ميباشند.
صفحه درمقابل تكثير بدون مجوز 3

معاهده حمايت از توليدكنندگان ضبط نوار /
(معاهده حمايت از توليدكنندگان نوار  /صفحه)

اين معاهده در  1971توسط يونسكو و  WIPOبا هدف جلوگيري از قاچاق نوار  /صفحه ايجاد
شد .عالوه بر كنترل و منع تكثير غيرقانوني از نوار  /صفحه ،از حقوق توليدكنندگان نوار  /صفحه در
1 - Int'l Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and
Broadcasting Organization
2 - Int'l Labor Organization
3 - Phonogram Protection Treaty
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كشورهاي خارجي تابع اين قرار داد نيز حمايت ميكند و بر روند وارد كردن اين آثار و توزيع آن نظارت
دارد .در حال حاضر  73كشور عضو اين معاهده مي باشند.
اجالس اروگوئه و قرارداد WTO

اشاره ميكند به مذاكرات چند جانبه براي تدوين قرارداد كلي در مورد معامالت و تعرفههاي
گمركي GATT 2كه در كشور اوروگوئه از سال  1986شروع شد .موضوعاتي كه تحت عنوان
مالكيت معنوي مطرح ميشد ،با وضع قرارداد مراكش به ثمر رسيد و پس از  8سال مذاكره در
ژانويه سال 1995منجر به تأسيس ( WTOسازمان تجارت بينالمللي) گرديد .اين قراردادGATT،
(قرارداد كلي معامالت و تعرفههاي گمركي) را منحل و ( WTOسازمان تجارت بينالمللي) را
جايگزين كرد .با تأسيس قرارداد ( TRIPSجنبه تجاري حقوق مالكيت معنوي) ،قوانين جديدي
نيز در جهت حمايت حقوق مالكيت معنوي تدوين شد.
قراردارد ( TRIPSجنبه تجاري حقوق مالكيت معنوي)

اين قرارداد از هفت بخش و هفتاد و سه ماده تشكيل شده است و در برگيرنده حقوق مالكيت
معنوي زير ميباشد:
 .1حق مؤلف و حقوق وابسته؛
 .2آرم يا عالمت تجاري؛
 .3كاربردهاي جغرافيايي؛
 .4طرحهاي صنعتي؛
 .5طرحها؛
 .6صفحهآرايي؛
 .7حمايت از اطالعات فاش نشده؛
1 - Uruguay Round & WTO Agreement
2 - General Agreement on Tariffs & Trade
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 . 8كنترل موارد غيررقابتي در بستن قرارداد.
البته احترام به قوانين كنوانسيون برن پيش نياز است كه از اين طريق فعاليتهايي كه در
راستاي تمديد مدت زمان تعيين شده در حمايت از آثار انجام ميگيرد ،به رسميت شناختهشود.
در حال حاضر  147كشور و منطقه به اين قرارداد ملحق شدهاند.
سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي ()WIPO

سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي در  1970تأسيس شد تا ضامن اجرايي همكاري همپيمانان
با هدف حمايت از حقوق مالكيت معنوي در سراسر جهان باشد .در  1974تبديل به بنگاه سازمان ملل
شد و دفاترش در ژنو ـ سوئيس ـ قرار دارند .اين سازمان به دنبال تقويت حمايت بينالمللي حق مؤلف
است تا به پيشرفت سريع فنآوري اطالعات ،مثل اينترنت و تغييراتي كه در شرايط اجتماعي جوامع رخ
داده است ،پاسخگو باشد .پيوست يك الحاقيه به كنوانسيون برن از  1991مورد بررسي قرار گرفت كه
منجر به معاهده حق مؤلف و نيز معاهده حمايت از بازيگران  /اجراكنندگان و توليد كنندگان صفحه/
نوار شد.
معاهده حق مؤلف WIPO

كنوانسيون برن هر بيست سال يكبار مرور و اصالح ميشود .هر اصالحيه رأي يكپارچه و جمعي
تمامي همپيمانان را نياز دارد كه البته به غير از آن تعداد از كشورهايي است كه در اين فاصله به اين كنوانسيون
پيوستهاند .معاهده حق مؤلف  WIPOبا هدف تكميل و تقويت كنوانسيون برن الحاق شد تا با توجه به
ديجيتالي و شبكه شدن اطالعات در اين دوره ،بتواند پاسخگو باشد .ولي در هر صورت ،مباني اصلي اين
كميسيون كه همان برخورد ملي ،حمايت بدون شرط و عطف به ماسبق است ،به قوت خود باقي است.
مهمترين مفاد اين معاهده از قرار زير است:
 .1حمايت از برنامه هاي رايانهاي؛
 .2حمايت از گردآوري اطالعات و منابع اطالعاتي؛
 .3پيشبيني چگونگي انتقال آثار؛
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 .4حقوق تجاري برنامههاي رايانهاي ،آثار سينمايي و ضبط صفحه و نوار؛
 .5حقوق مربوط به ارتباطات عمومي (حقوق انتقال تبادالت محاورهاي و حقوق ارائه كردن آثار)؛
 .6تمديد زمان حمايت از عكس (بيش از  50سال پس از فوت)؛
 .7جلوگيري از كنار گذاشته شدن قوانين حق مؤلف و ...
 . 8ممنوعيت از تغيير حقوق مديريت اطالعاتي.
در حال حاضر  47كشور هم پيمان در اين معاهده ميباشند.
معاهده  WIPOويژه حمايت از بازيگران ،مجريان و توليدكنندگان صفحه گرامافون ،نوار و...

هرچند كه طرف معامله اين معاهده بازيگران /اجراكنندگان و توليدكنندگان ضبط نوار /صفحه
ميباشند ،اما اين معاهده كام ً
ال جدا از كنوانسيون بينالمللي ويژه حمايت از بازيگران و اجراكنندگان است
و جزء اولين معاهدات ويژة حقوق وابسته است كه البته مورد تأييد
اياالت متحده امريكا نميباشد.
اين معاهده شامل موارد زير ميباشد:
 .1به رسميت شناختن حقوق اخالقي اجراكنندگان /بازيگران و
نيز اعطاي حق ارائه آثارشان در معرض عموم؛
 .2واگذاري و اعطاي حقوق متعددي به اجرا كنندگان /بازيگران
و توليدكنندگان درگير ضبط نوار  /صفحه از قبيل حق تكثير ،حق به
امانت دادن آثار براي استفاده تجاري و نيز حق انتقال آثار.
اين معاهده تنها اجراهاي سمعي و شنيداري را پوشش ميدهد
و بايد دقت شود تا حقوق اجراهاي صوتي تصويري در مرحله بعد
تحت پوشش اين معاهده قرار گيرد.
در حال حاضر  43كشور تابع اين معاهده ميباشند.
بدين ترتيب كشورهاي زيادي در سراسر دنيا تالش كردند تا در
يك چارچوب ويژه از حق مؤلف حمايت كنند .در سالهاي اخير سيستمهاي بينالمللي براي حمايت
حقوق مالكيت معنوي كه شامل حق مؤلف نيز ميباشد ،با يكديگر يكدست و همآهنگ گشتهاند.
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فهرست كشورهاي عضو /محدوده
معاهداتبينالمللي

راهنماي واژگان
Berne Convention

كنوانسيون برن ،ويژه حمايت از آثار ادبي و هنري

Rome Convention

كنوانسيون رم ،ويژه حمايت از اجراكنندگان و توليدكنندگان صفحه /نوار و سازمانهاي پخش راديو/
تلويزيوني
Phonogram Protection Treaty

معاهده ويژه حمايت از توليدكنندگان ضبط صفحه  /نوار در مقابل تكثير بدون مجوز

WTO Agreement

قرارداد مراكش كه منجر به تأسيس سازمان تجارت جهاني شد.

WCT

معاهده جهاني ( WIPOسازمان جهاني حمايت از مالكيت معنوي)

WPPT
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ليست كشورهاي عضو /محدوده معاهدات بينالمللي
جوالي 2004

منطقه آسيا
بنگالدش
بوتان
برونئي دارالسالم
كامبوج
چين
هنگ كنك
هند
اندونزي
ژاپن
كره
الئوس
ماكائو
مالزي
مالديو
مغولستان
ميانمار
نپال
كره شمالي
پاكستان
فيليپين
سنگاپور
سريالنكا

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل

تايوان
تايلند
ويتنام
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تجديد نظر
شده در
استكهلم

كنوانسيون جهاني حق مؤلف

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

جوالي 2004

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد
WTO

WCT

WPPT
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منطقه خاور
ميانه
بحرين
قبرس
ايران
عراق
رژيماشغالگرقدس
اردن
كويت
لبنان
عمان
قطر
عربستان سعودي
سوريه
تركيه
امارات متحده
عربي

منطقه
NIS

ارمنستان
آذربايجان
بالروس
گرجستان
قزاقستان
قرقيزستان
مولدوا
ُ
روسيه

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
رم

تجديد نظر
شده در
رم

تجديد نظر
شده در
بروكسل

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل
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تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
پاريس

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني حق مؤلف
كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون جهاني حق مؤلف
كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد
WTO

WCT

WPPT

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد
WTO

WCT

WPPT
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تاجيكستان
تركمنستان
اكراين
ازبكستان

منطقه
اتحاديه
اروپا
استراليا
بلژيك
دانمارك
انگلستان
اتحاديه اروپا
فنالند
فرانسه
آلمان
يونان
ايرلند
ايتاليا
لوكزامبورگ
هلند
پرتقال
اسپانيا
سوئد

منطقه
اروپا
آلباني

تجديد نظر
شده در
رم

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل
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تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
پاريس

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني
حق مؤلف

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون جهاني
حق مؤلف

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

WTO

WTO

WCT

WPPT

WCT

WPPT
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آندورا
بوسني و هرزگوين
بلغارستان
كرواسي
جمهوري چك
استوني
مجارستان
ايسلند
الت ويا
ليختن اشتاين
ليتوانيا
ماسه دونيا/
يوگسالوي سابق
مالتا
موناكو
نروژ
لهستان
روماني
سن مارينو
صربستان و
مونتنگرو
اسلواكي
اسلووني
سوئيس
واتيكان

منطقه
امريكاي
شمالي
امريكا
كانادا

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل
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تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني
حق مؤلف
كنوانسيون كنوانسيون
1971
1952

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

WTO

WCT

WPPT
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منطقه
امريكاي
مركزي

آنتيگوا وباربودا
باهاماس
باربادوس
بليز
كشورهاي
مشتركالمنافع
دومنيكا
كاستاريكا
كوبا
جمهوري دومنيكن
اِلسالوادور
گرانادا
گواتماال
هاييتي
هندوراس
جامائيكا
مكزيك
نيكاراگوئه
پاناما
سنتكريستوفرو
نويس
سنت لوشيا
سنت وينسنت و
گرنا دنيز
ترينيدا و توباگو

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل

 82كتاب راهنمايحقوق مالكيت معنوي (كپيرايت)

تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني
حق مؤلف

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

WTO

WCT

WPPT
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منطقه
آمريكاي
جنوبي
آرژانتين
بوليوي
برزيل
شيلي
كلمبيا
اكوادور
گويانا
پاراگوئه
پرو
سورينام
اروگوئه
ونزوئال

منطقه
آفريقا
الجزاير
آنگوال
بنين
بوتسوانا
بوركينافاسو
بروندي
كامرون
كيپ ورد

تجديد نظر
شده در
رم

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل
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تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
استكهلم

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني حق مؤلف

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون جهاني حق مؤلف

تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

WTO

WTO

WCT

WPPT

WCT

WPPT
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جمهوري افريقاي
مركزي
چاد
كنگو
كوته ِد اي ُوير
جيبوتي
مصر
گينه استوايي
اريتره
اتيوپي
گابُن
گامبيا
غنا
گينه
گينه بيسائو
كنيا
ليبريا
ليبي
ماداگاسكار
ماالوي
مالي
موريتاني
موريتيوس
مراكش
موزامبيك
ناميبيا
نيجر
نيجريه
جمهوري كنگو
رواندا
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سائوتوم و پرينسيپل
سنگال
سي شِ لِس
سيرالئون
سومالي
افريقاي جنوبي
سودان
سوازيلند
تانزانيا
توگو
تونس
اوگاندا
زامبيا
زيمبابوه

منطقه
اقيانوسيه
استراليا
فيجي
ميكرونزيا
زالندنو
پاپوآ گينه نو
ساموآ
جزاير سليمان
تونگا

تجديد نظر
شده در
رم

كنوانسيون برن

تجديد نظر
شده در
بروكسل

تجديد نظر
شده در
استكهلم

قوانين ويژه استنتاج شده خاص كشورهاي در حال توسعه
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تجديد نظر
شده در
پاريس

كنوانسيون جهاني
حق مؤلف

كنوانسيون
1952

كنوانسيون
1971

كنوانسيون رم

معاهده حمايت از
توليدكنندگان نوار/
صفحه

قرارداد

WTO

WCT

WPPT
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كتاب راهنماي
حقوق مالكيت معنوي

