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محمد حبیبی مجنده

چكیده
كپیرایت یا حقوق مؤلف و حق دسترسی به اطالعات به گفتمانهای رایج در فضای
مجازی تبدیل شده است .تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد ،چراكه كپیرایت
با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطالعات مندرج در آثار ادبی و
هنری را كنترل میكند ،در حالی كه حق دسترسی به اطالعات به عنوان جلوهای از حق
بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطالعات مشمول كپیرایت است .این
تعارض كه زمانی به سطح داخلی محدود بود ،هماینك با پیشرفت و گسترش فناوریهای
ارتباطات و دیجیتالشدن اطالعات برخوردار از كپیرایت توجه بینالمللی را به خود
معطوف داشته است .سازمان جهانی مالکیت فکری اولین نهاد بینالمللی بود كه متوجه
چنین تنشی شد ،ولی بر این باور بود كه راهکار استثناها و محدودیتها در كپیرایت
قادر است این تنش را برطرف كند ،اما این راه حل با چالشهایی برخاسته از عوامل
گوناگون رو به رو است .نویسنده مقاله كنونی بر این دیدگاه است كه ساز و كار استثناها
و محدودیتها برای كارآمدی در حل تعارض كپیرایت و حق دسترسی به اطالعات
نیازمند تقویت از رهگذر رویکرد حقوق بشری به استثناها و محدودیتها ،از یکسو و
تأكید بر تعهدات دولتها به ویژه تعهد به همکاری بینالمللی در زمینه احترام ،حمایت
و برآوردهساختن حق بشری دسترسی به اطالعات است.

واژگان كلیدی
آزادی بیان ،دسترسی به اطالعات ،كپیرایت ،مالکیت فکری
 .1دانشیار ،دانشکده حقوق ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت مقاله1315/2/11 :

Email: mhabibiim@gmail.com
تاریخ پذیرش مقاله1315/8/23 :
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حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها یکی از حقهای بنیادی بشری است كه
ریشه در حق گستردهتر آزادی بیان دارد .آزادی بیان در همه اسناد بینالمللی عام
حقوق بشر ،حقی مركب از یك حق هستهای و دو حق پیرامونی است .حق هستهای
در آزادی بیان همان حق بیان ،انتقال و انتشار اندیشهها و اطالعات است و حقهای
پیرامونی آن را حق جستجو و حق دریافت اطالعات و اندیشهها تشکیل میدهند.
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

این حقها پیوند آشکاری با هم دارند :انتشار اطالعات و اندیشهها (حق هستهای)
زمانی معنایی واقعی مییابد كه افراد در جستجوی اطالعات و اندیشهها آزاد
باشند .یافتن و دریافت اطالعات و اندیشهها برای شکلدادن به نظر و اندیشه و
بیان آن ضروری است .فردی كه مایل است در موضوعی اظهار نظر كند ،باید بتواند
اطالعات و اندیشههایی را كه در اختیار دیگران است و مایل به انتقال آن هستند
دریافت كند تا بتواند به شکلی آگاهانه دیدگاه و نظر خود را بیان كند .از سوی
دیگر ،بیان اندیشه و انتقال اطالعات رابطهای دوسویه است كه یکسوی آن انتقال
دهنده و سوی دیگر آن دریافتكننده است .وجود چنین رابطهای به پیدایش و
گسترش مفاهیمی چون آزادی اطالعات ،حق دسترسی به اطالعات یا حق بر
اطالعات كمك كرده است.
از سوی دیگر ،حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری (حقوق مؤلفان) یا
حقوق مالکیت ادبی و هنری یا كپیرایت 1از شاخههای اصلی حقوق مالکیت
فکری است .كپیرایت مجموعهای از حقهای انحصاری است كه به پدیدآورنده
آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد .این حقها در دو دسته حقهای اقتصادی و حقهای
معنوی جای میگیرند .حقهای اقتصادی امکان بهرهبرداری مادی از ثمره تالش و
كوشش پدیدآورنده اثر را در انحصار وی قرار میدهد و تکثیر ،انتشار و انتقال اثر
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اثر به پدیدآورنده ،كلیت و یکپارچگی اثر حمایت میكنند .این حقها در مجموع
سه هدف عمده را دنبال میكنند1 :ـ دادن پاداش و اجرت به پدیدآورنده تا بتواند
از میوه و ثمره فعالیت فکری خود بهرهمند شود و آثاری را كه خلق كرده روانه
بازار كند؛ 2ـ تشویق آفرینندگان به خلق آثار و اطمینانبخشی به آنان كه ابزارهای
قانونی برای حمایت از قابلیت سودآوری اثر به كار گرفته خواهد شد؛ 3ـ پیشبرد
سیاست و خط مشی فرهنگی جامعه به معنای پشتیبانی و قانونمندساختن
گسترش و جا به جایی اندیشهها و فرهنگ و اطمینان از اینكه حقهای انحصاری
آفرینندگان موجب انسداد مجرای گردش آثار فرهنگی ،مانع گسترش دانش و
نخواهد شد( .دوسولیر و همکاران 2222 ،م ).از این رو در نظامهای حقوقی و نیز اسناد
بینالمللی ،قواعد و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان محدودیتها
و استثناهایی دارد كه هدف آنها برقراری توازن میان منافع دارندگان كپیرایت از
یکسو و منافع عموم مردم در دسترسی و استفاده از این آثار است .این محدودیتها
در شکلهای گوناگون خود ضمن تأكید بر حمایت از بیان به جای اندیشه ،مدت
زمان این حقها را محدود میكنند و با تعیین شرایط حمایت همچون اصیلبودن
و تثبیت ،آثاری را از گردونه حمایت بیرون میبرند .استثناها از حقها نیز
استفادههای خاص از اثر (مثالً استفاده شخصی ،آموزشی ،پژوهشی) یا استفاده
منصفانه را از شمول حمایت خارج میكند .كپیرایت به این طریق سالها با
آزادی بیان و از جمله حق دسترسی به اطالعات همزیستی مسالمتآمیز داشته
است .هر گاه سخنی از تعارض كپیرایت و آزادی بیان به میان میآمد ،این
تعارض با همین محدودیتها و استثناها در كپیرایت و نیز حدود و ثغور آزادی

محمد حبیبي مجنده

سواد ،پیشرفت علمی ،و برخوردارشدن عموم مردم از خالقیت فکری دیگران

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:15 +0330 on Sunday February 24th 2019

به عموم مردم را بدون اجازه پدیدآورنده منع میكند .حقهای معنوی از انتساب

 / 01فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

ش).

اما پیدایش و گسترش محیط و فضای مجازی 2در قالب دنیای موهوم اتصال
شبکههای رایانهای و ارتباط برخط از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی توازن
دیرین و همزیستی كپیرایت و منافع عمومی را دستخوش آشفتگی كرد .فضای
مجازی به هر فردی كه به اینترنت دسترسی داشته باشد ،امکان میدهد وارد
تعامل ،تبادل و به اشتراکنهادن اندیشهها و اطالعات شود و آزادانه پوشههای
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

رسانهای اعم از كتاب ،موسیقی ،نقاشی ،فیلم ،بازیها ،نرمافزارهای كاربردی و مانند
آن را كه به شکل دیجیتال درآمدهاند به آسانی و با كیفیت باال و با سرعت زیاد به
هزاران نفر در گوشه و كنار دنیا ارسال كند یا آنها را از دیگران دریافت نماید.
به عالوه ،فناوری دیجیتال این امکان را به كاربران میدهد كه آثار ادبی و
هنری مشمول كپیرایت را دستورزی ،جرح و تعدیل و تحریف كنند .به این
ترتیب ،فضای مجازی هر دو دسته حقهای اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار
یا دارندگان كپیرایت را تهدید مینمود .چارهاندیشی برای حمایت از كپیرایت در
فضای مجازی در عرصه ملی ،3منطقهای 1و بینالمللی 5به جریان افتاد .نتیجه این
تالشها عمدتاً وضع قواعد و مقررات تازه برای حمایت از كپیرایت ،ایجاد رژیم
حقوقی خاص برای حمایت از داده پایگاهها ،6ایجاد نظام مدیریت دیجیتال

حقها7

و همچنین بهرهگیری از تدابیر حمایت فناورانه از كپیرایت 8برای كنترل
دسترسی به آثار مشمول كپیرایت بوده است .این تحوالت از نو مسأله رابطه
كپیرایت و حق دسترسی به اطالعات را در هر دو عرصه داخلی و بینالمللی پیش
كشیده است.
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واقعی پیشی گرفته است و حمایتهایی كه از آثار مشمول كپیرایت به عمل میآید
محدودیتها و استثناهای كپیرایت را به حاشیه رانده است .به عنوان مثال ،در
دنیای واقعی امکان تورق یك كتاب در كتابفروشی وجود دارد ،ولی در دنیای
مجازی به دلیل استفاده از فناوریها چنین امکانی فراهم نیست .مثال دیگر به
مدت زمان حمایت برمیگردد .در داده پایگاهها كه كتابها و مجالت عرضه
میشوند ،چه بسا كتابها و مجالتی قرار دارند كه مدت زمان حمایت كپیرایت از
آنها سپری شده است .در مقابل ،هوادران حمایت از كپیرایت به ویژگیهای
خاص فضای مجازی و لزوم حمایتهای خاص از پدیدآورندگان آثار و دارندگان
آنچه این مناقشه را در عرصه بینالمللی تشدید كرده اختالف میان كشورهای
توسعهیافته و كشورهای درحال توسعه به لحاظ دسترسی شهروندان آنان به آثار
مشمول كپیرایت است .برای شهروندان كشورهای دسته اول این امکان فراهم
است كه از كتابها و مطالب علمی و آثار ادبی و هنری از طریق كتابخانهها،
مؤسسات علمی و پژوهشی استفاده كنند .شهروندان كشورهای درحال توسعه یا
توسعهنیافته از چنین امکانی برخوردار نیستند .دسترسی به آثار ادبی و هنری
مستلزم پرداخت هزینه است كه از عهده این افراد خارج است.
با چنین دورنمایی ،نوشته حاضر تالش میكند پاسخی به این پرسش اصلی
بیابد كه حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها چه رابطه و نسبتی با كپیرایت در
فضای مجازی برقرار میكند .تعارض واقعی یا ظاهری میان این دو دستاورد بشری
چگونه قابل ترسیم است؟ و آیا راه حلهایی برای كاستن یا رفع این تعارض در
نظام بینالمللی كپیرایت و نیز حقوق بشر میتوان یافت؟ بدین منظور الزم است
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كپیرایت را مطرح میكنند.
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كنیم و گوشهای از تعهدات دولتها در تحقق این حق را از نظر بگذرانیم ،سپس
دریچههای آشتی میان كپیرایت و حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها در
فضای مجازی را مورد بحث قرار دهیم.
الف ـ جایگاه حق دسترسی به اطالعات به مثابه حقی بشری
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها حقی اخالقی و نیز قانونی یا حقوقی
است .منظور از حق اخالقی حقی است كه دارای پشتوانه توجیهی فلسفی و نظری
است و منظور از حق قانونی حقی است كه در یك نظام حقوقی به رسمیت
شناخته شده است .توجیهات نظری گوناگونی میتوان برای حق دسترسی به
اطالعات و اندیشهها ارائه داد .پرداختن به این مبانی خارج از دامنه محدود این
نوشته است .در اینجا به بیانی فشرده و كلی میتوان گفت دسترسی به اطالعات و
اندیشهها برای توسعه شخصیت انسانی الزم و ضروری است .از سوی دیگر ،بهرهمندی
از زندگی توأم با كرامت و برخورداری از حقهایی چون آموزش ،بهداشت ،محیط
زیست سالم ،توسعه ،حق كار ،مشاركت سیاسی در جامعه و تعامل با دیگر انسانها
و جوامع به حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها وابسته است.
تحقق الزامات اساسی حکمرانی دموكراتیك همچون شفافیت ،پاسخگویی و
تصمیمسازی مشاركتی نیز پیوند وثیقی با این حق

دارد1.

قانونیبودن حق

دسترسی به اطالعات و اندیشهها نیازی به توضیح بیشتر ندارد .امروزه عالوه بر
قوانین داخلی كشورها در اسناد حقوقی منطقهای و بینالمللی حق دسترسی به
اطالعات شناسایی شده است .ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر به طور ضمنی
حق دسترسی به اطالعات را به رسمیت شناخته

است12.
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ضمنی حق دسترسی به اطالعات را در خود گنجانده است 11.عبارت «این حق
شامل آزادی جستجو ،دریافت و انتقال اطالعات و اندیشهها» در هر دو سند
بینالمللی یافت میشود .در اسناد منطقهای حقوق بشر هم باز به صورت ضمنی
حق دسترسی به اطالعات گنجانده شده است .ماده  13كنوانسیون آمریکایی
حقوق بشر ،12ماده  12كنوانسیون اروپایی حقوق بشر 13و ماده  1منشور آفریقایی
حقوق بشر و ملتها 11با عباراتی تقریباً مشابه اعالمیه جهانی حق آزادی بیان را
مشتمل بر حق دریافت اطالعات دانستهاند .در ماده  22اعالمیه قاهره در مورد
حقوق بشر در اسالم هم بر اهمیت و ضرورت اطالعات تأكید شده است 15.كمیته
در بند  18این تفسیر عمومی تصریح شده است كه بند  2ماده  11میثاق
دربرگیرنده حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها است .در بند  16از دولتها
خواسته شده است به تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات ،مانند اینترنت و
سامانههای توزیع الکترونیکی اطالعات از طریق تلفن همراه و شبکههای اجتماعی
و تأثیر آنها بر تغییر رفتارهای ارتباطی در جهان توجه كنند .شبکهای جهانی
برای تبادل اطالعات و اندیشهها وجود دارد كه لزوماً وابسته و متکی به رسانههای
سنتی واسطه نیست.
سازمان ملل متحد از همان آغاز پیدایش خود به این حق توجه داشته و تا
امروز بررسی و تبیین آن را در دستور كار خود قرار داده است .آزادی اطالعات یا
حق دسترسی به اطالعات در یکی از قطعنامههای اولین اجالس مجمع عمومی
سازمان ملل در سال  1116به عنوان «حقی بنیادی و سنگ بنای همه آزادیهایی
كه ملل متحد خود را وقف آن نموده» اعالم شده بود( .مندل 2216 ،م ).تعیین

محمد حبیبي مجنده

حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره  31به تشریح ماده  11میثاق پرداخته

است16.

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:15 +0330 on Sunday February 24th 2019

ماده  11میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با همین عبارات ،به طور

 / 01فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

سوی كمیسیون حقوق بشر نقطه عطفی در این مسیر بوده است .گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان در گزارش  1115خود به كمیسیون
حقوق بشر این نکته را بیشتر تبیین كرده است« :چنانچه مردم دسترسی به
اطالعات نداشته باشند ،آزادی از هر گونه كارآیی تهی میشود .دسترسی به
اطالعات برای شیوه زندگی دموكراتیك جنبه اساسی دارد .بنابراین گرایش به
دریغداشتن اطالعات از عموم مردم باید به شدت مهار

شود17».

حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

اما آنچه همچنان نیازمند تبیین و تشریح است محتوای حق دسترسی به
اطالعات و اندیشهها و تعهدات ناشی از این حق میباشد .متأسفانه كمیته حقوق
بشر این نکته را مغفول نهاده و كمکی به توسعه این حق نکرده است .افزون بر
این ،در نوشتههای صاحبنظران نیز چندان به این مطلب پرداخته نشده

است18.

باید گفت دو رویکرد به حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها میتوان داشت:
رویکرد مضیق و رویکرد موسع .تاكنون رویکرد مضیق غلبه داشته و حق دسترسی
به اطالعات عمدتاً به حق دسترسی به اطالعات نزد مقامات عمومی محدود شده
است.
1ـ رویكرد مضیق به حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها
با آنکه در اسناد عام حقوق بشر حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها با همین
عبارت به چشم نمیخورد ،اما عبارت «جستجو ،دریافت و انتقال اطالعات و
اندیشهها» مستلزم حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها است .جستجو و دریافت
اطالعات و اندیشهها بدون دسترسی امکانپذیر نیست و در واقع میتوان گفت
جستجو و دریافت همان دسترسی است .به این ترتیب این حق بنیادی به هر
انسانی استحقاق میدهد به اطالعات و اندیشهها در هر قالب و شکل و فارغ از
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دسترسی به اطالعات و اندیشهها به صورت مطلق ذكر شده است بیآنکه به
اطالعات و اندیشههای خاصی مقید شده باشد .اطالعات و اندیشهها یا دراختیار
مقامات و نهادهای عمومی دولتی یا تحت كنترل اشخاص خصوصی است .دولتها
انواعی از اطالعات تولید ،گردآوری یا نگاهداری میكنند .اشخاص خصوصی نیز
اعم از محققان ،اندیشمندان ،روزنامهنگاران ،و به طور كلی آفرینندگان آثار ادبی و
هنری در كار تولید اطالعات و اندیشهها هستند و آنها را در اختیار و كنترل
دارند .در فضای مجازی نقش بازیگران خصوصی هم بسیار برجستهتر از بازیگران
دولتی است.
اطالعاتی میداند كه در اختیار مقامات عمومی است .نهادها و اركان عمومی در
یك جامعه یا نهادهایی كه وظایف عمومی انجام میدهند به شیوههای گوناگون به
جمعآوری ،تولید و نگاهداری اطالعات میپردازند .این اطالعات ممکن است
مربوط به اشخاص و سوابق آنان اعم از سوابق پزشکی ،تحصیلی و آموزشی،
اجتماعی و كیفری باشد یا به فرایندهای تصمیمسازی در زمینه امور عمومی و
مطالعات راجع به اجرای طرحهای عمرانی و آثار این طرحها مثالً بر محیط زیست
یا سطح اشتغال و مانند آن مربوط باشد .به عالوه ،تصمیمهایی كه اركان عمومی
اتخاذ میكنند و به شکل دستورالعمل ،آییننامه یا بخشنامه به نهادهای ذیربط
ابالغ میشود نیز حاوی اطالعاتی است كه بر زندگی عمومی مردم تأثیر میگذارد.
گزارش سال  2222گزارشگر ویژه كمیسیون حقوق

بشر11

در مورد آزادی

عقیده و بیان را میتوان نمونهای از رویکرد مضیق به حق دسترسی به اطالعات و
اندیشهها محسوب داشت .در این گزارش از كشورها خواسته شده بود قوانین خود

محمد حبیبي مجنده

رویکرد مضیق به حق دسترسی به اطالعات این حق را محدود به دسترسی به
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هنگام وضع قوانین جدید به این اصول توجه كنند .برخی از این اصول از این قرار
بود1 :ـ تعهد اركان عمومی به افشای اطالعات و حق هر عضو جامعه به دریافت
اطالعات؛ 2ـ لزوم انتشار و توزیع گسترده اطالعات مربوط به كاركرد ركن عمومی
و محتوای تصمیمها و خط مشیهایی كه عموم مردم را متأثر میسازد؛ 3ـ ذكر
دقیق و روشن محدودیتها بر حق اطالعات در قوانین ذیربط؛ 1ـ باالنبودن
هزینه دسترسی به اطالعات؛ 5ـ علنیبودن جلسات اركان دولتی؛ 6ـ حمایت از
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

افراد در برابر هر گونه مجازات قانونی ،اداری یا شغلی به دلیل انتشار اطالعات در
خصوص تخلفات مقامات عمومی.
2ـ رویكرد موسع به حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها
حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها بسیار گستردهتر از آن است كه در
حصار تنگ دسترسی به اطالعات موجود نزد اركان و مراجع عمومی محدود شود.
گستردگی این حق از دو زاویه مهم قابل بررسی است .نخست ،گستردگی به
لحاظ دارندگان اطالعات است كه محدود به بخش عمومی نیست و بخش
خصوصی را هم دربرمیگیرد؛ دوم ،گستردگی به لحاظ جغرافیایی است .حق
دسترسی به اطالعات به هر انسانی فارغ از مرزهای ملی تعلق میگیرد .از آنجا كه
امروزه اطالعات و اندیشهها در سطح بینالمللی عرضه میشوند هر فردی حق
دارد به اطالعات و اندیشههایی كه در فضای مجازی نهاده میشوند ،دسترسی
داشته باشد .سطح بینالمللی حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها پیامدهای
خاصی به لحاظ تعهدات ناشی از این حق خواهد داشت.
جامعه بینالمللی به تدریج به سمت رویکرد موسع به حق دسترسی به
اطالعات حركت میكند .پیشتر اشاره كردیم كه مجمع عمومی در اولین اجالس
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در مورد مفهوم و اصول آزادی اطالعات بروز كرد و تعارضهای میان شرق و غرب
در دوران جنگ سرد به مسکوت گذاشتن این موضوع منجر گردید تا آن كه
كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال  1113گزارشگر ویژهای را برای بررسی
ابعاد مختلف این حق منصوب كرد .شورای حقوق بشر كه در سال 2226
جایگزین كمیسیون حقوق بشر گردید ،مأموریت گزارشگر ویژه را تمدید نمود و
تاكنون این مأموریت ادامه دارد .در خالل این مدت طوالنی ،گزارشهای فراوانی
از سوی گزارشگران ارائه شده

است22.

گزارش  1سپتامبر  2213گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان به طور خاص به
است 21.آخرین گزارش ارائهشده به شورای حقوق بشر در  11مه  2216به بررسی
آزادی بیان ،دولتها و بخش خصوصی در عصر دیجیتال اختصاص دارد 22.گزارش
اخیر را میتوان گامی به جلو در توسعه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطالعات
در فضای مجازی دانست .جا دارد در اینجا به محورهایی از این گزارش كه به
بحث كنونی ارتباط دارد اشاره كنیم .از محورهای مهم این گزارش تأكید بر نقش
بخش خصوصی در عصر دیجیتال و اثرگذاری آن بر گسترش بهرهمندی از آزادی
بیان و دسترسی به اطالعات است .در هیچ دورهای از تاریخ افراد انسانی به این
میزان قادر به بیان دیدگاهها ،انتقال و به اشتراکنهادن اطالعات و اندیشهها
نبودهاند .در واقع ،گسترش فضای مجازی به دموكراتیكشدن اطالعات و دسترسی
عموم مردم به اخبار ،دادهها ،نظرات و دیدگاهها انجامیده است .روشن است كه
بخش خصوصی مالك و دارنده شبکههای اجتماعی ،دادهپایگاهها ،زیرساختهای
فناوری سیار دسترسی به اینترنت است.

محمد حبیبي مجنده

یکی از ابعاد حق دسترسی به اطالعات و رابطه آن با حقِ دانستنِ حقیقت پرداخته
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هزینه نگاهداری آن را بر دوش دارد و فرآوردههای گوناگون مربوط به این فضا را
تولید و عرضه میكند .باز بخش خصوصی است كه كنترل این فضا و طراحی،
تولید و نگاهداری ابزارها یا خدمات ذخیره اطالعات شخصی افراد ،اعم از اطالعات
مالی ،سالمتی و بهداشت ،ایمیلها ،پیامهای كوتاه ،تاریخچه جستجو در اینترنت،
عکسها ،فیلمها و كلیپهای مبادلهشده را در اختیار دارد .در این گزارش توصیههایی
به دولتها در مورد نحوه رفتار با بخش خصوصی در زمینه آزادی بیان شده است
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

كه حائز اهمیت است .گفته شده است كه دولتها نباید بخش خصوصی را ملزم
دارند یا تحت فشار قرار دهند ،تدابیری اتخاذ نمایند كه به طور غیر ضروری یا
غیر متناسب در آزادی بیان دخالت كنند.
همچنین در گزارش آمده است كه در میان مهمترین اقداماتی كه باید
بازیگران خصوصی انجام دهند توسعه و اجرای آیینهای شفاف ارزیابی آثار حقوق
بشری فعالیتهای آنان است .این گزارش پیشرفت خوبی در زمینه نمایاندن نقش
بخش خصوصی در دنیای مجازی و شناسایی ابعاد گوناگون این نقش و تأثیر
فعالیت بازیگران مختلف بر حق آزادی بیان است .با این حال ،هنوز محتوای حق
دسترسی به اطالعات و اندیشهها در فضای مجازی موشکافی نشده است و
همچنان پرسشها و ابهامها در زمینه تعهدات دولتها باقی است.
در جمعبندی رویکردهای مضیق و موسع به حق دسترسی به اطالعات باید
گفت رویکرد نخست بر دسترسی به اطالعات از نوع خاص و دارای منشأ خاص،
یعنی اطالعات موجود نزد مقامات عمومی تمركز دارد ،البته حق دسترسی
شهروندان به این اطالعات هم با رعایت شرایط و محدودیتهایی است كه دولتها
در قوانین داخلی خود مشخص میكنند .در این رویکرد مضیق دولتها حتی

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:15 +0330 on Sunday February 24th 2019

همچنین بخش خصوصی است كه در گسترش این فضا سرمایهگذاری میكند،

 / 09فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

بشر هم الزامی بر دوش كشورها نمینهد .از سوی دیگر ،تفسیر مضیق از حق
دسترسی به اطالعات تعارضی با كپیرایت پیدا نمیكند ،چراكه اوالً بسیاری از
اطالعاتی كه نزد اركان عمومی است مطابق قوانین بسیاری از كشورها از شمول
كپیرایت استثنا شده است؛ ثانیاً دسترسی نداشتن افراد به این اطالعات به دلیل
تعلق كپیرایت نیست ،بلکه مالحظات خاص دولتی از قبیل ،محرمانهبودن،
امنیتیبودن و مانند آن باعث میشود این دسترسی دریغ داشته شود ،اما رویکرد
موسع به حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها این حق را شامل اطالعات با هر
منشأ و فارغ از مرزهای ملی میداند.
بودن ،تکثر 23و تنوع منابع 21و قابلیت پرداخت هزینه دسترسی 25.دسترسی زمانی
معنا مییابد كه اطالعاتی موجود و دراختیار باشد .اعمال ژرف و عمیق حق
دسترسی به عنوان جزئی از آزادی بیان مستلزم تنوع مجاری كسب اطالعات و
تکثر منابع رسانهای است و آخر این كه هزینه دسترسی به اطالعاتی كه دیگران
مایل به انتشار آن هستند نباید به گونهای باشد كه از عهده عموم مردم خارج
باشد و حق دسترسی عمالً منتفی شود.
نکتهای كه باید در بررسی رابطه حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها و
كپیرایت ،چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی ،مورد توجه قرار گیرد و
نقش مهمی در چگونگی ترسیم این رابطه دارد این است كه حق دسترسی حقی
مطلق و بدون قید و محدودیت نیست .دستهای از محدودیتها گرداگرد این حق
وجود دارد كه همان محدودیتهای آزادی بیان است .در همه اسناد حقوق بشری
كه حق آزادی بیان مورد شناسایی قرار گرفته است این محدودیتها به چشم

محمد حبیبي مجنده

در این رویکرد سه مؤلفه اساسی محتوای این حق را تشکیل میدهد :در اختیار
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حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها مجوزی برای نادیدهگرفتن حقوق پدید
آورندگان آثار ادبی و هنری نمیدهد .حقهایی كه كپیرایت اعطا میكند میتواند
محدودیتی بر حق دسترسی ایجاد كند و این محدودیت در صورتی كه به موجب
قانون مقرر شده باشد و برای حفاظت از حقوق دیگران در جامعهای دموكراتیك
ضروری و متناسب باشد در زمره محدودیتهای مجاز و مشروع خواهد بود.
بنابراین حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها به معنای حق دسترسی مجانی
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

و بدون هزینه نیست ،اما این هزینه باید معقول و متناسب باشد و اصل حق را به
حاشیه نکشاند .به این ترتیب ،رویکرد موسع به حق دسترسی به اطالعات را
میتوان چنین بیان كرد« :هر كس حق دارد به اطالعات و اندیشههای متجلی در
آثار مشمول كپیرایت دسترسی داشته باشد .این حق با رعایت محدودیتهای
حق آزادی بیان به ویژه احترام به حقوق دیگران اعمال میشود».
3ـ ترسیم تعارض حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها و كپیرایت
یکی از مباحثی كه در زمینه ارتباط آزادی بیان به طور عام و حق دسترسی به
اطالعات و اندیشهها به طور خاص ،از یکسو و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار
ادبی و هنری ،از سوی دیگر ،مطرح است امکان تعارض میان این دو نهاد حقوقی
است .برخی نویسندگان بر این نکته تأكید دارند كه افراد مجال كافی دارند تا
بدون برگرفتن اندیشهها یا بدون استفاده از بیان دیگران به بیان و ابراز
اندیشههای خود بپردازند و آزادی بیان را اعمال كنند( .تورمانس 2228 ،م ).دیوان
عالی ایاالت متحده هم در پرونده الدرد علیه اشکرافت به این نتیجه دست یافت
كه آزادی بیان و كپیرایت تعارضی با هم ندارند ،بلکه «خود كپیرایت موتور
آزادی بیان است»26.

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:15 +0330 on Sunday February 24th 2019

میخورد .یکی از این محدودیتها احترام به حقوق دیگران است .آزادی بیان و

 / 10فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

ندارد ،حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر در سالهای اخیر به این تعارض اذعان
داشته و محدودیت بر آزادی بیان به دلیل كپیرایت را مداخله در آزادی بیان
دانسته و آنگاه به بررسی مشروعبودن این مداخله بر اساس كنوانسیون اروپایی
حقوق بشر پرداخته است .این دادگاه در پرونده اشبی دونالد و دیگران علیه
فرانسه حکم دادگاههای فرانسه مبنی بر نقض كپیرایت از سوی خواهانها را هر
چند دخالت در آزادی بیان مقرر در ماده  12كنوانسیون برشمرد ،ولی در نهایت
رأی داد كه این مداخله در چارچوب محدودیتهای مجاز در كنوانسیون قابل
توجیه بوده است.
بدون دریافت اجازه از این سالنها در پایگاه اینترنتی خود قرار داده و در معرض
فروش نهاده بودند .دادگاه اروپایی ضمن قابل اعمال دانستن آزادی بیان در فضای
مجازی بر ماهیت تجاری عکسها تأكید میورزد .از این رو قصد خواهانها برای
فروش عکسها ،كه مطابق قانون فرانسه كپیرایت آنها به سالنهای مُد تعلق
داشت ،تنش میان حق خواهانها بر دراختیارداشتن و انتشار اطالعات راجع به
شوهای مُد در قالب عکسهای دیجیتال ،از یك طرف و كپیرایت سالنهای مُد از
سوی دیگر را برجسته ساخت .در اینجا مسأله بیان تجاری مطرح بود و دادگاههای
داخلی از اختیار عمل و حاشیه تفسیر و ارزیابی گستردهتری برخوردار بودند ،چون
بیان تجاری مناقشهای در باب منافع عمومی را مطرح نمیكند 27.اشاره به این
پرونده در اینجا فقط به منظور نشاندادن پذیرش تعارض میان كپیرایت و آزادی
بیان بود.

محمد حبیبي مجنده

در این پرونده چند عکاس مُد عکسهایی از سالنهای مُد گرفته و آنها را
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به اطالعات و اندیشهها نمیكند .به نظر میرسد ترسیم این تعارض بستگی به
اثبات دو گزاره دارد .نخست ،باید اثبات نمود كه كپیرایت از موانع دسترسی به
اطالعات و اندیشههاست؛ دوم ،حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها متضمن
تکالیفی بر دوش دیگران برای تحقق این حق است .گزاره نخست چندان نیازی به
استدالل ندارد و كپیرایت به دلیل افزایش هزینه دسترسی به آثار ادبی و هنری
مانعی برای دسترسی به اطالعات است .مطالعات تجربی هم مؤید چنین گزارهای
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

است( .استوری 2223 ،م ).متفکران ،اساتید ،دانشجویان و عموم مردم برای برای
شکلدهی به نظرات و اندیشههای خود و افزودن به اطالعات خویش نیازمند
دسترسی به آثار مشمول كپیرایت هستند و كپیرایت در باالبردن قیمت و هزینه
دسترسی به این آثار مؤثر است.
در كشورهای توسعهیافته شاید به دلیل سطح باالی درآمد مردم این دسترسی
امکانپذیر باشد ،ولی در كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعهیافته حتی نهادها
و مراكز علمی و تحقیقاتی از عهده تهیه این آثار برنمیآیند .آنچه در این كشورها
به پیچیدگی موضوع كمك میكند این است كه نظام بینالمللی حمایت از
كپیرایت كه در قالب موافقتنامه ابعاد مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری
سازمان جهانی تجارت تبلور یافته خصلت حداقلی دارد .در بند  1ماده  1این
موافقتنامه آمده است كه «اعضا میتوانند ،ولی ملزم نیستند ،در قوانین خود
حمایتی گستردهتر از آنچه در این موافقتنامه مقرر شده است ،اجرا كنند مشروط
بر اینكه چنین حمایتی با مقررات این موافقتنامه مغایرت نداشته باشد»28.
به بیان دیگر ،مقررات جهانی مربوط به حمایت از كپیرایت« ،كف» حمایت و
مرز پایینی آن را ترسیم میكند و نه «سقف» حمایت یا بلندای آن را .كشورها
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كنند و این همان رویه موسوم به «فراتریپس »21است كه سطح حمایت (مثل
افزایش مدت زمان) را افزایش میدهد یا از قلمرو و كارآیی محدودیتها و
استثناها میكاهد ،مثالً در موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و ایاالت متحده
حمایت از اسامی دامنه ،ممنوعیت استفاده از فنون شکستن رمز یا دورزدن
اقدامات حفاظتی فناورانه و حمایت از سیگنالهای ماهوارهای رمزدار حامل برنامه
كه در موافقتنامه تریپس وجود ندارد ،مقرر شده است( .رف 2221 ،م).

تبیین گزاره دوم برای ترسیم تعارض كپیرایت و حق دسترسی به اطالعات و
اندیشهها مستلزم تحلیل محتوای حق دسترسی است .این تحلیل در دو سوی
اندیشهها چه استحقاقی و توانایی به دارنده حق میدهد و چه تعهداتی بر دوش
حامل یا حامالن تکلیف در برابر آن مینهد .اشاره كردیم كه دو تفسیر افراطی و
معتدل میتوان از استحقاق دارنده حق دسترسی ارائه داد .در تفسیر افراطی ،هر
فردی حق دارد به اطالعات و اندیشههای انتقال یافته در آثار مشمول كپیرایت
دسترسی بیابد .این دسترسی چون حق هر فردی است نباید منوط به پرداخت
هزینه باشد .اما در تفسیر معتدل هر فردی حق دسترسی به آثار مورد حمایت
كپیرایت را دارد ،اما چون این حق جزئی از حق آزادی بیان است ،تابع
محدودیتهایی است كه بر حق آزادی بیان وضع شده است كه یکی از آنها
احترام به حقوق دیگران است.
حقوق مالکیت فکری در كلیت آن حقی بشری است كه در ماده  27اعالمیه
جهانی حقوق بشر و بند  1ماده  15میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی شناسایی شده است .از این رو حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها

محمد حبیبي مجنده

دارنده حق و دارنده تکلیف صورت میگیرد .باید دید حق دسترسی به اطالعات و
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را محترم شمارند .به این ترتیب موازنهای میان حق دسترسی و كپیرایت برقرار
میشود ،اما این موازنه در صورتی كامیاب خواهد بود كه هر دو حق تأمین شود.
هزینه دسترسی به آثار ادبی و هنری نباید چنان سنگین باشد كه این حق از
صحنه خارج شود .این هزینه باید معقول و منطقی باشد كه اوضاع و احوال
گوناگون ،از جمله سطح عمومی درآمد در یك جامعه را در نظر گیرد ،چون حق
دسترسی به اطالعات و اندیشهها در اعالمیه جهانی و نیز میثاق حقوق مدنی و
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

سیاسی «از طریق هر رسانه و فارغ از مرزها» به رسمیت شناخته شده است ،حق
دسترسی شامل آثار خارجی هم میشود.
اما شکاف عمیقی میان شهروندان كشورهای غنی و فقیر در دسترسی به آثار
حامل اطالعات و اندیشهها وجود دارد كه به «نابرابری در اطالعات» منجر شده
است .چگونه میتوان از سازوكارهای حقوقی برای رفع این نابرابری مدد گرفت؟
اینجاست كه باید به تحلیل تعهدات ناشی از حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها
پرداخت .نویسنده این سطور در جای دیگر به تفصیل به این بحث پرداخته است.
(حبیبی مجنده 1311 ،ش ).در اینجا به سه نکته به طور اختصار اشاره میكنیم:
دارندگان تکلیف؛ تعهدات؛ دامنه جغرافیایی تعهد.
 -3-1دارندگان تكلیف در قبال حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها:
در نظام بینالمللی حقوق بشر این پرسش از دیرباز مطرح بوده است كه آیا
تعهدات ناشی از حقوق بشر فقط مختص دولتها است یا این تعهدات بر دوش
اشخاص غیر دولتی هم وجود دارد .به عبارت دیگر آیا حقوق بشر حقهایی است
كه افراد در برابر دولت دارند و در ارتباط با رفتار دولت قابل استناد است یا
اشخاص خصوصی هم طرف تکلیف قرار میگیرند .فشرده باید گفت هر شخصی
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به اطالعات و اندیشهها باشند؛ دست كم این است كه مداخله در بهرهمندی از این
حق به دولت و اركان آن منحصر نیست .چه بسا اشخاص حقیقی یا حقوقی
خصوصی هم مانع اعمال این حق شوند .در اعالمیه جهانی حقوق بشر سخنی از
صاحبان تکلیف به میان نیامده است.
اما ماده  2میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت دولتهای عضو
میثاق را دارنده تعهد در قبال حقها معرفی میكند« :هر دولت عضو میثاق حاضر
متعهد میشود حقهای شناخته شده در میثاق كنونی را محترم شمارد و آنها را
برای تمام افراد داخل سرزمین و تابع صالحیت خود  ...تضمین نماید ».علت این
قلمرو یك دولت رخ میدهد و به نظام حقوقی آن ،دادگاهها و اركان رسمی آن
بستگی دارد( ».هنکین 1181 ،م).

كمیته حقوق بشر هم در تفسیر عمومی شماره  31در خصوص تعهد دولتهای
عضو میثاق ،دولتها را ضامن حقوق مندرج در میثاق میداند« :تعهدات بند 1
ماده  2میثاق بر دولتها[ی عضو] الزام ایجاد میكند و فینفسه اثر مستقیم افقی
از نظر حقوق بینالملل ندارد .میثاق را نمیتوان جایگزین حقوق جزا یا حقوق
مدنی داخلی تلقی كرد»( ،كمیته حقوق بشر 2221 ،م ).البته این مطلب بدان معنا
نیست كه دولتها در قبال نقض این حقها توسط اشخاص خصوصی تعهدی
ندارند ،زیرا «تعهدات ایجابی دولتهای عضو در جهت تضمین حقهای میثاق،
فقط در صورتی به طور كامل ایفا میشود كه دولتها ،نه تنها افراد را در برابر
نقض حقوق میثاق توسط عوامل خود ،بلکه در مقابل اعمال ارتکابی اشخاص
خصوصی هم حمایت كنند( ».كمیته حقوق بشر 2221 ،م).

محمد حبیبي مجنده

امر آن است كه «تبعیت از حقوق بینالملل مربوط به حقوق مدنی و سیاسی  ...در
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هم گفتنی فراوان است .سه نوع تعهد در برابر حقوق بشر به طور عام و حق
دسترسی به اطالعات و اندیشهها به طور خاص در ادبیات و رویه حقوق بشر
شناسایی شده است( :استینر و همکاران 2222 ،م ).تعهد به احترام ،تعهد به حمایت،
تعهد به ایفاء .تعهد به احترام به حق دسترسی متضمن آن است كه دولتها در
بهرهمندی از این حق توسط اشخاص مداخله نکنند و موانعی ایجاد ننمایند .تعهد
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

به حمایت به این معنا است كه دولتها باید از نقض این حق توسط دیگران
جلوگیری كنند و در صورت نقض ،طرق دادخواهی و احقاق حق دراختیار افراد
قرار داشته باشد .تعهد به ایفاء ،مستلزم اتخاذ اقداماتی ایجابی و تأمین و تسهیل
شرایط الزم برای برخورداری از این حق است.
 -3-3دامنه جغرافیایی تعهد در قبال حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها:
آیا تعهدات یك دولت در تضمین حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها محدود به
سرزمین و اشخاص واقع در آن است یا این تعهد باید نسبت به همه افراد انسانی
در هر كجای دنیا انجام شود؟ در بند  1ماده  2میثاق چنانکه دیدیم دولتها باید
حقوق مندرج در میثاق را برای تمام افراد واقع در سرزمین و تابع صالحیت خود
تضمین كنند ،اما دو نکته در اینجا وجود دارد .نخست ،مطابق نظر كمیته حقوق
بشر در تفسیر عمومی شماره « ،31در حالی كه ماده [ 2میثاق] در قالب تعهدات
دولتهای عضو در قابل افراد به عنوان دارندگان حق بر اساس میثاق بیان شده
است ،هر دولت عضو در اجرای تعهدات از سوی دولتهای دیگر منفعتی حقوقی
دارد .این امر ناشی از این است كه قواعد مربوط به حقوق اساسی شخص انسانی،
تعهداتی عامالشمول [در قبال همگان یا ارگا اومنز] است و همچنان كه در بند
چهارم مقدمه میثاق آمده است ،تعهدی برخاسته از منشور ملل متحد به پیشبرد
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(كمیته حقوق بشر 2221 ،م ).دوم ،چه بسا اقدامات یك دولت كه در داخل سرزمین
خود ناقض حقوق افراد واقع در آن سرزمین نیست ،بهرهمندی افراد واقع در
سرزمین دولت دیگر را متأثر میكند .حمایت شدید از كپیرایت در كشورهای
توسعهیافته ،قطعاً بهرهمندی شهروندان كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعهیافته
از حق دسترسی به اطالعات را متأثر ساخته است .این حمایت ممکن است در
كشور توسعهیافته حمایتی معقول و قابل توجیه باشد ،ولی اثر نامعقول و نامتناسب
بر حق دسترسی در كشورهای درحال توسعه و فقیر بگذارد.
از آنچه گفتیم به خوبی روشن میشود كه كپیرایت و حق دسترسی به
دسترسی به آثار مورد حمایت كپیرایت نیست .از سوی دیگر ،حق دسترسی به
اطالعات هم متضمن دسترسی رایگان به آثار یاد شده نیست .تعارض هنگامی رخ
میدهد كه افزایش هزینه دسترسی چنان نامعقول و نامتناسب باشد كه حق
دسترسی را از حیز انتفاع ساقط كند .آثاری كه در یك كشور تولید میشود
ممکن است با هزینهای معقول و متناسب با وضعیت اقتصادی شهروندان آن
كشور در اختیار و دسترس آنان قرار گیرد ،ولی همین آثار وقتی در كشوری دیگر
با همان قیمت عرضه میشود موجب كاهش توان یا محرومیت بخش وسیعی از
شهروندان آن كشور از دسترسی به آنها میگردد.
4ـ حل تعارض كپیرایت و حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها
نظام بینالمللی كپیرایت چه تدبیری برای حل این تعارض اندیشیده است؟ به
طور سنتی تعارض كپیرایت و حق دسترسی از دریچه دنیای واقعی نگریسته
شده و ظرفیتهایی برای دسترسی به آثار متجسم در قالب مادی و فیزیکی تعبیه
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گردیده و كارآیی آنها زیر سؤال رفته است .در دنیای واقعی آثار مورد حمایت
كپیرایت ،به طور كلی سه نوع ظرفیت برای حل تعارض وجود دارد1 :ـ محدودیتها
و استثناهای كپیرایت؛ 2ـ مقررات ویژه برای كشورهای در حال توسعه؛ 3ـ واردات
موازی .این تدابیر سنتی چگونه میتواند مسأله تعارض كپیرایت و حق دسترسی
به اطالعات در فضای مجازی را حل كند؟
چنانکه پیشتر اشاره كردیم ،قرارگرفتن آثار مشمول كپیرایت در فضای مجازی
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

حمایت از این آثار را به دغدغه مهم دارندگان كپیرایت تبدیل كرده است .از
طرف دیگر ،بسیاری از مفاهیم سنتی كپیرایت كاربرد خود را در فضای مجازی از
دست داده است .بنابراین شیوههای تازهای برای حمایت از این آثار پدید آمده
است .یکی از این شیوهها بهرهگیری از حقوق قراردادها است .بسیاری از عرضه
كنندگان محتوای دیجیتال ،شرط دسترسی را انعقاد قراردادی میكنند كه
محدودیتهایی بر اختیار مصرفكننده مثل كپیبرداری ،كرایه و مانند آن وضع
میكند .یکی دیگر از شیوهها ،استفاده از فنون حفاظتی دیجیتال ،مانند «كنترل
دسترسی»« ،كنترل حقها» و «ابزارهای ردیابی» است .در شیوه كنترل دسترسی،
محتوای مورد حمایت ،مثل متن ،فیلم یا هر مطلب دیگر ،رمزگذاری میشود.
دسترسی به محتوای رمزدار ،منوط به شرایطی از جمله پرداخت وجه در قبال
حق امتیاز است.
در شیوه كنترل حقها ،مصرفكننده نمیتواند استفادههایی غیر مجاز از اثر
مورد حمایت بکند ،مثالً اگر كاربر فقط برای خواندن یك متن وجهی پرداخته
است ،دیگر نمیتواند آن را چاپ ،كپی یا ذخیره كند .در شیوه ردیابی ،دارندگان
كپیرایت میتوانند مبدأ استفاده بدون مجوز را ردیابی و شناسایی كنند( .دی
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مشروط به پرداخت وجه به شیوه «بپرداز ـ ببین »32شده است .این محدودیتها
حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها در فضای مجازی را به طور نامعقول به ویژه
برای شهروندان كشورهای درحال توسعه و فقیر متأثر كرده است .ساز و كارهای
درونی كپیرایت همچون محدودیتها و استثناها ،مقررات ویژه برای كشورهای در
حال توسعه و واردات موازی در خصوص آثاری قابل اعمال است كه در قالبی
فیزیکی و مادی تجسم یافتهاند.
فناوری حمایت دیجیتال از كپیرایت در فضای محازی ،هر گونه دسترسی ولو
برای استفاده شخصی ،تورق و نگاه گذرا را تابع پرداخت وجه و دریافت رمز ورود
اقدامات میپردازد و كشورهای عضو را به ارائه حمایتهای مؤثر قانونی در برابر
شکستن و دورزدن این رمزها ملزم میكند .با آنکه كشورهای زیادی عضو این
معاهده نیستند ،ولی كشورهای غیر عضو تحت فشار روزافزون كشورهای توسعه
یافته قرار دارند تا به این معاهده بپیوندند یا به ترتیبات فراتریپس گردن نهند.
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حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها اهمیت زیادی برای توسعه شخصیت
انسان ،پیشرفت علمی و صنعتی ،از میانبردن فقر و توسعهنیافتگی ،گسترش
فرهنگ مدارا ،مبارزه با خشونت و افراطیگری ،توسعه صلح و امنیت بینالمللی و
برخورداری از بسیاری از حقهای بشری دارد .ظهور و گسترش فضای مجازی
دامنه دسترسی به اطالعات و اندیشهها را به طور بیسابقهای افزایش داده است .از
حق دسترسي به اطالعات و کپيرایت در فضای مجازی

سوی دیگر ،عرضه آثار ادبی و هنری در فضای مجازی مسأله حمایت از این آثار را
برجسته كرده است.
در این نوشتار به ترسیم تعارض كپیرایت و حق دسترسی به آثار ادبی و
هنری حامل اطالعات و اندیشهها پرداختیم و مالحظه كردیم كه دریچههایی كه
به طور سنتی در نظام كپیرایت برای دسترسی عموم به آثار ادبی و هنری گشوده
است در فضای مجازی كارامدی ندارد .باید در پی راه حلهایی بیرون از این نظام
برای كاهش یا رفع این تعارض بود .به نظر میرسد تعهداتی كه دولتها در تأمین
حق دسترسی به اطالعات و اندیشهها بر دوش دارند ،میتواند به حل تعارض كمك
كند .متعهد اولیه حق دسترسی شهروندان یك كشور به اطالعات و اندیشهها
همان كشور متبوع آنان است ،اما همکاری بینالمللی برای تحقق حقوق بشر در
زمره الزامات بینالمللی برخاسته از اسناد عام حقوق بشری است .كاوش در چند و
چون این همکاری نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه دارد.
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The Right to Access to Information and Copyright in Cyberspace
Mohammad Habibi Mojandeh
Abstract
Copyright or author’s right and right to access to information have
become common discourses in cyberspace. There is an apparent or
real tension between the two, since copyright grants to its holder's
exclusive rights to control access to information contained in their
works while everyone’s right to access to information as a
manifestation of the fundamental right of freedom of expression
requires access to information. The tension, once confined to domestic
level, has recently captured international attention due to advances and
expansion of communication technologies and digitization of
copyrighted materials. WIPO was the first international body to notice
the tension and express the idea that the historical mechanism of
exceptions and limitations to copyright is capable of solving the
potential conflict. But the adequacy of this mechanism is faced with
challenges stemming from various factors.
This paper will argue that the traditional mechanism needs
reinforcement through a pro-right to access approach to exceptions
and limitations to copyright, on the one hand, and the States’
obligations to respect, protect and fulfill the human right to access to
information on the other.
Keywords
Copyright, Access to Information, Freedom of Expression,
Intellectual Property

