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 هنری و ادبی مالکیت حقوق دیجیتالی مدیریت

 1زرکالم ستار

 چکیده

 حقوق اینترنت، ویژه هب ارتباطات و اطالعات جدید هایفناوری گسترش و ظهور با

 سایر و الکترونیکی ابزارهای چندهر ،است شده مواجه ایتازه هایچالش با فکری مالکیت

 تکثیر و تولید برای را ایسابقهبی و نظیریب امکانات جدید اطالعاتی و ارتباطی هایفناوری

 حقوق نقض برای نیز را هاییظرفیت حال عین در داده، قرار بشریت اختیار در آثار

 گذشته هایسده در استفاده مورد ابزارهای با که است کرده ایجاد فکری آثار پدیدآورندگان

 هنری و ادبی آثار فکری کیتمال حقوق نقض با مقابله برای ،نتیجه در نیست. مقایسه قابل

 مدیریت این است. کرده پیدا ضرورت پیش از بیش نیز آن مدیریت دیجیتالی هایمحیط در

 با مرتبط اطالعات از حفاظت با دیگر سوی از و فنی ابزارهای و تدابیر به توسل با یکسو از

 تدابیر این سازیخنثی امکان که آنجا از شود.می پذیرامکان آن پدیدآورنده و اثر شناسایی

 صدددر فکری مالکیت حقوق بر ناظر ایمنطقه و المللیبین اسناد دارد، وجود اطالعات و فنی

 اجراهای ضمانت وضع برای عضو کشورهای به توصیه با ویژه هب هاآن از حقوقی حمایت

 زا حقوقی حمایت حال، این با اند.برآمده تدابیر این سازیخنثی قبال در کیفری و مدنی

 در همچنین و المللیبین اسناد در آن پدیدآورندگان و آثار با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر

 و نکودکا از حمایت ،اطالعات به دسترسی نظیر ییهامحدودیت با کشورها داخلی حقوق

 گرداند.می ضروری را زمینه این در پژوهش به نیاز که است شده مواجه جسمی ناتوانان

 

 کلیدی واژگان

 با مرتبط اطالعات فنی، تدابیر فکری، مالکیت حقوق دیجیتالی تیدیرم

 اثر و پدیدآورنده شناسایی
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 مقدمه

 و هافناوری به خود عام معنای در «1حقوق دیجیتالی مدیریت» عبارت

 و توزیع مدیریت و هادسترسی مؤثر کنترل زمینه که شودمی اطالق هاییسامانه

 و هاافزارنرم و هنری و ادبی آثار شامل حمایت مورد دیجیتالی آثار از برداریبهره

 «6حمایتی فناورانه تدابیر» از گاه حال، عین در .کندمی تأمین را داده هایپایگاه

 به دسترسی برای فناورانه موانع همانند آن مختلف اشکال که شودمی برده نام

 سازمان معاهدات تیجهن در تدابیر این م.( 6212 ،دنانکور) شوند.می گرجلوه آثار

 در رایتکپی مشمول آثار از حمایت برای یگانه حلی راه به فکری مالکیت جهانی

 خط بر اقتصاد توسعه به توجه با حقیقت، در است. شده بدل دیجیتالی هایمحیط

 فکری آثار از قراردادی و قانونی هایحمایت دیجیتالی، محتواهای تنوع و تعدد و

 کافی پدیدآورندگان حقوق نقض هایروش سایر و سازیشبیه با مقابله برای

 و صنعت فرهنگ، عرصه اندرکاراندست که است زمانی مدت نتیجه در نیست.

 به اروپا اتحادیه و فکری مالکیت جهانی سازمان هاآن تبع به و اطالعات

 همه، این با اند.آورده روی آثار با مرتبط اطالعات و فنی ماهیت دارای هایحمایت

 تهیه شخصی، برداریبهره برای کاربران حقوق به تواندمی هاییحمایت چنین

 مرزی خطوط تعیین که امری رساند، آسیب خصوصی حریم و پشتیبان نسخه

 ایجاب را نوعی هر از فکری آثار پدیدآورندگان حقوق ویژهه ب آثار از حمایت بین

 از نظر صرف ایتی،حم فناورانه تدابیر یا حقوق دیجیتالی مدیریت کند.می

 از حفاظت و حمایت فنی تدابیر شامل یکسو از برد، کاره ب توانمی که اصطالحی

 ابتدا مقاله این در شود.می حقوقی نظام با مرتبط اطالعات دیگر سوی و آثار

 اطالعات پیشینه و مفهوم و (الف) یکسو از فنی تدابیر انواع و پیشینه مفهوم،

 تدابیر از حمایت یهامحدودیت سپس (،ب) دیگر ویس از حقوقی نظام با مرتبط
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 از سرانجام گیرد.می قرار مطالعه مورد (جم حقوقی )نظا با مرتبط اطالعات و فنی

 معاهدات جمله از رایتکپی یامؤلف  حق زمینه در المللیبین مقررات در که آنجا

 هایاجرا ضمانت اندشده متعهد عضو یهادولت فکری مالکیت جهانی سازمان

 حقوقی نظام با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر سازیخنثی با مقابله برای مؤثر

 هنری( و ادبی مالکیت -جلد اولیحه حقوق مالکیت فکری )ال و کنند بینیپیش

 را خود تصویب مراحل اسالمی شورای مجلس در اکنونهم که نیز 1313 سال

 لذا است، زمینه این در رراتیمق حاوی ایران حقوق در باراولین برای گذراند،می

 نظام با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر سازیخنثی اجراهای ضمانت به نیز بند آخر

 مورد نیز بحث مورد الیحه مقررات طریق این از و یافت خواهد اختصاص حقوقی

 شد. خواهد واقع نقد

 

 فنی تدابیر انواع و پیشینه مفهوم، ـ الف

 سپس فنی، تدابیر مفهوم ابتدا ،ستا پیدا آن نام از که همانطور گفتار این در

 قرار گرفته است. بحث موضوع آن انواع انجام سر و تدابیر این پیشینه

 مفهوم تدابیر فنی ـ1

 به راجع 1112 سال فکری مالکیت جهانی سازمان دوگانه معاهدات هرچند

 6216سال  فکری مالکیت جهانی سازمان معاهده و مجاور حقوق ومؤلف  حق

 و پکن معاهده به معروف تصویری ـ صوتی اجراهای و آثار اجراهایراجع به 

 از حقوقی حمایت به راجع 6221 و 1111 اروپایی هایدستورالعمل همچنین

 اما ،اندکرده بینیپیش را فنی تدابیر از حقوقی حمایت موضوع ایرایانه هایبرنامه

 این در است. نیامده عمله ب فنی تدابیر از توصیفی اسناد این از یک هیچ در

 هایجنبه برخی سازیهماهنگ به راجع 6221 اروپایی دستورالعمل تنها ،میان
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 خود 2 ماده 3 بند در که است اطالعاتی جامعه در مرتبط حقوق ومؤلف  حق

 دستورالعمل، این چارچوب در» است: کرده تعریف مشخص طوره ب را فنی تدابیر

 محدوده در که هاستآن از ترکیبی یا ابزار فناوری، نهگو هر فنی، تدابیر از منظور

مؤلف  حق دارنده توسط مجاز غیر اعمال محدودیت یا ممانعت کارکردشان، عادی

 سوم فصل در مقرر 3خاص حقوق یا قانون در مقررمؤلف  حق یا مرتبط حقوق یا

 مورد موضوعات سایر یا آثار به نسبت را 4میالدی 1112 سال اروپایی دستورالعمل

 «است. داده قرار هدف حمایت

 استفاده که شوندمی شناخته مؤثر زمانی فنی تدابیر بند، این دوم قسمت برابر

 حقوق صاحبان توسط حمایت مشمول موضوعات سایر یا حمایت مورد اثر یک از

 اشکال سایر یا رمزنگاری، نظیر حمایتی شیوه یک یا دسترسی رمز یک یاری به و

 به نیل برای کپی کنترل کار و ساز یک یا حمایت مورد وضوعاتم یا آثار انتقال

ضو ع کشورهای داخلی حقوق به معاهده این مقررات شود. نظارت هدف این

 اتحادیه اروپا منتقل شده است.

  فنی تدابیر از حقوقی حمایت پیشینه ـ2

 هیچ در 1332 سال در ایرایانه جرائم قانون تصویب زمان تا ایران حقوق در

 ترینکم دیگر قانونی مقررات یا فکری مالکیت حقوق با مرتبط مقررات از یک

 مشمول آثار مورد در خواه ،آن از حقوقی حمایت نحوه و فنی تدابیر مفهوم از اثری

 چشم به مرتبط یا مجاور حقوق طریق از حمایت مورد موضوعات یامؤلف  حق

 را امنیتی تدابیر اصطالح بارناولی برای ایرایانه جرائم قانون 1 ماده خورد.نمی

 یا هاداده به مجاز غیر طور به کس هر» ماده: این موجبه ب کرد. ایران حقوق وارد

 ،است شده حفاظت امنیتی تدابیر وسیله به که مخابراتی یا ایرایانه هایسیستم

 تا پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز یک و نود از حبس به یابد، دسترسی
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 مالحظه که همانطور« شد. خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال لیونمی بیست

 جمله از محتواها داده از حمایت تنها نه ماده این در ایرانی مقنن هدف شودمی

 امنیتی تدابیر با که است مخابراتی و ایرایانه هایسیستم بلکه، فکری محصوالت

 و کیفری حقوق زاویه از نیز تدابیر این از حمایت دیگر، سوی از اند.شده حفاظت

 است. شده آغاز تهاجمی صورته ب

 حقوق نقض از جلوگیری برای ناظر فنی تدابیر از حمایت المللیبین سطح در

 توسط و افزارهانرم یا ایرایانه هایبرنامه مورد در باراولین برای فکری مالکیت

 هایبرنامه از حقوقی حمایت به راجع 1111 می 14 مورخ اروپایی دستورالعمل

 دستورالعمل، این 7 ماده 1 بند )پ( قسمت است. شده بینیپیش ایرایانه

 یا درآوردنگردش به قبال در مناسب تدابیر کندمی مکلف را عضو کشورهای

 کردنخنثی یا مجاز غیر حذف تسهیل هاآن هدف تنها که ابزارهایی کردنتجاری

 کاره ب ایرایانه برنامه یک از حمایت یبرا احتماالً که است فنی تدابیر گونه هر

 نیز یادشده دستورالعمل 7 ماده 3 بند موجبه باتخاذ کنند.  ،شوندمی گرفته

 قسمت در یادشده وسایل توقیف خود قوانین در توانندمی همچنین عضو کشورهای

 5.کنند بینیپیش را 1 بند )پ(

 هاآن در فنی تدابیر از حقوقی حمایت که المللیبین اسناد از گروه دومین

 زمینه در فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات ،گرفته قرار حکم مورد صراحتاً

 جهانی سازمان معاهده 11 ماده راستا، این در است. مرتبط حقوق ومؤلف  حق

 سال Wipo Copyright Treaty (WCT)مؤلف  حق به راجع فکری مالکیت

 و اجراها به راجع فکری لکیتما جهانی سازمان معاهده 13 ماده و 1112

 سال Wipo Performance and Phonograms Treaty (WPPT) هاآوانگاشت

 کرده مکلف را عضو کشورهای ،«فنی تدابیر به راجع تعهدات» عنوان تحت 1112
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 تدابیر سازیخنثی با مقابله برای مؤثر اجراهای ضمانت و مناسب حقوقی حمایت

 به راجع حقوق صاحبان یا اجراکنندگان ان،پدیدآورندگ توسط که مؤثر فنی

 برن کنوانسیون و معاهده این نتیجه در حقوقشان اعمال چارچوب در هاآوانگاشت

 یا اجراکنندگان آثار، پدیدآورندگان توسط که اعمالی با مقابله و شودمی اتخاذ

 اجرای و اندنشده شمرده مجاز قانون یا هاآوانگاشت به راجع حقوق صاحبان

 انجام دهند. ،سازدمی محدود را آثار به نسبت وقشانحق

 بینیپیش را فنی تدابیر از حمایت لزوم صراحتاً که المللیبین سند سومین

 حق هایجنبه برخی سازییکنواخت به راجع 6221 اروپایی دستورالعمل کرده،

 این 2 ماده اول قسمت است. اطالعاتی جامعه در مرتبط حقوق ومؤلف 

 قبال در مناسب حقوقی حمایت باید عضو کشورهای» دارد:می مقرر لدستورالعم

 هدفی چنین کهاین از آگاهی با شخص که مؤثر فنی تدابیر گونه هر سازیخنثی

 امر این از توانستهمی وی کهاین اثبات برای معتبر دالیل یا کندمی تعقیب را

 کشورهای ماده مینه دوم قسمت «کنند. اتخاذ ،است دست در باشد داشته آگاهی

 توزیع، واردات، ساخت، قبال در مناسب حقوقی حمایت سازدمی متعهد را عضو

 ابزارها، داشتنروش یا اجاره و همچنین در اختیارف برای تبلیغ یا اجاره فروش،

 مؤثر فنی تدابیر گونه هر کردنخنثی هاآن از هدف که خدماتی انجام و محصوالت

 اروپایی هایدستورالعمل برخالف بحث مورد لعملدستورا آورند. عمله ب ،است

 موضوعات و آثار همه شامل افزارها،نرم از حقوقی حمایت به راجع 6221 و 1111

 شود.می ایرایانه هایبرنامه جمله از هنری و ادبی مالکیت حقوق در حمایت مورد

 فنی تدابیر از حقوقی حمایت لزوم به آن در که المللیبین سند چهارمین

 فکری مالکیت جهانی سازمان 6216 سال ژوئن 62 مورخ معاهده شده، تصریح

 تا که معاهده این است. پکن معاهده به معروف تصویری ـ صوتی اجراهای به راجع
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امضا  را آن فرانسه و ایتالیا آمریکا، متحده ایاالت جمله از دنیا کشور 43 کنون

 مقررات «فنی تدابیر به راجع تعهدات»خود تحت عنوان  15اند، در ماده کرده

 حقوق ومؤلف  حق زمینه در فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات 1112 سال

موضوع حمایت در معاهده پکن  که تفاوت این با ؛است کرده تکرار عیناً  را مرتبط

 کنوانسیون به و هستند حوزه این اجراکنندگان و تصویری ـ صوتی آثار اجراکنندگان

 یگری نیز ارجاع نداده است.خاص د معاهده یا

معاهده پکن  15خصوص ماده  در عضو کشورهای مشترک اعالمیه به توجه با

 یا ،اجراکنندگان یا ثارآاجراکنندگان  توسط که «فنی تدابیر»، اصطالح 6216

 و اجراها به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان معاهده مشمول اشخاص توسط

 تمامی یعنی، شود تفسیر موسع ایگونهه ب دبای شودمی اتخاذ ،2هاآوانگاشت

دگان، دارندگان نماین شامل کنند،می عمل هنرمندان نامه ب که را اشخاصی

 که اشخاصی و خدمات دهندگانارائه یا کنندگانگیرندگان، تولیدلیسانس یا انتقال

 با اجراها یا آثار اجراهای از و کنندمی فعالیت رادیویی پخش یا ارتباطات بخش در

 معاهده در هرچند ،گیرد برکنند، درمی استفاده حقوق صاحبان اجازه به توجه

 از تفسیری چنینمؤلف  حق به راجع 1112 سال فکری مالکیت جهانی سازمان

 آثار مورد در را اعالمیه این مفاد توانمی راحتیه ب اما ،شودنمی دیده فنی تدابیر

 ،آمده اعالمیه این در آنچه زیرا ،کرد الاعم نیز افزارهانرم جمله از هنری و ادبی

اذ تدابیر فنی اتخ در حقوق صاحبان مقام مئقا نوعی به که است اشخاصی توصیف

 است. تأثیرحمایت در این مورد بی مورد اثر یاهستند و نوع موضوع 

 مورد آثار از حفاظت با مرتبط فنی تدابیر آن در که یالمللبین سند ترینتازه

 تسهیل دسترسی»ناظر بر  6213ژوئن  67فته، معاهده مراکش مورخ توجه قرار گر

 آثار چاپی متون خواندن مشکالت سایر دارای اشخاص و بینایانکم و نابینایان



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 00 

ری
 هن

 و
بي

 اد
ت

كی
مال

ق 
قو

 ح
لي

یتا
یج

ت د
یری

مد
 

 فکری مالکیت جهانی سازمان مدیریت تحت که معاهده این است.« منتشرشده

 به ار خود 7 ماده اندپیوسته آن به کشور 33 از بیش تاکنون و شده امضا

 تعریفی معاهده این است. داده اختصاص« حمایتی فنی تدابیر با مرتبط تعهدات»

 تدابیر این از حقوقی حمایت محدوده صرفاً و است نیاورده عمله ب فنی تدابیر از

 است. کرده مشخص را

 فنی تدابیر انواع ـ3

 دارد، اختیاری جنبه کامالً آثار از حمایت و حفاظت برای فنی تدابیر از استفاده

 هایدستورالعمل و فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات اساس برها دولت هرچند

 بینیپیش و فنی تدابیر از حقوقی حمایت به متعهد، گذشت که شرحیه ب اروپایی

 (م. 6225 ،دولیان). هستند آن با مقابله برای مؤثر اجراهای ضمانت

 دسترسی کنترل هاآن از هدف که تدابیری به توانمی را فنی تدابیر کلی طور به

 بندیتقسیم ،هستند هاآن از استفاده کنترل بر ناظر که تدابیری همچنین و آثار به

 هزارهرایت کپی قانون 1621 ماده در قانونگذار آمریکا، متحده ایاالت در کرد.

 تفکیک به قائل استفاده کنترل و دسترسی کنترل بر ناظر تدابیر بین دیجیتال

 خنثی یا زدنیاد شده دور 1621ماده  a بند که حالی در حقیقت، در .است شده

 خصوص در حکمی چنین ماده همان b بند کرده، ممنوع را فنی تدابیر سازی

 هدف که است شده استنباط تفکیک این از ندارد. وجود استفاده کنترل تدابیر

 یری،تفس چنین مستند است. بوده 7منصفانه استفاده حفظ آمریکایی مقنن

 هدف با تفکیکی چنین آن، اساس بر که است آمریکارایت کپی اداره دیدگاه

 گرفته صورت ،باشد برخوردار منصفانه استفاده توانایی از جامعه کهاین تضمین

 شرایطی تحت تواندمی اثر یک کردنکپی که آنجا از دیدگاه، این برابر است.

 کپی مانع که را فنی تدابیر ردنکخنثی 1621 ماده ،شود تلقی منصفانه استفاده
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 البته (.ش 1316) مطلق موسوی ابراهیمیدس، است نکرده منع ،شوندمی کردن

 شود.نمی مشاهدهمؤلف  حق نظام و یالمللبین مقررات در تفکیکی چنین

ه ب و فکری مالکیت حقوق مدیریت زمینه، چهار در شدهتدابیر فنی دوگانه یاد

 رود.می کار به پیشگیری و هویت احراز استفاده، ودهمحد مؤلف، حق زمینه در ویژه

 1استگانوگرافی ،3رمزنگاری هایروش حول زمینه این در اصلی و پایه هایفناوری

به طور  ادامه در است. متمرکز 12سنجیاصالت و هویت احراز و سازی()نهان

 .است فتهگر قرار مطالعه مورد هاآن با مرتبط هایفناوری و مذکور تدابیر اجمال

 کمک به نظر مورد اطالعات آن طی که است فرآیندی :11رمزنگاری -1-3

 به یا انسان، توسط درک قابل غیر و ریخته درهم صورت به ریاضی پیچیده توابع

 را آن و شود محافظت اطالعات از طریق اینز شود تا امی بدل شده رمز عبارتی

 و است برخوردار طوالنی بسیار سابقه از رمزنگاری .دارند نگه شخصی و محرمانه

 است. شده ارائه و ابداع رمزنگاری برای مختلفی و متعدد هایالگوریتم حال به تا

 دو یا یک از است ممکن هاالگورریتم این از ایدسته کلی، بندیطبقه یک در

 نمایند. استفاده اطالعات رمزگشایی یعنی ،آن عکس و رمزنگاری برای کلید

 رمزگشایی قابل کلید، داشتندرآمده تنها با در اختیاررمز به اطالعات رمزنگاری

زنگاری به دو نوع رم هایالگوریتم کلی، بیان در شود.می مجدد خواندن قابل و

 عمومی کلید» ا مبتنی برو ی« 16/ متقارنکلید خصوصی )محرمانه(»کلی مبتنی بر 

رمزنگاری و رمزگشایی های دسته اول برای شوند. الگوریتمتقسیم می «13نامتقارن یا

 نمایند.می استفاده کلید یک از تنها

 آثار از حمایت وظیفه که دیگری هایسامانه در رمزنگاری فناوری عمل، در

)اداره  شود. می استفاده و یکپارچه هاآن با و تلفیق ،دارند عهده بر را حمایت مورد

 م.( 6226عالمت تجاری ایاالت متحده آمریکا، 
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 به نیاز نامتقارن، رمزنگاری روش از استفاده عملی زمینه نشدفراهم برای

 تعلقتأیید  همچنین و عمومی کلید و خصوصی کلید تولید برای مرجعی وجود

 کلید زیرساخت بستر منظور این به است. معین شخص به خصوصی کلید یک

 اندازی شده است.راه ایران در 14عمومی

 حاکمیتی مرجع دو است، فعلی بحث از خارج که دالیلی به حاضر حال در

به طور  کدام هر تجارت و معدن صنعت، وزارت و مرکزی بانک یعنی، مختلف

 و مالی سساتؤم و هابانک استفاده برای یکی ترتیب به را زیرساخت این جداگانه

 و هابنگاه ها،شرکت استفاده برای دیگری و سرمایه و پول بازار و اعتباری

 اند.نموده اندازیراه اصناف و زرگانیبا و تولیدی هایسسهؤم

 احراز برای استفاده مورد هایفناوری :سنجی اصالت و هویت احراز -2-3

 آنان، استفاده مورد هایدستگاه و تجهیزات شناسایی همچنین و کاربران هویت

 و حفاظتی نقش که مدرن هایسامانه و دیجیتال فضای در ایعمده عناصر

 کاربران کنترل در متداول هایروش از یکی شوند.می محسوب ،دارند حمایتی

 کاربر توسط ستفادها مورد دستگاه با مرتبط 15اینترنتی آدرس از استفاده شبکه،

 ود.شمی ناختهش 12نام همین به که است

 فضای در کاربر هویت احراز برای که است دیگری ابزار دیجیتال گواهی

 اشاره آن خدمات و عمومی کلید اختزیرس توضیح در و شودمی استفاده دیجیتال

 صادر دیجیتال گواهی اشخاص برای گواهی، صدور دفاتر .شد آن به کوتاهی

 کلید اعتبار ختاری وی، عمومی کلید گواهی، دارنده نام آن، در که نمایندمی

 صادرکننده دیجیتال یامضا و گواهی سریال شماره گواهی، صادرکننده نام عمومی،

 (ش. 1316، المللی سازمان ملل متحدکمیسیون حقوق تجارت بین) دارد. وجود گواهی
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 طوالنی سابقه از اطالعات سازیپنهان :سازیپنهان یا سازینهان -3-3

 برای گذشته هایزمان در که دارد قدیم یونان در ریشه شیوه این است. برخوردار

 نمودند.می ادهاستف مختلف طرق به آن پوشش و کردنپنهان هایروش از پیام تبادل

 هایروش فکری، آثار از حمایت منظور به جمله از و دیجیتال دنیای در امروزه

 تقسیم قابل زیر شرح به عمده زمینه دو به آن کاربرد به بنا اطالعات سازیپنهان

 م.( 1113 ،کاشین): است

 .کردن()نهان اطالعات شناسایی و کشف از جلوگیریـ 

 .اثر( گذاری)عالمت عاتاطال حذف برابر در حفاظتـ 

 فناوری دو به خود که است شده ارائه اینوآورانه هایتکنیک زمینه این در

 :قابل تقسیم است «فینگرپرینتینگ» و «واترمارکینگ» به موسوم

 شوند.می گذاریعالمت یکسانی روش به اثر عناصر همه که واترمارکینگـ 

 گذارییک به طور مشخصی عالمت رفینگرپرینتینگ که عناصر اثر شناسایی و هـ 

 شود.می

 حفظ برای برای دو هر )اِستگانوگرافی( سازینهان و رمزنگاری هایروش

 هر رمزنگاری، در که است آن دو این عمده تفاوت .مناسبند اطالعات محرمانگی

 گیرند،می تماس یکدیگر با محرمانه طور به طرفین که باشد مطلع است ممکن کسی

 و ماندمی پنهان بقیه چشمز سازی، اطالعات محرمانه اوش نهانر از ادهاستف با اما

 شود.نمی مطلع طرف دو محرمانه ارتباط از کس هیچ قعوا در حالت بهترین در

 مناسب نیست، استفاده قابل رمزنگاری که مواردی برای را سازینهان ویژگی این

 .سازدمی

 مباحث مناسب پوشش زمینه اًنوع امروزی، سازینهان نوآورانه هایتکنیک

 آثار از استفاده و توزیع با مرتبط مدیریتی هایدغدغه و موضوعات نیز و امنیت
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 شدهابداع هایروش با مثال عنوان به آورد.می فراهم را شدهگذاریعالمت و دیجیتالی

 با همراه را دیجیتالی اثر توانمی 13فینگرپرینتینگ و 17واترمارکینگ زمینه در

 و حذف امکان که نمود امتزاج و گذاریعالمت نحوی به آن از هاییمشخصه

 یک اطالعاتی فایل ،ترتیب این به نباشد. میسر اثر خود از هامشخصه جداسازی

 این به بود. خواهد دست در آن از نظر مورد هایمشخصه و اثر از مرتبطی و پارچه

 اثر، ردیابی امکان ضرورت، به بنا و هافناوری این از گیریبهره سایه در ترتیب،

 شود.می میسر دست این از موضوعاتی و شدهکپی اثر صاحب شناسایی

 و أمنش درباره اطالعاتی برگیرندهدیجیتالی در شکل ابتدایی آن، در واترمارک

 با تقریباً تواندمی دیجیتالی مارک واتر است. اطالعات مقصد و وضعیت اثر، أمبد

 ایجاد بدون 11شدنیپخش و تصویری صوتی، انواع املش دیجیتالی داده نوع هر

 آن، کیفیت تغییر و تداخل یا اثر اطالعات در توجهی قابل و محسوس شکل تغییر

 محسوس رفتندست از بدون اطالعات این حذف شود. سازینهان آن درون و همراه

 طریق از کپی گونه هر ،دیگر عبارت به نیست. میسر اثر کیفیت توجه قابل و

 و استفاده قابل غیر اینسخه به دستیابی معنی به آن از بخشی یا تمام ذفح

 بر بنا )که واترمارکینگ فناوری ترتیب این به بود. خواهد منجر اثر از کیفیتبی

 و واترمارک تکنیک دو هر شامل آن کلی توصیف در زیرنویس، توضیح

 و ممیزی پایش، یبرا مهمی مکانیزمبه عنوان  دتوانمی باشد(می فینگرپرینت

 فاده صاحبان این آثار قرار گیرد.است مورد دیجیتال محیط آثار سازینمایه

 کلی و عمومی واژه خاص(: معنای به ) 20حقوق دیجیتالی مدیریت -4-3

 و هافناوری به DRMS نام به آن از ناشی هایسامانه و حقوق دیجیتالی مدیریت

 ،حال این با شود.می اطالق زمینه این در افزارنرم و رایانه انمهندس دستاوردهای

 و کاربران کنترل دسترسی، کنترل امکان حفاظتی، و حمایتی هاییسامانه برخی
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 حقوق دیجیتالی مدیریت بهتوان می آن از که سازندمی میسر را ردیابی عملیات

، رفت سخن آن از پیشین بندهای در که فنی تدابیر کرد. تعبیر خاص معنای به

 مدیریت شود.می گرفته اشتباه خاص معنای به حقوق دیجیتالی مدیریت اب اغلب

 نمایش استفاده، سازدمی قادر را حقوق صاحبان اخیر مفهوم به حقوق دیجیتالی

 یا کردنکپی از ممانعت منظور اینجا، در کنند. ممنوع یا مجاز را آثارشان تکثیر یا

 هر حقوق مدیریت که است میسیست گیریبه کار بلکه، نیست مجاز غیر استفاده

 ممکن آثار هایکپی یا هااستفاده کنترل طریق از را حقی صاحب یا پدیدآورنده

 و کنندگان توزیع حقوق، صاحبان بین ارتباط برقراری سیستمی چنین سازد.می

 (م. 6215 ،بیتان) کند.می عملی را کاربران

 

 آن از ایتحم وپیشینه حقوقی نظام با مرتبط اطالعات مفهوم ـ ب

 در که مفهومی به حقوقی نظام با مرتبط اطالعات از حمایت ایران حقوق در

 و معاهدات به مراجعه نیز زمینه این در نتیجه در ندارد. پیشینه ،آمد خواهد ادامه

 شده عضو کشورهای داخلی حقوق وارد هاآن مقررات که المللیبین هایکنوانسیون

 رسد.می نظره ب ناگزیر ،است

 حقوقی نظام با مرتبط اطالعات از حمایت مفهوم ـ1

 مالکیت جهانی سازمان 1112 سال معاهدات 11 و 16 مواد 6 بند به توجه با

 نظام با مرتبط اطالعات از منظور مرتبط، حقوق ومؤلف  حق به راجع فکری

 حقی گونه هر صاحب اثر، پدیدآورنده اثر، شناسایی با مرتبط اطالعات» 61حقوقی

 نمایانگر کد و شماره گونه هر و اثر از استفاده هایشیوه و شرایط اثر، به نسبت

 اثر یک نسخه به اطالعات این از کدام هر که صورتی در ،شودمی اطالعات این

 12 ماده در عیناً تعریف این «شود. ظاهر عموم به اثر انتقال هنگام یا بوده پیوست
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 به راجع فکری مالکیت انیجه سازمان 6216 سال ژوئن 62 مورخ پکن معاهده

 است. شده تکرار تصویری ـ صوتی اجراهای و آثار اجراهای

 برخی سازیهماهنگ به راجع 6221 می 66 مورخ اروپا اتحادیه دستورالعمل

د تعریف مشابهی خو 7 ماده 6 بند در نیز مرتبط حقوق ومؤلف  حق هایجنبه

 اطالعات گونه هر حقوقی، نظام با مرتبط اطالعات از منظور» ارائه کرده است:

 مورد موضوعات سایر یا اثر شناسایی که است حقوق صاحبان توسط شدهارائه

 دستورالعمل سوم فصل در مقرر خاص حقوق یا دستورالعمل این در مقرر حمایت

 این سازد. ممکن را دیگری حق صاحب هر یا آورندهپدید توسط ،1/1112 اروپایی

 سایر یا آثار از استفاده هایشیوه و شرایط هب راجع اطالعات همچنین عبارت

 یک بند شود.می اطالعات این معرف کد یا شماره نیز و حمایت مورد موضوعات

 پیوست اثر یک نسخه به اطالعاتی عناصر از کدام هر که شودمی اعمال زمانی فوق

 رالعملبوده یا هنگام انتقال اثر یا موضوعات مورد حمایت به عموم مقرر در این دستو

 .«، ظاهر شود1/1112العمل اروپایی دستور سوم فصل در مقرریا حقوق خاص 

 برای «حقوقی نظام با مرتبط اطالعات» که شودمی روشن پیشین تعاریف از

 :باشد زیر شرایط دارای باید حداقل گیرد قرار قانونی حمایت مورد کهاین

 سازد؛ ممکن را هاآن قحقو صاحبان یا حمایت مورد موضوعات یا اثر شناسایی ـ

 که مواردی به )ناظر باشد پیوست حمایت مورد موضوعات یا اثر هاینسخه به ـ

 گیرد(؛می قرار عموم اختیار در یا شودمی توزیع و تکثیر فیزیکی هایقالب در اثر

 به )ناظر شود ظاهر عموم به حمایت مورد موضوعات یا اثر ارائه هنگامـ 

 شودمی توزیع یا تکثیر برخط دیجیتالی هایمحیط یا سایبر فضای در اثر که مواردی

 گیرد(.می قرار عموم اختیار در یا
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 حقوقی نظام با مرتبط اطالعات از حمایت پیشینه ـ2

 حقوقی نظام به راجع اطالعات از مشخصبه طور  که یالمللبین اسناد اولین

 رایت()کپی مؤلف حق به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات اندگفته سخن

 11و  16 مواد ترتیبه ب است. 1112 سال مصوب دو هر هاآوانگاشت و اجراها و

 «حقوقی نظام با مرتبط اطالعات به راجع تعهدات»این دو معاهده تحت عنوان 

 زمینه این در مؤثر و مناسب اجراهای ضمانت کندمی متعهد را عضو کشورهای

 آسیب هدف با که اعمالی ماده دو این از یک هر 1 بند به توجه با کنند. بینیپیش

 کنوانسیون و معاهدات این در شدهبینیپیش حقوق به تسهیل سازی،زمینه رساندن،

به طور  اعمال این بود. خواهند اجراها ضمانت این مشمول ،گیرد انجام برن

 از: عبارتند مشخص

 الکترونیکی شکل هب که حقوقی نظام به راجع اطالعات گونه هر تغییر و حذف ـ

 باشد؛ شده ارائه

 هاینسخه یا آثار عموم به انتقال یا رادیویی پخش توزیع، هدف با صادرات توزیع، ـ

 الکترونیکی شکل هب شدهارائه حقوقی نظام با مرتبط اطالعات کهاین از آگاهی با آثار

 ن حقوق( حذف یا تغییر یافته است.)صاحبا اجازه بدون

 اتخاذ آنان داخلی قوانین در عضو کشورهای توسط باید که اجراهایی ضمانت

اقدامات  که است صورتی در اجراها ضمانت اعمال اوالً :است همراه شرایطی با ،شود

 شخص که باشد دست در معتبری دالیل یا گیرد انجام آگاهانه باال در شدهیاد

 شود.می قوقیح نظام با مرتبط اطالعات نقض به منجر او عمل ،دانستهمی مرتکب

 این بحث، مورد معاهدات 11 و 16 مواد 1 بند تصریح به توجه با دیگر، سوی از

 انت اجراها مدنی هستند نه کیفری.ضم
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 مورد موضوعات و آثار همه معاهده دو این که آنجا از کرد نشانباید خاطر

 اطالعات نقض تردید بدون گیرد،می دربر را مجاور حقوق و مؤلف حق توسط حمایت

 شود.می شامل نیز را ایرایانه هایبرنامه یا افزارهانرم حقوقی نظام با مرتبط

 نظام با مرتبط اطالعات از حمایت روشنی هب که دیگری مهم یالمللبین سند

 6221 می 66 مورخ اروپا اتحادیه دستورالعمل ،داده قرار حکم مورد را حقوقی

 برابر است. مرتبط حقوق وف مؤل حق هایجنبه برخی سازییکنواخت به راجع

 حقوقی هایحمایت ،بود خواهند مکلف عضو کشورهای دستورالعمل، این 7 ماده

 منجر اقدامات حقوق صاحبان اجازه بدون و آگاهانه که اشخاصی قبال در مناسب

 این در آورند. عمله ب ،شوندمی مرتکب را حقوقی نظام با مرتبط اطالعات نقض به

 سال معاهده دو در که است همان اًناقض این اطالعات، دقیق اَعمال دستورالعمل،

 بینی شده است.پیش فکری مالکیت جهانی سازمان 1112

 با کهاین اول: رسدمی نظره ب مفید نکته دو یادآوری دستورالعمل این مورد در

 حق توسط حمایت مورد آثار همه آن، قلمرو دستورالعمل، این 6و 1 مواد به توجه

 نتیجه در و است داده هایپایگاه و ایرایانه هایبرنامه یا افزارهانرم جمله ازمؤلف 

ای رایانه اثر هر شامل حقوقی نظام با مرتبط اطالعات از حمایت به راجع مقررات

 از فقط که فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات برخالف دوم ؛شودیادشده می

ه ب اروپا اتحادیه 6221 سال لعملدستورا گویند،می سخن مدنی اجراهای ضمانت

 هایحمایت» از عبارت، این حذف با و «مدنی اجراهای ضمانت» عبارت جای

رسد دستورالعمل می نظره ب که ایگونهه ب ،است گفته سخن «مناسب حقوقی

 باز کیفری اجراهای ضمانت اعمال برای را کشورها دست بوده صدداروپایی در

 سازمان معاهدات اروپا، اتحادیه عضو کشورهای بیشتر کهاین به توجه با بگذارد.

 دستورالعمل مقررات است ممکن اند،کرده امضا نیز را فکری مالکیت جهانی
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 نظره ب فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات در مقرر تکلیف با مغایر اروپایی

 رناظ فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات زیرا ،نیست چنین واقع در ولی ،برسد

 هایحمایت بینیپیش برای را عضو کشورهای حقوق و است حداقلی هایحمایت به

 است، بدیهی کند.نمی نفی مرتبط حقوق دارندگان و فکری آثار صاحبان از بیشتر

 شوند.می تلقی مدنی هایحمایت از مؤثرتر موارد بیشتر در کیفری هایحمایت

 نظام با مرتبط اطالعات از حصری و روشن صورته ب که یالمللبین سند آخرین

 6216 سال ژوئن 62 مورخ معاهده کرده، حمایت فکری مالکیت با مرتبط حقوقی

 تصویری ـ صوتی اجراهای و آثار اجراهای به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان

 به راجع تعهدات» عنوان تحت معاهده این 12 ماده است. پکن معاهده به معروف

 مالکیت جهانی سازمان معاهدات 11 و 16 مواد قرراتم تقریباً «حقوقی نظام

 هایتفاوت و کرده تکرار را مرتبط حقوق ومؤلف  حق مورد در 1112 سال فکری

 به 6216 سال و 1112 سال فکری مالکیت جهانی سازمان مقررات بین یئجز

 شود.می مربوط تصویری ـ صوتی اجراهای و آثار اجراهای هایویژگی

 

 ی حمایت حقوقی از تدابیر فنیهامحدودیت ـ ج

 به توجه لزوم با عمدتاً که شده رو هب رو ییهامحدودیت با فنی تدابیر از حمایت

 ادامه، در ،هامحدودیت این تردقیق مطالعه برای شود.می توجیه ثالث اشخاص حقوق

 پردازیم.می پیشرفته یکشورها برخی داخلی حقوق و المللیبین مقررات بررسی به

 فکری آثار از مجاز هایبرداریهرهب ـ1

 یالمللبین مقررات بیشتر در فنی تدابیر اتخاذ برای که ییهامحدودیت از یکی

 آثار از نفعذی اشخاص استفاده مانع یادشده تدابیر که است این ،شده بینیپیش
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 مادی حقوق مستثنیات وها محدودیت چارچوب در افزارینرم و هنری و ادبی

 .شودن پدیدآورنده

 معاهده 16 ماده خصوص در عضو کشورهای مشترک اعالمیه زمینه این در

تأکید  میالدی 1112 سال 66مؤلف حق به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان

 تدابیر به راجع )تعهدات 16 ماده از تفسیری نباید عضو کشورهای که کندمی

 بدون باشد. اشتهد منافات معاهده این در شدهشناخته حقوق با که بکنند فنی(

 حقوق یهامحدودیت معاهده 12 ماده به توجه با حقوق این از یکی تردید

 آورنده است.پدید مادی حقوق مستثنیات عبارتی هب یا انحصاری

 سال می 66 مورخ اروپا اتحادیه دستورالعمل 4 ماده در فوق، در یادشده نکته

 در مرتبط حقوق ومؤلف  حق هایجنبه برخی سازییکنواخت» به راجع 6221

 کشورهای ماده، این موجب به است. شده تکرار بیشتری صراحت با «اطالعاتی جامعه

نفع ذی اشخاص مانع فنی تدابیر کارگیری به تا کنند اتخاذ مناسب تدابیر باید عضو

 شدهبینیپیش انحصاری( )حقوق یهامحدودیت یا مستثنیات از برداریبهره در

 نشود. ملی قانون توسط

 و نابینایان دسترسی تسهیل» بر ناظر 6213 ژوئن 67 مورخ مراکش معاهده

« منتشرشده آثار چاپی متون خواندن مشکالت سایر دارای اشخاص و بینایانکم

 داده اختصاص« حمایتی فنی تدابیر با مرتبط عهداتت» به که خود 7 ماده در نیز

 برای مؤثر اجراهای ضمانت اتخاذ به عضو کشورهای حقوق برتأکید  ضمن، شده

نفع ذی اشخاص حمایت این که کندمیتأکید  فنی تدابیر سازیخنثی با مقابله

 وها محدودیت از برداریبهره از را خواندن( در ناتوانان و بینایانکم )نابینایان،

معاهده تحت  16ماده  سازد.نمی محروم معاهده در شدهبینیپیش مستثنیات

 که: کندمی تصریح راستا همین در نیز« مستثنیات و هامحدودیت سایر»عنوان 



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 44 

الم
رک

ر ز
ستا

 

 ملی قوانین در دتوانمی عضو کشور هر که کنندمی توافق عضو کشورهایـ 1»

 معاهده این در آنچه بر عالوهمؤلف  حق زمینه در مستثنیاتی وها محدودیت خود

 هاتمحدودی به حاضر معاهده ـ6 کنند؛ وضع نفع،ذی اشخاص نفع به شدهبینیپیش

 آسیبی، شده وضع ناتوان اشخاص نفع به ملی قوانین موجبه ب که مستثنیاتی و

 «کند.نمی وارد

 دتوانمین فنی تدابیر که شودمی استنباط باال در شدهیاد 16و  7از جمع مواد 

 به متون خواندن در ناتوان اشخاص سایر و بینایانکم نابینایان، دسترسی مانع

 و هنری و ادبی آثار پدیدآورندگان مادی حقوق مستثنیات وها محدودیت

 )اشخاص مزبور اشخاص که است این ماده دو این مخالف مفهوم شود. افزارینرم

 نادیده را فنی تدابیر مجاز هایبرداریبهره برای ندتوانمی معاهده( موضوعنفع ذی

 مقررات یرسا با مراکش معاهده مقررات تفاوت تنها کنند. خنثی را آن یا و بگیرند

 نابینایان،نفع ذی اشخاص از منظور مراکش معاهده در که است این بحث مورد

 برند.می رنج بینایی در ناتوانی از که هستند اشخاصی و بینایانکم

 هزارهرایت کپی قانون 1621 ماده f بند اساس بر نیز آمریکا حقوق در

 ایرایانه برنامه از ونیقان استفاده حق که کاربری میالدی، 1113 سال 63دیجیتال

 به نسبت ،شده ذکر ماده این در که شرایطی تحت دتوانمی ،کرده تحصیل را

 منظور بدین و کند اقدام برنامه این کردنکامپایلدی یا معکوس مهندسی

 نقض موجب کهاین بر مشروط ،کند خنثی را آن یا بزند دور را فنی تدابیر دتوانمی

 .(ش 1316موسوی مطلق، ). نشود ونقان آن موجبه برایت کپی

 منظور بدین اگر حتی حقوق، صاحبان و پدیدآورندگان نیز سوییس حقوق در

 مانع ندتوانمین باشند، برده بهره فنی تدابیر کنندهخنثی افزارهاینرم و ابزارها از

 اند.آورده دسته ب قانونی طرق از را آثار از استفاده حق که شوند کاربرانی استفاده
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. باشد قانون یا قرارداد از ناشی که است این از اعم قانونی استفاده از منظور

 (م. 6214 ،میگلیوز)

 ثالث اشخاص حقوق سایر ـ2

 هایاستفاده به آسیب موجب نباید کهاین بر عالوه فنی تدابیر از حقوقی حمایت

ه ب ثالث اشخاص برای که حقوقی سایر به ،شود ایرایانه افزارهاینرم کاربران مجاز

 مقررات در موضوع این سازد. وارد خللی شدهشناخته مختلف مقررات موجب

 مطالعه مورد آمریکا متحده یاالتا و فرانسه کشور دو داخلی حقوق و یالمللبین

 است. شده واقع

 زمینه در اروپایی و یالمللبین مقررات :اروپایی و المللیبین مقررات -1-2

 اشخاص حقوق رعایت لزوم زمینه در صریح مقررات ویحا فکری مالکیت حقوق

  است. فنی تدابیر از حقوقی حمایت هدف که زمانی است ثالث

 معاهده عضو کشورهای مشترک اعالمیه :قراردادی مقررات برتری -1-1-6

 اجراهای به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان 6216 سال ژوئن 62 مورخ پکن

 که را مواردی معاهده آن 15 ماده خصوص در ریتصوی ـ صوتی اجراهای و آثار

 مقررات نیز و قرارداد نتیجه در جمله از ،شده شناخته مجاز اجراها از استفاده

 است. کرده مستثنا ماده این حکم از را ملی قوانین

 از حقوقی حمایت به راجع 6221 و 1111 اروپایی هایدستورالعمل 3 ماده

 دستورالعمل این مقررات» دارد:می مقرر خصوص ینا در نیز ایرایانه هایبرنامه

 ناسالم، رقابت تجاری، هایعالمت اختراع، هایپروانه با مرتبط قانونی مقررات سایر

 این «سازد.نمی منتفی را قراردادها حقوق یا هاهادینیمه از حمایت تجاری، اسرار

 6221 می 66 خمور اروپا اتحادیه دستورالعمل 1 ماده آخر عبارت از محدودیت

 جامعه در مرتبط حقوق ومؤلف  حق هایجنبه برخی سازییکنواخت به راجع
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 دستورالعمل این مقررات» ،ماده این اساس بر شود.می استنباط نیز اطالعاتی

 نفی را قراردادها حقوق و هامدل ،هاطرح ،عالئم اختراعات، به راجع، مقررات

 تصریح یادشده دستورالعمل 2 ادهم 4 بند سوم قسمت عالوه، هب «کند.نمی

 حمایت مورد موضوعات یا آثار مورد در فنی تدابیر با مرتبط مقررات که کندمی

 ایگونه به گرفته، قرار عموم اختیار در طرفین بین قراردادی مقررات به توجه با که

 آن به کندمی انتخاب خود که دلخواهی زمان و مکان در دتوانمی فردی هر که

 شود.داشته باشد، اعمال نمی ترسیدس

 اروپا اتحادیه دستورالعمل 1 ماده به توجه با :خصوصی حریم رعایت -6-1-6

 حقوق و مؤلف حق هایجنبه برخی سازییکنواخت به راجع 6221 می 66 مورخ

 اختراعات، به ناظر قواعد دستورالعمل این مقررات» اطالعاتی: جامعه در مرتبط

 بدون «کند.نمی منتفی را و... خصوصی حریم به احترام ،هامدل ،هاطرح عالئم،

 که دهدمی تشکیل را دستورالعمل از بخشی فنی تدابیر با مرتبط مقررات تردید

 شود. شخصی هایهداد یا خصوصی زندگی حریم نقض به منجر نباید هاآن اعمال

 معاهده عضو کشورهای مشترک اعالمیه در :کاال آزاد گردش تأمین -3-1-6

 ماده خصوص در 1112 سال مؤلف حق به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان

 اعمال که است آمده صراحت هب فنی(، تدابیر به راجع )تعهدات معاهده آن 16

 روشن چندان اعالمیه این منظور شود. کاال آزاد گردش مانع نباید فنی تدابیر

 بوده این هدف و ستا فکری محصوالت کاال، از منظور رسدمی نظر هب اما ،نیست

 نشود. تبدیل هاآن آزادانه گردش راه سر بر مانعی به تدابیر این اعمال که است

 المللی،بین مقررات میان در :اطالعات به دسترسی با مغایرت عدم -4-1-6

 برخی سازییکنواخت به راجع 6221 می 66 مورخ اروپا اتحادیه دستورالعمل

 مقرر خود 1 ماده در اطالعاتی جامعه در مرتبط حقوق و مؤلف حق هایجنبه
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 ،هاطرح عالئم، اختراعات، به راجع، مقررات دستورالعمل این مقررات» دارد:می

 «کند.نمی منتفی را ...و دولتی اسناد به دسترسی ،هالمد

 4 ماده 6 بند اساس بر :توزیع حق زوال بر ناظر مقررات رعایت -5-1-6

 هایبرنامه از حقوقی حمایت به راجع اروپا اتحادیه 6221 سال اروپایی دستورالعمل

 صاحب توسط اروپا اتحادیه در ایرایانه برنامه یک کپی فروش اولین» ای،رایانه

 هب سازدمی زایل اروپا اتحادیه در را کپی این توزیع حق وی اجازه با یا حق

 بند به توجه با «آن. کپی یا ایرایانه برنامه بعدی هایاجاره کنترل حق ستثنایا

 فنی تدابیر بر ناظر مقررات جمله از ماده آن مقررات دستورالعمل این 7 ماده 1

 ،نتیجه در باشد. داشته مغایرت دستورالعمل آن 2 و 5 و 4 مواد مقررات با نباید

 افزارهایینرم توزیع برای ثالث اشخاص حقوق اعمال مانع نباید فنی تدابیر از حمایت

 هب هاآن قانونی نمایندگان یا حق صاحب یا پدیدآورنده سطتو بار یک که شود

 از اخیر اشخاص توسط آن مجدد توزیع حق ،دیگر عبارت هب است. رفته فروش

 حقوق از یکی در محدودیت حقیقت در توزیع حق زوال هرچند ،است رفته بین

 از اصلی هدف ولی ،است افزارینرم آثار حقوق صاحبان و پدیدآورندگان مادی

 و افزارنرم بازار در سالم رقابت تأمین ،شد گفته پیشتر چنانچه آن رقراریب

 بر رقابت حقوق قواعد آثار از واقع در و است بازار این در انحصار ایجاد از انعتمم

 است. فکری مالکیت بر ناظر قواعد

 هاآن از هدف که است قواعدی حاوی فرانسه حقوق :فرانسه حقوق -2-2

 است. فنی تدابیر از حقوقی حمایت نگامه به ثالث صاشخا حقوق تأمین

-5 ماده پنجم قسمت فرانسه، حقوق در :ارتباطات آزادی تأمین لزوم -1-6-6

 هایمحدودیت بر را دیگری محدودیت کشور آن فکری مالکیت قانون 331

 عنوان )تحت بخش این مقررات» :ضافه کرده است. بر اساس این مادها گفتهپیش
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-2 تا 71-1 مواد از ناشی حقوقی حمایت نباید اطالعاتی( و حمایتی فنی تدابیر

 آزادی به راجع 1132 سپتامبر 32 مورخ 32-1227 شماره قانون 15 ماده و 71

 نیز انگلیس حقوق در که کنیم اضافه باید« سازد. مواجه تردید با را ارتباطات

تأکید  اطالعات هب دسترسی لزوم بر اسناد آوریجمع هایانجمن و هاکتابخانه

دیجیتالی حقوق نباید مانع دسترسی به  مدیریت که اعتقادند این بر و دارند

 (م. 6212 ،دنانکور)اطالعات از جمله اطالعات دیجیتالی شود. 

 حقوق :هابا تعامل سیستم تأمین دسترسی به اطالعات اساسی مرتبط -6-6-6

 زمینه در دیگری محدودیت ،ارتباطات آزادی با مرتبط محدودیت بر عالوه فرانسه

 331-5 ماده چهارم قسمت موجب هب است. کرده اتخاذ فنی تدابیر گیریبه کار

 کارگیری به از جلوگیری به منجر نباید فنی تدابیر» ،کشور آن فکری مالکیت قانون

 باید فنی تدابیر کنندگانعرضه شود.مؤلف  حق رعایت منظوره ب تعامل مؤثر

 در مقرر شرایط با مطابق را تعامل با مرتبط اساسی عاتاطال به دسترسی امکان

 یادشده ماده قسمت آخرین «سازند. فراهم 331-36 ماده و 331-31 ماده 1 بند

 فکری مالکیت قانون 166-2-1 ماده به نسبت ماده این مقررات که کندمیتأکید 

 شود.می اعمال نیز افزار(نرم مادی حقوق مستثنیات بر )ناظر

 منظور فوق، 331-5 ماده در اشاره مورد 36-331 ماده دوم قسمت به توجه با

 به است نویسیبرنامه هایبرای تعامل، اسناد فنی و میانجی اساسی اطالعات از

 تدابیر توسط شدهحمایت موضوع یک به ،دهد امکان فنی ابزار یک به که ایگونه

 از استفاده شرایط ایترع ضمن ـ آن به شدهپیوست الکترونیکی اطالعات به و فنی

 از یکی که همانطور مقررات این کند. پیدا دسترسی ـ حمایت مورد موضوع یا اثر

 آثار کنندگانمصرف از حمایت هدف با کرده، بیان متخصص فرانسوی حقوقدانان

 استفاده مانع فنی تدابیر گیریبه کار تا شدهتدوین افزارینرم و هنری و ادبی
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 حقوق توسط حمایت مورد موضوعات یا اثر به نسبت قانونی حقوق دارندگان

 (.م 6212، بیتان). دنشو فکری مالکیت

 از نیز دیگری موارد فوق، مورد دو بر ها: عالوهسایر محدودیت -3-6-6

 مصادیقِ از عمدتاً که شوندمی محسوب فنی تدابیر از حمایت هایمحدودیت

 مالکیت قانون در و هستند یزن پدیدآورنده مادی حقوق مستثنیات وها محدودیت

 ها،کتابخانه با مرتبط استثناهای نظیر اند؛گرفته قرار تصریح مورد فرانسه فکری

 زمینه در شده بینیپیش استثنای (،166-5 ماده 3 قسمت ) آرشیوها و هاموزه

 قسمت و 166-5 ماده دوم قسمت و 166-5 ماده سوم )قسمت پژوهش و آموزش

. (611-3 ماده دوم قسمترانجام استثنای کپی شخصی )( و س611-3 ماده دوم

 (م. 6211 ،برتراند)

 از حمایت نحوه و فنی تدابیر موضوع :آمریکا متحده ایاالت حقوق -3-2

 سال دیجیتال هزارهرایت کپی قانون در عمدتاً آمریکا متحده ایاالت حقوق در آن

 را فنی تدابیر از حقوقی حمایت قانون این 1621 ماده است. شده منعکس 1113

 باها محدودیت این رسدمی نظره ب است. کرده مواجه بیشتری یهامحدودیت با

 قابل اقتصادی هایفعالیت در دولت ترکم دخالت و فکری آثار بازار بیشتر آزادی

 است. گرفته قرار مطالعه موردها محدودیت این ترینمهم ادامه در است. توجیه

 هایمحدودیت از یکی آمریکا، متحده ایاالت حقوق در منصفانه: استفاده -1-3-6

 استفاده به مشهوررایت کپی نظام استثنای فنی تدابیر از حقوقی حمایت مهم

 دیجیتال هزارهرایت کپی قانون 1621 ماده (c) قسمت 1 بند است. منصفانه

 یاها محدودیت خسارات، جبران ماده، این در چیز هیچ: »داردمی مقرر صراحتاً

 را عنوان این تحت منصفانه استفاده جمله ازرایت کپی نقض قبال در دفاعیات

 آمریکا متحده ایاالت هایدادگاه سوی از شدهدر آرای صادر« سازد.نمی دارخدشه
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 از حمایت در منصفانه استفاده به توجه لزوم بر نیز قانون این تصویب از پس

 راستا، همین در است. هشدتأکید  فکری مالکیت حقوق دیجیتالی مدیریت

 گونه هیچ آمریکا هزارهرایت کپی قانون که اعتقادند این بر آمریکا هایدادگاه

 بود دسترس در سنتی هایشیوه نتیجه در ترپیش که منصفانه استفاده به خللی

 م.( 6211 ،آراتی). کندنمی وارد

 (d)1621 هماد :تحقیقاتی و آموزشی اتمؤسس و آرشیوها ها،کتابخانه -6-3-6

 غیر هایکتابخانه خصوص در آمریکا 1113 سال دیجیتال هزارهرایت کپی قانون

 تدابیر دورزدن ممنوعیت که است داده اجازه آموزش اتمؤسس و آرشیوها انتفاعی،

 از اثر به دسترسی امکان کهاین بر مشروط صرفاً ،نشود رعایت دسترسی کنترل

توانند ابزارهای مین ماده این موضوع شیآموز اتمؤسس نشود. فراهم دیگری طریق

 (م. 6211 ،آراتی) کنند. عرضه عموم به یا صادر یا تولید را فنی تدابیر زدندور

 رمزنگاری تحقیقات ـ3

 هب را رمزنگاری خصوص در تحقیقات بحث، مورد قانون (g)1621 ماده طبق

 ابزارهای توسعه با ااستثن این است. پذیرفته فنی تدابیر از حمایت بر استثنایی عنوان

 شود.می توجیه رمزنگاری فناوری هایپذیریآسیب و عیوب شناسایی برای فناورانه

 باید پژوهشگراوالً  :است ضروری یشرایط رعایت ،استثنا این از برداریبهره برای

 با مرتبط تدابیر زدندور ثانیاً ؛باشد کرده تحصیل قانونیبه طور  را اثررایت کپی

 ثالثاً پژوهشگر ؛های رمزنگاری ضرورت داشته باشدسی باید برای پژوهشکنترل دستر

 عمله برایت کپی دارنده از اجازه کسب برای نیت حسن بر مبتنی تالشی باید

 یا و قانون این برابررایت کپی نقض موجب عملی چنین سرانجام، و باشد آورده

 ش.( 1316 ،مطلق موسوی) نشود. ـ ماده این جزه ب ـ دیگر اعمال قابل قوانین نقض
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 کودکان از حمایت ـ4

 ضرورت دارد اجازه دادگاه دیجیتال، هزارهرایت کپی قانون (h)1621 مطابق

 کهاین بر مشروط ،بگیرد نظر در را محصول یک از بخشی یا جزء یک از استفاده

 دسترسی از جلوگیری صرفاً آن از هدف و نشود قانون این مقررات نقض موجب

ر اینترنت شود. در تفسیر بند یادشده گفته شده است که د مطالبی هب کودکان

 از جلوگیری خواهان که دهدمی قرار توجه مورد را والدینی نگرانی ،این استثنا

 ش.( 1316موسوی مطلق، ). دسترسی کودکانشان به مطالب نامناسب در اینترنت است

 شخصی حریم از حمایت ـ5

 تدابیر دورزدن آمریکارایت کپی هزاره قانون (i)1621 ماده در که استثنا این

 هایفعالیت پخش و آوریجمع به قادر فنی تدابیر که سازدمی مجاز زمانی را فنی

 باشد. سایبر فضای در حقیقی شخص یک

 آزمایش میزان امنیت سیستمـ 6

 یا ایرایانه سیستم رایانه، امنیت میزان آزمایش و تست هدف که هنگامی

 معلوم کهاین برای است. کرده اعالم مجاز را آن (j)1621 ماده ،باشد شبکه رایانه

 بگیرد نظر در باید دادگاه خیر، یا شود گرفتهبه کار  دتوانمی ییاستثنا چنین شود

به  امنیتی تدابیر ارتقای برای امنیت آزمایش این از آمدهدسته ب اطالعات آیا که

 که است شده نگهداری یا استفاده ایگونه به اطالعات این آیا و است رفتهکار 

 (ش. 1316 مطلق، موسوی) .نشود اعمال قابل قوانین نقض تسهیل موجب

 



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 47 

الم
رک

ر ز
ستا

 

 نظام با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر سازیخنثی اجراهای ضمانت ـ د

 فکری مالکیت حقوق

 حقوق حفظ بر ناظر فنی تدابیر آیندمیبرای مقابله با اشخاصی که درصدد بر

 کنند خنثی استفاده یا دسترسی از ممانعت طریق از را خویش آثار فکری مالکیت

 داخلی حقوق در سازند، اثربی را فکری مالکیت حقوق نظام با مرتبط اطالعات یا

 مطالعه به نیاز که شده بینیپیش اجراهایی ضمانت یالمللبین مقررات و کشورها

 :دارد

 المللیبین اسناد ـ1

 راجع یکی 64فکری مالکیت جهانی سازمان عاهدهم دو ،شد گفته که همانطور

 مشهور تصویری ـ صوتی اجراهای به راجع دیگری و 1112 سال 65مؤلف حق به

 سازیخنثی اجراهای ضمانت خصوص در مقرراتی حاوی 6216 پکن معاهده به

 هستند. حقوق مدیریت با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر

 ضمانت اتخاذ لزوم ،مؤلف حق به راجع فکری مالکیت جهانی سازمان معاهده

 است. داده قرار حکم مورد را فنی تدابیر کنندگانخنثی مقابل در مناسب اجراهای

 اجراهای ضمانت اندشده مکلف عضو یهادولت معاهده این 11 ماده اساس بر

 دور یا کنندمی خنثی را فنی تدابیر که اشخاصی با مقابله برای مؤثر حقوقی

 در دتوانمی که اجراهایی ضمانت انواع خصوص در ماده این نند.ک اتخاذ ،زنندمی

 وصف به توجه با ولی ،است کرده اختیار سکوت ،گیرد قرار استفاده مورد زمینه این

 ضمانت این که گفتتوان می ،شده افزوده اجرا ضمانت عبارت به که «حقوقی»

 ی باشد.تأمین اقدامات و کیفری مدنی، دتوانمی اجراها

 و فنی تدابیر با مرتبط عضو کشورهای تعهدات به پکن معاهده 12 و 15 مواد

 تعهدات عنوان تحت 15 ماده اساس بر شود. می مربوط حقوق مدیریت اطالعات
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 قبال در مؤثر و مناسب حقوقی حمایت باید عضو کشورهای» ،فنی تدابیر به راجع

 در مجریان یا اثر مجری هنرمندان سوی از که مؤثری یفن تدابیر سازیخنثی

 اجراهایشان یا آثار اجراهای علیه اعمال کردنمنظور محدوده ب حقوقشان اجرای

 هنرمندان توسط اعمال این کهاین بر مشروط کنند اتخاذ است، شده گرفتهبه کار 

 «باشد. نداده اجازه را هاآن قانون یا باشد نشده شمرده مجاز مجریان یا اثر مجری

 اجراهای ضمانت اندشده متعهد عضو کشورهای ،همعاهد این 12 ماده طبق

 اطالعات نقض به منجر اعمال آگاهانه که شخصی هر علیه بر مؤثر و مناسب حقوقی

 نقض دتوانمی اعمال این که،این به علم با دهد انجام را حقوق مدیریت با مرتبط

 تسهیل ای سازد ممکن باشد، داشته دنباله ب را معاهده این در مقرر حقوق از یکی

 داشتن ،شودمی مربوط مدنی اجراهای ضمانت به آنچه در نمایند. اتخاذ نماید،

 دتوانمی وی عمل که شود متوجه توانستهمی شخص کهاین بر مبنی معقول دالیلی

 معاهده 12 ماده اخیر عبارت از کند.می کفایت ،شود منجر نتایجی چنین به

 مدنی اجراهای ضمانت بر عالوه ندتوانمی عضو کشورهای که شودمی مشخص

 حقوق مدیریت با مرتبط اطالعات نقض با مقابله برای نیز کیفری اجراهای ضمانت

 کنند. وضع

 اروپایی مقررات ـ2

 حقوق ومؤلف  حق بر ناظر یکی مهم، دستورالعمل دو اروپا اتحادیه عرصه در

 6221 سال اروپایی دستورالعمل دیگری و 6221 سال اطالعاتی جامعه در مرتبط

 اجراهای ضمانت بینیپیش ضرورت ایهای رایانهبرنامه از حقوقی حمایت به راجع

 اند.داده قرار نظر مد را عضو کشورهای توسط زمینه این در مؤثر

 هایهجنب برخی سازیهماهنگ به راجع اروپایی دستورالعمل -1-2

 این 7 و 2 مواد در :2001 سال اطالعاتی جامعه در مرتبط حقوق و مؤلف حق
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 نظام با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر از حقوقی حمایت به ناظر که دستورالعمل

 یا تدابیر این کنندگاننقض با مقابله برای مشخصی اجرای ضمانت است حقوق

 عنوان تحت دستورالعمل این 3 ماده حقیقت، در شود.نمی دیده اطالعات

 تکالیف و حقوق تضمین اهایاجر ضمانت «اعتراض هایراه و اجراها ضمانت»

 و فنی تدابیر مورد در مشخصاً گاه که کرده مشخص را دستورالعمل از ناشی

 6221 سال دستورالعمل بود. خواهد اعمال قابل نیز حقوق مدیریت اطالعات

 اجراهای ضمانت» از فکری مالکیت جهانی سازمان معاهدات همانند اروپا اتحادیه

 اروپایی دستورالعمل رسدمی نظره ب که ایگونهه ب گفته، سخن «مناسب حقوقی

ضمانت اجراهای کیفری باز  اعمال برای را عضو کشورهای دست بوده درصدد

 بگذارد.

 هستند مکلف عضو کشورهای شده،یاد دستورالعمل 3 ماده 1 بند اساس بر

 تکالیف و حقوق به آسیب با مقابله برای مناسب اعتراض هایراه و اجراها ضمانت

 کنندهقانع و معین مؤثر، باید اجراها ضمانت این گیرند. کار به دستورالعمل از یناش

 کند:می تصریح ماده این 6 بند باشند.

 حقوقی دارندگان تا کرد خواهد اتخاذ مقتضی تدابیر عضو هایدولت از یک هر»

 وایدع بتوانند دیدهآسیب هاآن سرزمین در ارتکابی مجرمانه عمل با هاآن منافع که

 قرار مورد حسب یا موقت دستور صدور بتواند و/یا کنند طرح خسارت مطالبه

 2 ماده 6 بند در مقرر ترکیبات یا محصوالت ابزارها، یا جرم با مرتبط اموال توقیف

 «کنند. تقاضا را

 توقیف به خاصبه طور  بند این آخر قسمت شودمی مالحظه که همانطور

 3 بند سرانجام شود.می مربوط فنی تدابیر نقض یا سازیخنثی با مرتبط ابزارهای

 هاییواسطه علیه بر را توقیف دستور یا موقت دستور صدور امکان بحث، مورد 3 ماده
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 ،گیردمی قرار استفاده مورد مرتبط حقوق یا مؤلف حق نقض برای هاآن خدمات که

 دهندگانارائه ها،واسطه این بارز مثال رسدمی نظره ب است. کرده بینیپیش

 هستند. 62اینترنتی خدمات

 ایرایانه هایبرنامه از حقوقی حمایت به راجع اروپایی دستورالعمل -2-2

 استناد مورد بارها گوناگون هایمناسبت به و پیشتر دستورالعمل این :2002 سال

 را عضو کشورهای دستورالعمل، این 7 ماده 1 بند )ج( قسمت است. گرفته قرار

 آورندمی در گردش به را ابزارهایی که اشخاصی قبال در مناسب یرتداب کرده، مکلف

 هر کردنخنثی یا مجاز غیر حذف تسهیل هاآن هدف تنها که کنندمی تجاری یا

 تردیدی کنند. اتخاذ ،است ایرایانه برنامه یک از مایتح برای فنی تدابیر گونه

 کیفری و مدنی هایاجرا ضمانت اعمال دتوانمی تدابیر این جمله از که نیست

 )در فکری مالکیت جهانی سازمان هایمعاهده مبنای بر که دستورالعمل این .باشد

 مورد زمینه در کرده تالش ،است شده تهیه مرتبط( حقوق و مؤلف حق زمینه

 این از و کند ایجاد هماهنگی عضو کشورهای بین جزئی طور به هرچند بحث

 در رایتکپی از حمایت زمینه در را عضو کشورهای فکری مالکیت حقوق حیث

 (م. 6225 ،تولد) .است داده قرار تأثیر تحت الکترونیکی تجارت

 ماده 6 بند برابر عضو کشورهای به پیشنهادی مدنی اجراهای ضمانت از یکی

 در یادشده وسایل توقیف خود قوانین در عضو کشورهای که است این فوق 7

 کنند. بینیپیش را ماده این 1 بند )ج( قسمت

 انگلیس حقوق ـ3

 مدیریت که اشخاصی برای کیفری و مدنی اجراهای ضمانت انگلیس حقوق در

 به آنچه در .است شده بینیپیش ،کنند نقض را فکری مالکیت حقوق الکترونیکی

 هاطراحی ،رایتکپی قانون s296ZG ماده شود می مربوط مدنی اجراهای ضمانت
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 و قانونی تیاراخ بدون آگاهانه، که را اصیشخا انگلستان 1133 سال اختراع حق و

 سازیخنثی به اقدام ،کند تسهیل را رایتکپی نقض دتوانمی عملشان کهاین به علم با

 مدنی لحاظ هب کنند هاآن اخالل یا حقوقی نظام با مرتبط اطالعات و فنی تدابیر

 هویت اثر، مشخصات ،حقوق با مرتبط اطالعات .است شناخته یتمسؤول دارای

 به راجع اطالعات یا فکری مالکیت حق هر صاحبان یا دارندگان پدیدآورنده،

 را اطالعات این نماینده که کدی و شماره هر یا اثر از استفاده شرایط یا مقررات

 دارند قرار حمایت مورد رایتکپی نظام تحت که اتیاطالع همانند و شودمی شامل

 (م. 6225 همکاران، وکولستون ) .است شده تلقی

 ایران حقوق ـ4

 هب زمینه این در قانونی مقررات ،ایران حقوق در شد گفته ترپیش که همانطور

 استفاده با حال، عین در است. شده آغاز کیفری مقررات وضع با و تهاجمی شکل

 زیان و ضرر مطالبه برای توانمی فکری مالکیت و مدنی قوانین هایظرفیت از

 کرد. اقدام بحث مورد فنی رتدابی سازیخنثی از ناشی

 حقوق دیجیتالی مدیریت از کیفری حمایت :کیفری اجراهای ضمانت -1-4

 ایراد این با آن از قانونی تعریف فقدان بر عالوه ایران حقوق در فکری مالکیت

 ترپیش که مفهومی به را حقوق اطالعات با مرتبط نظام که است همراه اساسی

 مقررات ندارد. وجود آن به ایاشاره ترینکم ساساًا و گیردنمی بردر ،شد گفته

 سوی از و ایرایانه جرائم قانون 1 ماده در سویک از را فنی تدابیر زمینه در ریکیف

 1313 سال هنری( و ادبی )مالکیت فکری مالکیت حقوق الیحه 16 ماده در دیگر

 کرد. جستجو توانمی

 اسالمی مجازات قانون 761 ماده) ایرایانه جرائم قانون 1 ماده -1-1-4

 هاداده از حفاظت با مرتبط فنی تدابیر نقض ایرایانه جرائم قانون 1 ماده :(جدید
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 تبعیت به مقنن حقیقت، در است. شمرده جرم را مخابراتی و ایرایانه هایسیستم و

 استفاده محدوده و انواع مفهوم، کهاین بدون و سایبری جرائم اروپایی کنوانسیون از

 مالکیت حقوق با مرتبط قوانین موجبه ب قبالً و باشد شده مشخص تدابیر این از

 به اقدام ،باشند شده منع تدابیر این زدنسازی و دورخنثی از شهروندان فکری،

 خنثی نتیجه ،ایرایانه جرائم قانون 1 ماده به توجه با است. کرده آن انگاریجرم

 به دسترسی است ممکن شخص توسط شدهبینیپیش امنیتی یا فنی تدابیر کردن

 مورد هایداده از منظور باشد. هاداده یا و مخابراتی یا ایرایانه هایسیستم

 ای،حرفه تجاری، اسرار شامل دتوانمی که ستا محتوا داده ماده، در حمایت

 مورد موضوعات سایر و هنری و ادبی آثار و خصوصی حریم با مرتبط اطالعات

از متخصصان حقوق جرائم  یکی دید از .شود فکری کیتمال حقوق در حمایت

 به قانونی غیر رخنه از است عبارت مجاز غیر دسترسی» ،ای(رایانهسایبری )

 گفته گریرخنه یا هک فنی زبان در گاه که شدهحفاظت ایرایانه هایهسامان

 (ش. 1312 ،پورعالی)« .شودمی

 سال (هنری و ادبی مالکیت ـ اول )جلد فکری مالکیت حقوق الیحه -6-1-4

 طی اسالمی شورای مجلس در را خود تصویب مراحل الیحه این چند: هر1313

 حقوق دورنمای بیانگر نوعی هب دتوانمی ولی، است نشده بدل قانون به و کندمی

، آورد عمل هب فنی تدابیر از تعریفی کهاین بدون بحث، مورد الیحه شود. تلقی ایران

 و پرداخته موضوع به تدابیر این کنندگانخنثی با کیفری قابلهم زاویه از صرفاً

 حمایت به توجه تردید بدون است. کرده تعیین مجازات اعمال این مرتکبان برای

 کنندگانتهیه بلند هایگام از یکی دیجیتالی هایمحیط در فکری آثار از حفاظت و

 توصیف و فتعری به که است وارد آن بر ایراد این ولی، شودمی محسوب الیحه

 حقوقی اطالعات با مرتبط نظام خصوص در اساساً و است نپرداخته فنی تدابیر
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 غیر صورت به که شخصی هر» :داردمی مقرر الیحه 12 ماده .نیست حکمی حاوی

 این در مقرر حقوق نقض از ممانعت جهت شدهبینیپیش حفاظتی تدابیر مجاز

 «گردد.می محکوم (31) ماده در رمقر مجازات به سازد، اثربی را قانون

 تکثیر، ورود، ساخت، به کس هر» :کندمی اضافه نیز الیحه همان 16 ماده

 افزاریسخت ابزارهای اختیارنهادن در گونه هر و تبلیغ اجاره، فروش، توزیع، نشر،

 اثربی یا قانون این حمایت مورد حقوق نقض آن انحصاری کارکرد که افزارینرم و

 از نقدی جزای پرداخت به نماید، مبادرت ،باشدمی حمایت فنی ماتاقدا کردن

 اشتغال از محرومیت به مورد حسب یا و ریال میلیون پانصد تا ریال میلیون پنجاه

 محکوم مجازات دو هر یا سال ده تا دو از قانون این موضوع هایفعالیت و کسب به

 «شد. خواهد

 سال فکری مالکیت حقوق حهالی 121 ماده: مدنی یهااجرا ضمانت -2-4

 از مستقل تواندمی قانون این حمایت مورد حقوق دارنده» :داردمی مقرر 1313

 حقوق نقض از ناشی معنوی و مادی خسارت جبران آن، تبع به یا کیفری دعوای

 نماید. مطالبه حقوقی دعوای طرح طریق از حقوق ناقضین یا ناقض از را خود

 و مادی زیان میزان و اهمیت به توجه با و عمومی قواعد اساس بر خسارت میزان

 نقض طریق از کنندهنقض شخص که منافعی میزان و حق دارنده به وارده معنوی

 است، شده محروم آن از حق دارنده که مسلمی منافع نیز و کرده کسب حقوق

 «شود.می تعیین

 ضایتقا به است مکلف قضایی مرجع»، بحث مورد یحهال 126 ماده اساس بر

 که صورتی در و نماید خارج تجاری چرخه از را قانونی غیر هاینسخه حق دارنده

 حاصل تراضی حق صاحب و مرتکب میان مذکور آثار از استفاده نحوه به نسبت

 از بخشی یا تمام جبران عنوان به نفعذی درخواست به یا و معدوم را هاآن نشود،
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 که ثالثی اشخاص به نسبت حکم این .دهدمی تحویل دیدهزیان به وارده خسارات

 شخصی هایاستفاده برای آن مجازبودن غیر از آگاهی بدون را یادشده هاینسخه

 «گردد.نمی اعمال باشند، کرده تحصیل

 خسارات الذکرفوق 121 ماده استناد هب تواندمی نفعذی که نیست تردیدی

 دتوانمی 126 ماده به توسل با و کند مطالبه را فنی تدابیر دورزدن از ناشی مدنی

 چرخه از را حمایتی فنی تدابیر کردنخنثی دورزدن ابزارهای بخواهد دادگاه از

 کند. خارج تجاری
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 گیرینتیجه

 حمایتحمایت حقوقی از تدابیر فنی حفاظت از آثار ادبی و هنری و همچنین 

اند کید کردهأکه تمامی معاهدات وایپو بر آن ت از اطالعات مرتبط با نظام حقوقی

ها کند. این حمایت دیدآورندگان ایفاثری در حمایت از حقوق پؤتواند نقش ممی

ی تواند در قالب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری صورت گیرد. ضمانت اجراهامی

اثرکردن این تدابیر و اطالعات را سازی و بیتواند نه تنها خنثیمی مورد بحث

سازی باشد. ت و صادرات و معامالت ابزارهای خنثیکه ناظر به واردابل ،بر گیرددر

سو رعایت مستثنیات حقوق عمال این ضمانت اجراها از یکبا این حال، در اِ

مالکیت فکری و از سوی دیگر مالحظات خاص ناظر به دسترسی به اطالعات و 

نیز ناتوانان جسمی، حقوق کودکان و تحقیقات علمی ضرورت دارد. در حقوق 

سازی تدابیر فنی حفاظت از صرفاً خنثی 1332سال ای ن جرائم رایانهایران، قانو

ولی مقررات مرتبط با  ،انگاری کرده استهای اطالعاتی را جرمها و سیستمداده

الیحه جامع نه مقرراتی در این زمینه نیست. گو حقوق مالکیت فکری حاوی هیچ

فقط ناظر به  1313 مالکیت ادبی و هنری( سال ـ )جلد اول حقوق مالکیت فکری

توصیف کرده که این تدابیر را بدون این ،سازی تدابیر فنی استانگاری خنثیجرم

 اطالعات مرتبط با نظام حقوقیگونه حکمی در خصوص  باشد. این الیحه فاقد هر

 یا ضمانت اجراهای نقض آن است.
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 هانوشتپی

1. DRM: Digital Right Management 

2. TPM: Technological Protection Measures 

3. Sui Generis 

 های داده است.راجع به حمایت حقوقی از پایگاه 1112مارس  11العمل اروپایی مورخ منظور دستور .4

راجع 6221آوریل  63مورخ  64/6221دستورالعمل اروپایی شماره  7شده در ماده یاد 7مقررات ماده  .5

 در این 1111می  14ای که جانشین دستورالعمل اروپایی مورخ های رایانهبه حمایت حقوقی از برنامه

 مورد شده، تکرار شده است.

6. WPPT 

7. Fair Use 

8. Encryption 

9. Steganography 

10. Authentication 

11. Encryption 

12. Secrete/ Private Key/ Symmetric 

13. Public Key/ Asymetric 

14. Key Public Infrastructure 

15. IP Address 

16. IP Authentication 

ل مربوط به حفاضت از آثار ئکه رمزنگاری به تنهایی قادر نیست همه مساهمانطور که اشاره شد  .17

چراکه گیرنده اثر رمزشده، قادر است آن را  ،مین نمایدأشدن آن را تدیجیتالی و جلوگیری از کپی

 خود حاملی الزم درونلسازی اطالعات کنترکار نهانرا نقض کند. یک راه مؤلفرمزگشایی و حقوق 

(Media )ت که به این تکنیک اثر اس«Watermarking Digital» شود.گفته می 

 Originator's) سازهای مرتبط با اثر مورد حمایت و مربوط به اصلدر فرآیند واترمارکینگ، عالمت .13

Mark )شده های که گیرنده اثر محافظتشود. در مقابل به تکنیکسازی میدرون اثر دیجیتالی پنهان

تر، وسیع طوره علیهذا امروزه ب ،شودگفته می «Fingerprinting»سازد، مال( می را مشخص و آشکار )بر

های دیجیتالی سازی اطالعات در محتوی حاملکه به پنهان ایدیجیتال واترمارکینگ به هر گونه فناوری

 شود.می بپردازد، اطالق

19. Broadcast Data 

20. DRM: Digital Right Management 

21. Obligations Concerning Rights Management (Information) 

22. WCT: Wipo Copyright Treaty 



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 37 

الم
رک

ر ز
ستا

 

                                                                                                                                            
23. DMCA: Digital Millennium Copyright Act 

24. Wipo 

25. Wct 

26. ISP: Internet Service Providers 
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Literary and artistic digitally rights management 

Sattar Zarkalam 

Abstract 

With the emergence and development of ICT especially the 

Internet, intellectual property law have been facing new challenges. 

Electronic tools and other new ICTs have provided new and unique 

opportunities for humanity to produce and duplicate works; however, 

they have also increased the potential of the breach of authors' rights 

which is not comparable to the tools used in the few past decades. As 

a result, in order to face the violation of intellectual property law of 

literal and artistic works in digital environments, the management of 

this law has become more vital than before. This management can 

become possible by both referring to technical measures and 

surveying the information related to the identification of works and 

authors. Since paralyzing these technical measures and information is 

possible, the international and regional documents concerning 

intellectual property have provided the legal protection of them, 

especially by recommending the state members to provide civil and 

criminal sanctions in order to face the breach of these measures. 

However, legal protection of technical measures and information 

related to the identification of works and authors in international 

documents and also in national laws have been facing limitations such 

as accessing to information and protecting children and handicaps. 
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