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 نظام در استثنائات وها محدودیت مقررات سازیبهینه معیارهای

 هنری و ادبی مالکیت حقوق

 1شاکری زهرا

 چکیده

 از یکی مرتبط حقوق و هنری و ادبی مالکیت حقوق بر وارد استثنائات وها محدودیت

 درک هدف با و آیدمی شمار به فکری مالکیت حقوق جذاب و چالشپر موضوعات

 شوند.می وضع حقوقی نظام در مومیع منافع جایگاه

 ای،کتابخانه استفاده مانند مختلفی اقسام دارای استثنائات وها محدودیت این

 مانع و جامع معیاری به نیاز ها،آن اجرای مقام در اما ،هستند ...و نقل آموزشی، استفاده

 دارد. وجود حق صاحب و جامعه میان موازنه ایجاد برای

 معیارهای با نمایندمی تلاش ملی هاینظام و یالمللبین داتمعاه میان، این در

 فراهم را موازنه این ضروری هنجارهای و قواعد منصفانه، استفاده و گام سه آزمون

 به الحاق متعاقباً و جهانی تجارت سازمان در ایران الوقوعقریب عضویت نمایند.

 آن به پیوستن مساعد هایزمینه که برن کنوانسیون همچنین و تریپس نامهموافقت

 که هنری و ادبی مالکیت حقوق ملی هایهمایش دوره شش برگزاری و گردیده ایجاد

 مالکیت حقوق منسجم نظام به دستیابی ضرورت و نموده ترفزون را عضویت انگیزه

 دیگر سوی از کشور علمی جامع نقشه و سالهبیست اندازچشم سند با مطابق فکری

 ملی نظام با متناسب استثنائات وها محدودیت سازیبهینه عیارم بررسی گشته موجب

 روش و توصیفی ـ تحلیلی رویکرد براساس حاضر مقاله .شود تبدیل مسئله ای مهم به

 از بهینه استفاده برای مناسب معیارهای واکاوی پی در میدانی بعضاً و ایکتابخانه

mailto:zshakeri@ut.ac.ir
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 از ترکیبی رویکرد که نمایدمی گیرینتیجه سرانجام و است استثنائات وها محدودیت

 بود. خواهد مناسب موجود معیارهای

 

 کلیدی واژگان

 وها محدودیت هنری، و ادبی مالکیت حقوق منصفانه، استفاده ،گام سه آزمون

 عمومی منافع استثنائات،
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 مقدمه

 و ملی قوانین در که هنرمندان و لفانمؤ انحصاری حقوق مقررات موازات به

 مقرر خلق برای انگیزه ایجاد و آنان هایتلاش پاسداشت منظور به یالمللبین

 نیز هنری و ادبی مالکیت حقوق بر وارد استثنائات وها محدودیت مقررات، شودمی

 از منظور گردد.می وضع جامعه شهروندان نیازهای دسترسیتأمین  برای

 و ادبی یتمالک حقوق نظام مشمول را آثار از برخی که است مواردی ،هامحدودیت

 قوانین خصوص دررایت کپی شمول عدم مانند (م. 9009گوبالت، ) کند.نمی هنری

 استفاده که است مقرراتی استثنائات، از غرض اما ،محاکمی آرا یا مجلس مصوب

 که ستا معنا بدان این و نمایدمی مجاز را پدیدآورندگان حقوق مصادیق برخی از

 اعمال را وی حقوق از بعضی ،دیدآورندهپ رضایت جلب بدون توانندمی اشخاص

 یا ایکتابخانه اهداف با بردارینسخه مانند (.ش 1921 ،همکاران و )حبیبا، نمایند

 آموزشی.

 پی در و است عمومی منافع از ناشی مقتضیات درک برایای هروزن مقررات این

 وضع از غرض بود. خواهد حق صاحب و جامعه میان منطقیای هموازن ایجاد

 است، جامعه فرهنگی و علمی جریان به مساعدت استثنائات، وها حدودیتم

 چنانچه است، شده طراحی آن برای اساساً هنری، و ادبی مالکیت حقوق که هدفی

 پروراند،نمی خویش ذهن در را جامعه فرهنگی و علمی تعالی قانونگذار، اگر

بخش  )مانند. کردینم مبادرت فکری مالکان به انحصاری حق اعطای به تردیدبی

 (مریکاآ اساسی قانون هشت اصل یکم

 نظام غائی هدف در مداقه با استثنائات وها محدودیت اگرچه این، وجود با

 مانعی و جامع طور به تاکنون اما ،گرددمی تحلیل هنری و ادبی مالکیت حقوق

 اردادها،قر از بسیاری و باشد داشته کارکرد آثار به عمومی دستیابی در نبوده قادر
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 قادرکنندگان مصرف عملاً و سازندمی منتفی را مقررات این به توسل امکان

 دفاعی قالب در و پویا و کارساز صورت به مقررات این به قضائی دعاوی در نیستند

 حقوق نظام اکنون، (98 ص ،ش. 1921 ،همکاران و )حبیبا نمایند. استناد مطمئن

 با اندشده قادر ایشان و دارد قرار حق انصاحب اختیار در شدت به فکری مالکیت

 .کنند خصوصی را نظام این خود، حقوقی تدابیر

 اصلاح را قانون حتی توانندمی قراردادها در خود اقتدار بر تکیه با حق صاحبان

 اعطا دسترسی ماهیت و میزان است قادر آنان قراردادهای کلی، طور به و نمایند

 از مالکان اگر ترتیب این به و (.م 9002، وارت). مایدن کنترل راکننده مصرف به شده

 همه قرارداد با آنان که ستا معنا بدان این، باشند برخوردار اختیاری چنین

 انحصاری حق دارای متعاقباً هاآن و دهندمی تغییر خود سود به را استثنائات

 هر که نمایدمی پیشنهاد یونسکو میان، این در (م. 1221)الکین،  .گردندمی مطلق

 معمولی اعمال برابر در مانع ایجاد یا حذف قصد که قراردادی شروط گونه

 داشته را عمومی منافع یا اساسی حقوق از حمایت برای شدهطراحی استثنائات

 مانند اعمال شکل خصوص در که باشند آزاد طرفین اما، شود تلقی باطل، باشد

 م.( 9010، اکستر) .نمایند توافق ازامابه میزان

 وها محدودیت سازیبهینه قواعد و معیارها که است آن مقاله این پرسش

 معیارهای که است آن مقاله این فرضیه چیست؟ المللیبین مقررات در استثنائات

 مقضیات از جدید تفسیری به نیاز استثنائات وها محدودیت از بهینه استفاده

 نیست. عمومی منافع حاظل به قادر کنونی شکل در و دارد مکانی و زمانی

 و ادبی مالکیت حقوق استثنائات وها محدودیت در مبحثی» مقاله در نگارنده

به بررسی « 1هنری و ادبی آثارکنندگان مصرف فراروی آزمونی گام؛ سه» و «هنری

شود به هایی از مسأله پرداخته است، اما در مقاله حاضر تلاش میبررسی جنبه
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مقاله اخیر در پنج  سازی پرداخته شود.هینهصورت جامع به کلیه معیارهای ب

پردازد. در گفتار نخست، معیارهای کنوانسیون گفتار به بررسی موضوع خود می

نامه برن، گفتار دوم، معیارهای کنوانسیون رم، گفتار سوم، معیارهای موافقت

تریپس، گفتار چهارم، معیارهای سایر مقررات و سرانجام، در گفتار پنجم، سایر 

 شود.یارها مطالعه میمع

 

 الف ـ معیارهای کنوانسیون برن

نامه ( یا موافقت2ماده  9المللی مانند کنوانسیون برن )بند در مقررات بین

سازی مقررات اند معیار کلی را برای بهینه(، واضعان تلاش کرده19تریپس )ماده 

رن تصریح کنوانسیون ب 2ماده  9بند ها و استثنائات مقرر نمایند. محدودیت

 ریتکث اجازهی اعطا اریاخت هیاتحاد عضوی کشورها قانونگذارانی برا»نماید: می

 نیچن کهنیا بر مشروط است، محفوظ مشخص[ و] خاص موارد در آثار نیا

 دآورندهیپدی قانون منافع به و نباشد تعارض در اثر ازی عادی برداربهره بای ریتکث

نخستین شرط یک استثنا آن بنابراین « .زدنسا وارد( ناموجهی )معقول ریغ انیز

دامنه  ابتدائاً باید استثنایی را تصور نمود که از، لذا 9است که خاص و مشخص باشد

موسعی برخوردار نیست و باید حدود و ثغور آن تعریف گردد، البته اگر بتوان 

بیین استثنایی را تبیین نمود که کاملاً روشن باشد، بسیار مفید خواهد بود، اما ت

)حبیبا و تواند در اقناع حقوقی دادرسان کارساز باشد. مرزهای دقیق استثنا نیز می

 (ش. 1929همکاران، 

برداری عادی از اثر اما دومین شرط یک استثنا آن است که استثنا باید با بهره

برداری عادی یا نرمال شناخته شود، قرار نگیرد. در گام دوم باید بهره 9در تعارض

شود. در برداری عادی تلقی نمیای از حقوق انحصاری، یک بهرهاستفاده گویی هر
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برداری باشد که با الگوی برداری، بهرهرسد مراد از چنین بهرهاین میان به نظر می

ای که به دامنه حقوق انحصاری آید. به طور کلی هر استفادهخاصی به اجرا درمی

در تضاد است. به عبارت دیگر اگر برداری آنان صاحبان حق وارد شود با بهره

ای باشد که صاحب حق را از درآمد ناشی از آن اثر استفاده گام نخست به گونه

)حبیبا و همکاران، گیرد. برداری عادی از اثر در تعارض قرار میمحروم نماید با بهره

نماید که پنل سازمان جهانی تجارت در خصوص این گام اضافه می (ش. 1929

آزاد نباید قادر باشد، رقیبانی را برای صاحب حق ایجاد نماید و به عبارت استفاده 

 4ها را از درآمدی که توقع دارند، محروم کند.دیگر آن

برداری متعارف برداری که به عنوان بهرهافزون بر این باید گفت هر شکل بهره

در جامعه شکلی  برداری قرار گیرد، لذا اگراز اثر تلقی شود، می تواند در زمره بهره

تواند منبع درآمدی مهمی برای مؤلف باشد، گردد که میبرداری رایج میاز بهره

توانند گیرد. چنانچه اگر بسیاری از مؤلفان میبرداری قرار میآن هم در قلمرو بهره

توجهی  هایشان به سود قابلبرداری نسخه الکترونیکی کتاباز فروش یا تجویز بهره

شود. از این رو برداری عادی تلقی میبرداری، یک بهرهشکل بهره دست یابند، این

)حبیبا و همکاران،  مطالعه عرف بازار نیز در این زمینه از اهمیت برخوردار است.

( در گام سوم، یک استثنا نباید به منافع قانونی صاحب حق، لطمه غیر ش. 1929

ست که در قانون ملی یا یکی از را وارد نماید. منافع در این گام، منافعی ا 5معقولی

و نباید به آن  (م. 1212دبوا و همکاران، )های جهانی مقرر شده باشند کنوانسیون

 لطمه غیر معقولی وارد شود.

ها و مصادیقی از محدودیت 10یا  11افزون بر این، در مواد متعددی مانند 

نمایند، مقرر می شود که هر کدام قواعد خاصی را برای اجرااستثنائات مشاهده می
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معیارهای  لذا این چالش مطرح خواهد بود که آیا کنوانسیون برن خاستگاه قواعد و

 ها و استثنائات است؟سازی محدودیتمتفاوتی برای بهینه

 را استثنائاتی مکرر 9 ماده9 بند و مکرر 10 ،10ی مانند مواد در کنوانسیون

. دینمامی ارائه و جهان شمول را کلی معیار 2 ماده 9 بند در اما ،کندمی مطرح

 9 بند از مستقلدر مواد مختلف  شدهتصریح خاص مصادیق توان گفتبنابراین می

 عمل در اما ،دهندنمی اخیر ماده به را ارجاعی هیچصراحتاً  و اندشده مقرر 2 ماده

از معیار آزمون سه گام  و رندیگ قرار 2 ماده9 بند مقررات تأثیر تحت توانندیم

 2کنند.عیت میتب

به  10ماده  1مطابق با بند  نقل علاوه بر این، کنواسیون در مواردی مانند

کند پردازد و این فرضیه را مطرح میرعایت استفاده منصفانه یا رویه منصفانه می

 که معیار استفاده منصفانه نیز بر معیار آزمون سه گام افزوده شده است.

 عملاًای تابع نظام حقوق عرفی است که نظریه «1منصفانه استفاده» اصطلاح

اما با وجود این  م.( 9009دیویس، )، گیردمی صورتی دشوار به آن مفهوم تبین

استفاده از نقل قول کنوانسیون تصریح شده است که  10ماده  1دشواری، در بند 

جنبه منصفانه داشته باشد و با توجه به هدف مورد نظر قابل توجیه باشد. این 

کلی قادر نیست مفهوم نقل مجاز را نشان دهد، چه نه در بیان کمیت و  عبارات

کند و نه به موادی دیگر جهت استنباط برداری راهنمای میکیفیت مجاز بهره

بودن تر اشاره به قابل توجیهدهد. در این ماده تنها عبارت صریححقیقت ارجاع می

واند استفاده منصفانه را تبا عنایت به هدف استفاده است و این شرط نیز نمی

روشن نماید. این پرسش در اینجا مطرح است که کنوانسیون به دنبال معیار 

دیگری غیر از استفاده منصفانه نظام حقوق عرفی است؟ اگر چنین است چرا 

 ای از ابهام قرار داده است؟های آن را در هالهشرایط و ویژگی
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ح به یک معیار صریح، یعنی آنچه در ظاهر معاهده قابل مشاهده است تصری

ی ریتکث به برن ونیکنوانس 2 ماده9 بند درآزمون سه گام است. به عبارت دیگر، 

 انیز دآورندهیپدی قانون منافع به و نباشد تعارض در اثری عادی برداربهره با که

رسد که قانونگذار برن ، لذا به نظر میاست شده اشاره نسازد، وارد موجه ریغ

ثنایی را در آینه آزمون سه گام مورد توجه قرار داده است، حتی اگر تفسیر هر است

از اصطلاحات نظام حقوق عرفی برای تأمین نظر اعضای وابسته به این نظام بهره 

 نقل توان گفتبنابراین هم راستا با رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری می ببرد.

 پدیدآورنده قانونی منافع به و دهبو تعارض در اثر از معمولی برداریبهره با نباید

ها و استثنائات همان و تنها معیار حاکم بر محدودیت 8سازد وارد ناموجه زیان

 آزمون سه گام خواهد بود.

 

 ب ـ معیارهای کنوانسیون رم

بینی شده است، اما در هیچ یک از موارد یا در کنواسیون رم، چهار استثنا پیش

ها و استثنائات سازی محدودیتکلی برای بهینهدر قالب ماده مستقلی به معیار 

 ،15 ماده 1 بند از الف شق تصریح نشده و شرایط در اختیار اعضا قرار دارد.

 منظور. دینمایم یتلق مرتبط حقوق بر وارد یاستثنا نینخست رای خصوص استفاده

د. نباش استفاده جنبه عمومی و با هدف کسب سود که است آن ،استثنا نیا از

 ایحرفه یا تجاری حالت استفاده به عبارت دیگر، م.( 1282توارت و همکاران، اس)

 پیشنهاد برخی از دانشمندان .باشد داشته و محدود خصوصی جنبه ونداشته 

مورد  بردارینسخه بودنخصوصی سنجش درآزمون سه گام  معیار که دننمایمی

 (م. 1282استوارت و همکاران، ). ردیگاستفاده قرار 
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 معیارچه این کنوانسیون  قابل تأمل است، دیدگاه در سکوت کنوانسیون رم این

 اعمال که نمود توجه دیبا اما ،نمایدنمی ارائه خصوصی استفاده احراز جهت کیفی

و قانونگذار در شرایطی که قادر بوده معیاری را  است دشوار نجایا در گام سه اریمع

ز بیان صریح یا ضمنی خودداری کرده ها و استثنائات مقرر کند ابرای محدودیت

است، لذا دور از ذهن نیست که معتقد باشیم در دامنه حقوق مرتبط، معیار جهان 

 ها و استثنائات نیست.سازی محدودیتشمولی در این کنوانسیون برای بهینه

 از خصوصی استفاده به طور مثال در مورد استفاده خصوصی فقط کافی است

 برداریبهرهتمیز داده شود و ضرورت رعایت تعارض با  تجاری یا ایحرفه استفاده

وجود ندارد. افزون بر استفاده  حقذی قانونی منافع به لطمه یا اثر از معمولی

های پخش رادیو و رسانی، ضبط موقتی سازمانخصوصی، استفاده با اهداف اطلاع

( 15نسیون )ماده تلویزیونی و استفاده با هدف آموزشی و پژوهشی نیز در این کنوا

مورد تصریح قرار گرفته است که وجه مشترک همگی به نوعی استفاده با هدف 

غیر تجاری و در قلمرویی محدود است. از این رو شاید بتوان گفت که کنوانسیون 

های غیر تجاری است و این تنها معیار قابل استنباط رم محملی برای استفاده

 خواهد بود.

 

 نامه تریپسج ـ معیارهای موافقت

 ونیکنوانس در عضویت از نظر صرف را اعضا تریپس نامهموافقت 2 ماده 1 بند

 آن است الزام. نتیجه این داندمی برن کنوانسیون 91 تا 1 مواد رعایت به ملزم برن

 برن ونیکنوانس مواد در موجود خاص استثنائات و هامحدویت باشند قادر اعضا که

 در اما ،است الزامی برن اجباری مقررات رعایتبنابراین  .درآورند اجرا مرحله به را

 اینها آن اگردر عین حال،  .دارد وجود همچنان اعضا آزادی اختیاری، مقررات
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افزون  .نمایند رعایت را برن ضوابط و شروط بایستی نمایند بینیپیش را مقررات

 استثنائات و هاتمحدودی باید اعضا» :داردمی بیان نامهموافقت 19 مادهبر این، 

 در اثر از برداریبهره با که خاص[ و] مشخص موارد در را انحصاری حقوق بر وارد

 اعمال رساند،نمی حقذی قانونی منافع به معقولی غیر لطمه و نیست تعارض

نامه نیز با پیروی از کنوانسیون برن، یک معیار کلی را برای لذا موافقت، «کنند

هایی در آزمون کند، اگرچه تفاوتو استثنائات مقرر میها سازی محدودیتبهینه

 المللی وجود دارد.سه گام دو قانون بین

نامه تریپس آن است که در های ماهوی کنوانسیون برن و موافقتاز تفاوت

نامه اخیر، مؤلف جای خود را به صاحب حق داده است و این امر توسعه موافقت

شود که به نماید. این اختلاف از آنجا ناشی میاساسی را نسبت به معیار ایجاد می

 کنندگاننامه تجاری است و اهداف تدویننامه تریپس یک موافقتطور کلی، موافقت

آن در رفع موانع تجاری در میان کشورهای عضو جهت وصول به رفاه اقتصادی و 

نها شود. به این ترتیب پس از کنوانسیون برن که معیار را تاجتماعی تعقیب می

ها و استثنائات دانست، محدودیتبرداری یا تکثیر جاری مینسبت به حق نسخه

گردند. نامه اخیر صراحتاً در خصوص همه حقوق انحصاری اعمال میدر موافقت

 2برن )به استثنای ماده  91تا  1نامه، اعضا به رعایت مواد موافقت 2(1وفق ماده )

ای به ، گستره19تر آن است که ماده نطقیمکرر( ملزم هستند. از این رو دیدگاه م

وسعت حقوق انحصاری کنوانسیون برن )که مشتمل بر حق تکثیر( و همچنین 

بنابراین معیار کلی آزمون  2نامه تریپس خواهد داشت.حق اجاره مصرح در موافقت

تری را ارائه سه گام با ترک مفهوم مضیق خود در کنوانسیون برن، معیار موسع

 کند.می
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 د ـ معیارها در سایر مقررات

 در این گفتار به مطالعه معیارها در سایر معاهدات خواهیم پرداخت.

 10یفکر تیمالک حقوقی جهان سازمانی هنر وی ادب تیمالک حقوق معاهدهـ 1

 نسبت مستقیماً و است تریپس نامهموافقت 2 ماده 1 بند مانند 1 ماده 4 بند

 رعایت خصوص در عضو کشورهای آن جبمو به و شودمی اعمال تکثیر حق به

 اگر حتی بنابراین. گردندمی متعهد برن، کنوانسیون پیوست بخش و 91 تا 1 مواد

 رعایت را برن کنوانسیون 2 ماده 9 بند معیار باید نباشد، برن عضو متعاهد، کشور

 .نمایند

 :داردمی بیان و شودمی پرداخته گام سه تئوری به 10 ماده

 حقوق بر را استثنائاتی و هامحدودیت خود، ملی قوانین در نندتوامی اعضاـ 

 برداریبهره با که مشخص[ و] خاص موارد در هنری و ادبی آثار مؤلفان به اعطاشده

 وارد معقول غیر زیان مؤلف قانونی منافع به و نباشد تعارض در اثر از معمولی

 .نمایند مقرر سازد،ن

 بر وارد استثنائات یا هامحدودیت باید برن کنوانسیون اجرای هنگام در اعضاـ 

 تعارض در اثر از معمولی برداریبهره با که مشخص[ و] خاص موارد به را حق

 .نمایند مشروط سازد،ن وارد معقول غیر زیان مؤلف قانونی منافع به و نباشد

 اجاره ،2 ماده توزیع حق شامل که معاهده مصرح حقوق خصوص در 1 بند

 9 بند تفاسیر همان توانمی و است 8 ماده قراردادن عموم سترسد در و 1 ماده

 آن چه ،است روه ب رو دشواری با 9 بند ، امانمود اعمال اینجا در نیز را برن 2 ماده

 مطرح را پرسش نیا و شودمی اعمال برن در اعطاشده حقوق همه به نسبت

 است؟ نظر مورد برن استثنائات و هامحدودیت همه صورت نیا در آیا که دینمایم

 ماده این هدف نمایند؟ اجرا نیز را برن اعضای تعهدات باید معاهده اعضای آیا



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 111 

ینه
 به

ای
ره

عیا
م

ت
ودی

حد
ت م

ررا
 مق

زی
سا

ت 
ائا

تثن
اس

و 
ها 

ر...
د

 

 کنوانسیون سنتی استثنائات و هامحدودیت اعمال از عضو کشورهای جلوگیری

وارد بر )استثنائات  کوچک استثنائات دیجیتال، محیط در زین سویی از نیست، برن

نسیون برن که اجرای آثار در برخی مراسم را مجاز کنوا 14 و 19 مکرر، 11 ماده

 مشکلات، نیهم جهت به .نماید سست را حمایت ابعاد اهمیت تواندمی (11کندمی

 :19دیرس بیتصو به لیذ شرح به ایقطعنامه سرانجام

 محیط در را برن کنوانسیون استثنائات و هامحدودیت توانندمی کشورها»

 هامحدودیت کشورها که است فراهم امکان این ییسو از .نمایند اعمال دیجیتالی

 ماده 9 بند .نمایند تدوین ،است دیجتال محیط با متناسب که جدید استثنائات و

 کاهش را برن در مجاز استثنائات و هامحدودیت اعمال قابل قلمرو گستره 10

 .«دهدنمی

 یتسر به که دهدمی اجازه عضو کشورهای به 10 ماده مقررات اول قسمت

 ؛بپردازند خود ملی قوانین در دیجتال محیط بر هامحدودیت و استثنائات مقتضی

 .است پذیرش قابل برن در که هاییمحدودیت و استثنائات

 یجهان سازمان صوتیی هاحامل تولیدکنندگان و اجراکنندگان معاهدهـ 2

 13یفکر تیمالک حقوق

 سازمانی هنر و یادب تیمالک حقوق معاهده و تریپس برخلاف این معاهده

 نمودنالزامی یا رم ونیکنوانس مقررات متضمن ،یفکر تیمالک حقوقی جهان

 آمده است: 12در ماده  .نیست هاآن مقررات

 را استثنائات و هامحدودیت خود، ملی قوانین در توانندمی عضو کشورهایـ 

 و ادبی آثار در هنری و ادبی مالکیت حقوق از حمایت خصوص در که گونههمان

ی هاحامل تولیدکنندگان و اجراکنندگان از حمایت درباره نمایندمی مقرر هنری

 .کنند مقرر نیزی صوت
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 موارد در که را حقوق بر وارد استثنائات یا هامحدودیت باید عضو کشورهایـ 

ی هاحامل تولیدکنندگان یااجراکنندگان معمولی برداریبهره با مشخص[ و] خاص

 تعیین ،نسازد وارد معقول غیر لطمه آنان قانونی منافع به و ندارد تعارضی صوت

 .نمایند

 لیتحل که دیرس اعضا بیتصو به زین ایقطعنامه مقرره، نیا بیتصو از پس اما

 :(14گردید اتخاذ 1222 سال در ذیل قطعنامه) دارد ازین آن به فوق ماده

 طریق از زمجا استثنائات و شده مقرر 11 و 1 مواد در که گونهآن تکثیر حق

  استفاده به نسبت خاص طور به[ و] دیجیتال محیط در کامل، طور به 12 ماده

 .شودمی اعمال دیجیتال شکل دری صوتی هاحامل تولیدکنندگان واجراکنندگان 

 محیط در و دیجیتال شکل در صوتی آثار و اجراها ذخیره که است بدیهی

 .شودمی تلقی مواد این چارچوب در تکثیر الکترونیکی،

 حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت قلمرو ،12 ماده 1 بند موجب به

 قلمرو با ملی قوانین دری صوتی هاحامل تولیدکنندگان واجراکنندگان 

 مرزهای لذا ،است موازی پدیدآورندگان حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت

 و هامحدودیت با دشومی مقرر ملی قوانین در که استثنائات و هامحدودیت

، شودیمی تلق راستاهم ،شودمی بیان هنری و ادبی آثار خصوص در که استثنائاتی

 گستره است ممکن لذا ،نیستند امری چنین به ملزم اعضا سویی ازاما 

 ترقیمض صوتیی هاحامل تولیدکنندگان و اجراکنندگان استثنائات و هامحدودیت

 .باشد آورندگانپدید استثنائات و هامحدودیت از

 ماده 1 بند بین تعارضی باشد، رم ونیکنوانس عضو کشوری اگر اجرا، مقام در

 استثنا یک در حداقل که زیرا ،شودمی ایجاد رم ونیکنوانس 15 و معاهده 12

 آنچه از فراتر تواندمی شده مقرر رم ماده 1 بند الف شق در که خصوصی استفاده
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 با رسدیم نظر به و دارد اطلاقی خصوص ستفادها) برود دارد، وجود برن موجب به

 در را رم عضو کشور یک است قادر 12 ماده 1 بند (.نداردی هماهنگ گام سه اریمع

 توانندمی میان این در کشورها و دهد قرار( 15 ماده) خود تعهدات نقض موقعیت

 بر محدودیتی گونه هر و نیست امری 15 ماده 1 بند یاستثنا که نمایند استدلال

 تعهدات یابد،می تحقق معاهده 12 ماده 1 بند به استناد با که استثنا این قلمرو

 .کندنمی تضعیف را رم عضو کشور

 و است ارتباط در معاهده در مقررشده حقوق با خاص طور به 12 ماده 9 بند

 داشته تطابق گام سه معیار با باید استثنائات و هامحدودیت که نمایدمی تصریح

 زین بند نیا(. دهدنمی ارجاع ملی قوانین و دیگر هایکنوانسیون مواد به) باشند

 رم ونیکنوانس ازی ناش تعهدات نقض مرحله در را اعضا تواندیم نیشیپ بند مانند

 مطابقت گام سه اریمع با که استی خصوص استفاده در شاخص مسأله و دهد قرار

 زین نجایا در مقرره بودنیلیکمت خصوص دری قبل استدلال همان رو نیا از. ندارد

 15.گرددیم مطرح

 16یهنر وی ادب تیمالک حقوقی جهان معاهدهـ 3

 مشتمل که مؤلفانی ماد حقوق 1 بند در ابتدائاً معاهده، نیا مکرر 4 ماده در

 ،شودیم احصا ،استی ونیزیتلو و ویراد پخش وی عموم عرضه ر،یتکث حق بر

 هر» :داردیم اشعار بند نیا شود،یم داختهپر استثنائات مبحث به 9 بند در سپس

 و روح با که رای استثنائات خود،ی مل نیقوان در تواندیم عضوی کشورها از یک

 .«سازد مقرر نیشیپ بند حقوق به نسبت ،نباشد تعارض در ونیکنوانس نیا مقررات

 به نسبت را مؤثر تیحما ازی معقول درجه دیبایی کشورها نیچن ن،یا وجود با

 .دهند اختصاص واردشده یاستثنا هاآن بر کهی وقحق
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 قانونگذاران لذا ،باشد داشته رتیمغا ونیکنوانس مقررات و روح با دینبا تنها استثنا

 در را زیچ همه و نمودهی خودداری کل حداقل وی مقتضی اریمع ارائه از ریاخ

 الوصولسهلی امر که روح با تعارض ژهیوه ب ،دهندیم قرار خودی اعضای داور دامنه

 نیا از. شودیم روه ب رو تفاوت با گرید کشور بهی کشور از آن از برداشت و ستین

جهانی  سازمان اختلافات بهی دگیرس تأیه همچونی ارگان که باشد لازم دیشا ،رو

 البته که ندینما مجددی ریگمیتصم بارهنیا در ونیکنوانسی اعضا خود ای تجارت

 .ریخ یا برسد )اجماع یا اتفاق آرا؟( ینهمگا بیتصو به ستین مشخص

 بهره هاونیکنوانس ریسای ارهایمع از توانیم ،یمقررات نیچن أخل دردر نتیجه، 

 یاقتصاد زیچ هر از شیب ونیکنوانس نیا خاستگاه که نمود فراموش دینبا اما ،گرفت

 آنکه جامسران. باشد دهیفا از دور برن رینظی ونیکنوانس از اریمع ارائه دیشا و است

 نیا البته که است گسترده اریبس استثنا وضعی برا ونیکنوانس نیا در اعضا اریاخت

 ماده 9 بندی انتها در از این رو، .کند رو به روی مشکلات با را حق اصل تواندیم امر

 دیشا تا هستند تیحما ازی معقول درجه ارائه به ملزم کشورها که شودیم حیتصر

 .شودی ریجلوگ مؤلفان حقوقی نابود ورطه از

 یبردارنسخه برابر دری صوتی هالحام دکنندگانیتول از تیحما ونیکنوانسـ 4

 17مجاز ریغ

 عضوی کشورها از یک هر که است شده حیتصر مذکور ونیکنوانس 2 ماده در

 در خود،ی مل نیقوان در تواندیم ،دینمایم مقرر رای هنر وی ادب تیمالک حقوق که

 هامحدودیت ازی مشابه انواع ،یصوتی هاحامل دکنندگانیلتو از تیحما خصوص

 در نیهمچن. کند مقرر ند،ینمایم وضعی هنر وی ادب تیمالک حقوق درباره که را

 آنکه مگر ،ستین مجازی اجباری مجوزها صدور که داردیم اشعار فوق ماده ادامه

 :باشد داشته وجود لیذ طیشرا همه



 5931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    حقوق پزشكي / فصلنامه 111 

ینه
 به

ای
ره

عیا
م

ت
ودی

حد
ت م

ررا
 مق

زی
سا

ت 
ائا

تثن
اس

و 
ها 

ر...
د

 

 .باشدی علم قاتیتحق ای یآموزش دمقاصی برا تنهای بردارنسخهـ 

 صادراتی برا و دارد اعتبار صادرکنندهی نیسرزم قلمروی برا تنها صادره مجوزـ 

 .است یکنلمکان

 دینمایم مقرر صالحه مقام که عادلانه یازا مابه پرداخت با تنها بردارینسخهـ 

 .(شودیم نییتع صادره نسخ دتعدا به توجه با ازامابه) شودیم صادر

 با تنها که استی اجبار مجوز قالب در ریاخ ماده تیمحدود ب،یترت نیا به

 سه همه که استی طیشرا در هم آن و شودیم صادری قیتحق ای یآموزش هدف

 در که است ازامابه صدور به توجه فوق ماده قیدق نکات از. باشد شده حادث مورد

این کنوانسیون معیار کلی قابل بنابراین در  .گرددینم مشاهده هاونیکنوانس ریسا

 مشاهده نیست.

 18هاتوسط ماهواره هابرنامه حاملی هاگنالیس عیتوز ونیکنوانسـ 5

 از مواردی بعض در برنامه حاملی هاگنالیس ون،یکنوانس 4 ماده موجب به

ی حاو کوتاهی هادهیگز بر مشتمل گنال،یس اگر چنانچه .گردندیم خارج تیحما

 قالب در یا شود هیتوجی رساناطلاع اهداف با کهیی جا تای ارج حوادث هاگزارش

 اطلاع اهداف با و بوده منصفانه هیرو با متناسب کهی کوتاه دهیگز و قول نقل

 گنالیس کهیی جا در ن،یا بر علاوه .ردیگینم قرار تیحما مورد گردد، هیتوجی رسان

ی علم قاتیتحق یا بزرگسالان آموزش هدف با ایتوسعه حال در کشور قلمرو در

 در آن در مطرح اصطلاحات که) ریاخ مقرره. رددی منتف تیحما زین گردد، عیتوز

، است شده نییتب دانش نشر هدف بر تأکید با( دیگرد ریتفس گریدی هاونیکنوانس

 ارائه جهت به شد، داده حیتوض زین گریدی هاونیکنوانس در که همانطور اما

 خواهد قرار هادادگاه اریاخت در آن ریتفس ،یرسانعاطلا یا انصافی کلی ارهایمع

 12.گرفت
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 20ـ معاهده اجراهای سمعی و بصری6

ها یا استثنائاتی که در توانند مانند محدودیتآن، اعضا می 19به موجب ماده 

نمایند در مورد اجراها نیز ارتباط با حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار وضع می

 ا مقرر کنند، اما در هر حال باید به آزمون سه گام وفادارها و استثنائاتی رمحدودیت

برداری عادی از باشند و این امر در موارد خاص و مشخصی مجاز است که با بهره

 اجرا در تعارض نباشد و به منافع قانونی مجری زیان غیر معقول وارد ننماید.

 تلالاتاخ ـ معاهده تسهیل دسترسی به آثار منتشرشده برای اشخاص دچار7

 21خواندن ناتوانی دچار افراد و بینایی

در این معاهده، اعضا باید محدودیت یا استثنایی را در خصوص حق تکثیر، 

توزیع و حق در دسترس عموم قراردادن مقرر نمایند و هدف از محدودیت یا 

های مناسب برای اشخاص استنای مذکور نیز تسهیل دسترسی آثار در فرمت

(. همچنین در ادامه کشورها از این 4ماده  1)شق الف بند مشمول معاهده است 

اختیار برخوردار هستند که محدودیت یا استثنا را به حق اجرای عمومی نیز 

(، اما در این معاهده اجرای محدودیت یا 4ماده  1گسترش دهند )شق ب بند 

ری استثنایی مانند تکثیر با اجازه مقامات صالحه و در چارچوب اهداف غیر تجا

توانند اعمال آن را منوط به پرداخت ( و کشورها می4ماده  9گیرد )بند صورت می

 (.4ماده  5ما به ازایی نمایند )بند 

ها و استثنائات، یعنی در ادامه سرانجام معاهده به معیار اصلی اعمال محدودیت

توانند محدودیت یا استثنایی را وضع گردد و کشورها میآزمون سه گام باز می

برداری عادی از اثر در تعارض نباشد و نمایند که خاص و مشخص باشد و با بهره

(. 11به منافع قانونی مؤلف )یا صاحب حق( زیان غیر معقولی را وارد نسازد )ماده 

همچنین این امکان وجود دارد که محدودیت و استثنای دیگری بنا به موقعیت 
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یافته مطرح باشد که آن توسعهتر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک کشور کم

 (.19المللی کشور عضو در تعارض قرار گیرد )ماده نباید با تعهدات بین

 

 هـ ـ سایر معیارها

ها و استثنئات شامل آزمون در این گفتار، سایر معیارهای حاکم بر محدودیت

 شود.سه گام اختیاری، استفاده منصفانه و آزمون سه گام اصلاحی مطالعه می

 مون سه گام اختیاریـ آز1

 در قانونی تدابیر سازیهماهنگ به اقدام اروپا جامعه قانونگذاران ،1220 از

 آزمون به صریحاً  اسناد، از بعضی در که نمودند هنری و ادبی مالکیت حقوق حوزه

 یاستثنا بر مشتمل که 99افزارنرم دستورالعمل در .شودمی اشاره گام سه

 به معقول غیر لطمه نباید استثنا که گرددیم حیتصر ،94است 99کردن دیکمپایل

 در ایرایانه برنامه از معمولی برداریبهره با یا دینما وارد حق صاحب قانونی منافع

 سازیهماهنگ راستای در که نیز 92اجاره حق دستورالعمل در 95.باشد تعارض

 خصوص در که 98هاداده پایگاه دستورالعمل و 91است مرتبط حقوق از حمایت

 مشابهی مقررات باشد،می هاداده پایگاه بر هنری و ادبی مالکیت حقوق الاعم

 جامعه دستورالعمل در آزمون این عمیق تأثیر سرانجام،، اما شودمی مشاهده

 انحصاری حقوق از حمایت بر علاوه باید عضو کشورهای و یافت انعکاس اطلاعاتی

 سه معیار( توزیع قح و عمومی اجرای عمومی، عرضه تکثیر، حق شامل) مؤلف

 باید[ استثنائات»] :92شودمی تصریح 5 ماده 5 بند در. نمایند رعایت نیز را گام

 موضوعات سایر یا اثر از معمولی برداریبهره با که مشخصی و خاص موارد در تنها

 نسازد، وارد حق صاحب قانونی منافع به معقولی غیر زیان یا نباشند تعارض در

 «.شوند اعمال
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ن آزمون با آزمون سه گام متعلق به برن تفاوت مهمی دارد و آن این اما ای

های دو یا سه رعایت شود. بنابراین مقرره است که فقط کافی است یکی از گام

اروپایی نویدبخش یک آزمون با مراحل اختیاری است و این به معنای جهشی مهم 

، چه قرار است شودهای نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری محسوب میدر سیاست

کنندگان قرار گیرد. از این رو استثنائات با انعطاف بیشتری در دسترس مصرف

رعایت یک گام از دو گام دو و سه برای رعایت حقوق صاحب حق کافی است، 

البته در خصوص اعمال این آزمون ابتکاری باید اضافه نمود که نحوه تفسیر 

برداری تواند هر بهرهیرا که دادرس میدادرس در اینجا از اهمیت برخوردار است، ز

را برخلاف منافع قانونی صاحب حق تلقی و این دو شرط را در یکدیگر ادغام 

نماید، اما برخورد منعطف وی با این امر و تشخیص شرط مساعدتر به حال 

 تواند بیشتر به نفع جامعه باشد.کننده میمصرف

 ـ سایر معیارها2

ها و استثنائات سازی محدودیتر معیارهای بهینهدر این قسمت به مطالعه سای

 شود.مانند استفاده متعارف و استفاده منصفانه پرداخته می

قانون حمایت از حقوق  1 در نظام حقوق ایران مادهاستفاده متعارف:  -1-2

 ها بهآن و استناد به است انتشاریافته از اثرهای که نماید، نقلمؤلفان تصریح می

با ذکر  انتقاد و تقریظ صورت و به علمی، فنی، آموزشی، تربیتیمقاصد ادبی، 

 متعارف حد در را نقل این دامنه رانیا قانون 90مجاز است. مأخذ در حدود متعارف

 تبیین ایران حقوقی و فرهنگی فضای چارچوب در باید امر این که کندمی توصیف

به عرف رجوع کرد. در  بودن استفاده. از این رو بایستی برای ارزیابی متعارفشود

شود، اگرچه ممکن حالی که عرف مشخص و جامعی در این زمینه مشاهده نمی

است برخی نشریات مقررات مشترکی را برای استفاده مجاز داشته باشند، اما عملاً 
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های میدانی مجلات حیطه علوم پزشکی عرف عامی وجود ندارد و طبق بررسی

بنابراین در  91شود.ه عنوان عرف خاص تلقی میمقرراتی در این زمینه دارند که ب

ایران فعلاً استفاده متعارف به عنوان تنها معیار قابل اعمال است که تفسیر آن در 

اختیار محاکم خواهد بود )اگرچه با تصویت قانون جدید حقوق مالکیت ادبی و 

هنری )یا قانون جامع حقوق مالکیت فکری(، آزمون سه گام به ادبیات حقوقی 

 99ایران وارد خواهد شد(.

رایت آمریکا چهار عنصر را برای قانون کپی 101ماده استفاده منصفانه:  -2-2

 :از عبارتند کهاستفاده منصفانه از آثار دیگران تعیین نموده است

 .استفاده ویژگی و هدفـ 

 .هنری و ادبی مالکیت دارای اثر ماهیت ـ

 .اثر کل برابر در شدهاستفاده بخش ماهیت و میزان ـ

 .هنری و ادبی مالکیت دارای اثر ارزش یا اثر بالقوه بازار بر استفاده نتایج ـ

شود. این بررسی برداری بررسی میدر ارزیابی هر استفاده در ابتدا ماهیت بهره

های غیر تجاری مجاز بودن است و استفادهبیشتر به سمت احراز تجاری یا غیر تجاری

در نظام حقوق عرفی این فرض رنگ باخته و صرف تجاری  شود، اما امروزشناخته می

همچنین در بررسی ماهیت  99بودن برای تجویز آن استفاده کافی نیست.یا غیر تجاری

تر تر باشد استفاده از آن کماثری که از آن استفاده شده است، هرچه اثری اصیل

ه است، مورد افزون بر این، ارزش میزانی که از آن استفاده شد 94منصفانه است.

 گیرد.ارزیابی قرار می

ای ندارد و اگر ارزش معنوی بخش کنندهبنابراین میزان کمی استفاده نقش تعیین

 جینتاو سرانجام  95شده بسیار بالا باشد، استفاده غیر منصفانه خواهد بوداستفاده

. امری که در مرحله دوم آزمون سه شودمی بررسی بازار بر اثر استفاده از حاصل
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 و شودمی ارزیابی مورد به مورداین عناصر  ،یدعو هر درشد. گام نیز واکاوی می

 و نیستند انحصاری عوامل این اما ،92گردندمی سنجیده هم برابر در مختلف عوامل

 منصفانه استفاده هینظر در که یحال در .شودنمی گرفته نظر در یکدیگر از مستقل

 کنند.مینی بررسرا  موارد همه ،یدعو هر بر بنا هادادگاه ،91کانادا

 آزمون» امروزه نظریه جدید، :98شوندهدگوگون استفاده آزمون -1-2-2

در نظام حقوق عرفی مطرح شده است و به موجب آن اثر « شوندهدگوگون استفاده

شده خلق شده است، مورد واکاوی ماهوی برداریکه بر اساس اثر نسخه جدیدی

 جدید اثرنماید که آیا ی این پرسش را مطرح میگیرد و کارشناس حقوققرار می

اثر اصلی )قبلی(  مفهوم و معانی بیان، د،یجد اثر در آیا افزوده؟ قبلی اثر بر چیزی

این نظریه در انگلیس نیز مورد توجه بوده و این پرسش برای  است؟ کرده تغییر

به طور  م.( 9009، گریفن) دادرس مطرح است که آیا اثر ثانوی همان اثر قبلی است؟

 مثال، این سؤال مطرح است که استفاده بخشی از فیلمنامه دیگری در فیلمی جدید

شونده تواند یک استفاده دگرگونها و تم متفاوتی دارد، میکه ساختار، شخصیت

 باشد.

 ـ آزمون سه گام اصلاحی3

 و معیار یک تکرار اما ،شودمی ارزیابی مطلوب جهانی معاهدات یکپارچگی اگرچه

 خاستگاه حتی و مکانی و زمانی نیازهای ملاحظه بدون حقوقی اصل یک به آن تبدیل

بنابراین بررسی مجدد آزمون سه  .بود خواهد پرسش محل اندکی معاهده، هر خاص

 اریمع ایآ که نمود توجه دیبا گام سه معیار خصوص در امات، گام ضروری اس

 حقوق به تجاوز ،یفعل اریمع ایآ است؟ و فهم درک قابل عموم جامعهی برای کنون

 نیاهای مجاز را ترویج کرده است؟ برداریو بهره است؟ داده کاهش رای انحصار

ی حقوق تجربه و دانش به آن لیتحل که است بسیار پیچیده اریمع یک ار،یمع
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 آنچه خصوص در استنباط و دارد ازینی فکر تیمالک حقوق نهیزم دریی بالا درجه

 معقول ریغ لطمه مؤلف،ی قانون منافع به یا است تعارض دری ولمعمی برداربهره با

 رسد.به نتیجه میی حقوق بسیار تخصصی مطالعات با کند،ینم وارد

. شود نییتبباید معیار به زبانی روشن برای جامعه  که آیدمی نظر به رو نیا از

ندان باید اصولاً دولت وظیفه دارد موارد صریح خطا و جرم را اعلام نماید و شهرو

توان به جامعه اعلام کرد که بدانند چه رفتارهایی را نباید انجام دهند. بنابراین می

 برداریبهره باهای اجتماعی گذاری اثر در شبکهمانند اشتراک« الف»انجام عمل 

 .سازدمی وارد موجه زیان حق صاحب قانونی منافع به و است تعارض در معمولی

توان به ارزیابی نتیجه استفاده حراز هدف استفاده میافزون بر این، به جای ا

 برداریشود، اما نتیجه آن با بهرهاندیشید، چه بسا که عملی با هدف تجاری انجام می

کند، مثلاً تهیه و عادی در تعارض نیست و لطمه غیر معقولی را نیز وارد نمی

« ب»تاب اگر بر فروش ک« ب»فروش یک کتاب نکته و آزمون از کتاب درسی 

 اثرگذار نباشد و حتی بتواند فروش آن را نیز رونق دهد، مشکلی نخواهد داشت.

 نییتع برن قانونگذاران چه دارد ازین اصلاح به گام سه اول گاماز سوی دیگر، 

 امر نیا و م.( 9001، لملرت) دینمایم واگذار کشورها به را مشخص و خاص موارد

 .ودش منجری متعدد ریتفاس به تواندیم

 نجایا در و با تغییراتی رو به رو شده است معمولی برداریبهره مفهوم همچنین

 به ؟یشخص یا استی نوعی معمولی برداربهره اریمع که است مطرح پرسش نیا

 یا دینمایم مقرر عرف که است ییهایبرداربهره انواع همه ار،یمع گر،ید عبارت

 اریمع اگر دهد؟ انجام تواندیم حق صاحب یا مؤلف که استیی هایبرداربهره

 هایبرداربهره از یک کدام واقعاً مؤلف آن که کردی بررس دیبا باشد، نظر موردی شخص

 .شودیم نییتع او امکانات به تیعنا با نیا و داد خواهد یا داده یا دهدیم انجام را
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 زین لقو نقل از نترنتیا طیمح دری فن ریتداب با بتواندی مؤلف اگر در نتیجه،

 تنها قول نقل و ردیگیم قراری معمولی برداربهره قلمرو در امر نیا د،ینما ممانعت

ی نوع اریمع که آیدمی نظر به رو نیا از. گرددیمی نف ونیکنوانسی اجبار مقرره

 سود به شدهعیشا عرف در کهی امر دارد وجود زین خطر نیا ، اماباشد ترمناسب

 طیمح دری فن ریتداب از استفاده اگر شد انیب فوق لمثا در چنانچه .نباشد جامعه

 دانیم از کنندگانمصرف عملاً صورت، آن در شود، مبدل عرف یک بهی مجاز

 .شد خواهند دوری هنر وی ادب تیمالک حقوق

 با اصلی مجری یا مؤلف معمولی برداریبهره که است عادلانه ایآ گر،یدی سو از

 از است لازم ایآ گرید عبارت به د؟شو شمرده یکسان حقذی اشخاص سایر

 به نمود؟ تیحمای اصل نندگانیآفر همانندی هنر وی ادبی هاتیمالک سوداگران

ی عمومی ازهاین درک با و قانونگذار توسط دیبای معمولی برداربهره رسدیم نظر

 ملاحظات به تنها توانینمی برداربهره نیا قیمصاد مطالعه در ،ییسو از. شود نییتع

 موضوع قلمرو در ،داردی عمل تیاهم کهی برداربهره هر لذا ،کرد توجهی تصاداق

 در دیبا سازد، وارد را موجهی زیان حق، صاحب منافع به تواندمی آنچه .ردیگیم قرار

 نظر به .مؤلف مصالح و منافع صرف نهیآ در نه یابد تجسم عمومی منافع اندازچشم

 نیا از آزمون قرائت است ممکن و دارد رقرا اریمع مرکز در سوم گام رسد،یم

 چه ،ردیگ قرار استفاده مورد موازنه جادیای برا تواندیم امر نیا. شود آغاز نقطه

 کنندگانمصرف خدمت در امر نیا و دیبایم تحقق استثنا باشد، معقول لطمه اگر

 .ددگریم معقول لطمه، ازا، به ما پرداخت با معمولاً ییسو از و 92ردیگیم قرار

 به معقول لطمه را ایهاستفاد هر نه که گردد فیتعر ایهموازن گفت دیبا نیبنابرا

 .دینما سریم ازا به ما پرداخت با را ایهاستفاد هر نه و دینما یتلق یقانون منافع

 .باشند برخوردار یتیوضع نیچن از یبرداربهره موارد از یاریبس است ممکن
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 گیرینتیجه

 ،است معیار نیرتریپذانعطاف منصفانه، استفاده رسد،یم نظر به یکل طور به

 در اما ،است مناسب کشور هر یبرا اریمع نیا اعمال که ستین آن منظور البته

 چه ،برد بهره آن انعطاف از توانیم یقبل یارهایمع اصلاح یا دیجد اریمع نییتب

 اثر مالکان وقحق انیم دینمایم تلاش و است اجرا قابل استفاده از یشکل هر یبرا

 بر دیبا ندهیآ اریمع رو نیا از .دینما جادیا موازنه کنندگان،مصرف منافع و ازهاین و

 .شود بنا آن انعطاف اساس

 رییتغ با دیبا یفکر تیمالک حقوق بر حاکم یریتفس کار و ساز آنکه، سرانجام

 یهامقرره از یمنطق و موسع یرهایتفس ارائه به راتییتغ نیا و شود رو به رو

 تیمالک حقوق نظام مقاصد و اهداف به توجه با دیبا هادادگاه .دارد ازین یقانون

 یارتقا و علم دیتول یبرا مذکور نظام اساساً چه ،دینما مبادرت ریتفس به یفکر

 در یقانونگذار از مانع دینبا اول گام نیبنابرا .است دهیرس ظهور منصه به فرهنگ

 د،ینما فراهم ملاک وحدت به تمسک در را ینعما و شود استثنائات دیجد موارد

 ریتفس مطلق صورت به دینبا مطروحه ملاحظات به توجه با یمعمول یبرداربهره

 در را جامعه و نهاد احترام یعموم منافع به که بود آن بر دیبا سوم، گام در و شود

 سازیبهینه برای پیشنهادی معیار بنابراین .نمود ملاحظه یحقوق محاسبات

 این به هنری و ادبی مالکیت حقوق نظام در استثنائات وها محدودیت قرراتم

 در دیبا یانحصار حقوق بر وارد استثنائات و هامحدودیت که گرددمی ارائه شرح

 به تیعنا با و آن رینظ ای یقانون مصرحه موارد در مؤلفان و جامعه حقوق پرتو

 .گردد ریتفس و نییتع نیطرف یانونق منافع به لطمه و اثر از یبرداربهره قیمصاد
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 هانوشتپی

ها در بخش منابع اند. مشخصات کامل مقالهبه چاپ رسیده 1929و  1921ها به ترتیب در سال . مقاله1

 ذکر شده است.

2. Certain Special Cases. 

3. No Conflict with the Normal Exploitation of the Work. 

4. See: WT/DS160/R, Report of panel, WTO. (2000). p.48, paragraph 6.182. 

5. Unreasonably (injustifé). 

6. See :World Intellectual Property Organization. (2003). Guide To The 

Copyright And Related Right Treaties Administered By WIPO And 

Glossary Of Copyright And Related Right Terms, Geneve: WIPO 

publication, 54-56. 

7. Fair Use 

8. See: World Intellectual Property Organization. (2003). Guide To The 

Copyright And Related Right Treaties Administered By WIPO And 

Glossary Of Copyright And Related Right Terms. Geneve: WIPO 

publication, 56. 

 این تفسیر در گزارش سازمان تجارت جهانی قابل مشاهده است: .2

WT/DS/160/R, p.30. June 15, 2000. 

10. The WIPO Copyright Treaty (WCT). (1996). 

 مکرر، 11 مواد به نسبت استثنائات کهمقرر گردید  استکهلمبه موجب گزارش مصوب در کنفرانس  .11

 آموزش از ناشی هایضرورت و نظامی ایهگروه اجراهای مذهبی، هاییینآ برای تنها و 14 و 19 ثالث، 11

 . برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:گرددمی اعمال

Ricketson, S. Ginsburg, JC. (2006). International Copyright and 

Neighbourning rights. New York: Oxford university press, vol.1, 235-357. 

12. See:Workshop on Implementation Issues of The WIPO Copyright Treaty 

(WCT) and THE WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). 

(1999). Geneva: presented by Alain Strowel and Séverine Dussolier, 

December 6 and 7; 1-34. 

13. The WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). (1996). 

14. Automated Rights Management Systems and Copyright Limitations and 

Exceptions, Prepared by Nic Garnett for the World Intellectual Property 

Organization (WIPO), Standing Committee on Copyright and Related 

Rights. (2006). Geneva: Fourteenth Session, May 1 to 5; 4-5. 
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کند، این مسأله نباید باعث تضعیف شده را ضروری میمعین یاگر سه گام یک محدودیت یا استثنا .15

بیان شده( گردد و این امر به ارائه تفسیری جدید از استفاده  15ماده  1تعهدات اعضای رم )که در بند 

 خصوصی نیاز دارد.

16. Universal Copyright Convention. (1971). 

17. Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against 

Unauthorized Duplication of their Phonograms. (1971). 

18. Convention Relating to the Distributio of Programme-Carrying Signals 

Transmitted by Satellite. (1974). 

 ش.(. 1982. )حکیم شفایی، شیوا .محمدزاده وادقانی، علیرضا ی مطالعه بیشتر مراجعه نمایید به:. برا12

فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم  .شده از ماهوارههای حامل برنامه ارسالمعاهده توزیع سیگنال

 .952-911، صص اول، شماره چهلمدوره  .سیاسی دانشگاه تهران

20. The Beijing Treaty on Audiovisual Performances. (2012). 

21. Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 

Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. (2013). 

22. Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the Legal Protection 

of Computer Programs. 

صورتی است که قابل ه دادن محتویات آن بو نشان xmlو کدهای  pngهای گرافیکی بازکردن فایل .99

 شوند.ویرایش می

24. Art 6(1) & (2). 

25. Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the Legal Protection 

of Computer Programs, Art. 6(3). 

26. Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on Rental Right 

and on Certain Rights Related to Copyright in the Field of Intellectual 

Property (Codified by Directive 2006/115/EC). 

27. This provision lists acceptable exceptions (Art 10(1) & (2)), but specifies 

that such exceptions "…shall be applied only in certain special cases which 

do not conflict with a normal exploitation of the subject matter and do not 

unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder" (Art 

10(3)). 

28. Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 

March 1996 on the Legal Protection of Databases. 

 5ماده  4تا  9گردد که در بند ای از استثنائات مجاز بیان میمقرره فوق در تعقیب فهرست گسترده .92

 احصا شده است.
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ها ات آموزشی توسط معلمان آنمؤسس هایی که برای تدریس درذکر ماخذ در مورد جزوه :بصرهت. 90

 که جنبه انتفاعی نداشته باشد.الزامی نیست مشروط بر این ،شودتهیه و تکثیر می

31. See: http://publicationethics.org/. 

 مشروط حقوق دارنده اجازه بدون خاص موارد در قانون این حمایت مورد آثار از برداریبهره :91ماده  .99

 ننماید، ایراد وی قانونی حقوق به ایخدشه و باشد نداشته منافاتی اثر از عادی برداریهرهب با کهاین بر

 .است مجاز

33. See: Campbell, V. (1994). Acuff-Rose Music. 510 U.S. 569, 571. 

34. See: New York Times Co v. (1977). Roxbury Data Interface. Inc,434 

F.Supp.217. 

35. See: Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539. 

(1985). 

36. Sony Corp. of Am. V. Universal City studios,Inc, 464 U.S.417. (1984). 

37. Art.29, An Act to amend the Copyright Act, S.C., c.24. (1997). 

38. Transformative Use 

39. See: The Declaration, A Balanced Interpretation on the Tree Step Test in 

Copyright Law. (2008). Available at: http.www.ipmpg.de/shared/data/pdf/ 

declaration _tree_steps.pdf. Last visited December20, 2011. 
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Optimization criterias of Exceptions and limitations provisions  in 

the Copyright 

Zahra Shakeri 

Abstract 

The limitations and exceptions on the copyright and related rights 

is one of the most challenging and interesting issues of intellectual 

property rights and legislated with the aim of understanding of the 

public interest in the legal system. 

These limitations and exceptions has different categories such as 

library use, educational use, and so on, but as their implementation, 

there is the need for comprehensive criteria to create a balance 

between the community and the owner right. 

In the meantime, international treaties and national systems is 

trying to provide the balance by the three-step test and the fair use 

criteria. Iran's imminent membership in the WTO and TRIPS 

Agreement and the subsequent accession to the Berne Convention, the 

holding six national conferences literary and artistic property rights 

and the need to achieve coherent system of intellectual property rights 

in accordance with the vision twenty years document and Scientific 

Holistic Map to optimize the standard of limitations and exceptions 

has become a Question. The recent paper attempts to study appropriate 

criteria in a descriptive-analytical way. Finally, it concludes that that 

the combination approach of the criterias would be appropriate. 

 

Keywords 

Three Step Test, Fair Use, Literary and Artistic Property Rights 

(Copyright), Limitations and Exceptions, Public Interest 


