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دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده
پژمان محمدي1

چکیده
حمایت از حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار وقتي عينيت و تبلور ميیابد كه تدابير الزم
برای حمایت از آنها و آثارشان پيشبيني شده باشد .در قوانين ایران ضمانت اجراهای كيفری و
مدني نسبتاً مناسبي برای نقض این حقوق پيشبيني شده است .اینكه ضمانت اجراها مؤثر و
كارآمد هستند ،مقوله مهمي است ،ولي رسيدن به چنين نتایج و ایجاد تضمين كافي برای
پدیدآورنده به فراهم كردن یا شدن بستر دادرسي عادالنه وابسته است .دادرسي دعاوی حقوق
مؤلف در ایران كمتر مورد توجه قرار ميگيرد .از این رو شاید پرسش اساسي این باشد كه در
دعوای نقض حقوق مالي ،وظایف اشخاص درگير و طرف دعوا و محكمه رسيدگيكننده به
اختالف چيست؟ پاسخ به این سؤال موضوع این تحقيق است.

واژگان كلیدي
دعوای نقض ،مشابهت ،معيار نقض ،اماره ،دادگاه رسيدگيكننده

 .1دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: Mehryar1381@yahoo.com
نوع مقاله :مروری
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مقدمه
نقض حقوق مؤلف كه در حقوق ایران با عناویني مانند جعل( ،محمدزاده وادقاني1332 ،

ش ).شبيهسازی( ،زركالم 1331 ،ش ).تقليد (مؤسسه حقوقي شهر دانش 1339 ،ش ).و سرقت
ادبي( 1تبصره  1ماده  6قانون مطبوعات مصوب  1361اصالحي  1362ش ).مورد بحث واقع شده
است ،معموالً تحت عنوان كلي «نقض» مطرح ميگردد( .نوری و همكاران 1339 ،ش.؛ الستي،
 1333ش.؛ شيخي 1331 ،ش.؛ ساالرپور گل ختمي 1321 ،ش).

ماده  93قانون عام حمایت «حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب 1313
اعالم كرده است « :هر كس تمام یا قسمتي از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

است به نام خود یا به نام پدید آورنده ،بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص
دیگری غير از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه كند به حبس تأدیبي از ششماه تا
سهسال محكوم خواهد شد ».ماده  93همين قانون نيز مسؤوليت شخص حقيقي
تصميمگيرنده برای شخص حقوقي و چگونگي جبران خسارات از محل اموال شخص
حقوقي و عنداللزوم مدیر متخلف را مطرح كرده است .در ماده  92نيز صدور دستور
«جلوگيری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكایت و ضبط آن» توسط مقام قضایي
رسيدگيكننده به شكایت شاكي ،پيشبيني شده است .به این ترتيب ،باید پرسيد نشر یا
پخش یا عرضه اثر دیگران چيست؟ و اثبات آن چگونه انجام ميشود و كدام مرجع
صالحيت رسيدگي به آن را داراست؟ معيارهای تشخيص آن كدام است؟
پيبردن به مفهوم «نقض»  ،بدون بررسي قبلي حقوق عمده مالي پدیدآورنده ممكن
نيست .البته تحليل حقوق مالي مؤلف ،مستلزم ذكر مباحث متعددی از جمله ویژگيها و
مصادیق و مستثنيات این حقوق و نيز چگونگي اداره و معامله اینگونه حقوق است كه
ذكر آنها در این مبحث ميسر نيست.
حقوق مالي نقطه مقابل نقض آنها ست ،به عبارت دیگر آنچه متعلق به پدیدآورنده
است ،حقوق مالي است و آنچه منسوب به خوانده دعواست نادیدهگرفتن و نقض این
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حقوق است ،اما پس از تبيين دو مفهوم حقوق مالي و نقض آنها ،وظایف اشخاص
مختلف در یک دعوای نقض ،قابل بررسي و تحليل است.
الف :حقوق مالی مؤلف
ضرورتاً سه مفهوم «انتشار یا تكثير» و «عرضه اثر» و «بهرهبرداری اینترنتي از آثار»
را به اختصار مطرح ميكنيم ،اما این بدان معنا نيست كه سایر حقوق مالي مانند حق
اجازه ترجمه ،اجازه تبدیل اثر به اثر اشتقاقي و ...در این بحث ،بياهميت ميباشند.
1ـ نشر یا تکثیر اثر
یكي از حقوق انحصاری پدیدآورنده و شاید از مهمترین حقوق شناختهشده و
انحصاری وی ،تكثير اثر خود است .اهميت این حق به حدی است كه نظام كامنال،
داده است.
تكثير عبارت است از توليد نمونههای اثر خلقشده .هر عملي كه به ساخت یا
تهيهكردن نمونههای اثر منتهي ميشود ،مانند ضبط بر روی نوار ،صفحه موسيقي ،چاپ
كتاب ،عكاسي ،گراور ،ميكروفيلم و( . ...آیتي 1312 ،ش).

در ارزیابي تحقق تكثير چندین ویژگي بيتأثيرند:
الف ـ تعداد نسخههای تكثير و توليدشده اهميتي ندارد .كافي است دسترسي و
بهرهبرداری دیگران از طریق آن نسخهها ميسر شود .مجاني یا معوضبودن دسترسي نيز
در وقوع تكثير اهميت ندارد( .محمدی دهچشمه 1316 ،ش).

ب ـ شكل تكثير اثر بياهميت است ،هر اثر با توجه به ماهيت و ویژگيهای خود،
شيوههای مختلفي برای توليد نمونه دارد .مثالً در مورد كتاب ،چاپكردن ،روشي رایج
برای تكثير آن است .امروزه به كمک فناوری امكان توليد الكترونيكي آثار فراهم شده
است و قانون ایران قابليت پذیرش این استفادهها را در مورد آثار ،تأیيد نموده

است3.

پژمان محمدي

اصطالح كپيرایت 9را كه به معنای حق تكثير است معادل كل نظام حقوق مؤلف قرار
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ج ـ مدت زمان ماندگاری نمونههای تكثيرشده نيز بياهميت است ،مثالً ضبط یک
برنامه به صورت موقت بر روی حافظه رایانه ،تكثير محسوب ميشود( .زركالم 1331 ،ش).

د ـ مقدار تكثير شده از اثر اصلي اهميتي ندارد .الزم نيست تمام اثر تكثير شود ،بلكه
توليد نمونه یا بخشي از اثر نيز موجب تحقق تكثير است.
2ـ عرضه اثر
هر اقدامي كه اثر را بدون توليد نمونههایي از آن در دسترس دیگران ولو جمع
محدود ،قرار دهد ،عرضه اثر محسوب ميشود .این اقدامات از قدیماالیام به صورت عرضه
اثر توسط پدیدآورنده در نمایشگاهها ،قرائت اثر در مجامع مختلف ،مطرح شده بود ،ولي
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

امروزه با تحول تجهيزات برقراری ارتباط و مطرحشدن تلویزیون و رادیو و دورنگار و
ماهواره و امروزه اینترنت ،عرضه اثر اشكال و ابعاد متفاوت به خود گرفته است.
این دو حق كه در بردارنده اصليترین حقوق مالي پدیدآورنده هستند ،در انحصار او
قرار ميگيرند و استفاده از آنها به طور كامل یا ناقص از طریق انعقاد قراردادهای
معوض یا مجاني ،وصيت و ...ميسر ميشود .عالوه بر خود پدیدآورنده و طرف قرارداد وی
كه تمام یا بخشي از این حقوق را تحصيل ميكند ،هيچ شخصي مگر در حد استثنائات
قانوني مانند نقل كوتاه از آثار و تكثير برای استفاده شخصي یا آموزشي ،حق انجام این
اعمال را در مورد آثار دیگران ندارد .در غير این صورت ،نقض این بخش از حقوق محقق
محسوب خواهد شد.
3ـ بهرهبرداري اینترنتی از آثار
در مورد اینكه استفاده از آثار در اینترنت اعمال كدام یک از حقوق مالي است ،به
لحاظ ترتب آثار متفاوت ،بحثهای متعددی رخ داده است .به طور كلي آثار اینترنت و
الكترونيكيشدن استفاده از آثار ،در همه ابعاد حقوق مؤلف مشهود است:
بعضي معتقدند قرار دادن اثر توسط ارائه كننده خدمات اینترنتي بر روی اینترنت در
واقع بهرهبرداری الكترونيكي از یک اثر است( .پاسا 1221 ،م ).برخي از قراردادهای
بينالمللي نيز این برداشت را تقویت ميكند ،در مقابل عدهای دیگر ،قراردادن اثر در
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محيط وب را عرضه آن ميدا نند با این تفاوت كه در مورد استفاده از اینترنت هر یک از
مردم در محل مخصوص به خود و نه لزوما در كنار دیگران از اثر استفاده ميكند( .درایر،

 1222م ).امروزه ،جدا از این مباحثات ،وجود حق مستقل بهرهبرداری اینترنتي مطرح
شده است .در حقوق ایران قانون تجارت الكترونيكي مصوب  1339/11/11بدون تعيين
ماهيت این بهرهبرداری ،در مواد  69و  11خود از آثار حمایت كرده است 1.در هر
صورت ،حقوق مؤلف در عرصه اینترنت نيز مورد حمایت ،قرار گرفته و بهرهبرداری
اینترنتي غير مجاز از آثار مورد حمایت عالوه بر جنبه كيفری ،برای ناقض حقوق اثر،
مسؤوليت مدني نيز خواهد داشت.
ب :نقض
برای روشن شدن مفهوم نقض ابتدا آن را تعریف و سپس معيارهای آن را بررسي
1ـ تعریف نقض
ترجمه ،تكثير ،اقتباس ،عاریه یا هرگونه تصرف مادی یا حقوقي غير مجاز در اثر
مورد حمایت ،نقض این حقوق را در پي دارد ،اما اجازه یا اذني كه لزوما از طرف
پدیدآورنده یا ورثه وی یا در برخي موارد استثنایي به حكم مقنن حاصل ميشود ،نقض
را برطرف مينماید .حكم قانون محدود به موارد استثنائي و نادر مانند نقل كوتاه با هدف
علمي و آموزشي ،تكثير برای استفاده شخصي و ...است و خارج از آن هر گونه استفاده از
اثر دیگران موكول به مجوز صاحب حقوق است.
به طور كلي در مورد نقض دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاهي كه حقوق مؤلف را جزء حقوق شخصيت ميداند و اثر را به منزله انعكاس
شخصيت پدیدآورنده تلقي مي كند .در این نظر نقض حقوق مؤلف به منزله تجاوز به
شخصيت پدیدآور نده و سرقت این شخصيت است .در این معنا ،نقض حتي با اقتباس
اندک نيز محقق ميشود.

پژمان محمدي

ميكنيم:
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در نگاه دوم كه عيني (در مقابل شخصي) است ،بحث شخصيت پدیدآورنده مدنظر
قرار نمي گيرد .ارزیابي دو اثر اصلي و ناقض بر اساس مقایسه مباني و مفاهيم مشترک به
دست ميآید .معيار ارزیابي نقض كمي (ميزان موارد برداشتشده از اثر اصلي) است نه
كيفي .در این معنا ،تنها در فرضي كه موارد اقتباسشده ،عنصر عمده و مهمي از اثر
نقض شده باشد ،نقض آن محقق ميشود( .برتراند 9119 ،م).

در حقوق ایران ،اثر به عنوان نتيجه و انعكاس شخصيت پدیدآورنده محسوب
ميشود .از این رو به نظر ميرسد ،كيفيت برداشت از اثر اصلي ،مالک تحقق نقض است:
ماده  93قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1313با تصریح
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

به اینكه « هر كس تمام یا قسمتي از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است». ...
بنابراین برای تحقق نقض لزومي ندارد ك ل اثر منتشر یا عرضه شود تا نقض محقق شود.
همچنين تأكيد بر لزوم متعارفبودن نقل مجاز از آثار دیگران در ماده  1قانون مذكور
برای پرهيز از بروز نقض حقوق مؤلف بوده است.
2ـ معیارهاي نقض
برای بررسي نقض توجه به نكات زیر اهميت عمدهای دارد:
 -9-1تعداد مصادیق و نمونههای تكثيرشده غير مجاز یا گستردگي یا محدودیت
مخاطبان عرضه اثر یا متفاوت بودن مخاطبان اثر اصلي با اثری كه حاوی نقض آن است،
در ارزیابي نقض بيتأثير است( .برتراند 9119 ،م ).عرضه یا تكثير غير مجاز حتي یک
نسخه از اثر مورد حمایت نيز ،نقض محسوب ميشود( .زركالم 1331 ،ش).

 -9-9روش و شيوه تكثير یا عرضه غير مجاز بيتأثير است .بنابراین چنانچه یک
كتاب چاپي به صورت الكترونيكي و در اینترنت عرضه شود ،نقض حاصل شده است.
قرار دادن موسيقي در اینترنت امروزه یكي از مصادیق عمده نقض حقوق مؤلف است.
(ساالرپورگل ختمي 1321،ش.؛ ویوانت و همكاران 9112 ،م.؛ كورنو و همكاران 9113 ،م).
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 -9-3در بحث مسؤوليت ،علم و جهل نقضكننده ،یكسان است و در هر حال ،ناقض
مسؤول تلقي ميشود .بنابراین خوانده از اثبات عدم سوء نيت (كه در امر كيفری مفروض
است) یا وقوع اشتباه ،طرفي نميبندد.
 -9-1سود و زیان نقضكنند ه و هدف وی از انجام عمل تكثير یا عرضه غير مجاز در
مسؤوليت مدني وی بيتأثير است( .ساالرپور گل ختمي 1321 ،ش).

 -9-2حجم دو اثر در احراز نقض بيتأثير است .بنابراین اینكه اثر اصلي بخشي از
اثر ناقض باشد یا اثر ناقض تنها بخش كوچكي از اثر اصلي باشد ،قاعدتاً در تحقق
مسؤوليت مدني ناقض تفاوتي نمينماید .بنابراین انتشار یک كتاب به صورت خالصه یا
تهيه یک مقاله از رساله یک دانشجو ،قرائت بخشي از یک كتاب ،نقض محسوب ميشود.
(برتراند 9119 ،م).

اگرچه اندکبودن قسمت برداشتشده از اثر اصلي ميتواند در برخي موارد به عنوان
ارزیابي ،نسبت بخش برداشتشده با اثر برداشتكننده است( .گوبياک 1221 ،م ).هيأت
عمومي كيفری دیوان عالي فرانسه در تاریخ  2نوامبر  1223در رأیي اعالم كرده است
كه «تكثير كامل یک اثر ،به هر شكل كه باشد ،نميتواند به عنوان یک نقل كوتاه تحليل
شود( ».همان ).بنابراین كوچکكردن اندازه عكسها برای قراردادن آن در یک كاتولوگ
نميتواند نقل باشد ،زیرا كل اثر اصلي تكثير شده است.
همچنين این دفاع كه نقل كامل یک اثر تنها بخشي از اثر استفادهكننده از آن را
فراهم ميسازد ،تأثيری در احراز نقض ندارد ،زیرا برای بررسي وقوع نقض تأكيد و توجه
به برداشت از اثر اصلي است ،نه جایگاهي كه قسمت برداشتشده در اثر استفادهكننده،
به خود اختصاص مي دهد .بنابراین تكثير یک مقاله و قراردادن آن به عنوان بخشي از
یک كتاب یا تكثير یک كتاب و گنجاندن آن به عنوان فصلي از یک دایرهالمعارف نافي
تحقق نقض نيست.

پژمان محمدي

نقل مجاز و متعارف در نظر گرفته شود ،ولي نباید فراموش كرد كه مالک و معيار این
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 -9-6برای وقوع نقض ،نيازی نيست احتمال و شبهه اشتباه ميان اثر اصلي و ناقض
وجود داشته باشد .بنابراین حتي اگر اشخاص متعارف ميان دو اثر به راحتي تمایز قایل
شوند و آنها را از همدیگر تمييز بدهند ،مانع از آن نيست كه نقض حاصل شده باشد.
به عبارت بهتر« ،القای شبهه» شرط تحقق نقض نيست .در نيتجه تالش خوانده دعوای
برای اثبات وجود تفاوت ،عليرغم شباهتهای عمده و اساسي ،موجب رهایي وی از
مسؤوليت نخواهد بود.
 -9-1با این همه ،یكيبودن اثر اصلي با اثر ناقض ،شرط تحقق نقض نيست .به
عبارت بهتر الزم نيست خواهان و مدعي اثبات نماید اثر ناقض دقيقاً تكرار همان اثر
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

اوست .چه بسا برگرفتن ،تكثير یا عرضه بخشها یا عناصر عمده و مهم كه انعكاس
شخصيت پدیدآورنده باشد ،هرچند تمام اثر نباشد ،نقض را محقق سازد .در این زمينه
اثبات این كه ا ثر اصلي منبع اثر ناقض بوده است ،كافي است( .ویلسون 9119 ،م).

همانگونه كه گفته شد ،نقض با تكثير «جوهره اصلي و عمده اثر »2كه همان اجزای
تشكيلدهنده اصالت آن است ،حاصل ميشود .در كامنال عبارت «جوهره اصلي و عمده
اثر» با تعبير «احساس و مفهوم كلي »6مطرح شده است و منظور از آن این است كه اثر
ناقض همان تأثير كلي اثر اصلي را به همراه داشته باشد ،مانند تكثير یک رساله به
صورت مقاله( .برتراند 9119 ،م ).این روح كلي كه مورد حمایت حقوق مؤلف است و
موجب تحقق اصالت ميشود ،در برخي از آثار تنوع و ابعاد زیادی ندارد .به عبارت بهتر،
برخي از آثار صرفاً بنا به تركيب و تنظيم خود از اصالت برخوردارند و شاید بتوان گفت از
درجه اصالت ضعيفي برخوردارند .در مورد اینگونه آثار ـ كه كتاب «نشانهها» به دليل نوع
اطالعات مندرج در آن ،از آن جمله است ـ نقض صرفاً با برداشت جنبههای برجسته و
متمایزكننده اثر و نه خود اطالعات مندرج در آن حاصل ميشود .دیوان عالي آمریكا در
دعوای معروف  Feist Publications Inc.v. Rural Telephone Serv. Co.در سال
 1221رأی داد كه تكثير شماره تلفنهای منتشره در یک سالنامه خصوصي نقض
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محسوب نميشود ،زیرا این اطالعات فاقد حداقل اصالت ضروری برای برخوردارشدن از
حمایت به عنوان حقوق مؤلف هستند( .كرنو و همكاران 9113 ،م).

همچنين در ارزیابي جوهره اصلي هم به كيفيت برداشت توجه ميشود و هم به
ميزان و كميت آن .تالش برای انتخاب معياری منحصر به ميزان و درصد اخذشده ،قابل
قبول نيست( .ویلسون 9119 ،م).

 -9-3مالک تحقق نقض «مشابهتهای ميان دو اثر» است .برای احراز نادیدهگرفتن
حقوق مؤلف ،بدوا ازریابي مشابهت ميان دو اثر ضروری است .بار اثبات این شباهتها به
عهده مدعي است و خوانده دعوا نميتواند به صرف اثبات وجود اختالفات ميان آثار
مذكور ،از مسؤوليت مبری شود .دادگاه موظف است ابتدا به وجود مشابهتها بپردازد و
این شباهت ها ،الزم نيست كامل و موجب یكي شناختن دو اثر باشد .همين كه جوهره
اثر اصلي بدون مجوز اخذ شده باشد ،نقض حاصل ميگردد .این امر كه نقض بر اساس
 9119م).

با این حال ،اگر اثبات تفاوت ها و اختالفات ميان دو اثر ،نقش و تأثير عمده و كلي اثر
اول را از بين ببرد ،ویژگيهای فردی اثر دوم به اثبات مي رسد و در نتيجه نقض رخ
نداده است ،ولي اگر اختالفات در امور كم اهميت باشد و وجود تفاوتها مانع از تأثير
عمده اثر اول نشده باشد ،نقض محقق خواهد بود( .برتراند 9119 ،م).

با این حال ،در ارزیابي مشابهتها باید توجه كرد كه گاهي طبيعت و ماهيت دو اثر
موجب مي شود كه اثر دوم از حيث نتيجه یا تسلسل مطالب به اثر اول شبيه باشد ،مانند
اطالعات مربوط به نشاني و تلفنهایي كه در یک اثر درج شده و دیگری نيز همان
اطالعات را در اثری دیگر ارائه نماید .در این حالت ،صرف مشابهت در اطالعات دليل بر
نقض نيست .در مقابل وقتي از شنيدن یک موسيقي ،موسيقي دیگری به ذهن متبادر
ميشود ،احتمال وقوع نقض بيشتر است( .ویلسون 9119 ،م).

پژمان محمدي

شباهتهای دو اثر سنجيده ميشود ،یكي از قواعد عمومي بررسي نقض است( .گوتيه،
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ج :وظایف اشخاص مرتبط در دعواي نقض
در دعوای نقض ،خواهان و خوانده و دادگاه رسيدگيكننده وظایف متفاوتي بر عهده
دارند كه عدم انجام دقيق هر یک از آنها ممكن است ،احقاق حق خواهان را متوقف یا
تعطيل سازد ،اما عملكرد خواهان مقدم بر دو شخص دیگر ،قابل توجه است:
1ـ تکالیف خواهان دعواي نقض
قبل از آنكه موقعيت خواهان دعوای نقض مورد تحليل قرار گيرد ،بهتر است بررسي
كنيم كه خواهان به لحاظ حقوقي چه شخصي است.
 -1-1خواهان :بدون شک پدیدآورنده یا ورثه وی در صورتي كه حقوق اثر واگذار
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

نشده باشد ،برای طرح دعوای نقض ذیحق هستند ،اما در فرضي كه حقوق یا برخي از
حقوق مالي اثر به غير واگذار شده باشد ،تردید در مورد سمت آنها مطرح ميشود .در
حقوق ایران ،با توجه به بقای حقوق معنوی كه وجودش در بهرهمندی از حقوق مالي
حداقل به نحو غير مستقيم مؤثر است ،برای مؤلف یا ورثه وی از یكسو ،و اصل
تجزیهپذیری حقوق مؤلف كه موجب ميشود مؤلف بتواند هم زمان بعضي از حقوق خود
را به اشخاص مختلف واگذار نماید یا برای خود نگه دارد و عالوه بر این ،امكان ایجاد
شيوههای جدید بهره برداری كه در صورت عدم انتقال ،به خود پدیدآورنده تعلق خواهد
داشت ،پذیرش سمت آنها ،حتي در فرض انتقال حقوق مالي ،منطقي است .ضمن آنكه
در هر حال ،حقوق مؤلف ،حداكثر برای مدت سيسال قابل انتقال است و پس از آن
مدت ،حقوق اثر به خود پدیدآورنده یا ورثه وی تعلق خواهد

داشت1.

در فرانسه ،به موجب رأی  91فوریه  1223شعبه اول دیوان عالي كشور ،امكان طرح
دعوا توسط خود مؤلف در فرض واگذاری حقوق به شركتهای اداره جمعي حقوق مؤلفان
به عدم اقدام آن شركتها موكول شده است( .كورنو و همكاران 9113 ،م.؛ كرور 1223 ،م).

در مورد آثار اشتراكي كه بيش از یک پدیدآورنده در خلق اثر نقش دارد و «كار
یكایک آنان جدا و متمایز نباشد»« ،حقوق ناشي از آن (اثر) حق مشاع پدیدآورندگان
است »3.یكي از این حقوق ،طرح دعوا برای جلوگيری از نقض و مطالبه خسارات ناشي از
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آن است .در مورد اینكه آیا هر یک از این پدیدآورندگان به تنهایي حق طرح دعوا دارد
یا خير ،قانون ایران حكمي ندارد .احكام آثار مشترک به قواعد اداره اموال مشاع در قانون
مدني گره خورده است .بر اساس قواعد ،شریک مال مشاع ميتواند برای احقاق حق
مشاع خود طرح دعوا نماید و یا سایر تصرفاًت حقوقي را به عمل آورد ،2ولي این
صالحيت در حقوق سایر كشورها مورد بحث و مناقشه است( .محمدزاده وادقاني 1332 ،ش.؛
صادقي 1336 ،ش).

عالوه بر پدیدآورنده یا ورثه وی ،انتقالگيرنده تمام یا برخي از حقوق مؤلف نيز با
تكيه بر حقوق قراردادی و طبعا قانوني خود به لحاظ آنكه از عمل ناقض متضرر ميشود،
حق طرح دعوا عليه وی را دارد .در این ميان ،تفاوتي ميان انتقال گيرنده اصلي یا فرعي
و دست دوم دیده نميشود( .گوتيه 1222 ،م ).اگرچه ماهيت و نوع قراردادهای بهرهبرداری
از حقوق مؤلف در قلمرو حقوق و تعهدات طرفين مؤثر است ،ولي به نظر ميرسد از
قرارداد كار برای خلق اثر یا قرارداد نشر و ...وجود ندارد .با این حال ،توجه به آثار برخي
قراردادها كه فقط حق یا حقوق مشخصي را به گيرنده مجوز اعطا ميكنند ،تردیدهایي
در مورد سمت آنها به وجود ميآورد .مانند قرارداد اجازه ترجمه یک اثر.
همچنين دولت در مواردی كه قائم مقام پدیدآورنده متوفای بالوارث ميشود ،در
مدت اعتبار حقوق مالي ،از این كيفيت برخوردار ميشود( .محمدی 1336 ،ش ).در پایان
این نكته نيز قابل ذكر است كه با توجه به امكان واگذاری و مصالحه حق طرح دعوا به
اشخاص ثالث ،قابل تصور است كه خواهان دعوا صرفاً منتقلاليه این حق باشد بدون
آنكه مؤلف یا ورثه وی یا طرف قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری

باشد11.

 -1-2تکالیف خواهان :خواهان در دعوای خود از دو اماره عمده و اساسي بهره ميبرد:
اماره مؤلفبودن :بدین معنا كه هر كس كه نامش بر روی اثر درج شده باشد،
پدیدآورنده و ذینفع در دعوا محسوب ميشود .این امر در مورد مؤلفان آثار اشتراكي نيز
وجود دارد .با این حال در برخي كشورها در مورد آثار سمعي و بصری اماره مؤلفبودن

پژمان محمدي

حيث حق طرح دعوا ،در حقوق ایران ،تفاوت بارزی ميان قرارداد سفارش خلق اثر یا
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به سود برخي از افراد (حقوق فرانسه و اسپانيا) یا تهيهكننده اثر (انگليس و آمریكا)
پيشبيني شده است .این اماره در مورد اشخاص حقوقي ـ كه در حقوق ایران نميتوانند
مؤلف باشند و تنها انتقالگيرنده حقوق مالي مؤلف هستند ـ و سایر انتقالگيرندگان و
طرف های قرارداد پدیدآورنده ،وجود ندارد .با این حال ،اثبات وراثت از مؤلف ،موجب
برخورداری ورثه از همين اماره ميشود.
اماره دوم اصالت اثر است :ماده اول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان مصوب  1313در ارائه تعریف خود از «اثر» گشادهدستي قابل توجهي به خرج
داده است و به طور كلي و مطلق «هر آنچه» از راه دانش و هنر و ...به دست ميآید ،را
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

«اثر» دانسته است .با این تعریف ،مالک وجود اثر تالش و خالقيت فردی است و هر
چيزی كه نتيجه این تالش باشد و یک شكل خارجي (خارج از ذهن فرد مذكور) داشته
باشد ،اثر است .بنابراین كافي است این ویژگيها كه احراز وجودشان در یک دستاورد
دشوار نيست ،موجود باشند تا آن را اثر به معنای قانوني بدانيم .به عبارت بهتر ،اصالت
ظهور هر آنچه از راه دانش و هنر و ابتكار حاصل ميشود در اثر ،پذیرفته شده است.
عالوه بر این ثبت اثر نيز امری اختياری است 11و حتي در مواردی كه به لحاظ قواعد
آمره ،اخذ مجوز برای انتشار یا عرضه یک اثر ضرورت پيدا ميكند ،نه تنها این اقدامات
مربوط به پس از خلق اثر و مقدمات انتشار یا عرضه آن است ،بلكه خود بررسي مقامات
و مراجع ذیصالح نيز جنبه ثبوتي و احراز اصالت ندارد ،لذا گواهي یا مجوز این مراجع
نيز به خودی خود و به طور قاطع معرف اثربودن كار ارائه شده

نيست19.

(انصاری1336 ،

ش ).بنابراین بر اساس حكم ماده اول قانون فوق كه متضمن پذیرش اصالت ظهور عرفي
نتيجه خالقيت به عنوان اثر از یكسو و مقيد و مشروطنبودن اثر به قيود یا شرایط خاص
و بيتأثيری شكل ،محتوا ،ارزش و هدف آثار در بهرهمندی آنها از حمایت قانوني است،
به نظر مي رسد در حقوق ایران اصالت ،مشروط به وجود یک بيان منحصر از اندیشههای
فرد یا حتي اطالعات عمومي مفروض است و مدعي خالف باید بار اثبات را به دوش
بكشد.
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در حقوق فرانسه نيز برخي از نویسندگان ،اماره اصالت را پذیرفته و آن را نقطه
مقابل تكليف قانوني مدعي نقض حقوق مؤلف برای اثبات وجود تشابهات ميان دو اثر و
13

به طور كلي نقض ميدانند.

(گوتيه 1222 ،م.؛ برتراند 9119 ،م).

اما با وجود این ،خواهان یا وكيل مصلحتاندیش و نكتهسنج به این امارات شكننده
دل نميبندد و به ویژه در مورد آثاری كه درجه اصالت آنها ضعيف و رقيق است از قبل
چاره دفاعيات خوانده را تمهيد ميكند و به نحو مقتضي با برجستهكردن عالئم اصالت
اثر خود یا موكل ،در اقناع ذهني قاضي سعي مينماید.
خواهان در پناه امارات فوق از خطر محكوميت و بينتيجهماندن دعوا در امان نيست .او
باید ضمن در نظرداشتن وجوه اختالف و تمایز اثر مورد ادعای خود با اثر ناقض ،تالش
نماید مشابهتهای آن دو را به نحو كامل به ذهن قاضي القا نماید .وظيفه او اثبات
شباهتهای دو اثر است ،به نحوی كه نقض را مسلم سازد .این شباهتها تنها وقتي
صرف مشخصكردن شباهت های شكلي و ظاهری در مورد آثاری كه در قلمرو شكل
بيان واحد قرار ميگيرند یا اثبات مشابهت فراوان ،ولي كم (اینجا مبهم و متناقض است)
نتيجه در مورد آثاری كه بر اطالعات عمومي مبتني هستند ،نميتواند نقض را به اثبات
برساند .در این گونه آثار ،اطالعات مندرج در هر دو اثر ،اطالعات در دسترس همگان یا
اكثر جامعه بوده و برداشت ا ز یک اثر ،برای اثر دوم اجتنابناپذیر است( .گوتيه 1222 ،م).

با وجود این ،صرف اثبات برخي مشابهتها مانند شباهت در محتوا یا حتي یكيبودن
آنها نميتواند دليل قاطع و مؤثری باشد ،مثالً اگر ليست مشخصي از اطالعات در یک
اثر تهيه شده و اثر دیگری همان ليست را به گونهای دیگر تهيه نماید ،صرف وحدت
محتوا دليل بر نقض حقوق مؤلف نيست .طبيعي است كوشش در اثبات ویژگيهای
فردی خوانده یا اهداف وی از خلق اثر مورد ادعای نقض ،موجب نتيجه بخش دانستن
دعوای خواهان نميشود.

پژمان محمدي

نقض را هویدا مي سازند كه جوهره اثر اصلي را به اثر ناقض انتقال داده باشند .بنابراین
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2ـ تکالیف خوانده دعواي نقض
چه شخص یا اشخاصي ممكن است خوانده یا خواندگان دعوای نقض باشند و خوانده
در چنين مواردی با وجود اصل برائت و اصل عدم ،چه وظایفي به عهده دارد تا خود را از
دعوا برهاند.
 -2-1خوانده :خوانده ،شخصي است كه اثر مورد ادعای نقض منسوب به اوست.
اعم از آنكه شخص حقيقي باشد یا در مورد آثار سفارشي و كارگری ،شخص حقوقي .در
اینجا نيز اماره مؤلف بودن در مورد كسي كه اثر به نام وی منتشر یا عرضه شده است،
وجود دارد ،ولي اثبات خالف آن ،ميسر است .ماده  93قانون حمایت حقوق مؤلفان و
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

مصنفان و هنرمندان مصوب  1313اعالم كرده است «هرگاه متخلف از این قانون شخص
حقوقي باشد ،عالوه بر تعقيب جزایي شخص حقيقي مسؤول كه جرم ناشي از تصميم او
باشد ،خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي
كه اموال شخص حقوقي به تنهایي تكافو نكند مابهالتفاوت از اموال مرتكب جرم جبران
ميشود ».همين حكم در ماده  3قانون ترجمه و تكثير كتب و نشریات و آثار صوتي
مصوب  1329تكرار شده است .با این حال ،تبصره ماده  13قانون حمایت از حقوق
پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب  1312اعالم كرده است «خسارات شاكي
خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران ميشود ».با نگاه ساده به دو ماده 93
قانون حمایت از حقوق  ...و  1قانون ترجمه و تكثير از یكسو و تبصره ماده  13قانون
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای چنين به نظر ميرسد كه این
احكام از حيث طرف دعوای نقض احكام متفاوتي دارند :به عبارت دیگر در مورد
نرمافزار ها باید عليه شخص حقيقي (مرتكب جرم) طرح دعوا شود در حالي كه در دو
قانون متقدم ابتدائاً باید به شخص حقوقي مراجعه شود و سپس با وجود شرایط خاص
امكان مراجعه به شخص حقيقي نماینده آن شخص حقوقي به وجود ميآید ،ولي این
برداشت سطحي به نظر ميرسد ،زیرا در دو قانون متقدم متخلفبودن شخص حقوقي
نسبت به قوانين و نقض حقوق مؤلف توسط آنان ،پذیرفته شده است و به عبارت دیگر
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خوانده دعوا اصوالً آنها هستند .در قانون اخير نيز همين نتيجه از حيث قواعد عمومي
حاكم بر مجازات اشخاص حقوقي ،حاكم است .عالوه بر این ،تفاوت قواعد حاكم بر
مجازاتها و مسؤوليت مدني (از جمله اصل شخصيبودن مجازات ،غير قابل اعمالبودن
مجازات بر اشخاص حقوقي و )...تردید ایجادشده در مورد خوانده دعوای نقض حقوق
نرمافزارها (شخص حقوقي) را مرتفع ميسازد .همچنين ناقض هر شخصي است كه طبق
قواعد مسؤول يت مدني بتوان وقوع زیان به خواهان را ،به وی نسبت داد .در این صورت،
لزوم طرح دعوای نقض ،به طرفيت شخص یا اشخاصي كه اثر را مستقيما نقض كردهاند،
برطرف ميشود و ميتوان عليه كارفرمایان و اشخاص حقوقي مسؤول نيز طرح دعوا
نمود .در مورد بهرهبرداری اینترنتي از آثار ،عالوه بر ناقض اصلي ،ارائهكننده خدمات نيز
باید عنوان سبب بروز خسارات طرف دعوا قرار بگيرد( 11.ویوانت و همكاران 9112 ،م.؛ فارچي،
 9113م).

در مواردی كه پدیدآورنده حقوق خود را واگذار كرده است ،و با این حال اقدام به
تكثير یا عرضه اثر یا واگذاری مجدد این حقوق به سایرین بنماید ،به عنوان خوانده
دعوای نقض حقوق مؤلف ،طرف دعوا قرار ميگيرد( .برتراند 9119 ،م ).همچنين طرف
قرارداد پدیدآورنده (انتقالگيرنده) ،در فرضي كه خارج از حقوق انتقال گرفتهشده ،اقدام
به تكثير یا عرضه حقوق مؤلف بنماید ،ممكن است خوانده دعوای نقض باشد.
 -2-2موقعیت خوانده دعوا :اصل بر برائت است و خوانده دعوا نيازی به ارائه
دليل برای اثبات عدم مسؤوليت خود

ندارد12.

(ماده  121قانون آیين دادرسي مدني ،مصوب

 1312ش ).با این حال وجود امارات پدیدآورندگي و اصالت به شرحي كه ذكر شد ،موجب
مي شود كه در فرض طرح دعوا ،ناقض ادعایي در مقام مخالف امارات قرار بگيرد ،لذا
خوانده دعوای نقض برای دفاع از خود ميتواند قبل از هر چيز ذیحق و ذینفعنبودن
خواهان و سپس عدم اصالت اثر مورد ادعای وی را مطرح نماید .اثبات عدم اصالت از
طریق ارائه دالیل عدم مداخله خواهان در خلق اثر ،عدم وجود خالقيت در اثر

و16...

پژمان محمدي

خود مؤلف و پدیدآورنده نيز ممكن است خوانده دعوای نقض باشد:

 / 511فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 1931

ميسر مي شود .مشخص است و اثر به طور تبعي نقض آن به اصالت وابسته هستند.
(ویوانت و همكاران 9112 ،م).

اما صرف نظر از موارد فوق و در مراحل بعدی ،چنين طرف دعوایي باید درصدد
اثبات تفاوت های جوهری دو اثر مورد بحث ،برآید .ارائه دالیل وجوه تمایز عمده دو اثر
باعث استنتاج این نتيجه ميشود كه اثر دوم ،انطباق چنداني با اثر اول ندارد یا اینكه
وجوه اشتراک آنها در امور جزئي است و اثر دوم و مورد ادعای نقض ،جوهره و سبک
خاص خود را دارد.
ر وشن است كه در مورد دفاعيات خوانده نيز اثبات ویژگي فردی پدیدآورنده 11یا
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

تالش برای ارائه دليل چگونگي جمعآوری اطالعات یا اثبات گسترده و وسيعبودن اثر
خود نسبت به اثر اصلي مورد ادعا یا كمبودن حجم اثر اصلي مورد ادعا نسبت به اثر
خوانده ،تأثيری در دعوا ندارد .همچنين تالش برای اثبات عدم ثبت اثر اصلي یا
مدلل كردن هدف خوانده از خلق اثر جدید (مانند مصالح و منافع عمومي) یا وجود
اهداف مجاز و غير سودجویانه در این مورد ،مؤثر نيست .با این حال ،ارائه دليل برای
ثابت كردن هدف آموزشي و علمي یا انتقادی یا استفاده شخصي و غير تجاری به همراه
كوشش برای نشاندادن حجم كوتاه برداشتها ميتواند موجب رهایي خوانده از مسؤوليت
باشد.
3ـ موقعیت دادگاه رسیدگیكننده
در حقوق ایران ،قواعد عمومي صالحيت دادگاه در رسيدگي به دعاوی حقوقي در
این مورد مراعات ميشود 13.بر این اساس ،تشخيص محكمه رسيدگيكننده و وظایف آن
قابل توجه است.
 -3-1دادگاه رسیدگیكننده :قاعدتاً دادگاه محل اقامت خوانده ،برای رسيدگي به
دعاوی نقض صالحيت دارد .دعوای نقض جزء دعاوی مسؤوليت مدني غير قراردادی
است و بر این اساس ،به لحاظ فقدان رابطه قراردادی ،قاعده اصلي محل اقامت خوانده،
اعمال

ميگردد12.
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 -3-2وظایف دادگاه در رسیدگی به دعواي نقض :عالوه بر وظایف عمومي
محكمه در رعایت قوانين ماهوی و شكلي حاكم بر بحث رسيدگي ،در دعوای خاص مورد
نظر ،دادگاه وظایف ویژهای دارد:
دادگاه باید پس از تعيين چارچوب دعوا و احراز اثربودن آنچه خواهان مدعي است
خلق ك رده و خوانده آن را به طور غير قانوني تكثير یا عرضه نموده است ،موظف است
دو اثر را با هم مقایسه و در ترازوی سنجش خود قرار دهد .برای این منظور قاضي باید
در كنار خواهان معيارهای اصالت اثر مورد ادعا را مشخص و دستهبندی نماید .در این
راه ،تقسيم اثر اصلي به چند عنصر عمده ،مثالً ده یا بيست عنصر اصلي مانند (در مورد
كتاب) نحوه تقسيمبندی مطالب ،شيوه ارجاعات ،شخصيتها ،تسلسل مطالب و ...در
ابتدا و سپس انجام همين امر در مورد اثر مورد ادعای نقض ،ضروری است .در صورت
تكرار قسمتهای عمده مذكور در هر دو اثر ،به نحوی كه جوهره اثر اصلي در اثر تقلبي
اختالفات فيمابين دو اثر نيز نباید مورد اغماض قرار گيرد .به این ترتيب ،نقض یا عدم
آن به راحتي احراز ميشود 91.چنانچه قاضي شخصاً امكان تشخيص اصالت اثر اصلي یا
وقوع نقض را نداشته باشد ،ارجاع موضوع به كارشناس متخصص در این زمينه ضروری
است.
در هر حال ارزیابي دادگاه از اصالت و نقض باید فارغ از اهداف خلق هر دو اثر مورد
بحث ،ماهيت آن دو ،ارزش اجتماعي یا اقتصادی آنها و شخصيت مؤلف اثر اصلي و
خوانده دعوا و سایر جهات كه در خلق اثر مورد توجه نيستند ،انجام پذیرد.

پژمان محمدي

نيز دیده شود ،نقض رخ داده است .روشن است كه پس از تعيين وجوه شباهت ،مالحظه
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نتیجهگیري
در حالي كه سالهاست بحث حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار به ویژه با اقدامات
عملي مانند تأسيس رشتههای تخصصي مالكيت فكری در برخي دانشگاههای بزرگ
ایران و تصویب قوانين خاص و باالخره تالشهای عمده برای الحاق ایران به سازمان
تجارت جهاني ،در سطح اول مباحثات حقوقي كشور مطرح شده است ،به نظر ميرسد،
هنوز مبادی و مباني اوليه این حقوق به خوبي مورد تحليل و سنجش قرار نگرفته است.
آرای قضایي در این زمينه ،به ندرت صادر شده و این اندكي آرا ،مانع از شكلگيری رویه
قضایي مؤثر شده است .یكي از عمدهترین مفاهيم حقوق مؤلف ،مفهوم اصالت اثر است.
دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

اصالت به معنای تالش خالق و فردی پدیدآورنده اثر است كه فارغ از مالحظات مربوط
به هدف ،نتایج و كاربرد اثر ،ارزش بازاری یا تجاری یا فرهنگي آن و ویژگيهای شخصي
خالق اثر ،مورد سنجش قرار ميگيرد .توجه به اینگونه خصایص موجب دورشدن از
اصول حقوق مؤلف ميشود و محكمه رسيدگيكننده به ادعای نقض را دچار تكلف
مي سازد .كسي كه مدعي نقض حقوق مؤلف اثر خود است ناگزیر باید در چارهای برای
پاسخ به شبهات مربوط به اصالت اثر خود از قبل تمهيد الزم را در دعوا در نظر بگيرد و
ویژگيهای منحصر به فرد و متمایز كار خود را نمایان سازد.
مفهوم نقض حقوق مؤلف نيز معيارهای ویژهای دارد و محاكم نميتوانند بدون توجه
به آنها یا با در نظرگرفتن ضوابط غير مؤثر مانند كميت و كيفيت منابع مورد استفاده
در اثر یا رسميبودن منبع اطالعات اثر ناقض یا كمبودن مشابهتهای دو اثر مورد بحث،
تصميمگ يری نمایند .نقض یک اثر ،تكثير یا عرضه جوهره اصلي یک اثر ـ كه ممكن
است در شكل و ساختار یا تركيب آن و بيان اطالعات یا خود اطالعات منعكس شده
باشد ـ را در ذهن تداعي مي كند و در راه احراز این امر بررسي وجوه اشتراک دو اثر
مورد اختالف و متعاقباً توجه به وجوه تمایز آنها حتي از طریق جلب نظر كارشناس،
ضروری است .در صورت وجود اشتراکهای عمده و اساسي ،نقض حاصل ميشود،
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هرچند اختالفاتي ميان دو اثر دیده شود و بالعكس اگر تشابهات ناچيز و اختالفات عمده
باشد ،نقضي رخ نداده است.
با هدف اثبات نقض ،عالوه بر ضرورت اثر بودن آنچه خواهان متعلق به خود ميداند،
مدعي باید تالش كند برداشت جوهره اثر خود توسط اثر خوانده را به اثبات برساند و در
این راه عالوه بر وی ،دادگاه نيز وظایف خاصي در جهت كشف واقعيت به عهده دارد ،اما
خوانده دعوای نقض نيز ميتواند با توجه به برخورداری خواهان از اماره مؤلفبودن و
اماره اصيلبودن اثر خود ،خالف آنها را به اثبات برساند یا به طرق دیگر بيحقي وی را
محرز سازد.

پژمان محمدي
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پینوشتها
 .1تبصره  1ماده  6این قانون مقرر كرده است« :سرقت ادبي عبارت است از نسبتدادن عمدی تمام یا
بخش قابل توجهي از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غير ولو به صورت ترجمه».
2. Copyright
 .3بندهای  6 ،2 ،3 ،1و  1ماده 2
 .1ماده  69قانون مذكور اعالم ميكند « :حق تكثير ،اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون
حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1313/2/3و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشریات و آثار
صوتي مصوب  1329/2/96و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب
 1312/11/1به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مؤلف است .كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب داده

دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

پيام ميباشند ،از جمله اطالعات ،نرمافزارها و برنامههای رایانهای ،ابزار و روشهای رایانهای و پایگاههای
داده و همچنين حمایت از حقوق مالكيتهای فكری در بستر مبادالت الكترونيكي ،شامل حق اختراع،
حق طراحي ،حق مؤلف ،حقوق مرتبط با حق مؤلف ،حمایت از پایگاههای داده ... ،و حمایت از اسرار
تجاری ،مشمول قوانين مذكور در این ماده و قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب  1311/1/1و آیيننامه
اصالحي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب  1331/1/11خواهد بود ،منوط بر آن كه امور
مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسالمي باشد.
تبصره  :1حقوق مالكيت ادبي و هنری ( )Related Rightsكه پيش از این به عنوان حقوق جانبي
مالكيت ادبي و هنری ( )Neigbouring Rightsشناخته ميشدند ،شامل حقوق مادی و معنوی برای
عناصر دیگری عالوه بر مؤلف ،از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ،توليدكنندگان صفحات صوتي و
تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش ميباشند كه مشمول قوانين مصوب  1313/2/3و
 1329/2/96مورد اشاره در این ماده ميباشند.
ماده  11همين قانون نيز اعالم كرده است« :هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير ،اجرا ،توزیع
(عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1313/2/3و
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشریات و آثار صوتي مصوب  1329/2/96و قانون حمایت از حقوق
پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب  ،1312/11/1منوط بر آن كه امور مذكور طبق مصوبات
مجلس شورای اسالمي مجاز شمرده شود [كذا] ،در صورتي كه حق تصریحشده مؤلفان را نقض نماید ،به
مجازات سهماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ( )21/111/111ریال محكوم
خواهد شد».
5. Léssence Caractéristique

 / 511فصلنامه حقوق پزشكي

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 1931

6. Total Concept and Feel
 .1ماده  11مقرر ميدارد« :انتقالگيرنده حق پدیدآورنده ميتواند تا سيسال پس از واگذاری از این حق
استفاده كند مگر اینكه برای مدت كمتری توافق شده باشد».
 .3ماده  6قانون ایران
 .2به عنوان مثال بر اساس ماده  13قانون اجرای احكام مدني مصوب  1326شریک مال مشاع حق دارد
حتي عليه شریک دیگر دعوای خلع ید طرح بنماید.
 .11امكان طرح دعوا از ناحيه طلبكاران صاحب حقوق نقضشده ،عليه ناقض ،با توجه به قواعد حقوق
ایران وجود ندارد( .كاتوزیان 1311 ،ش ،.ص  361به بعد)
 .11ماده  91قانون مذكور ميگوید« :پدیدآورندگان ميتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه خود را در
مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فعلي) با تعيين نوع آثار آگهي
مينمایند به ثبت برسانند» با این حال ،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
مصوب  1312به گونهای غير مستقيم در ماده  2خود ثبت نرمافزارها و اخذ گواهي تأئيدیه آن از شورای
ادبي و هنری و حمایت های قانوني ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد نقد تحليلي؛ محمدی ،پ1321( .
ش .).ثبت آثار و آثار ثبت؟ .مجله تخصصي كليات كتاب ماه .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
صص .19-91
 .19با این حال ،ثبت اختراعات یا عالیم تجاری و موارد موضوع حقوق مالكيت صنعتي ،باعث اثبات
رابطه مخترع با اختراع یا عالمت تجاری با كسي كه عالمت به نام وی ثبت شده است ،ميشود.
 .13مالحظه برخي از آرای صادر در حقوق فرانسه خالف نظر فوق را تأیيد ميكند ،مثالً شعبه اول
دادگاه استيناف ليون در مارس  1232رأی داده است «اثبات ویژگيهای منحصر به فرد كه به مدعي
اجازه ميدهد چنين ادعایي مطرح نماید بر عهده عكاسي است كه پدیدآورندهبودن خود را ادعا ميكند».
 .11در مورد مسؤوليت مدني اینگونه اشخاص هنوز نظام ثابت و یكنواختي در دنيا به وجود نيامده است و
قانون تجارت الكترونيكي مصوب  1333ایران نيز حكم خاصي در این مورد ندارد .به طور كلي دو دیدگاه
در مورد مسؤوليت این اشخاص دیده ميشود :نظام مسؤوليت مدني عيني ()responsibilité objective
و نظام مسؤوليت مبتني بر تقصير .در حالت اخير ،شرایط تقصير ارائهكننده خدمت و ميزان و اهميت
آگاهي و علم وی به محتویات ناقص حقوق مؤلف (از جمله) ،مورد اختالف است .برای مالحظه تحليل
بسيار جالب و جامع نک:

پژمان محمدي

عالي انفورماتيک را اجباری كرده است( .برای مطالعه بيشتر رک :مهدیزاده ،ح 1332( .ش .).ثبت اثر
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Strowel, A. Ide, N. (2001). La Responsibilité Des Intermediaries Sur
Internet. RIDA. 185: 3-167, 168: 3-153.
 .12ماده  121بيان كرده است« :اصل برائت است .بنابراین اگر كسي مدعي حق یا دیني بر دیگری باشد
باید آن را اثبات كند در غير این صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد».
 .16تالش برای اثبات نقش تجهيزات در خلق اثر مورد ادعا ،اینكه اثر اصلي مورد ادعا خود نقض حقوق
دیگران بوده است ،در قلمرو عموميبودن اثر و عدم تازگي در مورد برخي آثار هنری از آن جمله هستند.
 .11در حقوق ایران با توجه به حكم ماده  99قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب
 1313به نظر ميرسد اثبات این امر كه اثر مورد ادعای خواهان اولينبار در ایران تكثير ،نشر ،پخش یا
اجرا نشده است به طور غير قابل باوری ،برای خوانده در قبال خواهاني كه به لحاظ حقوق معنوی ذیحق
دانسته ميشود ،دفاع مؤثری است

دعوا و معيارهاي نقض حق تكثير پديدآورنده

 .13در دعوای كيفری نقض ،قواعد صالحيت مندرج در قانون آیين دادرسي كيفری از جمله محل وقوع
جرم كه در مورد نقض اینترنتي اثر ،محل گفتگو است ،اعمال ميشود.
 .12برای بررسي و مطالعه بيشتر در زمينه صالحيت دادگاهها در زمينه حقوق مالكيت فكری به این
منابع توصيه ميشود :انصاری ،ب 1339( .ش .).صالحيت بينالمللي و شناسایي و اجرای احكام خارجي
در دعاوی مالكيت فكری .مجله پژوهشهای حقوقي .شماره  ،3مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي،
شهر دانش ،صص 992-61؛ رئيسي ،ل 1331( .ش .).دادگاه صالحيتدار در دعاوی حقوق مالكيت
معنوی در روابط بينالملل خصوصي .اندیشههای حقوق خصوصي .سال پنجم ،ش  ،13صص .113-66
 .91شعبه سوم دادگاه شهرستان پاریس در دعوای معروف ( Bicyclett bluمورخ  6دسامبر )1232
در انجام این مقایسه اعالم كرده است« :با بررسي مقایسهای دو اثر مورد بحث در تعدادی از استنادهای
خاصي كه به عنوان تشریح ذكر شدهاند نتيجه ميشود كه برداشتهایي كامالً هدفمند و معين توسط
اثر تقلبي از اثر اصلي كه اصالت آن مورد تردید نيست ،در مورد اجزای تشكيلدهنده ذات اثر انجام شده
است .حقههای عمومي ،طرح نوشتار ،روند نمایش ،خصایص فيزیكي و رواني شخصيتهای اصلي و
روابط آنها با همدیگر ،روابط برخي از شخصيتهای فرعي ،بسياری از موقعيتهای ویژه ،تركيب و
عرضه بسياری از صحنهها( ». ...برتراند 9119 ،م).
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Action and measures for author copyright violation
Pejhman.Mohammadi
Abstract
The results and Effects to protect the exclusive rights of authors
only appears when the necessary measures to protect them and their
work is anticipated. Iranian law envisaged fair criminal and civil
sanctions for violations of the rights. Not only the Effectiveness and
efficiently of the sanctions are important, but also to achieve the
results and create sufficient guarantees for the author depends on
providing a fair trial. Copyright claims procedure is considered less in
Iran. Therefore, perhaps the main question in the case of financial
violations is: what are the main responsibilities of parties involved and
the other parties and the court?
Keywords
Infringement Lawsuit, Similarity, Violation Measures, Circumstantial
Evidence, Responsible Court
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