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 چكيده

که با طبع هنرمند و خالق انسان ای هحقوق مالکیت ادبی و هنری به دلیل ارتباط گسترد

یکی از نیازهای طبیعی و یك ضرورت اجتماعی بدون جایگزین برای زندگی بشری محسوب  ،دارد

ه تولید و داد و ستد محصوالت و مصنوعات هنری و ادبی، شود. زندگی اجتماعی و نیاز بمی

ها به دهد. در این زمینه دولتمیرا به برقراری روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سوق  هاانسان

ها برای برقراری و حفظ این رابطه نیازمند ایجاد قواعدی برای حسن اداره امور، عنوان نماینده ملت

ین و اعالم حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از حقوق و تنظیم روابط اجتماعی، تعی

گزارده شده  هاعهده دولت ترین وظایفی که برباشند. از مهممیی فردی و نظم عمومی هاآزادی

و حفظ عناصر کلیدی حیات اجتماعی همچون نظم،  هااست؛ تنظیم و توازن این حقوق و آزادی

از هریك از این عناصر یا  هارویه دولتست. جانبداری بیامنیت، آرامش، سالمتی و نفع عامه ا

ی حیاتی یك حکومت بیانجامد. از هاهنمودن پایتواند به تضییع حقوق افراد یا متزلزلمیحقوق 

ی هاهارائه تعریف مشخص از مقول ،ها و در مقابلاین رو تبیین هریك از این حقوق و تضمین آن

ی هابر رفع چالشای هتواند چارمینظم عمومی و نفع عمومی  جمله گر زندگی اجتماعی ازتضمین

 باشد.  هاپیش روی دولت

 

 كليدی واژگان

 حمایت و محدودیت امنیت، هنری، و ادبی مالکیت حقوق عمومی، نفع عمومی، نظم
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 مقدمه

حقوق مالکیت ادبی و هنری را یکی از نیازهای  ،رشد روزافزون علم و تکنولوژی

)صادقی و  «جامعه ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر» وده و آن را بهجوامع انسانی نم

تبدیل کرده است. انسان برای بقا در این جامعه و استمرار زندگی  ش.( 1221همکاران، 

هایش نیازمند است. از اجتماعی خویش به تنظیم روابط، تشخیص حقوق و تثبیت آزادی

ها بوده ل که دربردارنده جمیع حقوق و آزادیاین رو برقراری یك زندگی اجتماعی متعاد

 هاباشد. در واقع انساندهی مناسب این نوع از زندگی میبرای انتفاع افراد، مستلزم سازمان

های با برگزیدن این شیوه زندگی، وجود سازوکارهای تحدید و تضمین حقوق و آزادی

تقرار قواعد و مقررات مدون، کارهایی که با اسواند. سازخود را به طور همزمان پذیرفته

های فردی شکل نظام حقوقی را برای تنظیم روابط و ارتقای جایگاه حقوق و آزادی

های مدرن، حقوق مالکیت ادبی و هنری است که عمر دهند. از جمله حقوق و آزادیمی

 گذرد. این دسته از حقوق که به حمایتچندانی از استقرار و به رسمیت شناختن آن نمی

بینی خیزد، برای او و فکر خالقش، حقوقی را پیشخالق اثر ادبی و هنری برمیاز 

های قید و شرط، بلکه به عنوان حداقلنماید که آن را نه به عنوان حقوق مطلق و بیمی

داند. حقوق مالکیت ادبی و هنری همچون سایر حقوق نیازمند حقوق اساسی بشری می

شناختن و تضمین آن و همچنین تنظیم قواعد و ها برای به رسمیتپادرمیانی دولت

 باشد. مقررات ناظر بر این اقدامات می

ها، موظف به احصای این حقوق و حمایت از ها در مطالبه عمومی این حمایتدولت

اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد  22ماده  2اند تا آنجا که این موضوع در بند ها شدهآن

همین راستا در قوانین و مقررات داخلی کشورها نیز این  و در 1گرفته است تأکید قرار

 دسته از حقوق به رسمیت شناخته شده است. 

ها دانست، اما واقعیت این است که توان تکلیفی بر دولتعد از حمایت را میاین بُ

 ها فراتر از شناسایی و تضمین برخی از حقوق است. وجود یك اقتدار مرکزیوظیفه دولت

های بشر بهتر امور جامعه و بهبود روابط انسانی برای حفظ حقوق و آزادیبرای تمشیت 
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بینی نهادها و هنجارهای مؤثر در تأمین امنیت، آرامش، الزم و اساسی است. پیش

سالمت، نفع عامه و رعایت اخالق حسنه به عنوان عناصر پایه نظم عمومی برای 

 هاست. کلیدی دولتدستیابی به جامعه متعالی و حکمرانی مؤثر، وظیفه 

های متفاوت به بودن این مفهوم و نگرشبه دلیل سیال 2اگرچه تعریف نظم عمومی

ها و منافع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بشردوستانه در دلیل معیارها، ارزش

الملل، بلکه در حقوق داخلی امری دشوار خصوص نظم عمومی، نه تنها در حقوق بین

اقعیت این است که عدم ارائه تعریف و تعیین حدود نظم عمومی، آثاری نماید، اما ومی

ای است سامانه»زیانبار به ویژه برای حقوق اساسی شهروندان در پی دارد. نظم عمومی 

که قانونگذار با الهام از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح 

آور ایجابی یا محدودکننده بر ضع قواعد الزاماجتماعی و بر پایه عرف جامعه نسبت به و

 نماید و به منظور صیانت از تأسیساتحقوق، آزادی و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می

های حقوقی، اخالق حسنه یا کیان اخالقی افراد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین

برای تضمین حقوق  تأمین نظم ش.( 1231)مدنیان، « ها نظارت نماید.حقوقی بر اجرای آن

ها و وضع قواعد خاص بوده و در های اعطاشده نیازمند تبیین وظایف دولتو آزادی

بخشیدن نهایت در مفهومی به نام حقوق عمومی مستقر است. حقوق عمومی با عینیت

به عناصر حیات اجتماعی و با وضع قواعد و مقررات به اَعمال و قدرت دولت مشروعیت 

تر های غیر قابل انکار، سریعها به عنوان ضرورتی به حقوق و آزادیبخشد تا دستیابمی

تر میسر گردد و در قالب قوانین و مقررات از طغیان طبع سرکش دولت در اعمال و آسان

فشار و محدودیت نابجا و غیر الزم جلوگیری به عمل آورد. فارغ از اختالف نظرهای 

را الزمه حیات اجتماعی « نظم عمومی»د اساسی در زمینه اولویت فرد یا جامعه، بای

دانسته و آن را مجموعه قواعد مربوط به حسن جریان امور کشور برای حفظ و ارتقای 

های امنیت، رفاه، سالمتی و منفعت عمومی بدانیم. برقراری نظم اجتماعی بر اساس مؤلفه

ادبی و هنری  نامعین، در مواردی به روابط و فعالیت تولیدکنندگان آثار بعضاًخاص و 

ها و با استمداد از قوانین، به ارتقای کمك نموده و برای حمایت از این فعاالن و آثار آن
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. نمایدها تالش میوری در قالب اعطای برخی امتیازات و تضمین آنفرهنگ و بهرهتولید و 

 در این معادله، اعطای حمایت فقط از کرَم دولتمردان سرچشمه نگرفته، بلکه عالوه بر

 هامطالبه پدیدآورندگان، دستیابی به حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکومت

سار حفظ و ارتقای امنیت، سالمت، آرامش، و منفعت جامعه در گرو شناسایی در سایه

هاست. واقعیت غیر قابل انکار دیگر آن است که به این حقوق و تالش برای ارتقای آن

، وجود آزادی و رشد استعدادهای خدادادی بشر برای منظور گسترش نظم در جامعه

ها و تعالی و قرب او به مقصد غایی آفرینش امری الزم است، اما در تالقی این آزادی

مدلول مقرراتی که در آن ذات، حیثیت و منافع »حقوق مسلم با نظم عمومی به عنوان 

دیگر از  ش.( 1224، )هاشمی، «مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرارگیرد

توان سخن گفت، چراکه آزادی بدون حد و مرز به ها نمیقید و شرط آزادیگسترش بی

 دهد. انجامد و قدرت بدون کنترل تمایل به استبداد را افزایش میهرج و مرج می

در این مقاله سعی بر آن است تا در ساختار پیش رو و در قسمت اول به بررسی 

ز حقوق مالکیت ادبی و هنری برای استقرار نظم عمومی پرداخته و دالیل لزوم حمایت ا

برانگیزی که منجر به عدم حمایت از حقوق مالکیت ادبی و در قمست دوم دالیل چالش

 گردد مورد بررسی قرار گیرد. هنری از منظر نظم عمومی می

 

 : نظم عمومي و حمایت از حقوق مالكيت ادبي و هنریالف

قان آثار برای خلق بیشتر و بهتر آثار آن است که دیگران بدون های خالاز انگیزه

هزینه و اجازه، ماحصل زحماتشان را به تاراج نبرند. حتی اگر در این میان بپذیریم که 

بلکه برای دستیابی به منافع اقتصادی « خدمت به خلق»برخی از خالقان آثار، نه برای 

های بشری و دستیابی به نهادن به خالقیتاند، بازهم برای ارجبه تولید اثر پرداخته

 ها به ابزار مبادالت اقتصادی، باید همه پدیدآورندگانتبدیل آن نهایتاًهای علمی و پشتوانه

 را مورد حمایت قرار داد.  
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 ـ دالیل حمایت از حقوق مالكيت ادبي و هنری 1

 ری، کشورهایلزوم ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و ارتقای سطح تولید جوامع بش

های بیشتری از پدیدآورندگان و آثارشان واداشت تا در یافته را به اعمال حمایتتوسعه

المللی و با حضور و بروز وسایل ارتباط جمعی، هم حق خالقان را ادا کنند و عرصه بین

ها به منافع خود دست یابند. آنچه که حمایت جوامع را از حقوق هم در کنار آن

بیش از پیش ضروری می نماید، خدمات حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورندگان 

 ها را در چند مؤلفه بررسی نمود. توان آنسایرین و جوامع است که می

 های عمومي و دسترسي به اطالعاتارتقای سطح آگاهي -1-1

ها اندیشه و اطالعات مفیدی نهفته است موجبات رشد و ترقی وجود آثاری که در آن

انجامد که بر آورد و از سوی دیگر به تولید آثاری میگیران را فراهم میات بهرهمعلوم

تعامل اندیشه که مجددا اند. این ها خلق شدهاساس آثار اولیه یا با تکمیل و ارتقای آن

های به هم است که حلقه ایدهد همچون زنجیرهآثاری را در دسترس دیگران قرار می

گردد. آنچه که در این متعالی منجر می جامعه مدرن ومتصل آن، به استحکام یك 

بودن تنوعی های تازه و خالق و قابل دسترسرونق اندیشه»دهد تبادل اطالعات رخ می

آن بهبود سطح باشد که نتیجه می ش.( 1224)حبیبی مجنده، « از آثار حامل فکر و نظر

اطالعات در سطح  تروسیع توزیع هرچه»توان علمی افراد خواهد بود. از این منظر می

های اجتماعی، از جمله فعالیتآوردن امکان مشارکت شهروندان در جامعه را برای فراهم

فراگیرتر ها در واقع هرقدر دموکراسی های تحقق دموکراسی دانست.ها و شاخصهشرطپیش

 دانشوند، به همان میزان بر کمیت و کیفیت اطالعات در دسترس شهرونتر میو مشارکتی

افزوده  هرقدر بر کمیت و کیفیت اطالعات در دسترس شهروندان متقابالًشود و افزوده می

 ش.( 1222دوست تهرانی، )نمك« شوند.تر میها فراگیرتر و مشارکتیشود، دموکراسیمی

های حقوق مالکیت ادبی و هنری، به دستیابی و تحقق برخی از حقوق و آزادی

ساسی بشر در قوانین داخلی و برخی هم در قوانین و انسانی که به عنوان حقوق ا

نماید. انتشار آثار و اند، کمك میالمللی مورد تأکید فراوان قرار گرفتههای بینکنوانسیون
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مندرج در آثار ها به دسترسی افراد به اطالعات در معرض استفاده عموم قرارگرفتن آن

آمده یا به دست های اندیشمندانشتواند بر اساس تحقیقات و پژوهانجامد که میمی

اند و ماحصل آن را در اثر خود ها دست یافتههای نوینی باشد که دانشمندان به آنیافته

 اند.گنجانده

دسترسی و دستیابی به اطالعات، رمز موفقیت جوامعی است که به دنبال استقالل 

کنند. هرچه که الش میبوده و با داعیه آزاداندیشی برای نشر و گسترش علم و اندیشه ت

اطالعات به صورت مبنایی و در سطوح مختلف جامعه پخش گردد، ماحصل افکار و 

ها را تعالی بخشیده و درهای معرفت را ها، نردبانی است که دیدگاه انسانبازتاب اندیشه

 ها خواهدگشود.به روی آن

ا از آن نام برده ها و آرآنچه که امروزه به عنوان نتیجه این آزادی تعامل اندیشه

خواهد شد. ای از حقوق میسر شود، آزاداندیشی است که در پی آن دستیابی به دستهمی

ـ آزادی بیان؛ 1باشند عبارتند از: رایت قابل حصول میاین حقوق که با اجرای کپی

)قاضی نمایش. ـ آزادی 4ـ آزادی اخبار و اطالعات؛ 2آموزش و پرورش؛  ـ آزادی2

حقوق مذکور به انحای مختلف در قوانین کشورها مورد توجه قرار  ش.( 1233پناهی، شریعت

ترین دلیل ذکر و تأکید این حقوق در قوانین اساسی کشورهای ، شاید مهماندگرفته

های ها نتوانند با قوانین عادی یا تصمیمات سیاسی آزادیدولت»جهان، آن است که 

 ش.( 1223 )بیتانه،« الشعاع قرار دهند.مذکور را تحت

ذکر این نکته ضروری است که همه حقوق پیش گفته، در زمره حقوق بنیادین 

المللی پذیرفته هایی براین حقوق نیز از منظر جوامع بیننیستند و حتی وجود محدودیت

ها بلکه برای شده است، چراکه بسیاری از این حقوق نه تنها برای صرفه و صالح دولت

توانند مطلق باشند و به طور طبیعی برقراری حقوق افراد نمیدستیابی به نظم، آرامش و 

الشعاع سایر حقوق انسانی قرار خواهند گرفت. قانون اساسی جمهوری اسالمی تحت

« حقوق ملت»های فردی را در یك فصل مجزا تحت عنوان ایران نیز حقوق و آزادی

 مورد حمایت قرارداده است.
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 ارتقای فرهنگ  -2-1

و  کننده نظام سیاسی، تاریخیترین امور جامعه است که منعکسدیفرهنگ از بنیا

باشد، هم به زندگی خصوصی و هم اجتماعی اشخاص نگاهی اجتماعی هر جامعه می

سازد. در که سرگذشت و سرانجام بسیاری از حقوق انسانی را نمایانگر میدارد و هم این

ای از فرهنگ را مجموعهمقدمه اعالمیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی، 

کننده یك جامعه یا گروهی های معنوی، مادی، عقلی و احساسی که معرفیشاخصه

اجتماعی است، دانسته که عالوه بر هنر و ادبیات، متضمن سبك زندگی، شیوه زیست 

 ها و اعتقادات است. های ارزشی، سنتجمعی، نظام

های جدیدی ها و یا قرارگرفتن سبكرایت و با تبادل نظرات و اندیشهبا استقرار کپی

ها در زندگی تغییر یافته و به از هنر در اختیار و دسترس عموم، روش و منش انسان

 یابند.های بهتری از زندگی دست میشیوه

باالرفتن سطح فرهنگی، بازتاب دسترنج پدیدآورندگان است که به جامعه ارائه شده 

تری اند به رفتار سنجیدهها توانستهشه و زحمات آنگیری از هنر و اندیو سایرین با بهره

برسند یا سطح اندیشه و نگاه خود بر موضوعات پیرامون را ارتقا ببخشند. اگرچه افزایش 

باشد خود آگاهی و همچنین فرهنگ که منجر به ارتقای سطح علم و زندگی جوامع می

اما با توجه به لزوم تبیین شود، دربردارنده بهبود سطح رفاه، سالمتی و امنیت نیز می

 پردازیم.  رایت همچنان به بررسی سایر خدمات میخدمات کپی

 ارتقای امنيت  -3-1

را به  ش.( 1223)بیتانه، « رساندن تهدیدهای اجتماعیبه حداقل»یا « فقدان تهدید»

 های اقتدار عمومی و یكعنوان یك مفهوم قابل قبول از امنیت و به عنوان یکی از مؤلفه

 امنیت جانی، امنیتتوان پذیرفت. در جوامع امروزی وظیفه دوسو برای دولت و مردم می

حداقل  جزء و زیست کنندهمصرف از حمایت اجتماعی، تأمین بهداشت، امنیت اموال،

توان امنیت را بندی نهایی میشود. در جمعها محسوب میمطالبات اجتماعی انسان

ر آن ضمن اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق در نظر گرفت که د 2وضعیت مطلوبی



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 11 

ري
 هن

 و
بي

 اد
ت

كي
مال

ق 
قو

 ح
 و

مي
مو

 ع
ظم

ن
 

ای فراهم شود تا در فضایی منطقی پیوسته این حقوق بهبود های فردی، زمینهو آزادی

 ش.( 1233)علیزاده و همکاران، یابد. 

شود یکی از ایجاد آرامش فکری و روانی که به ثبات اجتماعی و فرهنگی منتهی می

از نظر منطقی و بنا به تجربه، آرامش »است، چراکه  ترین ضروریات حیات اجتماعیمهم

از  ش.( 1222)درّی نوگرانی، « و ایمنی، الزمه فعالیت مفید، مؤثر و پیش برنده است.

ترین اثرات حفظ و رعایت حقوق خالقان اثر، دسترسی به تکنولوژی و علم روز است. کم

و دسترسی افراد یك جامعه  زنندوقتی که خالقان آثار، به تولید اثرهای بدیع دست می

سازند، موجبات رشد و پیشرفت علمی و پذیر میرا به اطالعات مربوط به آن اثر امکان

نمایند. ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم می نهایتاًتکنولوژیکی و 

ترین دستاورد این محاسبه، پیشرفت جامعه، افزایش سطح تولید، افزایش سطح رفاه، کم

ها منجر به امنیت روانی، سیاسی، اقتصادی، فزایش علم و... است. وجود این مؤلفها

امنیت فردی »شود. امنیت فردی پدیدآورنده می نهایتاً اجتماعی، فرهنگی یك جامعه و

مندی از مزایا به عنوان حق اساسی، وضعیت و حالتی است که در آن انسان قادر به بهره

راه باید تمامیت وجود او مصون از هرنوع تعرض باشد و  و مواهب حیات باشد. در این

)علیزاده و « مندی شایسته از حقوق فردی، زمینه ارتقای آن فراهم شود.برای بهره

  ش.( 1233همکاران، 

 که حفظ امنیت درونی )فکری( موجبات ایجاد امنیت برونی )اجتماعی(با توجه به این

تواند در پی یی که حقوق مالکیت ادبی و هنری میترین اثرهاسازد، از مهمرا فراهم می

داشته باشد افزایش سطح آگاهی و اعتماد به نفس اشخاص است. آنچه که به عنوان یك 

)امنیت اجتماعی( اعالمیه جهانی حقوق  22)امنیت شخصی( و  12حق بشری در ماده 

ا حقوق المللی حقوق مدنی سیاسی ذکر شده است، ب( میثاق بین1-3بشر و ماده )

و حفظ شأن اجتماعی و  یکسوشده از مالکیت ادبی و هنری و با لزوم امانتداری آثار ارائه

هنری خالق آثار و حفظ کرامت و ارزش انسانی او و همچنین حفظ حرمت اثر 

 اش ارتباط تنگاتنگی دارد. شدهخلق
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ارتقای  ها، لزومها و افراد تحت حمایت آنرایت به دولتبا ذکر خدمات نظام کپی

تری حقوق مالکیت ادبی و هنری برای دستیابی به ارکان نظم عمومی بروز و ظهور کامل

 یافت. 

 ـ انواع حمایت از حقوق مالكيت ادبي و هنری2

حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از جمله حقوقی است که به لحاظ رخنه آن 

سیار وسیع نموده است، بلکه در جامعه نه تنها دامنه شمول دارندگان این حقوق را ب

کننده نیز به نوعی در این ها و عموم افراد مصرفگیران این حقوق، از جمله دولتبهره

ها به عنوان مجریان حق و عدالت و باشند. در این میان دولترابطه مبتال به آن می

 قانون مداری وظایف سنگینی را برای پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و هنری جامعه و

اند. در یك نگاه دار بودهدستیابی به سود عام یا حمایت ویژه از گروهی خاص را عهده

 مندیها در دو بعد سلبی به معنای خودداری دولت از مداخله در بهرهکلی اقدامات دولت

تولیدکنندگان آثار از حقوق خود و یا عدم حمایت از نقض حقوق و تعرض و خدشه به 

شامل تمهید امکان برخوداری از حقوق و یا تأمین شرایط الزم ها، یا ایجابی حقوق آن

 برای اعمال یا اجرای این حقوق قابل احصا است.

 ها اقدامات و وظایف دولت -1-2

بینی توان برشمرد، پیشاولین رکنی که به عنوان مقدمه حمایت در یك جامعه می

وانین و مقررات و در قوانین و مقررات جامع و ضمانت اجراهای آن و انتشار این ق

باشد. قراردادن اطالعات مربوط به نحوه حفظ و تأمین حقوق پدیدآورندگان میدسترس

از سایر اقداماتی است که شاید ولی ذکر این نکته ضروری است که این مقدمه خود متأثر 

 باشد.ها میشأن رکن اول اقدام دولتتر و یا هممهم

، رسانیبرداری قانونمند آثار از طریق اطالعو بهرهاقداماتی همچون ترویج فرهنگ خلق 

سازی، آموزش تولید هنر و علم با احترام به حقوق دارندگان حق و تقویت حضور فرهنگ

های نهادی برای حمایت، تقویت و های غیر دولتی، ایجاد زیرساختخالقان در بخش

 بینیدارات و نهادها، پیشجمله ایجاد ا اعمال حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار از
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و تخصیص بودجه الزم برای تولید و جلب مشارکت افراد جامعه در خلق آثار مورد نیاز، 

نمودن شرایط و وسایل دسترسی خالقان و هنرمندان و علما به ابزار، وسایل و فراهم

در حوزه  هاناطالعات الزم، حفظ و حراست آثاری که به دلیل انقضای مدت حمایت آ

گیرند، حمایت مالی از اشخاص حقوقی به ویژه می مورد استفاده قرار میعمو

ی مردم نهاد یا خصوصی فعال در انجام امور ادبی و هنری و همچنین حمایت هانسازما

پردازند، کسب نظر ها و مؤسساتی که به حفظ و ارتقای حقوق خالقان آثار میاز سازمان

گیری، لم و اندیشه در فرآیندهای تصمیماز هنرمندان و جلب مشارکت از صاحبان ق

آثار، وضع قوانین و مقررات مربوط، تأمین سطح کافی معیشتی و رفاهی تولیدکنندگان 

های فناوری های فرهنگی و هنری، استقرارخریداری و نشر آثار جهت ارتقای سطح فعالیت

ق، تولید، توزیع شناختن آزادی خلنوین خلق، توزیع و نشر آثار ادبی و هنری، به رسمیت

المللی بینی حداقل حمایت در سطح بینو نشر آثار و حمایت و تقویت این آزادی، پیش

توان عنوان المللی را میبرای حفظ و ارتقای جایگاه پدیدآورندگان آثار در مجامع بین

 نمود.

ن مندی تولیدکنندگاها از مداخله و ایجاد مانع برای خلق آثار یا بهرهخودداری دولت

ها و همچنین حذف آثار ادبی و هنری از حقوق مادی و معنوی ناشی از تولیدات آن

های ناروا، موانع و مقررات سخت و زائد برای تولید آثار ادبی و هنری، حذف تبعیض

های وارد بر حقوق پدیدآورندگان با های زائد و انطباق محدودیتمحدودیت و ممنوعیت

برداری از آثار و ها در نحوه بهرهودداری از مداخله دولتشرایط و نیازهای روز جامعه، خ

ها، خودداری از خدشه، سانسور، تحریف، برداری بدون اجازه خود دولتهمچنین بهره

دستکاری یا هرگونه تغییر و تعدیل آثار که موجبات لطمه به حیثیت و آبروی خالق اثر 

 1224)حبیبی مجنده، ها برشمرد. لتتوان به عنوان اقدامات سلبی دورا پدید آورد را می

  ش.(
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 الملليهای مقرر در قوانين و مقررات ملي و بينحمایت -2-2

یاد کرد و به طور رسمی در قوانین « حمایت»توان عنوان به ها میمواردی که از آن

شوند که اند، در زمره امتیازهای اعطایی محسوب میالمللی نیز پذیرفته شدهملی و بین

بینی حقوق انحصاری توان به گستره وسیع آثار مورد حمایت، پیشان مثال میبه عنو

که بسیاری از آثار ادبی و هنری را مشمول برای پدیدآورنده و ثبت اثر اشاره نمود. این

مند سازیم یکی از مواردی است بهرهها را از امتیازات قانونی حمایت قرار داده و خالقان آن

با  نوین بر تعداد آن افزوده شده است. هایو با ظهور فناوری های متمادیکه طی سال

شده لحاظ نقائص موجود در حوزه تعریف و گستره آثار باید بپذیریم که موارد برشمرده

 های ادبی و هنری را دربررایت، مواردی است که تقریبا همه آفرینشدر حوزه کپی

و تمثیلی ذکر شوند، خأل حاصل از  آثار مورد حمایت به صورت نمونهگیرد، لکن اگر می

توانند ها میتکنولوژی یا خلق آثار جدید را تحت پوشش قرار داده و دولت هایپیشرفت

تر در مقام قانونگذاری یا حمایت و با توجه به نیاز جوامع دایره شمول آثار را گسترده

  نمایند.

 ر کنوانسیون برن برمکر 1ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  22ماده  2بند 

ها در حقوق مالکیت اند. این دست از حمایتحقوق معنوی مؤلفان تأکید بسیاری نموده

 ادبی و هنری با رویکردهای متفاوتی برای حمایت و تشریفات آن اتخاذ شده است. 

 بودن حمایتـ غير تشریفاتي3

از  ا حداقلهای متفاوتی برای حمایت از یك آفریده فکری در سطح کشورهرویکرد

 حیث تشریفات اتخاذ شده است.

« حمایت قانونی تابع هیچ تشریفاتی نیست.»در کشورهایی همچون ایران و فرانسه 

اگرچه این حکم درمورد قوانین حوزه حق مؤلف در ایران مطلق نیست،  ش.( 1233)کلمبه، 

ه مقنن چراکه مطالعه قوانین و مقررات ایران در زمینه حق مؤلف حاکی از آن است ک

رفتارهای متفاوتی در خصوص تشریفات حمایت  1223تا  1242ایرانی به ترتیب از سال 

توان گفت قوانین مجموع میاز آثار با توجه به نوع اثر از خود نشان داده به نحوی که در 
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و مقررات ایران در زمینه انجام یا عدم انجام تشریفات به عنوان شرط حمایت، هماهنگ 

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و  21در ماده  ش.( 1222الم، )زرکنیستند. 

باشد، ، ثبت اثر جنبه اختیاری دارد و شرط حمایت از اثر نیز نمی1242هنرمندان سال 

، اخذ تأییدیه فنی 1223ای سال افزارهای رایانهاما در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم

است. فارغ از برخی شروط برای امکان ان شده افزار به صراحت شرط حمایت عنونرم

بر اقامه دعوا که دست کمی از تشریفات ثبت در سایر کشورها ندارد، شرط دیگری عالوه 

 افزار وجود دارد و آن هم بررسی اثر توسط وزارت فرهنگ وتأئیدیه فنی جهت ثبت نرم

 وکادن و نوجوانانارشاد اسالمی از حیث اخالق اسالمی، عفت عمومی و سالمت شخصیت ک

 باشد.های متفاوت نیازمند تجدید نظر قانونگذاران میها و رویهاست. این تناقض

 

 : نظم عمومي و محدودیت حقوق مالكيت ادبي و هنریب

برقراری نظم عمومی همیشه مستلزم حمایت از همه حقوق افراد نیست، دستیابی به 

های با حقوق متعلق به اشخاص یا گروهاین اصل مهم در موارد بسیاری در تضاد و تقابل 

 گیرد.خاص قرار می

 ـ دالیل محدودیت از منظر نظم عمومي 1

زمان اِعمال حقوقی ناشی از مالکیت ادبی و هنری و گستره آن موضوعی است که از 

که در  گونههمانشناختن این حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به رسمیت

ورنده و اثر ناشی از خالقیت فکری و هنری او، منفعت و مصلحت دالیل حمایت از پدیدآ

عامه را دلیل حمایت و حفظ حقوق وی برشمردیم باید در مورد محدوده اعمال حق و 

 توان با قیودی آن را محدود نمود نیز تأمل نمود.که آیا این حق مطلق است یا میاین

 تالش برای حفظ منافع عمومي -1-1

ق انحصاری به پدیدآورنده، امکان استفاده از اثر وی را برای اگر با اعطای حقو

همیشه و از همگان سلب نماییم، پس هرگز نباید منتظر خلق آثار هنری و علمی و ادبی 

و رواج آن در جوامع باشیم، چراکه در مواجهه حقوق پدیدآورنده و حقوق و منافع عامه، 
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قابل اعمال نبوده  دی بیان و... عمالًحق آموزش، حق دسترسی آزاد به اطالعات، حق آزا

 گردد.و امکان دسترسی عموم مردم به آثار فقط منوط به خواست و اراده پدیدآورنده می

تواند اعمال حقوق ناشی از مال که هر مالك به واسطه اراده و اختیار خود میفارغ از این

ال محدودیت بر خود را محدود نماید و یا در مصاف امور اجتماعی وی داوطلب اعم

شود که هایی بر حق وی وارد میگردد، در برخی از موارد محدودیتحقوق خودش می

ها در قوانین و مقررات به ویژه قانون باشد، اغلب این محدودیتبه اراده و میل او نمی

اساسی کشورها قابل رؤیت است. قانون اساسی ایران که بر موازین اسالمی نیز استوار 

الضرر و »این اصل مستثنی نبوده و در اصل چهلم و بر اساس قاعده فقهی باشد از می

، اعمال حق افراد را تا زمان عدم ورود اضرار به غیر یا تجاوز به منافع «االسالمالضرار فی

داند. رعایت قاعده الضرر مانع از این شده است که صاحب حق و عمومی ممکن می

مال خود بکنند و این اصل که  تی درصرفاران تمالك بتوانند بدون توجه به حقوق دیگ

مالکیت در مرحله ایجاد فردی است و در مرحله اجرا اجتماعی است در تمامی قوانین 

 ش.( 1223)صوفی، متبلور است. 

حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نیز از مقوله موازنه نفع عموم و نفع فردی 

این منافع ها و به سود ومی در برخی عرصهمستثنی نبوده و به منظور حفظ منافع عم

در قوانین داخلی  گردد. هدف از وضع این استثنائاتها و استثناهایی نیز میدچار محدودیت

ها برای حفظ حقوق خالقان آثار و با ای است که دولتالمللی همان موازنهو مقررات بین

شدن انواع ست که قبل از قائلاند. بهتر آنهدف رشد و تعالی جوامع به آن نیازمند بوده

شود ها به این اندیشید که آنچه که در این موازنه حاصل میاین استثنائات و محدودیت

انجامد؟ آیا بدون قید و شرط باید گرفتن حقوق پدیدآورنده میآیا به تضییع و نادیده

امنیت، آرامش، برداری آزادانه از آثار را به بهانه بهرهآثاری را حمایت ننمود یا امکان 

، حق دسترسی به اطالعات و عفت و اخالق حسنه فراهم بهداشت، آزادی بیان و اندیشه

که در قوانین و مقررات برای این نمود؟! )این عبارت قدری ابهام دارد( و یا این

 ها معیارهایی نیز اندیشیده شده است!محدودیت
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 تالش برای استقرار نظم عمومي  -2-1

ن حق پدیدآورنده در حفظ اثر و استفاده از منافع آن، به عنوان یك آنچه که به عنوا

ها در احترام، حمایت و حق بشری قید شده است، مستلزم تعهداتی است که دولت

ها در چارچوب از دار هستند. این تکلیف دولتاجرای این حق در قبال خالقان آثار عهده

دهد و بخش دیگر را عرف، تشکیل میای که بخش مهمی از آن را قانون شدهتعیینپیش

دهنده چارچوب معین حمایتی دولتی عدم شود. یکی از ارکان تشکیلگنجانده می

خدشه به نظم عمومی است، دولت به عنوان نماینده شهروندان وظیفه نظارت و حمایت 

امنیت و آرامش و سالمت را بر عهده دارد. نظم عمومی را  ظهای افراد و حفاز آزادی

د نتوان به مصداق به طور شایسته برشمرد، اما واقعیت این است که آنچه که از شای

تعریف نظم عمومی و محمل آن و اخالق حسنه و بایدها و نبایدهای وجدانی ذکر 

شود، همه و همه معیارهایی است برای تشخیص این نظم. حفظ منافع عمومی در می

تقرار امنیت و نظم در جامعه است. بر مقابل منافع فردی پدیدآورندگان، شرط اولیه اس

شمردن آن، عدم ورود ضرر به سایرین، حفظ و همین تعبیر حفظ مالکیت و محترم

دستیابی به منافع عمومی از اصول اولیه وظایف  نهایتاًاستقرار امنیت و رفاه عمومی و 

عالی و  ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح»ها و شهروندان است. با این توصیف دولت

چنان است که همبستگی کاملی با نیازهای عمومی  ش.( 1223)کاتوزیان، « بنیادی جامعه

 جامعه دارد.

در این میان از مواردی که در چالش مستقیم با حقوق مالکیت ادبی و هنری قرار 

گیرد، تعارض آزادی بیان با این دست از حقوق است. بدین معنا که اگر در یك اثر می

گرفته شود که از نظر دولت، مخالفت صریح یا ضمنی با  یر و یا عالئمی بکارمحتوا، تصو

اخالق حسنه، نظم، امنیت، سالمت و آرامش جامعه داشته باشد آیا زمامداران و دولت 

توانند از اجرای حق آزادی بیان، آزادی عقیده یا آزادی نمایش او ممانعت به عمل می

ده اجتماعی و سیاسی و قراردادی بین مردم و که یك پدیآزادی قبل از اینآورند؟ 

مندی همگان از ولی بهره ش.( 1223)ایزادیار، حکومت باشد پدیده فطری و انسانی است، 
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ها باید در چارچوب مشخص و معینی باشد که نتواند مانعی بر آزادی دیگران این آزادی

عنصر اقتدار »ا های افراد ربه وجودآورد. تعیین چارچوب و قلمرو حقوق و آزادی

 عهده دارد.بر  ش.( 1233)گرجی ازندریانی، « عمومی

که تأکید بر جایگاه اقتدار عمومی نباید به نفی یا تضعیف منزلت حقوق و ضمن این

ها را و ازسوی دیگر تضمین حقوق و آزادی ش.( 1233)گرجی ازندریانی، ها بیانجامد آزادی

بر همین  ش.( 1233)گرجی ازندریانی، گرفت.  ها در نظربودن آننباید به معنای مطلق

 ها در برخورد با مفاهیمی چون نظم عمومیها و آزادیاساس در نگرش حقوقی، اغلب حق

 شدن برخوردارندیا سود همگانی یا در مقام تعارض با حق یا آزادی دیگران از قابلیت نسبی

گذاشتن آن نری و به نمایشو آزادی و حق خلق اثر ادبی و هش.(  1233)گرجی ازندریانی، 

یا عرضه و ارائه آن در جامعه نیز از این نسبیت دور نیست، چراکه این آزادی اگر از 

حدود مقرر خویش خارج شود و به تعرض به حقوق دیگران بپردازد یا مبانی اعتقادی 

یشه امنیت و هویت فرهنگی را زیر سؤال ببرد و یا ر»که افراد را به سخره بگیرد و یا این

نهادهای اساسی سیاسی کشور را بزند و از این قبیل، نظم عمومی عاملی در جهت 

های بیانات، تأثیرات ویرانگری بر بنیان گونهاینهاست، چراکه حراست از بقا و سالمت آن

اجتماعی و فرهنگی و سیاسی یك ملت که با هویت و موجودیت آن ملت سروکار دارند 

 ش.( 1223)خلخالی، « گذارد.می

بر همین اساس و در اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز اضرار به دیگران 

یا تجاوز به منافع عمومی حتی با استناد به حق اشخاص غیر ممکن و ممنوع است. این 

اعالمیه  4موضوع عالوه بر اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در ماده 

یح شده است که، آزادی عبارت از اختیار و توانایی فرانسه تصر 1223حقوق بشر سال 

آور نباشد. بنابراین استفاده هر شخص در هر امری است که نسبت به حقوق دیگران زیان

از حقوق طبیعی تا حدی است که، اعضای دیگر جماعت بتوانند از حقوق طبیعی 

ن ماده تصریح کند. در ایمند شوند. این حقوق را فقط قانون تعیین میخودشان بهره

کند. مقصود از قانون در این ماده شده است که حدود و قیود آزادی را قانون تعیین می
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این است که حدود مزبور، توسط قوه مقننه با رعایت تشریفات و شرایط مقرر معلوم 

که اشخاص گردد و این قانون باید مشتمل بر دستورهای کلی و عمومی باشد، نه اینمی

ارد خصوصی در نظر گرفته شده باشد، لذا از این جهات مسلم است که معینه و یا مو

حدود قیود آزادی، باید به موجب قانون، ضمن دستورهای کلی و عمومی آن هم به 

منظور حمایت از حقوق منافع مردم معین شوند و نسبت بر عموم نیز یکسان باشند. این 

ضمین حدود آزادی یکی از شرایط امر نتیجه اصل رعایت قانون است. هر قانون که در ت

  ش.( 1221 )جوان،مزبور را فاقد شود. برخالف قاعده حقوقی و نامشروع خواهد بود. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز قانون محدودکننده آزادی بیان و  23ماده  2بند 

های عقیده را در صورتی که منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی

ران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی شرایط یك دیگ

شناسد. این خود نشان جامعه دموکراتیك وضع گردیده است را به رسمیت و مشروع می

 تواند، بلکه باید محدود شود ازدهد که آزادی بیان مطلق نیست و تحت شرایطی میمی

ران و مقتضیات صحیح اخالقی و نظم یعنی مراعات آزادی دیگ نظر ما این شرایط،

عمومی و رفاه همگانی در واقع مقتضیات اصل عمومیت آزادی هستند. به عبارت دیگر 

ها به منظور تأمین حداکثر آزادی و عدم محدودیت با حداکثر همه این محدودیت

شوند. اقتضای عمومیت آزادی است که محدودیت نسبت به آن را عمومیت، وضع می

 ش.( 1223)خلخالی، کند و نه چیز دیگر. توجیه می

 کامالًاگرچه رابطه نظم عمومی و آزادی را در این بحث به عنوان دو مقوله اجتماعی 

این انتظار  به غیر ازها دانست و به هم مرتبط، به طور محض باید در گرو نوع حکومت

های مختلف سلب های توتالیتر و استبدادی، آزادی افراد را به بهانهنداشت که حکومت

کنند و بر همین اساس نظم عمومی وسیله حفظ و ارتقای قدرت حکمرانان شده و این 

های مبتنی بر های آنان معنا یابد و در مقابل حکومتدر نظرات و سلیقه صرفاًنظم 

احترام به آزادی عقیده افراد نشناخت، لیکن باید پذیرفت که با همه  با جزرا  دموکراسی

اوصاف شرط بقا و دوام یك حکومت، استقرار نظم و امنیت در آن است که با همه انواع 
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رضایت « قانون»حکومت باید بر آن بود که به استقرار همان نظم و امنیت در چارچوب 

 داد. 

د حقوق خالقان آثار از دسترسی آزادانه قید و بنهیچ شکی نیست که اعمال بی

با  نماید و در تعارضها جلوگیری میهای مندرج در آناشخاص به اطالعات و اندیشه

گیرد. این عدم دسترسی به آثار هم بر سطح علم و آموزش و به آزادی بیان نیز قرار می

سوئی خواهد  ها(، پیشرفت و امنیت کشور تأثیراتتبع آن سالمت )پیشگیری از بیماری

 داشت. 

اگرچه این اعتقاد همچنان پابرجاست که هدف حمایت از حقوق پدیدآورنده، 

 هایاز آفرینش حمایت با چراکه است، بیان آزادی اشاعه و خالقیت ارتقای و گسترش

پدیدآورندگان، انگیزه خلق اثر دوچندان شده و در سایه همین اعتماد، امنیت روانی 

ماند و گردد. از این رو بدون حمایت، بیانی باقی نمیپیش می برای خالقان بیشتر از

بدون بیان، آزادی بیانی هم در میان نخواهد بود، اما ایجاد حقوق انحصاری و مطلق برای 

پدیدآورندگان خود مایه تزلزل آزادی بیان است، این واقعیت را حمایتگران نیز فهمیده و 

آزادی بیان و هم حقوق پدیدآورندگان در موازنه  اند، همبرای آن نیز راهکاری اندیشیده

قابل قبولی در مقابل منفعت، از موضع خود کوتاه آمده و آزادی بیان پذیرفته است که 

 حیات به سازش و صلح با پدیدآورنده انحصاری حالدر مقابل حقوق معقول و در عین 

نه تنها منفعتی برای اند که حمایت مطلق نیز پذیرفته و پدیدآورندگان دهد ادامه خود

ها ندارد، بلکه خلق مجدد آثار را برای ایشان دشوار خواهدکرد. از این رو استثناهایی آن

اند. راهکار دیگری هایی برای تقلیل حمایت را گردن نهادهبرای عدم حمایت و محدودیت

نظام  اند تفکیك بین اندیشه و بیان آن درکه در این زمینه پیش روی آزادی بیان نهاده

گیرد بیان حقوق مالکیت ادبی و هنری است. آنچه که در این نظام مورد حمایت قرار می

قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و  1اندیشه است و نه خود اندیشه. ماده 

نامه تریپس به طور رسمی و صریح حمایت از اثر به موافقت 3ماده  2و بند  4هنرمندان

 اند. المللی متذکر شدهد اندیشه را در عرصه ملی و بینعنوان بیان اندیشه و نه خو
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رایت از صرف اندیشه در واقع به خاطر همین است که نکردن کپیعلت حمایت

های خود را در دسترس آزاد عموم قراردهند تا بتواند برای پدیدآورندگان، اندیشه

لی است و معلوم پیشرفت فکری بشر مورد استفاده قرار گیرد، اما این قاعده بسیار ک

کرد. تشخیص این امر  نیست با چه معیاری باید اندیشه و بیان را در یك اثر از هم جدا

 ش.( 1224)حبیبی مجنده، های یك کشور است. به عهده دادگاه

های مطرح در اثر، مانعی وجود ندارد و این گیری دیگران از اندیشهاز این رو در بهره

 مرتفع گردیده است.باب از تعارض تا حدود زیادی 

 تالش برای حفظ و ارتقای حق دسترسي به اطالعات -3-1

را که  رایت شاید بتوان حق دسترسی به اطالعاتاما با نگاهی به حقوق انحصاری کپی

باشد را دربردارنده آگاهی، امنیت، سطح تعلیم و تربیت، سالمتی و بهداشت و... نیز می

. اگرچه جواز استفاده رایگان توسط اعمال حقوق در تعارض با حقوق پدیدآورنده دانست

اما این حق نیز نافی پرداخت هزینه زحمات  ،شودخالقان آثار از دیگران سلب می

گیران و تواند باشد و از همین رو پرداخت هزینه قابل قبول از سوی بهرهپدیدآورنده نمی

آمیز ، راه حل مسالمتپذیر و اندیشمندانها به نفع اقشار آسیباعمال برخی محدودیت

 زیست حق مالکیت ادبی و هنری و حق دسترسی به اطالعات است. 

کند که اموال فکری حتی بدون جلب رضایت گاه مصالح و منافع عمومی اقتضا می

ها مورد استفاده قرارگیرند. البته این امر تنها در مورد برخی از مصادیق مالکان آن

های مزبور ممکن یابد. استفادهخاصی مصداق میمالکیت فکری و آن هم تحت شرایط 

ای باشد که ضرر قابل اعتنایی را متوجه صاحب اثر و به گونهجزئی است به صورت 

که استفاده از اثر را بدون این معموالًفکری ننماید. در چنین مواردی قوانین کشورها 

ارند، اما گاه شمنیازمند کسب مجوز خاص از مالك یا مراجع قانونی باشد مجاز می

تری دارد و به زیان مالك است. با این اوصاف مصالح عمومی و استفاده از اثر شکل وسیع

برداری قرارگیرد. کند که علیرغم میل مالك اثر مزبور، مورد بهرهمنافع جامعه اقتضا می

شود. با این حال اجازه مراجع قانونی جایگزین اجازه مالك می عموماًدر چنین مواردی 
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دارد و باید با رعایت حقوق مالك صورت پذیرد.  استثنائیای جنبه نین استفادهچ

 ش.( 1233)خدمتگزار،

 ـ انواع محدودیت حقوق مالكيت ادبي و هنری2

حدود مقرر در موازین دینی، اخالقی نبوده و مغایر با  ای معتقدند که اثری که درعده

ا نداشته و شاید اصال اثر نامیده بودن رنظم عمومی جامعه خلق شده است قابلیت مال

هایی که قانونگذار برای آثاری که در راستای موازین و همسو با نشود و از این رو حمایت

نظم عمومی )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...( خلق شده، قائل است را بر این آثار 

 گردند. میتولیدات به استثنائات برشمرده شده اضافه  گونهاینتوان بار نمود و نمی

ای حق پدیدآورنده را قابل تحدید دانسته، اما امکان سلب آن حق از سوی دیگر عده

المللی از دانند. در این رویکرد معتقدند که آنچه که قوانین ملی و بینرا میسر نمی

اند )همچون اخبار و اطالعات، متون قانونی و رسمی( هرگز گردونه حمایت خارج کرده

شوند، در حالی که اثری که مغایر نظم عمومی است لف نشده و نمیوارد چرخه حق مؤ

تر به وی اعطا نمود. حقوق ها را به طور مضیقتوان اثر نامید، اما باید حمایترا می

مالکیت ادبی و هنری همزمان با محدودنمودن حدود خویش، بر نوعی از استفاده تحت 

جاد توازن و رفع نگرانی تولیدکنندگان تأکید نموده و در ای« استفاده منصفانه»عنوان 

 هایی که قوانین و مقرراتآثار گام مؤثری را برداشته است. برخی از استثنائات و محدودیت

به منظور دستیابی به منافع عمومی و استقرار نظم در مقابله با انحصارگرایی خالقان آثار 

از حقوق پدیدآورنده و  ها بر حمایتتوان در دو گروه محدودیتاند را میاندیشیده

در این میان  ش.( 1223)شاکری، استتثنائاتی بر حمایت از حقوق پدیدآورنده اشاره نمود. 

مکانیزمی برای ارتقای حقوق »المللی نیز به عنوان اسناد بینعالوه بر قوانین داخلی 

د را در مور «1استقالل در اجازه برای اتخاذ تصمیم»نوعی از  ها، برای دولت«1بشر

 اند. استثنائات تجویز نموده

برخی موارد از جمله نقل  هابینی اسثنائات حمایتی توسط دولتپیشدر موضوع 

های ها و نشریهقول، استفاده برای اهداف آموزشی و علمی، استفاده از مقاالت در روزنامه
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ثار در رسانی عمومی، استفاده از آادواری و استفاه از آثار با اهداف گزارشی و اطالع

ها از محدوده حمایت مستثنی ها و کنفرانسگزارش وقایع اخیر، استفاده از سخنرانی

 اند. شده

شناختن حقوق خالقان آثار و احترام به این حقوق به عنوان یکی از عناصری که به 

باشد، اما واقعیت این است که پردازد همواره مورد تأکید میمی« نظم عمومی»تقویت 

بینی شده آورده و از حق پیش مندی سایرین جلوگیری به عملحق، از بهره دارنده بعضاً

که اگر در نماید و یا ایناش را محدود مینماید و عرضه تولید فکریسوء استفاده می

مواردی منفعت جمعی ایجاب کند که محصول مورد حمایت، بدون اجازه دارنده حق و 

در اختیار افراد جامعه قرار گیرد، باید چنین  در ازای عوض عادالنه به میزان مورد نیاز

کرد و این اقدام، راهکاری ضروری است که اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار 

برداری بهره 2کند. این راهکار به مجوز اجباریفکری و نیز منافع جمعی را تأمین می

از استثنائات وارد بر مجوز اجباری خود یکی  ش.( 1221)صادقی و همکاران، موسوم است. 

ای که شود، اما به دلیل اهمیت و همچنین وظیفهحقوق خالق مال فکری محسوب می

دولت در تشخیص، تعیین و اعمال آن بر عهده دارد به طور مجزا در این موضوع ذکر 

گردید. صدور این مجوز به عنوان ابزار حاکمیتی دولت برای حفظ نظم عمومی را بر دو 

ـ منع سوء استفاده از حق. 2ـ نظریه منفعت عمومی؛ 1 :جستجو نمود توانمبنا می

صدور مجوزهای اجباری در پخش آثار رادیویی، ضبط موقت  ش.( 1221)صادقی و همکاران، 

 2ش.( 1223ری، )شاکبینی شده است. آثار رادیویی و برای کشورهای در حال توسعه پیش

غایت تمام اعمال زمامداران و »و حفظ آن به عنوان « منافع عمومی»استقرار 

اولویت اولی است که خودبخود  ش.( 1233)گرجی ازندریانی و همکاران، « مقامات اداری

)گرجی « های فردی از جمله حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنریحمایت از حق»

ت را در دل دارد، اما نکته اساسی اینجاست که با وجود همه استثنائا ش.( 1233ازندریانی، 

توانند به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت اخالق حسنه، اشخاصی ها میفوق آیا دولت

 آمده و باعملهای بهها در نظارتکه دولترا از داشتن این حقوق محروم نمایند؟ یا این
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بودن معنای نظم عمومی و اخالق حسنه از اعمال هریك از حقوق خالقان توجه به سیال

ورند؟ پاسخ به این سؤاالت نیازمند بررسی تأثیر تولید، توزیع و اثر ممانعت به عمل آ

انتشار آثار مغایر با نظم عمومی و اخالق حسنه در جامعه است که در مباحث آتی به آن 

آید اولین چیزی که بیشتر به ذهن خواهیم پرداخت وقتی صحبت از حمایت به میان می

 هاییهای مالی یا حمایتت یارانه، حمایتهای مادی اعم از پرداخشود، حمایتمتبادر می

و... به عمل  که دولت برای اهداف خاص اقتصادی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان

هایی که قانون حمایت حقوق تر نیز آمد، حمایتکه پیش گونههمانآورد، است، اما می

قانونگذار برای  آورد همان امتیازاتی است کهمی خالقان یك اثر به عمل پدیدآورندگان از

 ها به رسمیت شناخته است. این امتیازات در حمایت از پدیدآورندهشناسایی و تضمین آن

شناختن اثر وی به عنوان یك مخلوق فکری که در مالکیت خالق اثر و در به رسمیت

است و درج نام وی بر اثر یك اصل شناخته شده است. از همین رو حق انتخاب نام و 

ر اجازه اولین انتشار )افشاء( و هرگونه تغییر، تحریف اثر و اعمال هرگونه عنوان اثر، صدو

 با اراده وی ممکن نخواهد بود. جزحق مادی از جمله انتشار، تکثیر و عرضه، 

های داند مشمول حمایتبر همین اساس، قانونگذار هر آنچه که منطبق با تعریف می

تالش بر تفکیك حقوق مادی و معنوی نماید. تا این قسمت و در این مبحث مذکور می

اثرهایی است که به تشخیص حاکمیت با اخالق حسنه و نظم عمومی مغایرت دارد و 

بینی و اعمال امتیازهای قانونی ـ تحت عنوان حمایت ـ را شاید بهترین گزینه در پیش

ه بتوان محدودنمودن بخشی از حقوق خالق اثر عنوان کرد، اما یکی از مواردی که مداق

طلبد اصل بیستم قانون اساسی است که برخورداری همه افراد بیشتری در این زمینه می

ملت اعم از زن و مرد را از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت 

داند. در صدر همین اصل حمایت قانون را برای همه افراد پذیر میموازین اسالمی امکان

در برخوداری از حقوق « موازین اسالم»ماید. به راستی قید نبه طور یکسان عنوان می

افراد را باید با انطباق این حقوق در مرحله شناسایی، در مرحله اقدام یا در مرحله اعمال 

توان ها سنجید!؟ آنچه که به نظر در برخورداری این حقوق در اصل مذکور میآن
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گیرد، اما این و اعمال را در برمیمالحظه نمود، هر سه مرحله یعنی شناسایی، احترام 

ها باشند و تشخیص و رعایت آنموضوع در مورد اصول اسالمی که مشخص و معین می

تر و الزم است با مشکل مواجه نیست، ولی اشکالی که پیش خواهد آمد در نیز راحت

ها تشخیص و بیان بود که در آن انطباق هریك از مراحل پیش با فروع دین خواهد

باشد که با توجه به این تفاوت نظران و مراجع دینی متفاوت میها بین صاحبهدیدگا

های فردی در نظرات در فروع دین، شاید بهترین راه حل، مقیدنمودن حقوق و آزادی

توان تشخیص و اعمال را به افراد سپرد، بلکه برای مرحله اعمال است که نه تنها نمی

بینی های الزم را پیشبه موجب قانون محدودیتجلوگیری از اعمال سلیقه نیز باید 

 نمود.

آنچه که به عنوان اثر مبتذل، مستهجن، مغایر اعتقادات دینی و سایر آثار مخل نظم 

گردد یا توسط پدیدآورنده ایرانی در داخل کشور تولید عمومی در جامعه مالحظه می

ی کشور به وجود آمده که به دست یك خالق دیگر در خارج از مرزهاشده است و یا این

که به لحاظ است، اما وجه اشتراک این آثار آنست که هر دو نوع این آثار با وجود این

اند، اما در دسترس عموم ها و نبایدهای قانونی یا عرفی مجوز انتشار اثر را نداشتهباید

ها رنده آنها نیز به دلیل عدم حمایت از پدیدآواند و امکان تکثیر و انتشار آنقرارگرفته

ها بر عدم حمایت از اثر مغایر در کشور به راحتی وجود دارد. پس با وجود تصمیم دولت

نظم عمومی و اخالق حسنه، هدف اصلی یعنی عدم انتشار، خرید و فروش، عرضه، 

گردد و در دسترس عموم قرارگرفتن آثار به تکثیر، اجرا و... این آثار همچنان محقق نمی

جاست که با نگاهی به خألهای قانونی یا اجرایی ن آثار نبوده است. ایندلیل حمایت از ای

اش پذیرفت. توان یك اثر را با دو وصف حقوق مادی و معنویشویم که میمتوجه می

تواند هر دو اگر اثر در در استای تقویت نظم و اخالق به وجود آمده باشد، خالق آن می

ال نماید، اما در آثاری که از نظر شرع، عرف، نوع حقوق مذکور را بدون هیچ مانعی اعم

توان اعمال حقوق شوند میاخالق، نظم، امنیت، بهداشت روان و... مغایر شناخته می

مادی را به صراحت قوانین و مقررات مکمل، محدود یا ممنوع نمود. البته در این فرض 
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با نظم عمومی  امکان استماع دعاوی با موضوع نقض حقوق مادی و معنوی آثار مغایر

خواهد شد، چراکه بر خالف تصور، دیوان عالی کشور به با رویه قضایی معلوم  صرفاً

صرف نگهداری طرح، نقاشی،  22/3/1222مورخ  141موجب رأی وحدت رویه شماره 

دار نوار سینما و ویدیو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخالق عمومی را جریحه

قانون  143توزیع نباشد را از شمول ماده رای امر تجاری و نماید، در صورتی که معد ب

 داند.مجازات خارج و فاقد جنبه جزایی می

لغت از  13سطر یا حتی  13بند،  13به عنوان مثال اگر نویسنده یك کتاب با حذف 

نوشته خود بتواند مجوز الزم برای انتشار را کسب نماید و یا در موردی که نوشته یا 

هایی از آن با امنیت سیاسی، چند سال پس از خلق و با مغایرت قسمت کتاب به دلیل

تغییر رویکردهای سیاسی دولت بتواند مجوز الزم برای انتشار را اخذ نماید و یا با تغییر 

آن، مغایرت موجود را مرتفع نماید، چرا نباید از حمایت  جزئیعقیده مؤلف و اصالح 

های اثر که واجد مغایرت حمایت، سایر قسمت مند گردد و به دلیل عدمقانونی بهره

شرعی و قانونی نیز نیستند در دسترس دیگران قرار نگیرد و قانون و مجری قانون توان 

حمایت از اثر را نداشته باشند و از سوی دیگر نتیجه اصلی یعنی عدم انتشار نیز به 

محیط مجازی  برداری شود، دردست نیاید و اثر در دسترس کاربران به سهولت کپی

 منتشر شود و یا نقض عملی حقوق وی با انتشار همان اثر به نام دیگری صورت گیرد.

های ذکرشده تفکیك میان اعمال حق و و وجود حق و با عنایت به دالیل و نیاز

اند )مثل شعر و که برخی از آثار ذاتا جهت استفاده در امور غیر مجاز خلق نشدهاین

انان نظارت کافی و کامل را بر توزیع و انتشار آثار به عمل موسیقی( الزم است حکمر

آورند و خروج اثر از حمایت قانونی را راهکار جلوگیری از نشر آثار مغایر نظم عمومی و 

توان به این دلیل دانست که اعتقاد بینی این امر را میاخالق حسنه ندانند، اما لزوم پیش

تواند در زمان و مکان می« نظم عمومی» و« اخالق عمومی»عمومی بر این است که 

های متداول اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و مذهبی باشد. از این متنوع و وابسته به ارزش

 در موارد مشخص و محدود میسور خواهد بود. فقطرو اعمال بدون تبعیض آن 
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 کنوانسیون برن نیز جهت جلوگیری از سوء استفاده از حقوق پدیدآورنده 12در ماده 

مقررات این معاهده به هیچ »و در راستای تأمین نظم عمومی چنین مقرر داشته است: 

های عضو در بکارگیری تدابیر قانونی یا انتظامی در های کشورصورت به حقوق حکومت

گذاشتن هر اثر یا تولید تجویز نظارت یا جلوگیری از گردش، عرضه و به معرض نمایش

ای وارد صالح دارای حق اجرای آن است، خدشهم ذیکه وفق تدابیر اتخاذ شده، مقا

 « کند.نمی

با  ارتباطو آن را بی 3ش.( 1223 )شاکری،شاید این ماده را منحصر به نظم عمومی نخوانند 

امکان سوء استفاده پدیدآورنده از حق انحصاری و عدم عرضه اثر مورد نیاز شهروندان 

حقوق شده در این ماده جهت تحدید بینیندانند، اما واقعیت این است که ظرفیت پیش

ها و اعمال صالحدید مرتبط با مادی اثر، زمامداران را با اختیار تام به ارزیابی صالحیت

ها، اخالق و از بیماری امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشت و پیشگیری

مال سانسور در نشر دهد و این ظرفیت را امکان اععقاید دینی و مذهبی و... سوق می

 13خوانند.آثار می

بر  تحدید حقوق مادی خالق اثر چیست؟ آیا در منع یا هااما مالک این اقدام دولت

های فردی و فارغ از منافع عمومی و برای دستیابی به سود ها یا تشخیصاساس ضرورت

ی صالحیت توان از انتشار یك اثر خودداری به عمل آورد و آن را بر مبنازمامداران می

 ها تعبیر نمود.اعطایی به دولت

ها در چارچوب ها توسط دولتنمودن حقوق و آزادیواقعیت این است که محدود

المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعالمیه حقوق بشر و بند سوم ماده میثاق بین 23ماده 

 هاییدودیتبا احترام به اصل قانونیت و اعمال مح صرفاًمیثاق  22و  21، 13، 12نیز مواد 

ها از طریق تنظیم ضروری برای یك جامعه دموکراتیك، با هدف تأمین حقوق و آزادی

های دیگران و نظم ها توسط افراد و پیشگیری از تجاوز آنان به حقوق و آزادیاجرای آن

باشد. بنابراین دولت نباید از این حق سوء و اخالق عمومی و منافع همگانی مجاز می

تر هم آمد قانون اساسی جمهوری که پیش گونههمان ش.( 1221نیا، )قربان استفاده نماید.
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اسالمی نیز در اصل چهلم خود، عدم امکان اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را از 

های طریق اعمال حق عنوان داشته است و در قسمت اخیر اصل نهم نیز سلب آزادی

تقالل و تمامیت ارضی کشور ممنوع اعالم مشروع را توسط مقامات و به نام حفظ اس

 نموده است. 

از این رو ارزیابی اعمال شرایط پیش گفته و تشخیص نیاز یا ضرورت اعمال 

عهده دولت بوده و او موظف است که از طریق سنجش و تعادل فاکتورهای  محدودیت بر

ل خود از اهمیت نسبی منافع مطلع شود و در صورت احراز این شرایط به اعما

رسد آن اما آنچه در انتهای این فصل طرح آن به نظر ضروری می ،11محدودیت دست بزند

دانیم، در چارچوب قانون ممکن می صرفاًما اعمال محدودیت را  است که آیا وقتی

های احتمالی با نظم عمومی و اخالق حسنه برای قانونگذار ممکن احصای تمامی مغایرت

 است؟ 

قبل ذکر شد، در سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا نیز که در صفحات  گونههمان

بینی و اعالم تمامی مصادیق مغایرت با نظم عمومی و اخالق حسنه را عدم امکان پیش

 ش.( 1222)کسجیان، « هاتفاوت ارزش»بینی و اعمال آن را به دلیل تصدیق و اختیار پیش

 .اندهها واگذار نموددر هریك از کشورها به دولت

این واقعیت غیر قابل انکار است که نظم عمومی به تناسب منافع عمومی و با توجه 

های اعضای جامعه و فعالیت ها وها، اهداف آنتحوالت دولت تغییر و مکان و به زمان و

انتظار داشته باشیم قانونگذار  ایشان متغیر است و این یك تکلیف الیطاق است که ما

بینی نماید چه نوع تخلفی صورت خواهد پیش ا قبل از واقعهنظم عمومی فردا را بداند ی

 گرفت و یا بازتاب اذهان و افکار عمومی در مقابل این عمل چه خواهد بود؟!

المللی و یا قوانین سایر کشورها بسیار اصل قانونمندی که در مقررات بین با این حال

فتن معیارهای تشکیل نظم گرنظر گونه تعریف نمود که با دریاد شده است را باید این

گذار مکلف است مواردی که به طور مستمر نه، قانونعمومی و عناصر متشکله اخالق حس

اثر دین، فرهنگ و نیازهای جامعه به اصول نظم عمومی و اخالق حسنه در یك کشور  بر
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را احصا و اعالم نماید و در سایر موارد چارچوب قانونی را برای تشخیص و  اندهتبدیل شد

تر نظارت بر تشخیص تناسب میان اقدامات دولت و مغایرت احتمالی و از همه مهم

 بینیمرجع دادخواهی و اعتراض به اقدامات دولتی و یا نقض حقوق توسط سایرین را پیش

  نماید.
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 گيرینتيجه

که از نظر گذشت، سعی نگارندگان بر آن بود تا با ذکر موارد حمایت و ای هدر مقال

به لزوم استقرار نظم عمومی و پذیرفتن امکان اعمال محدودیت بر حقوق انواع آن 

پدیدآورندگان اثر ادبی و هنری اشاره نماید. از آنچه در این مقاله آمد، نتایج زیر استنباط 

 شود:می

ـ نظم عمومی که مفهومی نسبی، متغیر، زمان و مکان محور است به دلیل عدم 1

قابل احصاء نبوده و در حقوق ایران نیز به همین علت تا تعریف و تعیین قانونی، تاکنون 

نگرفته و همیشه تشخیص و اعمال آن به  به حال در یك پارادایم منطقی و معقول قرار

  ؛مجریان محول شده است

جهت ای هاختیارات ویژ ،هاتوجه به نوع وظایف و تکالیف محوله به دولت ـ با2

و اختیارات افراد و  هادودیت یا سلب آزادیتشخیص و تعیین نظم عمومی و اعمال مح

 ها، به دولت تفویض شده است. حتی تقویت حقوق آن

باید در موازنه منافع عمومی و حقوق افراد با رعایت تعادل و به دور از  هاـ دولت2

عارف و معقول و در پرتو اصولی را در حد مت هاافراط و تفریط اقدام نمایند و محدودیت

 و تناسب اعمال نمایند. چون ضرورتهم

شده در حدی که در قانون به صراحت مشخص  هاـ ضوابط و چارچوب محدودیت4

و اعمال  است، باید قابل اجرا و اعمال توسط دولتمردان بوده و در سایر موارد تشخیص

عهده قوه  بودن مفاهیم نظم عمومی و اخالق حسنه بربا توجه به عرفی هامحدودیت

 ار گیرد. قضاییه مستقل قر

 وو رشد جوامع  یی که به ارتقاهاـ حقوق مالکیت ادبی و هنری به دلیل کمك1

و  رسانیآگاهی امنیت، آسایش، و رفاه بهداشت، اقتصاد، فرهنگ، یهاهزمین در هاانسان

نماید، مورد حمایت نظم میمشارکت افراد در زندگی اجنماعی، اقتصادی خویش 

 گیرد.میعمومی قرار 
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االطالق نبوده و در جایی که در ت از حقوق مالکیت ادبی و هنری علیـ حمای1

، مواردی همچون آزادی بیان، دسترسی به اطالعات، انحصارگرایی و سلب آسایش، امنیت

 شود.میخیزد، مورد تحدید واقع میبه تقابل با نظم عمومی بر

بررسی  ،کریی مالکیت فهاهقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخـ ح2

همین اساس اثر به محض خلق مورد  داند و برمیماهوی و کیفی اثر را شرط حمایت ن

از این رو . گیرد و نیازی به ثبت اثر در مرجع مربوطه را هم نداردمیحمایت قانونی قرار 

احراز انطباق همه آثار با نظم عمومی و اخالق حسنه، جهت اعمال حمایت امری محال 

 نماید.می

اگرچه قانون تکلیفی برای احراز انطباق آثار با نظم عمومی و اخالق حسنه در  ـ2

اما الزم است که برای حفظ ثبات و امنیت  ،نظام مالکیت ادبی و هنری عنوان ننموده

و با وضع قوانین نظارتی و محدودکننده از  جوامع و رعایت سالمت جسم و جان افراد

عمومی و اخالق حسنه جلوگیری به عمل آورد و اعمال حقوق مادی آثار مغایر با نظم 

 حقوق معنوی از جمله حق انتساب و نام و... را برای آن اثر به رسمیت شمرد.

آثار ای که به لزوم انطباق اثر ادبی و هنری با نظم عمومی و عدم حمایت از هعدـ 3

شکافتن  برای ،دگویند از نشر و توزیع این آثار در جوامع نگران هستنمیمغایر با آن سخن 

رجوع نمود و  این دغدغه باید به مصادیق موجود آثار مستهجن و مبتذل شایع در جامعه

 . آن به شمار نیاورد حمایت از حقوق خالق آن را دلیل تکثیر و انتشار

ای جهت اختیارات ویژه ،با توجه به نوع وظایف و تکالیف محوله به دولتـ 13

و اختیارات افراد و  هاال محدودیت یا سلب آزادیتشخیص و تعیین نظم عمومی و اعم

 ها، به دولت تفویض شده است.  حتی تقویت حقوق آن
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 هانوشتپي

هرکس حق دارد از منافع مادی و معنوی حاصل از اثر »اعالمیه جهانی حقوق بشر 22ماده  2بند  1.

 «شود.اش که خلق کرده حمایت علمی، ادبی و هنری

2. Public Order 

3. Status Desired 

 ش. 1242مصوب ان مصنفان و هنرمندان مؤلفقانون حمایت حقوق . 4

5. Human rights and world trade agreements, office of the UNITED ATION 

high commissioner for human rights. 6. 

6. Human rights and world trade agreements. 9. 

7. Compulsory License  

. تعدیل قلمرو حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی کنونیش.(.  1223) ، زهرا.کریا.ر.ک. ش 2

 .121ص ، مجموعه مقاالت همایش مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط

  .133. شاکری، زهرا، همان، ص 3

10. Guide to the copyright and related rights Treaties, administered by WIPO 
and glossary of copyright and related rights Terms. 2003. 

 

11  . “Copyright and human rights” Directorate General of Human rights and 

legal Affairs council of Europe, September. 2009.  
 

 

 فهرست منابع

 فارسي: الف ـ

(. کتاب نقد، سال چهارم، نیت و شریعت )نظم عمومی در قواعد کلی فقهیام ش.(. 1223) اسماعیلی، م.

 .12 ص چهاردهم و پانزدهم،شماره 

ش.(. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق  1224امیرارجمند، ا. حبیبی مجنده، م. )

 .21ص ، دوم، شماره اول. جلد نامه مفیدمجلهبشر. 

نامه کارشناسی پایان .مرزهای آزادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ش.(. 1223ایزدیار، ح. )

 .11ص  ،ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
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و بیان از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تطبیق آن ش.(. آزادی عقیده  1223بیتانه، م. )

 .212-4 و 43 صکارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، صنامه پایان با اعالمیه جهانی حقوق بشر.

  .122. تهران: انتشارات آبگین، جلد اول، ص مبانی حقوقش.(.  1221. )جوان، م

فصلنامه علمی ـ پژوهشی ش.(. نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقالب اسالمی.  1222بزرگی، ا. )جهان

 .212ص ، شانزدهم. سال پنجم، شماره مطالعات انقالب اسالمی

نامه دوره . پایانهاها و تعارضحقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر: تعاملش.(.  1224حبیبی مجنده، م. )

 .212و  32-4الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صص دکتری حقوق بین

 .222. تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ص فلسفه مالکیت فکریش.(.  1233. )خدمتگزار، م

نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده . پایانآزادی و نظم عمومیش.(.  1223خلخالی، ف. )

 .132و  121حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 

فصلنامه راهبرد ش.(. تحلیل نظری نقش امنیت ملی در توسعه پایدار کشور.  1222درّی نوگورانی، ح. )

 .121، ص بیست و ششمسال هفتم، شماره  .دفاعی

. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، حقوق مالکیت ادبی و هنریش.(.  1222زرکالم، س. )

  .21ها )سمت(، چاپ اول، ص دانشگاه

مجموعه ش.(. تعدیل قلمرو حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی کنونی.  1223شاکری، ز. )

 .111-132. صص مقاالت همایش مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط

برداری از حقوق مالکیت فکری. ش.(. موجبات اعطای مجوز اجباری بهره 1221صادقی، م. خاکپور، م. )

 .122، ص چهارم، شماره یازدهم. دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی

نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان اعمال حق مالکیت در ایران.ش.(.  1223ن. )-صوفی، م

 .114قوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، ص خصوصی، دانشکده ح

 ش.(. حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1233هـ. )-ر. کاویانی، م-علیزاده، ع

 .211، ص چهارم، شماره چهل و یکم. دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی فصلنامه حقوق
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چهل و . انتشارات حقوقی میزان، چاپ های حقوق اساسیبایسته. ش.( 1233پناهی، ا. )قاضی شریعت

 .142-11، صص دوم

. سال سوم، شماره اول، ص مجله فقه و حقوقها. ش.(. تحدید حقوق و آزادی 1221نیا، ناصر. )قربان

23.  

نشریه . مجله حقوقیاله جعفری. ش.(. نظم عمومی در حقوق اروپا. ترجمه فیض 1222ک. )کسجیان، 

شماره سی و  .المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوریکز امور حقوقی بینمر

  .122هشتم، ص 

. تهران: انتشارات بهشهر، جلد اول، چاپ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادهاش.(.  1222کاتوزیان، ن. )

 .111دوم، ص 

. ترجمه علیرضا محمدزاده ناصول بنیادین حق مؤلف و حقوق مجاور در جهاش.(.  1233کلمبه، ک. )

 .42وادقانی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، ص 

 . 223ص . انتشارات جنگل، چاپ دوم، مبانی حقوق عمومیش.(.  1223ا. )-گرجی ازندریانی، ع

ش.(. ده فرمان حقوق عمومی، تأملی درباره اصول و مفاهیم بنیادین  1233ا. )-گرجی ازندریانی، ع

، شماره چهل و یکم. دوره حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی فصلنامهحقوق عمومی. 

 .223، ص دوم

دانشگاه علوم و تحقیقات  های عمومی.تقریرات درس آزادیش.(.  1233-31ا. )-گرجی ازندریانی، ع

 .223کرمانشاه، ص 

دبی و ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت اش.(.  1233ا. مرادی برلیان، م. )-گرجی ازندریانی، ع

شده در دومین همایش حقوق . ارائههنری در قوانین فعلی ایران: تأملی از منظر حقوق عمومی
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Public order and the Copyright 

Mohammad.Jalali 

Ladan.Heydari 
Abstract 

Copyright because of its extensive relationship with the artist and 

the creative human nature is one of the natural needs and a social 

necessity no substitute for human life. The social life and exchange of 

artistic and literary products leads people to make social, political and 

cultural relationships. In this field, the states as representative of 

nations, for establishing and maintaining of this relationship, need to 

make rules for the proper administration, the regulation of social 

relations, determination and declaration of their rights and duties and, 

finally, protection of the rights and individual freedoms and the public 

order. One of the most important tasks that have been undertaken by 

the government is the regulation and the balance of these rights and 

freedoms and the protection of key elements of social life such as 

discipline, security, peace, health and public interest. States excessive 

favoritism of each of this elements or rights may lead to violation of 

the rights of individuals or shaking the foundations of the vital life of 

a government. Hence, the explanation of each of these rights and their 

assurance and in return, providing of definition of issues ensuring 

social life including public order and public interest could be solution 

for resolve of challenges in front of governments.  
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