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  چكيده 
كه اصول اقتصادي حاكم بر  ه شدگفت، است نگاشته همين مقاله ةنويسند تر اي كه پيش در مقاله     

 ؛ايجابي و سلبي است ةفايد، داراي دو )رايت كپي( مالكيت ادبي و هنري حقوق گذاري سياست
حقوق مالكيت  ةزمينرا در گذار را به سمت وضع مقررات كا سو قانون ين ترتيب كه از يكه اب

گذاري را  دهد و از سوي ديگر، با دادن خط مشي مشخص، مرجع قانون ادبي و هنري سوق مي
ازآنجا كه اين اصول . دارد از وضع مقررات متعارض و داراي سياست اقتصادي متناقض بازمي

مقاله، دو و اكنون در اين  شد پيشين، سه اصل اقتصادي بررسي ةاقتصادي متعددند، در مقال
چند هايي از  نمونه  وشود  ميفايده و تحقق كارايي تبيين  - اصل ديگر يعني اصل تناسب هزينه

 ، قابليت اعمال دارندحقوق مالكيت ادبي و هنري ةاز اين دو اصل كه در حوز برگرفته ةقاعد
  در پايان، ودگرد   گذار ايران به اين اصول مشخص مي  ميزان توجه قانون،آورده شده

پردازي   نظريهةازآنجا كه تاكنون در عرص. شود  راهكارهاي روشني در اين زمينه پيشنهاد مي
جا شناسايي، تدوين و بررسي نشده و ميزان توجه  نحو منقح و يك هحقوقي، اين اصول ب

تواند از  است، لذا نوشتار حاضر ميه گرفتنقرار نقد و واكاوي محل ها  گذار ايران به آن قانون
صدد اثبات اين فرضيه است كه وضع مقررات  ويژه آنكه در ه ب؛ث داراي نوآوري باشداين حي

 حقوق مالكيت ادبي و هنري كشور، گوياي آن است كه ةهاي متعارض در حوز داراي سياست
عنايت  به آنكم  گذاري ما ناشناخته بوده يا دست اين اصول اقتصادي يا براي مرجع قانون

  .استه شدنخاص 
  ليديگان كواژ

حقوق گذاري تقنيني،  فايده، اصول اقتصادي سياست -اصل تناسب هزينه اصل تحقق كارايي،     
  .)رايت كپي(حقوق مالكيت ادبي و هنري ، ايران
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  مقدمه .1
گذاري  ، گفتيم كه منظور از اصول اقتصادي حاكم بر سياستشد نگاشته تر اي كه پيش در مقاله

تر   جزئيةها چند قاعد ادين اقتصادي است كه از دل آن قواعد كلي و بنيةتقنيني، مجموع
كند تا در زمان وضع قوانين و مقررات، از اين اصول  گذار سعي مي شود و قانون استخراج مي

همچنين . باشد گفته پيشمين اصول أشده در راستاي ت اي كه قانون وضع گونه ه ب؛نمايد پيروي
گذار از اين جهت داراي فايده است كه   به قانونها گفتيم كه شناسايي اين اصول و معرفي آن

كه  طوري ه ب؛كند گذاري را در نظام حقوق كشور، تابع خط مشي مشخص و منسجم مي قانون
هاي متناقض  گذارِ آشنا به اين اصول، از وضع مقررات متعارض و ناشي از سياست قانون

كند تا در صورت سكوت  كمك ميها   به انديشمندان حقوقي و دادرسان دادگاه و نيزخودداري،
. يا ابهام قانون، با استفاده از اين اصول اقتصادي تفسير مناسب و كارايي از مقررات ارائه دهند

 مالكيت ةيابد كه حوز گذاري تبلور مي هاي مختلف قانون فوايد حاصل از اين اصول در حوزه
و تبعيت بسياري از قواعدش در رايت به دليل ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد  ادبي و هنري يا كپي

شود  مي شمردههاي بارز  المللي از مصالح و مناسبات اقتصادي، يكي از حوزه سطح ملي و بين
)Okediji, 2006, p. 1-34( .تواند بسيار متنوع  گذاري تقنيني مي اصول اقتصادي حاكم بر سياست

ها يعني اصل پيامدمحوري، اصل  آنترين   كه سه مورد از مهم) به بعد3ص، 1392 ، منكيو.ك.ر(باشد 
ند ا هتفصيل بررسي شده ب پيشين منابع در مقاله ة و اصل تخصيص بهين، معامالتيةكاهش هزين

 حال در اين نوشتار، دو اصل اقتصادي مهم ديگر يعني اصل تناسب .) به بعد1ص، 1394 ،صادقي(
از اين  برگرفته ةه چند قاعد نمونه، براي بو ، را تبيين2 و اصل تحقق كارايي1فايده -هزينه

ميزان عنايت سپس  كنيم؛ مي اشاره )رايت كپي(حقوق مالكيت ادبي و هنري  ةاصول در حوز
 درنهايت، راهكارهاي روشني به ، نقد و بررسي كرده راگذار كشور به اين اصول قانون
حقوقي كشور  حاضر آن است كه تاكنون در ادبيات ةنوآوري مقال. دهيم گذار پيشنهاد مي قانون

جا بيان  طور منقح شناسايي و يك ه موردبحث بةترين اصول اقتصادي حاكم بر حوز ما، مهم
رايت از اين منظر تبيين  گذاري ايران و نقد قوانين كپي نشده و جايگاه اين اصول در قانون

اي اين اصول بر بيشترسفانه أرو اين است كه مت  قابل اثبات نوشتار پيشةفرضي. ستاده گردين
 كه بخشي از اين  نشدهيعنايت خاص به آنكم  گذاري ما ناشناخته بوده يا دست مرجع قانون

 توجه نداشتن ه دليلب و بخش ديگر ،آننشدن نارسايي، به دليل قديمي بودن قانون و اصالح 
  . گذار به اصول اقتصادي در قوانين جديد بوده است كافي قانون

                                                           
1. Cost-Benefit. 
2. Efficiency. 
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 بخشي زيادي از ،نيز مفيد است كه اوالً نكته دو اين يادآوري پيش از ورود به بحث، 
هاي تحليل كمي آشنا  حقوقي هستند كه ممكن است با روش پژوهشگرانمخاطبان اين مقاله، 

هاي كمي تحليل اقتصادي  نباشند، لذا در اين نوشتار، به تحليل كيفي اكتفا و از ورود به روش
پژوهش، يا با همين عنوان در ادبيات  در اين شده  اصول اشارهدوم،خودداري شده است؛ 

 مقاله با عنايت به مجموع مطالب ةاند، نويسند ند يا اگر عنوان خاصي نداشتها اقتصادي معروف
 يك اصل با عنوان پيشنهادي طرح ه صورتبها را  اقتصادي در منابع فارسي و انگليسي، آن

سازي و تحليل مسائل حقوقي  مندان حقوقي با اصل هو عالق پژوهشگران زيرا ذهن ،كرده است
  . بر اساس اصل، قرابت بيشتري دارد

  
 فايده - اصل تناسب هزينه.2

فايده تكرار  - هزينهةانداز  هزينه و هيچ تركيبي بهةانداز اي به شايد در ادبيات اقتصادي، هيچ واژه
، فرض اقتصادي  چون در يك پيش،توان گفت در تعريفي ساده از اين عبارت مي. نشده باشد
ها پيش از  ها عقاليي فرض شده است، لذا انسان گيري آن  و رفتار و تصميم،ها عاقل تمام انسان

ن ه آسنجند و تنها در صورتي اقدام ب  آن كار را ميةهزينه و فايد نخستشروع به كاري، 
هايي بيش از منافع  كاري كه هزينه پس ؛هاي آن باشد كنند كه فوايد آن كار بيش از هزينه مي
 همچنين افراد بشري در .) Posner: 2003, 17 and seq( شود شته باشد، غيراقتصادي تلقي ميدا

گر  كنند و بيشينه بندي مي  رتبهها را  آنفايده - هزينهةهاي مختلف، بر پاي با گزينه رويارويي
 به بيشترين سطح مطلوبيت دست يابند ،اند كوشند در قبال آنچه هزينه كرده  يعني مي؛هستند

 .) به بعد28ص، )الف(1386 ،دادگر(

گذاري مالكيت ادبي و هنري نيز   قانونةاين اصل ساده ولي پركاربرد اقتصادي، در حوز
هاي  سو، پديدآورنده براي خلق اثر ادبي و هنري متحمل هزينه يك ازكه  چنان ؛جاري است

اص، حقوق گذار در قالب وضع قوانين و مقررات خ  لذا قانون وزماني و مالي شده است
 پديدآورنده را در ةگيرد تا از اين طريق انگيز درنظر ميبراي آن انحصاري مادي و معنوي 

آثار  آفرينش و ديگر پديدآورندگان را در افزايش دهد پيدايش محصوالت ادبي و هنري بهتر
مل هايي كه متح شود تا پديدآورنده در قبال هزينه اين رويكرد باعث مي.  تشويق كندتر ابتكاري

ترديد اگر  بي. دست يابد -اعم از مادي يا معنوي - به نفع مطلوب و موردنظر خود،شده است
اي   انگيزه،هاي خلق اثر بيش از نفع مادي يا معنوي آن باشد فايده، هزينه -در تحليل هزينه

از سوي ديگر، اعطاي حق . ماند براي خلق محصول فرهنگي جديد و ابتكاري باقي نمي
 ها آنكند كه برخي از  هايي را به دولت تحميل مي ن به پديدآورنده، هزينهانحصاري قانو

هاي تشكيل مراجع قانوني براي رسيدگي  هزينه ؛هاي وضع قانون حمايتي هزينه: ند ازا عبارت
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 ة ادارةهزين ؛مالكيت ادبي و هنريكنندگان  به دعاوي حقوقي و كيفري صاحبان حق عليه نقض
هاي اجراي  هزينه ؛ربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينهمناسب مراجع قانوني و ت

هاي تشكيل مراجع قانوني و متخصص براي ارزيابي و احراز  هزينه ؛ مانند حبس،مجازات
براي اينكه تحمل اين . هاي ثبت اثر به صاحب حق شده و اعطاي ورقه ابتكاري بودن آثار عرضه

 براي اين امور، توجيه اقتصادي داشته باشد،  ساالنهةها از سوي دولت و تخصيص بودج هزينه
هاست، بايد متقابالً از نفع مادي يا معنوي   حفظ منافع آنةدولت يا مردمي كه دولت نمايند
ماند و دولت در برابر  اي براي دولت باقي نمي صورت، انگيزه كافي برخوردار شوند درغير اين

ها مسئول  نفع كافي براي آن نداشتنها و   آن حمايتي بهة تحميل غيرمستقيم هزينةواسط همردم ب
 .خواهد بود

 حقوق مالكيت ادبي و هنري ة مهم در زمينةفايده، چند قاعد -از اصل تناسب هزينه
در ادامه، . ها توجه كند نه آرايت بايد ب گذار در سياست تقنيني كپي شود كه قانون استخراج مي

رايت بهتر تبيين كنيم،   كپيةگذاري حوز در قانون اعمال اين اصل اقتصادي را ةبراي اينكه نحو
از اصل تناسب  برگرفتهنوعي  هكه ب - مهم جاري در اين حوزهةطور مختصر به سه قاعد هب

گذار ايران بررسي  ميزان توجه به هريك را از سوي قانون،  اشاره كرده-هزينه فايده است
  :كنيم مي

  
 محوري   آفرينشةقاعد .1. 2

 از گيرد و ميعنوان اثر ادبي يا هنري مشمول حمايت قرار  ه، يك اثر زماني بهاين قاعد برابر
 ،شيخي(د كه در آن آفرينش رخ داده باشد شو يحقوق مادي و معنوي انحصاري برخوردار م

 حقوق مالكيت ادبي و هنري از اين وصف، به لزوم ابتكاري بودن يا ةدر حوز. ) به بعد50ص، 1393
طبق اين شرط، اثري مشمول . ) به بعد10ص، 1387 ،؛ زركالم1385 ،كلمبه( ودش  ياد مي1اصالت اثر

 بنابراين اثري كه ؛است كه بيانگر شخصيت خالق آن باشدمالكيت ادبي و هنري حمايت قالب 
اين شرط در قوانين كشورهاي .  حمايت نخواهد شد،استبرداري  نوعي كپي هتقليد محض و ب

 اقتصادي آن، اين است كه دولت در قبال ة و فلسف(WIPO, 2015, p.1 and seq) دهآم هممختلف 
شود، انتظار   اثر ادبي و هنري متحمل ميةهايي كه بابت حمايت انحصاري از پديدآورند هزينه

 بنابراين توجيه ؛شود شده حاصل نمي دارد نفع ببرد و اين نفع، از يك اثر تكراري و كپي
شده نيز  از مدتي از اثر كپي پسكاري حمايت كند و اقتصادي ندارد كه دولت از يك اثر ابت

 به دولت تحميل ههزينشده، همان   زيرا با حمايت از اثر غيرابتكاري و كپي،حمايت نمايد
 . دبر   ي ولي نفعي از اثر دوم نم،شود مي

                                                           
1. Originality. 
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عنوان شرط ضروري  گذار شرط ابتكاري بودن را به در حقوق ايران خوشبختانه قانون
، مصنفان و هنرمندان لفانؤم قانون 2 و 1ادبي و هنري پذيرفته است و در مواد حمايت از آثار 

؛ 1 ابتكار و مبتكرانه، نظر خود را بر اين شرط بيان داشته استةواژ قيد، با ش1348مصوب 
فايده  -كه گفتيم با اصل اقتصادي تناسب هزينه و چناناست  قابل دفاع اقدامي كه كامالً
  .همخواني دارد

  
 حقوق مالكيت ادبي و هنريكنندگان   تناسب جرم و مجازات براي نقضةقاعد .2. 2

نحو شايسته صورت پذيرد، صرف وضع  هآثار ادبي و هنري ب ةپديدآورندبراي اينكه حمايت از 
 ديگري را نيز ةكند و دولت بايد هزين قانون و اعطاي حقوق انحصاري به خالق اثر كفايت نمي

اعم از ضمانت اجراهاي   است؛ ضمانت اجراهاي قانوني كافي تعيينة و آن، هزينبپذيرد
نفع دولت از متحمل .  اجراي ضمانت اجرا و نظارت بر آنة گمركي و هزين،حقوقي، كيفري
 ةدوبارها را از ارتكاب   آن،كنندگان حق را مجازات كرده ها آن است كه نقض شدن اين هزينه

آورندگان آثار ادبي و هنري بازدارد و از  يدعمل نقض و تجاوز به حقوق قانوني و مشروع پد
گذاران   سرمايهةو انگيزشود مبتكران جامعه در توليد آثار ادبي و هنري بيشتر  ةانگيز راهاين 

از درنتيجه دولت و  يابدادبي و هنري افزايش  ةزمين در شانهاي خارجي براي ورود سرمايه
 تناسب ةگذار بايد قاعد ه اين مقصود، قانونبراي رسيدن ب. منافع مادي و معنوي آن بهره ببرد

اي بيش از   وگرنه متحمل هزينه؛ظ كنداگذاري تقنيني خود لح جرم و مجازات را در سياست
 اين ةبا دو مثال و مقايس. شود هايي متعارض يا ناهمگن مي نفع شده يا مرتكب وضع مجازات

 تناسب جرم و مجازات تبيين ةدفايده را در قالب قاع -دو، ضرورت رعايت اصل تناسب هزينه
 :كنيم مي

 وي آن كتاب را ةكند و شخصي بدون اجاز ليف ميأاي كتابي را ت نويسنده )فرض نخست
نمايد و  كننده شكايت كيفري اقامه مي نويسنده عليه نقض. رساند فروش مي  به،تكثير كرده

ت مقرر در قانون ازرا به مجاحقوق مالكيت ادبي و هنري  ةكنند قاضي با احراز جرم، نقض
محكوم ) يك تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال(

 . كند مي

                                                           
 راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان و به آنچه از» پديد آورنده«لف و مصنف و هنرمند ؤاز نظر اين قانون به م«: 1 ة مادبرابر. 1

  »شود اطالق مي» اثر«يد بدون درنظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد ان بهكار رفته آ  پديد مي
 از  هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر-12: ... هاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است اثر«: 2 ة مادبرابر

  .»اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد
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تالي بر روي وبسايت يصورت ديجه  همان نويسنده اثر خود را ب،فرضاين  در )فرض دوم
 ثر را دانلود ا، غيرمجاز به رمز عبورا دستيابي ولي يكي از كاربران اينترنتي ب،دهد خود قرار مي

نويسنده اين بار . كند تكثير و توزيع ميبه صورت گسترده  در فضاي مجازي ، كرده)بارگذاري(
گذار براي  بيند كه قانون  با مراجعه به قانون مياضي ق،عليه كاربر شكايت كيفري طرح كرده

ت محيط فيزيكي ادر محيط اينترنتي نيز همان مجازحقوق مالكيت ادبي و هنري نقض 
كننده را نيز به همان مجازات   لذا اين نقض؛را مقرر داشته است) در مثال اول يادشدهجازات م(

 .كند  اول محكوم ميةكنند نقض

گذار در تعيين  يابيم كه قانون خوبي درمي ه بگفته پيش دو فرض ةبا مقايس ) دو فرضةمقايس
 به تبع آن، تناسب جرم سياست كيفري خود تابع اصل اقتصادي تناسب هزينه و فايده نبوده و

 زيرا مجازات مقرر براي نقض كپي در هر دو محيط فيزيكي ،و مجازات نيز رعايت نشده است
تنها با اصول حقوقي بلكه با منطق اقتصادي  و اينترنتي را يكسان درنظر گرفته است و اين امر نه

 فيزيكي، داراي رايت در محيط اينترنتي نسبت به محيط  چراكه نقض كپي؛نيز مغايرت دارد
 ، است حقوق مالكيت ادبي و هنريرايت تري براي صاحب كپي تر و گسترده پيامدهاي نامناسب

هاي   حق در محيط اينترنتي دشوارتر است و هم تعداد نسخهةكنند زيرا هم تشخيص نقض
ط يابند، بسيار بيشتر از محي  تكثيري دسترسي ميةتكثيرشده از اثر و تعداد افرادي كه به نسخ

بيشتر حقوق مالكيت ادبي و هنري هاي نقض حق براي صاحب  بنابراين هزينه. فيزيكي است
پس منطق .  زيادي داردهاي هزينه تعقيب مجرم و دستگيري وي نيز براي دولت  و نيزاست

در محيط حقوق مالكيت ادبي و هنري كند مجازات مقرر براي جرم نقض  اقتصادي اقتضا مي
هاي نقض در اين محيط،  يط فيزيكي باشد تا متناسب با افزايش هزينهاينترنتي بيشتر از مح

گذار از اين منطق اقتصادي پيامدهاي منفي  قانوننكردن تبعيت . منافع آن نيز افزايش يابد
از آگاهي از ضعف قانون، گرايش به سمت نقض  پس ازجمله اينكه مجرمان ؛داردبيشتري نيز 

طور  هسود حاصل از فروش اينترنتي ب چراكه ،كنند پيدا ميي حقوق مالكيت ادبي و هنراينترنتي 
رو وقتي يك  اين  از.طور بالقوه مشتري بيشتري دارد ه زيرا ب،معمول بيش از محيط فيزيكي است

دهد تا آن جرم را انجام   ترجيح مي،يابد  اقتصادي جرم را در قبال منافع آن كمتر ميةمجرم هزين
در محيط اينترنتي مساوي است با  مالكيت ادبي و هنري حقوق لذا گرايش به نقض ؛دهد

اين مشكل،  پديد آمدن با ديگر اينكه. ها و دشوارتر شدن شناسايي مجرم افزايش تعداد نقض
 اين امر، ،شان كاهش يافته  محصول ادبي و هنريةصاحبان آثار براي معرفي و عرض ةانگيز

براي . سازد جاز به آثار اصيل و جديد محروم ميكاربران قانونمند اينترنت را نيز از دستيابي م
حقوق مالكيت از اين پيامدهاي اقتصادي، در قوانين برخي كشورها، مجازات نقض  جلوگيري

 براي مثال در ؛تر از محيط فيزيكي تعيين شده است در محيط اينترنتي سنگينادبي و هنري 
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رايت در حالت عادي براي جرم   قانون كپي2319 از بخش 18گذار در عنوان  مريكا، قانونا
  ( /http://www.law.cornell.edu/uscode    بيني كرده است ساله را پيش تكثير غيرمجاز، حبس يك

text/18/2319; 2015(.  اما در پاراگرافa كه  -1ديجيتال ةهزاررايت در   قانون كپي1204 بخش
 نقدي تا ةحقوق، جريمبراي نقض  -رايت در محيط اينترنتي است مخصوص حمايت از كپي

سال حبس را در  10 ميليون دالر و تا 1 سال حبس براي بار اول و 5 هزار دالر يا تا 500
 .)Digital Millennium Copyright Act, 2015, p.1 and seq(صورت تكرار مقرر نموده است 

اين اصل اقتصادي در تعيين مجازات براي جرم نقض به گذار  در حقوق ايران، قانون
خوبي نشان  ه قانوني زير بةاست و نمونده كرنرايت در دو محيط فيزيكي و اينترنتي توجه  كپي
نظر  دم تناسب جرم و مجازات، ةتبع آن، قاعد فايده و به -دهد كه اصل تناسب هزينه مي

ها در قوانين مختلف دامن زده  در تعيين مجازات آشفتگيبه گذار ما نبوده است و اين امر  قانون
  .است

گذار متناسب  ، قانونش1348، مصنفان و هنرمندان مصوب لفانؤمدر قانون حمايت حقوق 
 ةهاي جديد و امكانات نوين نقض حق، در ماد  فناورينبودبه  توجهها و با  با فضاي آن سال

حبس از شش ماه تا سه سال را منظور كرده ي،  براي جرم تكثير غيرمجاز اثر ادبي و هنر23
رايت،  تر آن براي صاحبان كپي گسترده هايخطروجود فضاي اينترنتي و ابعد ها ب سال. 2است
.  مجازاتي غيركارا مقرر داشته استش1382 قانون تجارت الكترونيكي 62 ةدر مادگذار  قانون
) عرضه و نشر(هركس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع «: اين ماده برابر

، منوط بر ...3/9/1348، مصنفان و هنرمندان مصوب لفانؤممايت حقوق مواردي كه در قانون ح
آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسالمي مجاز شمرده شود، درصورتي كه حق 

را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان لفان ؤم ةشد تصريح
مجازات مقرر در اين ماده از دو جهت . »خواهد شدريال محكوم ) 000/000/50(پنجاه ميليون 

 : ايراد دارد

، حتي از مجازات حبس قانون گفته پيش ةمادنخست آنكه مجازات حبس مندرج در 
ن معناست كه هرچند نقض در محيط اينترنتي عموماً براي ه آ نيز كمتر است و اين بش1348

همراه دارد، اما در حقوق ايران  يشتر بهكننده، سود ب رايت، زيان بيشتر و براي نقض صاحب كپي
جاي آنكه سياست  هگذار ما ب مجازات آن نسبت به محيط فيزيكي كمتر است؛ بنابراين قانون

اي طراحي كند كه با وضع مجازات بهينه، انجام جرم را براي مجرم  گونه هكيفري خود را ب
                                                           

1. Digital Millennium Copyright Act. 
آورنده  هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد«: 23 ة مادبرابر. 2

شر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه آورنده ن بدون اجازه او يا عامداً به شخص ديگري غير از پديد
  .»سال محكوم خواهد شد
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 .ك. رازات بهينه و تحليل اقتصادي جرم و مجازاتمندان براي مطالعه بيشتر در خصوص مج هعالق(غيراقتصادي كند 

رايت  طور غيرمستقيم به نقض كپي ه، با تعيين مجازات كمتر، مجرم را ب)107-170ص، 1387 ،صادقي
 .نمايد در محيط اينترنتي ترغيب مي

 براي تكثير غيرمجاز جزاي نقدي ش1348گذار در قانون  دومين ايراد اينكه هرچند قانون
 ولي ،بر حبس، جزاي نقدي را نيز مقرر داشته است افزون ش1382ولي در قانون  ،مقرر نكرده

جرم را چندان  ةهزينو  اشدبقدر نيست كه پيشگيرانه  آن) پنج ميليون تومان(مقدار جزاي نقدي 
بسا در ايران اشخاصي هستند كه از طريق تكثير و فروش غيرمجاز  براي مجرم افزايش دهد؛ چه

در اين . هايي بسيار بيشتر از پنج ميليون تومان دارند در محيط اينترنتي، درآمدافزارها  برخي نرم
شده  هاي مقرر گذاري در تعيين مجازات، نبايد انتظار داشت كه مجازات شرايط و با اين سياست

  .باشدثر ؤمرايت در ايران چندان  بتواند بر كاهش جرم نقض كپي
  

 مالكيت ادبي و هنري  ةحوزر  د1امكان صدور مجوز اجباري ةقاعد .3. 2

با اموال فيزيكي و مادي اين ) ازجمله اموال ادبي و هنري(هاي بارز اموال فكري  يكي از تفاوت
 مال ةاست كه حقوق مالكيت فكري در دل خود، تركيبي از دو حق خصوصي پديدآورند

اتشان را ي و نظرها  زيرا مبتكران و مخترعان، بخشي از ايده،فكري و حق عمومي جامعه را دارد
گيرند؛ به همين دليل، حقوق مالكيت ادبي و  از دانش پيشينيان و علوم موجود در جامعه مي

 حقوق عمومي ةقوي است و اگر اين حقوق را زيرمجموعو  عمومي اي ههنري داراي جنب
مقررات گذار مكلف است ساختار قوانين و  در اين ميان، قانون. ايم بدانيم، چندان به بيراهه نرفته

 يعني در كنار ؛مين گرددأاي طراحي كند كه هر دو حق تا حد امكان ت گونه حمايتي خود را به
. اثر، حسب مورد امتيازاتي را نيز به نفع جامعه مقرر سازد ةپديدآورندهاي مناسب از  حمايت

كه در مطالب   زيرا چنان،گردد فايده بازمي -مبناي اقتصادي اين ضرورت به اصل هزينه
دماتي اين اصل بيان داشتيم، جامعه با اعطاي حمايت قانوني از پديدآورنده، احترام به حقوق مق

رايت و نيز  از پرداخت كپي پسانحصاري وي و محدود ساختن دسترسي خود به اثر جز 
شود و درمقابل، بايد از منافع اثر نيز  حق، متحمل هزينه مياين كنندگان  مجازات نقض

گذار است كه اين تحليل اقتصادي را در قالب سازوكارهاي   قانونةال وظيفح. برداري كند بهره
ها كه  اين سازوكارها متعددند كه در اين بند به يكي از آن. حقوقي مناسب در قانون تعريف كند

اين نهاد،  برابر. كنيم شود، اشاره مختصري مي ناميده مي»  اجباريةمجوز اجباري يا پروان«نهاد 
استفاده كند، دولت  حب حق مالكيت فكري از حقوق انحصاري خود سوءدرصورتي كه صا

برداري از اثر را صادر  بهره ةپروانتواند بدون نياز به كسب اجازه از صاحب مال فكري،  مي

                                                           
1. Compulsory License. 
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و البته براي احترام به مالكيت خصوصي پديدآورنده، اجرتي مناسب در اختيار او قرار  نمايد
ستفاده از حق مالكيت ادبي و هنري در جايي است كه ا يكي از مصاديق سوء. 1دهد مي

ساز،  هاي تجاري وجود پيشنهاد مناسب و معقول بنگاهاب ،با نياز جامعه روياروييپديدآورنده در 
. كند  آن به بازار خودداري ةسازي اثر و عرض به استناد مالكيت خصوصي خود بر اثر، از تجاري

 ،مايتي كه متحمل شده، از فوايد اثر محروم مانده است حةدر اينجا چون جامعه در برابر هزين
اي   وگرنه جامعه انگيزه؛فايده را فراهم سازد - تحقق اصل تناسب هزينهةگذار بايد زمين قانون

 ةنمون. براي حمايت انحصاري از حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري نخواهد داشت
الكيت ادبي و هنري، بحث استفاده از حق م صدور مجوز اجباري در فرض سوء

توضيح اينكه در . استانداردسازي محصوالت و لزوم انتشار اسناد كتبي راجع به استانداردهاست
 يعني پس از ؛شده نبود  اسناد راجع به استاندارد وضعةغلب نيازي به انتشار گسترداگذشته 

يك يا چند محصول ت صالح استانداردسازي، استاندارد معيني را براي ئآنكه سازمان يا هي
 اما ،كرد، تنها توليدكنندگان آن محصوالت نياز به آگاهي از جزئيات استاندارد داشتند وضع مي

هاي  نخست آنكه با پيشرفت فناوري: اين رويه در حال حاضر به چند دليل تغيير يافته است
ها استفاده از محصوالت تحت  جديد محصوالت نويني در حال ساخت هستند كه در آن

روز  هب  يعني نياز به استفاده از چند محصول تحت استاندارد روز؛استاندارد مشخص الزامي است
ر ديگبر توليدكنندگان محصوالت تحت استاندارد،  افزون در اين حالت، .در حال ازدياد است

بر  شان عالوه صدد توليد محصوالت جديد تركيبي هستند، بايد به اقتضاي حرفه كه در همافراد 
 كاالهاي فرعي نيز آگاهي كامل داشته كار رفته در بهاندارد محصولشان از استانداردهاي است

بر توليدكنندگان به  افزونشده،   دوم آنكه نياز به آگاهي از استانداردهاي وضع.باشند
 زيرا حمايت از حقوق ،هاي جديد نيز سرايت كرده است كنندگان محصوالت و فناوري مصرف
يافته تقويت شده و در كشورهاي درحال  هاست در كشورهاي توسعه كننده كه سال مصرف

كننده نيز   اقتضا دارد تا مصرف،)Sinai, 1995, p.544 and seq( توسعه نيز در حال گسترش است
، از )كنندگان و فروشندگان يعني توليدكنندگان، توزيع(مين أت ةزنجيراركان ر ديگدر كنار 

هاي جديد  كننده حق دارد در حوزه  زيرا مصرف،داشته باشنداستاندارد محصوالت اطالع كافي 
اي چون فناوري اطالعات، از آگاهي الزم و مناسب در خصوص كيفيت، سالمت،  و پيچيده

 با عنايت به دو .(Weiss and Spring, 1992, p.7 & 8) ايمني و حجم محصول برخوردار باشد

                                                           
شود و در صورت نياز فوري جامعه يا در جايي كه   صاحب مال فكري صادر نميةاستفاد  اين مجوزها فقط در فرض سوء.1

 ةتوانند براي مطالع مندان مي هعالق. (قبيل مجوزها وجود داردبحث سالمت و امنيت عمومي در ميان باشد نيز امكان صدور اين 
، 1391 ،؛ باقري و عباسي131ص، 1386صادقي و خاكپور، :  اين موضوع، به دو منبع زير مراجعه نمايندخصوصبيشتر در 

  ).9ص
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 استاندارد و دسترسي افرادي دربارةطالعات توان دريافت كه لزوم انتشار ا ، مييادشدهدليل 
راهكار . جز توليدكنندگان اصلي محصوالت به آن، امروزه اهميتي بيش از پيش يافته است به

هاي استانداردسازي به  تئها و هي ، الزام سازمانپيروي شده از آنمناسب كه در چند سال اخير 
كنندگان  اي كه توليدكنندگان و مصرف گونه ه ب؛استاستاندارد در زمينة انتشار اسناد و اطالعات 

اين رويه در بسياري از كشورهاي . دست آورند بتوانند از جزئيات استاندارد آگاهي كافي به
مريكاست كه در صنعت مخابرات و فناوري اگام آن كشور  االتباع بوده و پيش پيشرفته الزم

 ,Office of Technology Assessment, US Congress, 1992(اطالعات، اين انتشار را الزامي ساخت

p.1 and seq( .شود كه   استانداردسازي زماني مطرح مية حقوق مالكيت فكري در مرحلةاما مقول
كنندگان اسناد راجع به استانداردسازي محصوالت، خواهان برخورداري از حقوق مالكيت  تهيه

 خود بدانند و با اين استدالل كه ناز آ منافع حاصل از فروش اين اسناد را ،ادبي و هنري شده
 تكثير اسناد ،هاي يك اثر ابتكاري و اصيل را دارد، منافع فروش را مطالبه كرده اين اسناد ويژگي

تواند اين  ها مي اعطاي حق انحصاري به اين سازمان. نندكوابسته ها  آن ةاجازرا به كسب 
صاري پديدآورندگان اين آثار حمايت سو بايد از حقوق انح وجود آورد كه از يك تعارض را به

در كنندگان از اطالعات  مصرفآگاهي كرد و از سوي ديگر، منافع عمومي مربوط به توليد و 
رايت  كپينكردن بسا به دليل پرداخت   استاندارد را بايد مورد توجه قرار داد و چهخصوص
ها جلوي تكثير  ها در انتشار اسناد، اين سازمان  از آننداشتن مجوزهاي صاحب حق يا  سازمان

كنندگان در جريان   درنتيجه، بسياري از توليدگران و مصرف،و انتشار بيشتر اسناد را گرفته
 همچون ،يافته هعدر كشورهاي مختلف توس. اطالعات راجع به يك استاندارد جديد قرار نگيرند

 گونه نند برزيل، قواعد خاصي براي رفع اين ما، و كشورهاي درحال توسعه،انگلستان و فرانسه
استفاده از  ؛ ازجمله در مواردي كه اقدام سازمان از مصاديق سوءشده استبيني  مشكالت پيش

 تكثير و توزيع اسناد را به ةتواند از طريق نهاد مجوز اجباري، اجاز حق تلقي شود، دولت مي
راي سازمان صاحب حق تعيين نمايد اي را ب  حق امتياز منصفانه،صالح داده متقاضيان ذي

 . )49-92ص، 1388 ،صادقي(

و حقوق مالكيت ادبي و هنري  ة رابطةتنها در مقول گذار نه سفانه قانونأدر حقوق ايران، مت
 ة امكان صدور مجوز اجباري در حوزةطور كلي به مقول ه بلكه ب،استانداردسازي محصوالت

 با توجه به اينكه استفاده از اين سازوكار نيازمند حقوق مالكيت ادبي و هنري نپرداخته است و
 صاحب اثر ادبي و هنري، از مجوز ةاستفاد سوء فرضتوان در  تصريح در قانون است، نمي

 قانون 17 ةبيني مجوز اجباري در ماد ممكن است گفته شود با توجه به پيش. اجباري بهره برد
بحث در ، از مجوز اجباري ش1386ب هاي صنعتي و عالئم تجاري مصو ثبت اختراعات، طرح
 ولي اين ،بهره ببريماز آن  در باب حقوق مالكيت ادبي و هنري هم ،اختراع قياس گرفته
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مداخله در مال مالك بدون  نيازمند زيرا مجوز اجباري ،پيشنهاد با مباني حقوقي ناسازگار است
گذار  مكان وجود دارد و قانوننياز به كسب اجازه از اوست و تنها در موارد تجويز قانوني اين ا

لذا سكوت .  نه باب مالكيت ادبي و هنري،اي را داده است تنها در باب اختراع چنين اجازه
گذار ما در زمان وضع قانون حمايت حقوق  قانون ايران در اين زمينه گوياي آن است كه قانون

آورندگان  د و قانون حمايت از حقوق پديش1348، مصنفان و هنرمندان مصوب لفانؤم
فايده توجه نداشته و تاكنون نيز  -، به اصل تناسب هزينهش1379اي مصوب  افزارهاي رايانه نرم

 .ده استنجام ندابيني اين اصل در قانون ا هيچ اقدام رسمي براي پيش

 
  اصل تحقق كارايي.3

. ي است كارايةلئهاي اقتصاددانان و از موضوعات اساسي علم اقتصاد، مس ترين دغدغه از مهم
ار متعددي از كارايي ارائه شده و معيارهاي متنوعي چون معيار كارايي سيتاكنون تعاريف ب

 احراز آن ةمعيار رفاه اجتماعي براي نحوو هيكسي، معيار پازنري، -پارتويي، معيار كالدور
ي برا(گنجد   اين مقاله نميةپيشنهاد شده است كه اشاره به مفهوم و نقد اين معيارها در حوصل

لذا براي رعايت اختصار، . ) به بعد10ص، 1393 به بعد؛ طوسي، 15ص، 1390 انصاري، .ك. اين معيارها، رةمطالع
مقاله و فوايد اقتصادي توجه به اصل اين  ةمعناي پيشنهادي كارايي از منظر نويسند بيانتنها به 

ازن منافع مشروع اصل تو«از منظر نويسنده، كارايي به معناي تحقق . شود كارايي اكتفا مي
ين معناست كه ه ا بلكه ب،مراد از توازن منافع، يكسان شدن منافع همه نيست.  است»گانه سه

شده يا با بهتر شدن وضع يكي،  پيش بهتر از ،منافع تمامي افراد درگير با يك نهاد حقوقي
 رايي صرفاً لذا كا، اعم از سود مادي و معنوي است، مراد از منافع.دنكم ضرر نكن ديگران دست

 مراد از منافع مشروع آن است كه  وشود در ازدياد ثروت مادي و پولي جامعه خالصه نمي
اگر قانوني تصويب شود  پس ؛منفعتي در كارايي مشمول حمايت است كه مجاز و قانوني باشد

توان گفت كه اصل   نمي،را بكاهدحقوق مالكيت ادبي و هنري  ةكنند كه بخشي از منافع نقض
 نه منفعت نامشروع ،نظر است  زيرا منفعت مشروع و قانوني مد، منافع رعايت نشده استتوازن

 اين است كه در هر ةگان  و باالخره مراد از سه.حقوق مالكيت ادبي و هنريناشي از نقض 
اشخاص ثالث كه مستقيم يا ر ديگبر منافع مشروع طرفين آن رابطه، منافع  افزون حقوقي، ةرابط

 ةثر از رابطأ اشخاص ثالث متة لذا داير.پذيرند نيز لحاظ شود آن رابطه اثر ميغيرمستقيم از 
نوآوري اين پيشنهاد .  به عموم افراد كشور تعميم يابد،تواند از يك فرد شروع شده حقوقي مي

تئوري « و 1در حقوق غرب» معيار كارايي پارتويي «خصوصاً پيشيننسبت به پيشنهادهاي 

                                                           
 وضع طرف ديگر كم وضع يك طرف بهتر شده و شود كه دست  معيار كارايي پارتويي، كارايي زماني محقق ميبر اساس. 1

  . خصوصي دو طرف شده استةترين نقدهاي وارد بر اين معيار اين است كه تحقق كارايي محدود به رابط از مهم. بدتر نشود
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 ة نيز به همين نكت) به بعد5ص، 1381 ،جعفري لنگرودي( رودي در حقوق ايرانجعفري لنگاز » موازنه
 ةرابطپيشين فقط محدود به ت يانظرموازنه منافع، برخالف  ةدايرگردد كه  مي باز پاياني

گذاري   طبق معيار پيشنهادي نويسنده، قانون،بر اين اساس. يستخصوصي دو طرف قرارداد ن
مند است كه منافع قانوني و قابل حمايت طرفين  كارايي بهرهدر يك كشور زماني از معيار 

 ؛ مطلوب قرار دهدة حقوقي را در نقطةثر از آن رابطأ افراد ثالث متة حقوقي و نيز كليةرابط
منافع يك طرف، باعث نيافتن كم در صورت افزايش  يعني منافع هر سه را افزايش داده يا دست

 .ضرر ديگران نشود

شود  ترين اصل بنيادين اقتصادي مي ، اصل تحقق كارايي تبديل به مهمهگفت پيشدر معناي 
را هم در دل )  اين مقاله نخستشده در بخش ازجمله اصل اقتصادي مطرح(كه ديگر اصول 

 .1خود جاي خواهد داد

مندي  شود تا رضايت گذاري قانوني باعث مي در هر حال، توجه به اصل كارايي در سياست
 و نظام يابدفراهم شود، رفاه شهروندان بهبود ) هاي مختلف عرصهدر (هاي بازي  طرف

 همچنين كارگزاران مختلف در هر جايگاه خصوصي يا دولتي . گرددمدت بيمه اقتصادي در بلند
ها در زمان و   به لحظه،نخست: دارد كه در راستاي خطوط زير حركت كنند را بر اين وامي

از نوعي  م،ها شوند؛ دو و مانع اتالف آنند كنجه مصرف و توليد تو ترين واحدها در يئجز
هاي بالفعل و بالقوه،  تمامي منافع و هزينه ةمالحظ ضمن وم،رفتار عقالني برخوردار باشند؛ س

حسابگري،  م، اتخاذ تصميم كنند؛ چهار، فايده-فرصت و تجزيه و تحليل هزينه ةهزيناساس  بر
ا از دست ندهند، لذا از نوعي انضباط و  دقت و وسواس ر،نگري حسابرسي، كنترل، آينده

 هاي احتمالي مبادرت نمايند ي ساماندهي جدي در كار برخوردار بوده، به حل و فصل دشوار
 . )103- 142، ص)ب(1386 ،دادگر(

 ةحوز ازجمله ؛دشوتواند استفاده   ميگذاري هاي مختلف قانون در حوزه يادشدهمزاياي 
رعايت اصل تحقق كارايي  ةنحووضيح بيشتر در خصوص  براي ت.حقوق مالكيت ادبي و هنري

حقوق مالكيت ادبي و  ةگذار در زمين  قانونةهاي بايست هايي از دغدغه در اين حوزه، نمونه
 چراكه توجه به اين ؛كنيم بيان ميرا  -المللي هم در سطح داخلي و هم در سطح بين -هنري

 . داخلي نيستگذاري در سطح  محدود به قانوناصول اقتصادي صرفاً

گانه بايد در طراحي ساختار حمايتي  گذار براي تحقق اصل توازن منافع مشروع سه قانون
  :دكنها توجه  اين دغدغهبه حقوق مالكيت ادبي و هنري 

                                                           
ها از اصل  اينكه در اين نوشتار چهار اصل ديگر اقتصادي جدا از اصل تحقق كارايي مطرح شدند، به معناي استقالل آن. 1

  . استها و تشحيذ بيشتر ذهن خوانندگان محترم كيد بيشتر بر آنأر تمنظو  بلكه به،كارايي نيست
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 زيرا وجود ،، مقررات كافي براي حمايت از آثار ادبي و هنري وضع كندنخست ةدر مرحل
 ادبي و هنري ةگذاري حوز ران خارجي را در سرمايهگذا  سرمايهةتواند انگيز اين مقررات مي

گيري بابت  گذاران خارجي در تصميم و با توجه به اينكه سرمايه ايش دهدافزكشور ميزبان 
گذاري بر محصول موضوع انتقال به عوامل   فناوري خاص و قيمت دادن يا ندادنانتقال

بان و احتمال قوي يا ضعيف خطر  قوانين حمايتي در كشور ميزنبودويژه وجود يا  همتعددي ب
 ,A. Primo Braga and Fink( در كشور توجه خاص دارند حقوق مالكيت ادبي و هنرينقض 

1998, p. 172(، گذار  شود كه سرمايه ها باعث مي  قوانين حمايتي يا ناكافي بودن آننبود لذا
ازار كشور متقاضي  محصول در بة معامالتي، يا از عرضةخارجي با توجه به باال بودن هزين

هاي  و هزينهحقوق مالكيت ادبي و هنري  مخاطراتي چون نقض ةخودداري ورزد يا هزين
 در كشور محل نقض را به قيمت محصول اگرفتن مشاور حقوقي يا وكيل بابت طرح دعو

طور غيرمستقيم بر كاهش قيمت  هگذار، ب  از سوي قانوني وضع قوانين حمايت،رو اين از. فزايدبي
  . محصول ادبي و هنري نيز اثر خواهد داشتةشد تمام

 زيرا ، خود قرار دهدپذيرفتةاصول  ءجزمين منافع عموم را نيز أتگذار  قانوندوم،  ةمرحلدر 
و يا طرف قرارداد با حقوق مالكيت ادبي و هنري مين منافع صاحب أتحقق كارايي محدود به ت

 :كند عنوان نمونه توجه مي  زير بهعاتموضوگذاري خويش به  رو در سياست اين  از؛او نيست

مين منافع أ تريپس سازمان جهاني تجارت براي تةنام موافقت هاي ابهاماستفاده از ) الف
 تريپس ضمن آنكه در بسياري از مواد، دقيق و كامالً در راستاي ةنام  موافقت.اي كشور توسعه
حاوي مواد يا عبارات مبهمي نيز اموال فكري است،  ةتوليدكننديافته و  كشورهاي توسعهمنافع 

تفاسير مختلف  ةارائدهد تا با  گذار كشورهاي درحال توسعه مي هست كه اين امكان را به قانون
اين امر گواه اين مدعاست كه روشن . اي خود را مرتفع سازند از اين مواد مبهم، نيازهاي توسعه

 از ابهامات تريپس، مورد توجه سياست استفاده. جا مناسب نيست بودن قوانين و مقررات همه
جاي قوانين داخلي مرتبط با  گذار اين كشور كوشيده است كه در جاي هند نيز بوده و قانون

 ة تريپس در مادةنام براي مثال، موافقت. مالكيت فكري خويش، همين عبارات مبهم را درج كند
توانند اقدامات  ي خود مياعضا در تنظيم يا اصالح قوانين و مقررات مل -1«: دارد  مقرر مي8

هاي حائز  طور گسترش منافع عمومي در بخش الزم را براي حفظ بهداشت و تغذيه و همين
اقتصادي و تكنولوژيك اتخاذ كنند مشروط بر اينكه  - اجتماعيةاهميت حياتي براي توسع

 ري از سوءمنظور جلوگي  به-2.  حاضر انطباق داشته باشدةنام اقدامات مزبور با مقررات موافقت
هايي كه  طور پرهيز از توسل به روش  دارندگان حق مالكيت فكري از اين حق و همينةاستفاد

المللي فناوري اثر منفي دارند،  سازند يا بر انتقال بين اي غيرمعقول تجارت را محدود مي گونه به
ورت  حاضر، ضرةنام ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضي به شرط مطابقت با مقررات موافقت
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گيري از ابهام تريپس در قوانين مالكيت ادبي و هنري  گذار هندي نيز براي بهره  قانون.»يابد
خود، اين اجازه را به ادارات و نهادهاي ثبت و حمايت مالكيت فكري داده تا در مواردي كه 

اقتصادي و  -هاي مهم اجتماعي  بخشةحمايت از اموال فكري با منافع عمومي و توسع
. دكنها خودداري   در تعارض است، از ثبت و حمايت انحصاري از صاحبان آنتكنولوژيك

اقتصادي و تكنولوژيك  -هاي مهم اجتماعي  بخشةمفهوم منافع عمومي و توسعاينكه حال 
چيست و مرز ميان برهم خوردن يا نخوردن منافع عمومي كدام است، امري مبهم است و اين 

نكردن يا كردن ذاران هندي را در تفسير مواد و حمايت گ عبارات كلي و پرابهام، دست سياست
 تريپس منطبق ةنام نكه اين اختيار با موافقتاي ضمن ؛گذارد از مصاديق مالكيت فكري بازمي

بيني آن   وجود ندارد و پيشاي در قانون ايران، چنين عبارات كلي. ) به بعد1ص، 1391 ،صادقي(است 
با آثار ادبي و هنري  برخوردب را به مقامات داخلي در تواند قدرت تفسير مناس در قانون مي

عنوان كشوري عمدتاً  خارجي بدهد تا قانون را متناسب با شرايط اقتصادي كشور به
 . كننده محصوالت فرهنگي تفسير نمايند مصرف

گذاري تقنيني در سطح  ديگر در خصوص استفاده از اصل تحقق كارايي در سياست ةنكت
هايي را براي حمايت از حقوق  نامه تريپس، حداقل  موافقتگاهيست كه المللي اين ا بين

جز در چند  –مالكيت ادبي و هنري مقرر داشته است؛ براي نمونه، حمايت از آثار ادبي و هنري
 حمايت داقلحنامه  اين موافقت. از مرگ پديدآورنده است پسحداقل پنجاه سال  -مورد استثنا

طبيعتاً براي . تعيين مدت حمايت بيشتر مختار گذاشته استدر ا را  ولي كشوره،را الزامي كرده
تواند كارا باشد؛ براي   آثار ادبي و هنري متعدد، تعيين مدت حمايت بيشتر ميةكشور توليدكنند

رايت   قانون كپي12 ةماد 2 همين سياست اقتصادي، در بند ةگذار انگلستان بر پاي مثال قانون
از مرگ پديدآورنده  پس سال ادحمايت از آثار ادبي و هنري را هفتها و اختراعات، مدت  طرح

 اما براي كشوري كه عمدتاً .)Copyright, Designs and Patents Act, 2015, p.1(اعالم كرده است 
كم درصد محصوالت توليدي و   محصوالت ادبي و هنري است يا دستةكنند مصرف

گذار در  ، نفع اقتصادي در آن است كه قانونست ا محصوالت وارداتي در آن به يكديگر نزديك
، ضمن راه تريپس بسنده كند تا از اين ةنام قانون داخلي، به حداقل حمايت مقرر در موافقت

 . المللي، در راستاي منافع بازار داخلي نيز حركت كرده باشد حفظ استانداردهاي بين

ز موضوعات جديد مالكيت  اكردن يا نكردنگيري كارا در قبال حمايت   لزوم موضع)ب
موضوعات مشمول حقوق مالكيت ادبي و هنري، محدود به مصاديق سنتي آن  .ادبي و هنري

 بلكه متناسب با تحوالت فناوري، موضوعات جديدي مطرح ، فيلم و نقاشي نيست،مثل كتاب
حقوق مالكيت ها تحت قالب   كه البته در خصوص لزوم يا عدم لزوم حمايت از آنه استشد
صادي تهاي اق  مبناي اصلي اختالف نيز مباني و تحليل.اختالف نظر وجود داردبي و هنري اد
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توضيح اينكه يكي از مصاديق حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق مرتبط يا مجاور . است
و ) صفحات صوتي(اين حقوق ناظر به حمايت از مجريان توليدكنندگان فونوگرام . است

ترين  و مهم (Colombet, 1997, p. 10 et seq)تلويزيوني است هاي پخش راديويي و  سازمان
) م1961(المللي در كنوانسيوني به نام كنوانسيون رم  قواعد حمايت از اين حقوق در سطح بين

 اينترنت و حمايت از حقوق ةازآنجا كه در زمان تصويب كنوانسيون، مقول. بيني شده است پيش
. بود، لذا مفاد كنوانسيون رم ناظر به محيط فيزيكي استمرتبط در محيط اينترنتي مطرح نشده 

عنوان  بااي  ، معاهده)وايپو(، سازمان جهاني مالكيت فكري م1996 در سال ،بر اين اساس
و در آن به حمايت از حقوق مجريان و  كرداجراها و فونوگرام وايپو را تنظيم  ةمعاهد

 اين معاهده از ،شود كه مالحظه مي انچن. توليدكنندگان فونوگرام در محيط مجازي پرداخت
 دليل  وهاي پخش راديويي و تلويزيوني در محيط اينترنتي سخن نگفته است حقوق سازمان

يافته و درحال توسعه در خصوص اصل  اين سكوت نيز اختالف ميان كشورهاي توسعه
هند و  چراكه كشورهاي درحال توسعه به رهبري كشورهايي چون ؛حمايت از اين موضوع بود
 زيرا ،دانستند اي خود نمي هاي اينترنتي را متناسب با سياست توسعه برزيل، حمايت از پخش

كردند و پرداخت حق امتياز اين  هاي ساير كشورها را از اينترنت دريافت مي بسياري از پخش
اين با . همراه داشت  هنگفتي بهةها هزين كننده براي آن هاي پخش ها و بنگاه ها به سازمان پخش

، تالش خود را ادامه )وايپو( عضو سازمان جهاني مالكيت فكري ةيافت حال، كشورهاي توسعه
هاي  نويس وايپو براي حمايت از سازمان عنوان پيش بانويسي   ظرف چند سال اخير پيش،داده

 تصويري -آن در خصوص حمايت از پخش صوتي ةضميمپخش راديويي و تلويزيوني و نيز 
 (Draft Basic Proposal for the WIPO Treaty onاند  تهيه كرده1)وب كستينگ(از طريق اينترنت 

the Protection of the Broadcasting Organizations and Appendix on the Protection in the 

(Relation to Webcasting, 2006, p.1 and seqحال، كشورهاي درحال توسعه همچنان در   با اين؛
تا بررسي اين د شو اين سياست درست باعث  كنند مينويس مقاومت  شمقابل اين پي

در صورت قرار   همه،اينبا . نويس فعالً از دستور كار جلسات اين سازمان خارج شود پيش
گذاران داخلي كشورهاي  موضوع در دستور كار سازمان و دادن اختيار به قانون ةدوبارگرفتن 

ها را  داخلي، منافع اقتصادي كشور حمايت از اين پخشعضو وايپو براي تصويب قانون مشابه 
گذار نيز بايد در راستاي اصل تحقق كارايي در حال حاضر موضع   قانون،مناسب ندانسته

  .داشته باشدن گريحمايت
  
  

                                                           
1.Webcasting. 
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  نتيجه .4
ثير مقررات أبا توجه به اثرگذاري غيرقابل انكار اقتصاد بر حقوق مالكيت ادبي و هنري و ت

لمللي اين حوزه از اقتصاد و اقتصاد سياسي، شناسايي اصول اقتصادي و توجه به ا داخلي و بين
حال، در نظام  گذاري تقنيني اين حوزه، مفيد و بلكه ضروري است؛ با اين ها در سياست آن

گذار گاه مقرراتي در راستاي  ، قانونحقوق مالكيت ادبي و هنري ةگذاري ايران در حوز قانون
قديمي بودن برخي مقررات اين حوزه و   همه،اين با .ضع نموده استتحقق اصول اقتصادي و

به اين مباني و اصول اقتصادي  گذار قانون يتوجه بيقانون و نيز ناآشنايي يا  نشدناصالح 
 قانوني روبرو ها با خأل باعث شده است تا حقوق مالكيت ادبي و هنري ايران در برخي زمينه

بر اين اساس، براي كاستن . ن مقرره كارايي الزم را نداشته باشدقانوني، آ ةمادوجود ابيا و  شود
  :دشو گذار ارائه مي هاي قانوني موجود، پيشنهادهاي زير به قانون از نارسايي
 حقوق مالكيت ت نقض افايده، اوالً مجاز - در راستاي اجراي اصل تناسب هزينه

ه مقدار حبس نسبت به اي ك گونه ه ب؛در محيط اينترنتي افزايش يابدادبي و هنري 
حقوق مالكيت ادبي و نقض  (ش1348بيني شده در قانون  مقدار حبس پيش

 همچنين در خصوص جزاي نقدي، ضمن .بيشتر شود) فيزيكيدر محيط هنري 
 يعني در ؛افزايش مقدار جزاي نقدي، از نهاد خسارت تنبيهي نيز استفاده شود

 درآمدي از اين بي و هنريحقوق مالكيت اد ةكنند فرضي كه احراز شود نقض
 .محل كسب كرده است تا چهار برابر درآمد بتوان او را محكوم به پرداخت كرد

مالكيت ادبي و هنري در  ةحوز امكان صدور مجوز اجباري در دوم اينكه
   .بيني شود نويس قانون جامع مالكيت ادبي و هنري پيش پيش

  اصل توازن  ؛نهادي نويسندهدر معناي پيش(در راستاي اجراي اصل تحقق كارايي
حقوق مالكيت كيد بر اصل حمايت از أگذار ضمن ت ، قانون)گانه منافع مشروع سه

الزم را به نفع عموم در قانون تصريح كند و در سطح  هاياستثنا، ادبي و هنري
 عبارات مبهم ، تريپس بهره بردهةنام المللي نيز سعي كند تا از ابهامات موافقت بين

هاي   همچنين به حداقل.بيني نمايد قانون داخلي پيش درر اين سند را و قابل تفسي
در خصوص مدت ( از پذيرش تعهدات بيشتر اختياري ،الزامي تريپس اكتفا كرده

 . تا حد امكان خودداري ورزد...) حمايت، موضوعات جديد و 
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