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مقدمه: کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنري در فضــــــاي مجازي به همت معاونت آموزش و 
تحقیقات معاونت حقوقی ریاست جمهوري در 25 آذر ماه 99 مصــادف با هفته پژوهش برگزار شد. 
مدعوین جلسه دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر بتول آهنی معاون آموزش 
و تحقیقات معاونت حقوقی ریاست جمهوري بودند. هدف این جلسـه توضیح راهکارهاي حمایت از 
آثار ادبی و هنري در فضــــاي مجازي بود؛ در همین راستا ابتدا توضیحاتی از قبیل تاریخچه و سیر 
تحول حقوق مالکیت فکري و مبانی نظري مالکیت فکري و اصول حاکم بر مالکیت فکري توسـط 
ها و مزایا و  دکتر پیلوار مطرح شده و سپس در ادامه مباحثی نظیر تعریف حق نشر الکترونیک، ویژگی 
هاي خارجی و داخلی در این حوزه، راهکارهاي حمایت از  معایب نشـر الکترونیک، قوانین و عهدنامه 
هاي گوناگون در این حوزه توسط  آثار ادبی و هنري در فضـــاي مجازي ودر نهایت پاسخ به پرسش 
. در این گزارش ســعی شـــده بدون تحریف کلمات تا جایی که امکان دارد  دکتر آهنی ارائه گردید 

سخنان هر دو کارشناس آورده شود.
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دکتر رحیم پیلوار در ابتدای سخنان خود در خصـوص سیر 
تاریخی حقوق نشـر گفت: تحول مالکیت فکری در ایران در 
های ایـران و روس به وجود  زمان عباس میـرزا، بعد از جنگ 
آمد در آن زمان زمامداران کشـور به این فکر افتادند که علت 
اصلی شکسـت در جنگ، عدم پیشـرفت علم و تکنولوزی در 
کشــور است بنابراین اقدام به وارد کردن تکنولوژی از خارج 
کشــور و همچنین فرستادن افراد نابغه و نخبه به غرب برای 

فراگیری دانش کردند.

با ورود اولین دستگاه چاپ به کشور در همان زمان، تحول 
در عرصه نشـر کتب و روزنامه شکل گرفت چرا که قبالً برای 
انتشـار یک کتاب مولف باید شخصـاً آن کتاب را بازنویسـی 
کرد و این امر بســـیار دشوار و تا حدی غیرممکن بود. در  می 
نتیجه تعداد کتبی که در اختیار 
گرفت بسـیار کم  مردم قرار می 
و محدود بود، انتشــار کتب در 
زمان کــــوتاه آن هم با تعداد 
نســــــخ باال ارمغانی بود که 
دستگاه چاپ به کشــور داد اما 
در کنار این مـزیت یک چالش 
جدیدی برای مولفین و ناشران 
آثار در خصــوص حق تالیف و 
حق نشــر به وجود آورد که در 
های  نهایت بعد از کش و قوس 
فراوان در زمان ناصـــر الدین 
شاه قاجار حق نشر انحصـاری 
به دارندگان دستگاه چاپ داده 
های  شد. تا به امروز گســترش 
فراوانی در عرصه حق نشــــر 
وجود آمده و نه تــنها در داخل 
های مختلفـی  بـرای آن قانون 
گذاشـته شــده بلکه در جامعه 
الملی هم قواعد گوناگونـی  بین 
در حیطه حق نشــــر به وجود 

آمده است.

وی در خصوص مشروعیت 
مالکیت فکری افزود: متقدمین 
مالکیت فکری را خالف شـرع 
دانسـتند چون در زمان مشـروطه و بعد از آن مخالفتی از  نمی 
سوی علما با مصادیق مالکیت فکری مثل حق نشـر یا تالیف 
کتب صورت نگرفته بود اما بعد از انقالب اسالمی سـئوالی از 
امام خمینی (ره) در خصـوص مالکیت معنوی پرسیده شد که 
جواب ایشان به این سئوال عدم مشروعیت مالکیت فکری را 

به دلیل تعارض آن با قاعده تســــلیط توجیه کرده بود، البته 
وقتی ما به کتبی که در این زمینه نوشـــته شــــده مراجعه 
یابیم که آن زمان موضــوع مالکیت فکری به  کنیم درمی  می 
طور شفاف وکامل برای امام مطرح نشــده بود چرا که قاعده 
گیرد در صورتی که موضوع ما  تسـلیط شیء مادی را در برمی 
در مالکیت فکری خود شیء مادی نیســــــت بلکه ابتکار و 
خالقیت پدیدآورنده آن شـیء مادی مطرح اسـت برای مثال 
های کتاب و جلد کتاب و  در خصـــوص مالکیت کتاب، ورقه 
حتی کلمات کتاب که به صورت مادی در کتاب با جوهر درج 
گیرد اما  شده در دایره قاعده تســلیط برای مالک آن قرار می 
ها را به صـورت کلمات درآورده  آن ابتکار و فکری که نوشـته 
موضوع مالکیت فکری است و قاعده تســــلیط در آن جایی 
توان گفت کسی که کتاب را خریداری کرده  ندارد چرا که نمی 

ذهن و ابتکار مولف آنرا نیز خریداری کرده است.

وی ادامه داد: مالکیت ادبـی و هنـری جــزئــی از حقوق 
مالکیت فکری است که اختصــاص دارد به موضوعاتی نظیر 
حق نشــر، حقوق ناشر و مولف، حقوق مالکیت ادبی و هنری 
اش ایجاد تعادل بین منافع ناشـران و پدیدآورندگان از  وظیفه 
یک سو و همچنین حفظ حقوق جامعه در دانستن و دسترسی 
آزاد به اطالعات از دیگر سـو اســت اما نکته حائز اهمیت آن 
است که آثار ادبی و هنری چه شرایطی باید داشته باشـند که 
گذار مورد حمایت قرار گیرند برای همین الزم  توســط قانون 
است به حقوق کشـــورها مراجعه کنیم و ببینیم هر کدام چه 
ای را در پیش گــرفتند. به طور کلــی دو دیدگاه در این  رویه 
خصــوص وجود دارد که یکی دیدگاه حقوق رومی ژرمنی یا 
همان حقوق اروپایی اســــت، حقوق رومی ژرمنی از عینک 
کنند و شـخص پدیدآورنده به حقوق مالکیت فکری نگاه می 

مالکیت ادبی و 
هنري جزئی از 
حقوق مالکیت 
فکري است که 
اختصاص دارد به 
موضوعاتی نظیر حق 
نشر، حقوق ناشر و 
مولف، حقوق 
مالکیت ادبی و 
اش  هنري وظیفه 
ایجاد تعادل بین 
منافع ناشران و 
پدیدآورندگان از 
یک سو و همچنین 
حفظ حقوق جامعه 
در دانستن و 
دسترسی آزاد به 
اطالعات از دیگر 
سو است
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دهند،  به همین دلیل ارزش و احترام زیادي به پدیدآورنده می 
حقوق ما هم در حوزه مالکیت ادبی و هنري نشــات گرفته از 
الیی ارزش زیادي براي  این حقوق است؛ اما در دیدگاه کامن 
حق معنوي اثر قائل نیســــتند و به شدت به حقوق مادي یا 
شود در این دیدگاه از عینک اثر  همان اقتصـادي اثر توجه می 
کنند و اســـم این حقوق را  به مالکیت ادبی و هنري نگاه می 
آورنده است  گذارند که یکی از حقوق مادي پدید  رایت می  کپی 
گیـرد بـرخالف حقوق  و به کل حقوق ادبی و هنري تعلق می 
گذارند،  فرانسـه که اسم حقوق ادبی و هنري را حق مولف می 
توان به تفاوت میان این دو حقوق پی  از همین نام گذاري می 
المللـی مانند معاهده  برد. البته با روي کار آمدن معاهدات بین 

برن این دو حقوق به هم نزدیک تر شدند.

دکتر پیلوار در ادامه اصول حاکم بر معاهدات را شـرح داد: 
با توجه به روي کار آمدن معاهده برن در حوزه ادبی و هنـري 
دیدگاه کشـورها نســبت به اصول حاکم به هم نزدیکتر شد، 
هایــی با هم دارند. در حقوق رومــی  ولـی با این حال تفاوت 
ژرمن اصـــول حاکم عبارتند از: 1- شــــیء فکري به طور 
محســــوس باید بیان شود و 2-شیء فکري اصالت داشته 
باشد، این دو شـرط مورد پذیرش، هم در حقوق رومی ژرمنی 
ال عالوه بر این  ال، اما در حقوق کامن  است و هم حقوق کامن 
دوشـرط، یک شـرط اسـاسـی دیگري هم وجود دارد که آن 
تثبیت اثر روي یک شیء مادي است، مثل ضـبط کردن یک 
موسیقی و تثبیت آن روي یک نوار کاست یا دیســــک و یا 
کشــیدن یک نقاشی روي یک برگه، این مورد آخر به عنوان 
شرط اساسی مورد پذیرش حقوق رومی ژرمنی نیسـت. البته 
در معاهده برن براي رفع این تنازع میان این دو حقوق اختیار 
این کار را بر عهده کشـورهاي اجراکننده معاهده گذاشته که 
آیا این شرط را به عنوان شرط اصلی بپذیرند یا خیر. همچنین 
منظور از اینکه شیء فکري باید بیان شود این اسـت که ایده 
آورنده بـروز کند تا  اثـر حتما باید در قالبـی خارج از ذهن پدید 
بتوان از آن حمایت کرد یا به عبارت دیگر شـــــیء ذهنی یا 
همان ایده در ذهن پدید آورنده قابل حمایت نیســت و حتما 
اي باشـد  باید به بیرون ذهن بیان شود و این بیان باید به گونه 
که براي خواننده یا شنونده آن ملموس باشد مثال اگر اثر یک 

قطعه موسیقی است حتما باید قابل شنیده شدن باشد.

منظور از اصـالت اثر هم این اسـت که اثر باید از خود فرد 
سرچشـــمه گرفته و بنابراین اصیل باشد. در مالکیت ادبی و 
بدیل و  هنري برخالف مالکیت صنعتی الزم نیست که اثر بی 
نو باشد ولی الزم است حتما اصیل باشد. بنابراین یک متن را 
توانند چندین نفر ترجمه کرده باشــــند و همه آنها مورد  می 
حمایت قرار بگیرند به شرطی که عین هم نباشـند و شـخص 
در واژه گزینی خالقیت به خرج داده باشـــــد و عین همان 

کلمات قبلی را استفاده نکند.

 در ادامه وي توضیح داد: ذیل شرط اصیل بودن در جامعه 
المللی در حقوق داخلـی ما  بین 
نیز یک شــــرط دیگر به آثار 
اضافه شده وآن شرط ابتکاري 
بودن اثر اســــــت، منظور از 
ابتکاري بودن این اســـت که 
پدیدآورنده براي پدیدآوردن اثر 
حتما باید خالقیت به خرج دهد 
به نوعی شخصــیت خودش را 
در اثر تجلـی و بـروز دهد، این 
تجلی چنان پررنگ اســت که 
بــرخــی آنــرا به فــرزندان 
کنند اما  پدیدآورنده تشـبیه می 
در خصوص شرط سوم که قبال 
توضــیح داده شــد که حقوق 
ال آنرا به عنوان شـــرط  کامن 

کند باید گفت که منظور از تثبیت  اسـاسـی حمایت مطرح می 
اثر روي یک شــیء خارجی این اســت که اثر وقتی از ذهن 
پدیدآورنده خارج شد و پا به عرصه واقعیت گذاشت باید روي 
یک شی ء دیگر سوار شود تا ملموس بشود به عنوان مثال در 
خواندن یک قطعه موسـیقی عالوه بر اینکه در قالب شــعر و 
شود حتما باید روي شی مانند دیسک  سرود خوانده (بیان) می 
یا نوار کاسـت ضـبط شـود. این شـرط از آن جهت در حقوق 
ال مهم است که سرآغاز تبدیل کردن اثر به پول است و  کامن 
همانطور که قبال اشــــاره کردیم ویژگی مادي اثر در حقوق 

ال بسیار حائز اهمیت است. کامن 

دکتر پیلوار با این جمله صـــــــحبت خود را خاتمه داد: 
هاي جانبی بسیاري در خصوص شرایط اساسی حمایت  بحث 
از مالکیت ادبی و هنري وجود دارد مانند اینکه اگر اثـر ناقص 
بندي اثر از لحاظ کیفیت  باشد مورد حمایت است؟ یا آیا درجه 
وجود دارد؟ باید گفت در حقوق مالکیت ادبـی و هنـري ما به 
بندي آن نیسـتیم و به محض  گذاري اثر و درجه  دنبال کیفیت 
شـود، در  آنکه اثر شرایط حمایت را داشـته باشـد حمایت می 
حقوق فرانسه نیز یک اصل به نام اصل وحدت هنر وجود دارد 
کند کیفیت اثـر در حمایت قانون از آن تاثیــري  که بیان مـی 

ندارد.

ســـپس دکتر بتول آهنی با این مقدمه بحث خود را آغاز 
کرد: نشـر مهمترین صنعت فرهنگی هر کشـور است و رکود 
هاي آموزشی، پژوهشــی و فرهنگی را تحت تاثیر  آن فعالیت 
اي دارد که باعث  دهد پس بنابـراین اهمیت ویــژه  قـرار مـی 
شود تا حقوق از آن حمایت کند؛ حق نشـر امروزه با آمدن می 

در حقوق مالکیت 
ادبی و هنري ما به 

گذاري  دنبال کیفیت 
بندي آن  اثر و درجه 
نیستیم و به محض 

آنکه اثر شرایط 
حمایت را داشته 

باشد حمایت 
شود می 
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  فضاي مجازي و اینترنت بیشـتر مورد توجه قرار گرفته زیرا 
مسائلی در این حوزه به وجود آمده که در قوانین قبلی تعریف 

نشده بود و امروزه دغدغه بسیاري از کشورهاست.

وي افزود: نشر الکترونیک فرایند توزیع اطالعات است که از 
هاي آن عبارتند از: 1-  گیرد و ویژگی  طریق وب صـورت می 
دردسترس بودن یعنی عنصـــر زمان و مکان ندارد، 2- چند 
تواند به صورت صوت یا تصـــــویر  اي بودن یعنی می  رسانه 
وجود داشته باشـند و 3- پیوندپذیري مطالب با یکدیگر یعنی 
اینکه اطالعات به صـــــورت ابرمتن در اختیار خواننده قرار 

گیرد. می 

دکتر آهنی در مورد مزایاي نشـر الکترونیک ادامه داد: 1-
ســرعت انتقال باالي مطالب، 
2-کاهش هزینه انتشــار، 3-

افزایش سـرعت بازخورد یعنی 
توانند در  کاربــــران مـــــی 
ترین زمان نظر خود را به  سریع 
ناشـر انتقال دهند، 4-افزایش 
ســود مولف و ناشــر با حذف 
انتشـــــــار کاغذي وکاهش 
ها و 5- افزایش سـرعت  هزینه 

تهیه منابع الکترونیکی.

وي در خصوص معایب این 
شیوه نشــر گفت: 1-اصوال در 
دسترس همه کس نیســـت و 
بر اسـت،  اسـتفاده از آن هزینه 
2- موتورهاي جسـت و جو در 
کاوش کردن اکثرا ضــــعیف 
کنند، 3-مقاالتـی که  عمل می 
شوند اغلب استانداردهاي مقاالت  در این حوزه منتشـــر می 
شــــــــود، 4-  اعتباري مقاله می  چاپی را ندارند و باعث بی 
مهمترین عیب آن نقض آســان حقوق مولف اســت چراکه 
مطالبی که در فضاي مجازي به صورت غیر قانونی بارگزاري 
شــود اغلب قابلیت پیگیري ندارند و 5- احتمال تحریف  می 

مطالب بشدت باالست.

هاي مهم در حوزه نشــــر  وي در ادامه راجع به عهدنامه 
الکترونیک افزود: موسســـه جهانی وایپو بعد از گســـترش 
اینترنت در دنیا دو عهدنامه مهم در زمینه نشـــر الکترونیک 
تدوین کرد که یکی عهد نامه حق مولف 1996 بود و دیگري 
عهد نامه اجراها و صــــــــورت نگارها؛ که هر کدام از این 
داد تا  ها به کشـــورهاي عضــــو این امکان را می  عهدنامه 

اصالحاتی در زمینه نشر الکترونیک ایجاد کنند.

دکتر آهنی در خصــوص قوانین داخلی ادامه داد: در حوزه 
ادبی وهنري و نشـــر الکترونیک به طور عام دو قانون مهم، 
اي و قانون تجارت  افـــزارهاي رایانه  قانون حمایت از نـــرم 
افزارهاي  الکترونیک وجود دارد که اولی درخصـــــوص نرم 
هایی در خصـــوص حمایت از آثار در  اي ودومی بحث  رایانه 
فضــــاي مجازي را عنوان کرده است. اما در خصــــوص 
هایی  ها وخالء  گذاري در زمینه نشر الکترونیک کاستی  قانون 
وجود دارد و قوانینی که موجود است ضمانت اجراهاي سخت 
کنندگان آثار ادبی و هنري در نظر  و ســنگینی را براي نقض 
گذاري، در جامعه ما  نگرفته اســــت. عالوه بر مبحث قانون 
سازي نیز در این خصوص نشـده است یا کمتر به آن  فرهنگ 
کننده یک اثر ادبی و هنري  پرداخته شـده به طوري که نقض 
گذاري نیز  داند و همین امر در قانون  را جامعه، ســــارق نمی 
تجلی پیدا کرده و شاید دلیل عدم ضمانت اجراهاي مناسـب 
کنندگان اثر فکري همین باشــد. اما در کنار همه  براي نقض 
معایبی که در این خصوص گفته شد حداقل یک مزیت وجود 
دارد و آن این است که عدم وجود ضـمانت اجراهاي مناسـب 
تر انجام شود و  براي کپی آثار باعث شده تا انتشــار آثار سریع 
در دسترس همگان قرار گیرد و به واسـطه آن فرهنگ جامعه 

باال رود.

هاي الزم از آثار ادبی و  هچنین وي در خصــوص حمایت 
هنري فضـاي مجازي در کشـور توضیح مبسـوطی ارائه داد: 
واقعیت این اســـــت که امروزه قانون مدون خاص راجع به 
حمایت از آثار ادبی و هنري در حیطه فضــاي مجازي وجود 
ندارد، مگـــر قانون تجارت الکتـــرونیک که آن هم قانون 
هاي الکترونیکی را شامل  الشمولی است و تمامی فعالیت  عام 
شود و مختص حقوق ادبی و هنري نیســـت اما بنده این می 

حق نشر امروزه با 
آمدن فضاي مجازي 
و اینترنت بیشتر 
مورد توجه قرار 
گرفته زیرا مسائلی 
در این حوزه به 
وجود آمده که در 
قوانین قبلی تعریف 
نشده بود و امروزه 
دغدغه بسیاري از 
کشورهاست
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دهم که الیحه حمایت از مالکیت فکری در دست   نوید را می 
تدوین است و برای تصویب در آینده نه چندان دور به مجلس 
برده خواهد شـد که قانونی جامع و کامل در حمایت از تمامی 
آید  های مالکیت فکری است. حال این سئوال پیش می  حوزه 
که در حال حاضـــر قانون خاص برای حمایت از آثار ادبی و 
هنری در فضــای الکترونیک وجود ندارد، چگونه باید از این 
آثار حمایت کرد؟ در پاسـخ باید گفت که قوانین موضـوعه در 
حوزه مالکیت فکـــری اطالق دارند یعنـــی در این قوانین 
تمایزی میان فضای الکترونیکی و فضای واقعی قائل نشـده 
است، برای مثال در ماده یک قانون مولفان و مصــــنفان و 
گوید «... به آنچه از  گذار مـی  بینیم که قانون  هنـرمندان مـی 
آید بدون در نظر گرفتن  طریق دانش یا هنر یا ابتکار پدید می 
طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته، 
شـــود» و یا در ماده یک قانون ترجمه و تکثیر  اثر اطالق می 
کتب و نشریات و آثار صوتی آمده است «حق تکثیر یا تجدید 
ای....» که در  برداری و نشــر و پخش هر ترجمه  چاپ و بهره 
ای نشــــانه اطالق ماده است و  این قانون عبارت هر ترجمه 
شـود و  ها را اعم از مجازی و واقعی را شامل می  تمامی ترجمه 
مورد حمایت قانون اســــــت. همچنین عالوه بر این موارد 
مذکور در ماده 62 قانون تجارت الکترونیک صـــراحتا بیان 
شـــده که «حق تکثیر، اجرا وتوزیع آثار تحت حمایت قانون 
حمایت از مولفان، مصــــنفان و هنرمندان سال 48 و قانون 
ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 53 
ای  افـــزارهای رایانه  و قانون حمایت از پدیدآورندگان نــرم 
مصوب سال 79 به صورت داده پیام منحصراً در اختیار مولف 
کنید آثار ادبی و هنری در  است» همانطور که مشـــاهده می 
پیام تحت حمایت قانون تجارت الکترونیک اسـت.  قالب داده 
پس در نتیجه با توجه به موارد فوق حمایت از آثار ادبــــی و 
هنـری واقعــی و مجازی تفاوت چندانــی در قوانین موجود 
شود. عالوه بر این در خصوص  کند واز هر دو حمایت می  نمی 
ضمانت اجرا برای ناقضـان حقوق آثار ادبی و هنری در حوزه 
کند  الکترونیک ماده 66 قانون تجارت الکتـرونیک بیان مـی 
استفاده از عالئم تجاری به عنوان نام دامنه یا هر نوع نمایش 
برخط عالئم تجاری که موجب فریب یا مشــتبه شدن طرف 
به اصــالت کاال و خدمات شــود ممنوع اســت و مختلف به 
شــــــــود، منظور  مجازات مقرر در این قانون محکوم می 
گذار از این ماده این است که هر کسی به منظور حیله و  قانون 
فریب مشـــتری از نام تجاری دیگری در دامنه خود استفاده 
شود و مورد پیگرد قانونی قرار  کند ناقض حقوق او شناخته می 

گیرد. می 

مســئله دیگری که مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا 
های فناورانه برای جلوگیری از نقض آثار در  اسـتفاده از روش 

فضــــای دیجیتال باعث نقض اصل استفاده منصـــــفانه 
شود؟ که وی در ابتدا برای پاسخ به این مســــئله اصل  نمی 
استفاده منصفانه را تعریف کرد: اصل استفاده منصـفانه از اثر 
کند حقوق مولف و ناشر باید طوری رعایت شـود که  بیان می 
اسـتفاده کننده بدون اجازه مولف یا ناشـر حق اسـتفاده از آن 
آثار را نداشــته باشــد مگر در موارد اســـتثنایی مانند موارد 
آموزشی، تربیتی، فرهنگی و دیگر موارد غیر اقتصــادی. اگر 
های  مولف و ناشر در فضــــــای مجازی با استفاده از روش 
فناورانه کاری بکند که استفاده کننده از اثر را بســیار محدود 
کند، مانند اینکه بر روی محصـــــول خود رمزگذاری کند و 
اســــتفاده کننده برای دیدن اثر مجبور شــــود تا آن اثر را 
ها  خریداری کند و یا اینکه مولف با اســـتفاده از همین روش 

اســـــتفاده کننده را مجبور به 
عضـویت در صفحه شخصــی 
خود بکند و برای این عضــویت 
مبالغی را به عنوان حق عضویت 
از آن دریافت کـند، در حقـیقت 
اصل استفاده منصــفانه از اثر را 
نقض کرده است، البته این موارد 
برای جلوگیری از سرقت ادبی و 
نقض حقوق اقتصـادی مولف یا 
ناشـر موثر اســت اما این را هم 
باید در نظــر گـــرفت که عدم 
کننده  دسترسی تام برای استفاده 
شــود تا اثر خود مولف  باعث می 

هم ناشناخته باقی بماند و آن طور که باید مولف یا ناشـر را به 
سود اقتصادی نرساند.

دکتر آهنی در پاسخ به این سـئوال که آیا دیدن صـفحات 
وب که دارای اثر ادبی و هنری اســـــــت و یا دانلود آنها از 
صفحات وب نقض حقوق مولف است یا خیر؟ گفت: باید بین 
دیدن صفحات در فضای وب با دانلود آنها در همان فضا قائل 
به تفکیک شد چرا که اصوال در فضـــای مجازی مولفی که 
بخواهد اثر خودش را منتشـــــر کند به ناچار باید بپذیرد که 
توانند نمای کلی آن اثر را مشــــاهده کنند و اگر  دیگران می 
قابل مشــاهده نباشد قابل خرید هم نیســت، چطور خریدار 
ای از آنرا ندیده  تواند اثری را بخرد که هنور هیچ مشخصه  می 
اسـت عالوه بر این خود مولفان برای جذب مخاطب خود چه 
بســــا عالوه بر نمای کلی اثر مقدار کمی از اثر را به صورت 
رایگان برای اســـتفاده کننده باز بگذارند برای مثال خیلی از 
مولفان کتاب در فضـــای مجازی برای جذب مخاطب خود 
تعدادی از صـفحات کتاب را به عنوان نمونه برای خواننده باز 
گذارند که این مدل باعث بهتر دیده شـــــدن اثر مولف می 

قوانین موضوعه 
در حوزه مالکیت 

فکري اطالق دارند 
یعنی در این قوانین 
تمایزي میان فضاي 
الکترونیکی و فضاي 

واقعی قائل نشده 
است
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شـــود، بنابراین با توجه به توضــــیحات فوق دیدن اثر  می 
کند اما در  هیچگونه حقی را از مولف یا ناشــــــر نقض نمی 
خصـوص دانلود مطالب از صفحات وب قضـیه متفاوت است 
ای در  شــود اثر بدون پرداخت هزینه  چرا که دانلود باعث می 
کننده قرار بگیرد و این حقوق مادی مولف  اختیار اســــتفاده 

کند. وناشر را نقض می 

در بخش دیگری وی در پاسخ به این سئوال که آیا عنوان 
یا تیتر قابل حمایت اسـت؟  افزود: به نظر اکثر حقوقدانان نام 
تواند آنچنان خالقانه باشــــد که بتوان جز آثار  و عنوان نمی 
ادبی و هنری محسوب شود و از آن حمایت کرد مگر اینکه به 
عنوان نام تجاری ثبت شده باشد و از این طریق به عنوان نام 
تجاری بتوان از آن حمایت کرد. اما با این حال ماده 17 قانون 
مولفان و مصـــــنفان و هنرمندان به دو شرط نام و عنوان و 
ای که معرف اثر ادبی و هنری باشد را مورد حمایت  نشــــانه 
دانسته،  اولین شرط این است که کس دیگر آن نام و نشان را 
برای اثر خود که از همان نوع اســت انتخاب کند برای مثال 
اگر نام موسیقی است شخص ناقض، آن نام را برای موسیقی 
خود انتخاب کند و یا اگر نام یک رمان اســت آنرا برای رمان 
خود انتخاب کند. دومین شرط هم این است که شـباهت این 
نام یا عنوان با اثر قبلی به نحوی باشد که القای به شبهه کند 
که این اثر همان اثر قبلی است که در این صـورت از عنوان و 

شود. یا نام اصیل حمایت می 

دکتر آهنی گفت: صفحات وبالگ اگر خالقیت و ابتکار در 
شود. همچنین در  آن به کار رفته باشد اثر هنری محسوب می 
خصـوص راهکارهای شخصـی حمایت از آثار ادبی و هنری 

افزود: برای حمایت از اثر مولف در فضای مجازی، خود مولف 
یا ناشـر در صــفحات وب خود باید این اخطار را به بینندگان 
بدهند که این اثر دارای حمایت قانونی است و مشمول قانون 
رایت اســـت و یا اینکه هنگام بارگزاری مطالب خود در  کپی 
ســایت باید از آن عکس یا کپی تهیه کنند تا بتوانند با آن در 
دادگاه اصالت اثر و نو بودن آنرا اثبات کنند البته باید حتما این 
کپی یا عکس دارای تاریخ باشد که مشخص شود قبل از این 
تاریخ چنین اثری منتشـر نشــده است. سومین راهکار برای 
های مدیریت حق  حمایت شخصـی از اثر استفاده از سیسـتم 
دیجیتال است. این سیستم یک نوع سیستم فناورانه است که 
از اثر در فضـــــای مجازی از طرق مختلفی مثل ایجاد رمز 

کند. گذاری بر اثر حمایت می 

وی در پایان گفت: انتشـــار اثر به طور کلی در فضـــای 
مجازی مورد حمایت قانون کپی رایت است اما بســـیاری از 
اپ بـرای  ها مانند فیس بوک و یوتیوب و یا حتی واتس  پلتفرم 
های  عضــــویت کاربران در قراردادی که فی ما بین شرکت 
تواند  شود شرط شده که شـرکت می  مذکور و کاربر منعقد می 
گذارد استفاده کند و آنرا  از مطالبی که کاربر در این فضــا می 
منتشر کند البته با حفظ حقوق معنوی اثر. بدیهی است که در 
تواند به ســـــبب نقض حق خود از این  این موارد کاربر نمی 
ها شکایت کند درست اسـت که این نوع قراردادهای  شرکت 
آید اما کاربر آنرا  الحاقی بعضـــــاً نوعی تبعیض به شمار می 
پذیرفته و این شرط در قرارداد نافذ است و مســــــــئولیت 
کند بنابراین این شــــروط نقض حقوق  قراردادی ایجاد می 

مولف نیست.

شماره اول  بهار 1400
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