بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
سید احمد عسگری ارجنکی
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چکیده:
کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی
مانند انتشار مجدد اثر ،ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این
حقوق متوجه خانواده او می گردد .با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران
نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر
تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد .فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه
گذاران بسیاری از کنوانسیون ها ی جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر
کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد .به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی
نیاز است .از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال  1348تصویب نمود و از پیوستن به
مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی را یت نیز سرباز زد که همین امر سبب ای جاد شکافی عمیق
بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.
کلید واژگان :کپی رایت ،حق نشر ،مالکیت معنوی ،حق مؤلف ،قوانین
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مقدمه:
کپی رایت یا حق مؤلف مفهوم نسبتاً جدیدی است که بر خالف بسیاری از مفاهیم حقوقی تاریخچه
چندان زیادی ندارد .برخی آن را با مفاهیمی چون مالکیت فکری و مالکیت معنوی مترادف دانسته و برخی دیگر
آن را جزء زیر شاخه های کپی رایت به شمار آورده اند و گروه سومی نیز کپی رایت را مفهمومی کامالً مجزا از
سایر عبارات یاد شده می دانند .به هر روی با توضیحات ارائه شده به نظر می رسد ارائه تعریفی کامل و در عین
حال کوتاه و مختصر از مفهوم کپی رایت دشوار است ( میر حسینی.) 17-19 ،1396 ،
عده ای برای ارائه تعاریف کوتاه تر این مفهوم را به این صورت مطرح کرده اند :کپی رایت یا حق تکثیر ،
مالکیت معنوی نسبت به یک کاال توسط سازنده آن کاال است .همان طور که دیده می شود تعریف اخیر بسیار
ناقص و مجمل می باشد و نمی تواند مفهوم دقیقی به مخاطب منتقل نماید و عالوه بر آن دارای اشکاالت اساسی
است .از جمله آنکه کپی رایت را منحصر به کاال دانسته در حالی که در عمل این گونه نیست و کپی رایت حتی
ایده ها را نیز در بر می گیرد .عالوه بر آن از آ نجایی که بسیاری از منابع مفهوم مالکیت معنوی و کپی رایت را
مترادف دانسته اند این تعریف یک تعریف دور به شمار می رود  ،پس به ناچار تعریف دیگری را مورد نظر قرار
می دهیم .به هر روی یکی از کامل ترین تعاریف ارائه شده برای کپی رایت بدین شرح است :کپی رایت عبارت
است از مجموعه ای از حقوق انحصاری که به مؤلف یا ناشر یک اثر پایه و منحصر به فرد تعلق میگیرد و حقوقی
مانند ایده برداری و کپی برداری و انتشار اثر را شامل می شود ) . ( lee, 2002, chapter1
حال که به طور اجمالی و مختصر با مفهوم مالکیت معنوی و کپی رایت آ شنا شدیم در ادامه به چگونگی
ورود قوانین مربوط به این مفاهیم به قوانین داخلی کشور های ایران و فرانسه پرداخته می شود؛ همچنین سعی
می شود ضمن مقایسه پیشرفت دو کشور در این عرصه به این پرسش پاسخ داده شود که چرا کشور فرانسه به
پیشتازان این شاخه حقوقی بدل شده است ولی کشور ایران در این زمینه برای سال های زیادی بدون پیشرفت
قابل مالحضه ای باقی مانده است.

1-1-1

تاریخچه کپی رایت و روند تکامل آن:

ه ر چند هدف از نگارش این متن بررسی جایگاه کپی رایت در رژیم های حقوقی ایران و فرانسه
می باشد ولی الزم به یادآوری است که توجه به حقوق مؤلفین و به خصوص حقوق معنوی آنان در عهد
باس تان نیز مورد توجه قرار داشته به گونه ای که نقص آن مورد سرزنش عموم قرار گرفته است .برای
مثال افالطون قرن چهار پیش از میالد از اینکه سخنرانی هایش در سیسیل ایتالیا مورد تحریف قرار
گرفته بود شکایت داشت و سیسرون خطیب مشهور رومی از اینکه آثارش بدون اجازه او منتشر شده
اعتراض نمود .رویدادهای مذکور نشان دهنده این است که احترام به حقوق معنوی همواره مورد توجه
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بشر بوده ،هر چند نمی توان تاریخ دقیقی را برای آغاز این رویه ذکر نمود .از طرف دیگر می توان گفت
که کشور انگلستان نخستین کشوری بوده که به تدوین مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری پرداخته
است .کپی رایت به مفهومی که امروزه شناخته می شود ریشه در کشور انگلستان و قرن شانزدهم
میالدی دارد  .حال که به طور مختصر جایگاه حقوق معنوی در عصر باستان و ورود آن به قوانین مدون
بررسی شد سیر ورود و تحوالت این قانون در نظام حقوقی ایران و فرانسه را از نظر خواهیم گذراند (
امامی.) 217 ،1386 ،
2-1-1

فرانسه:

ط بیعی به نظر می رسد که قوانین راجع به حق مؤلف پیش از ایران به نظام حقوقی فرانسه راه
یافته باشد ،اما در مقایسه با کشورهایی نظیر انگلستان مفهوم حقوق مالکیت ادبی و هنری مفهوم نسبتاً
جدیدی در حقوق فرانسه است .در واقع اثری از وجود حق مؤلف در حقوق رم دیده نمی شود ،در قرون
وسطی نیز کسی نمی توانست ادعایی به عنوان پدید آورنده و مؤلف داشته باشد ،با ظهور صنعت چاپ
زمین ه های ظهور حقوق مؤلفان نیز شکل گرفت .در فرانسه اولین امتیاز در سال  1507میالدی توسط
لوئی دوازدهم به نامه های سنت پل  2اعطا شده است و لیکن این اقدام را نمی توان در جهت حمایت از
نویسنده دانست بلکه باید آن را ناظر به ایجاد نوعی مالحظات انتظامی برشمرد .در همان سال ها اقدامات
مشابهی از سوی پادشاه صورت گرفت ،ولی نمی توان هیچ یک را مصداق مستقیمی از حمایت از حق
مؤلف به حساب آورد .سرانجام در  13تا  19ژانویه  1771و  19تا  24ژانویه 1793میالدی اولین مقررات
قانونی مربوط به حمایت از حق پدیدآورنده در فرانسه به زمره قوانین آن کشور افزوده شدند .بر اساس
این دو قانون حق نمایش یا همان اجرا برای پدیدآورندگان آثار نمایشی و همچنین حق تکثیر برای
پدیدآورندگان آثار مکتوب فارغ از آنکه از چه نوعی است و همچنین موسیقی دانان و طراحان به رسمیت
شناخته شد و بدین ترتیب حق مؤلف در فرانسه پا به عرصه وجود نهاد؛ هر چند هنوز عضوی حیاتی
یعنی حق معنوی را شامل نمی شد .این اتفاق نیز در سال  1835میالدی رخ داد و اقسام حقوق معنوی
تا سال  1845میالدی رسمیت پیدا کرده و در سال های ابتدای قرن نوزدهم این موارد توسط محاکم
حقوقی به رسمیت شناخته شدند و این اتفاق بسیار حائز اهمیت بود؛ چرا که همین اتفاق باعث شد
قانون مالکیت فکری سال  1957میالدی در فرانسه به تصویب برسد .این قانون رفته رفته تکمیل شد و
Saint paul
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در نهایت جای خود را به قانون 1985میالدی داد که حقوق مجاور را نیز به عنوان حقوق مالکیت ادبی
و هنری وارد حقوق فرانسه کرد
3-1-1

) .( Bettig, 1996, 13-18

ایران:

ا ز نظر تاریخی در مورد اینکه آیا اشکالی از حقوق مؤلفین در ایران باستان وجود داشته باشد یا
خیر ادعایی مطرح شده است .برخی گفته اند که در اوستا اشاره هایی به این گونه موارد شده و برخی
دیگر مدعی آن هستند که ابیاتی از شاهنامه به وجود گونه ای از آنچه امروزه به نام کپی رایت می
شناسیم اشاره دارند و لیکن به دلیل اینکه منابع چندان مستدل ندارند و از پرداختن به آنان خودداری
می شود .اما آنچه واضح و روشن است این است که از گذشته تا کنون در ایران اگر شعرا از ابیات شاعران
دیگر استفاده م ی کردند آن ابیات را به نام خود نزد شاهان نمی خواندند و اشاره می کردند که صاحب
اثر شاعر دیگری است که این کار به نام آرایه تضمین شناخته می شود .نکته بسیار جالب دیگر که ذکر
آن خالی از لطف نیست این است که پس از ظهور اسالم " علم الرجال " کمک شایانی به حفظ حقوق
معنوی مؤلفان نمود چرا که همواره از صاحب اصلی یا راوی اثر به تفصیل و با ذکر کامل مشخصات نام
برده می شد ،هر چند علم الرجال در اصل با چنین منظوری ایجاد نشده بود ( زر کالم،1387 ،صص
.) 13-14
حال که به طور مختصر تاریخچه حقوق معنوی در ایران و فرانسه بررسی گردید الزم است به
جایگاه حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه در عصر حاضر بپردازیم و برخورد رژیم های
حقوقی این دو کشور با این مقوله نسبتاً جدید حقوقی را بررسی کنیم و در نهایت در مقام قیاس برآییم.
-1-2-1

جایگاه حق کپی رایت در نظام حقوقی فرانسه:

همان طور که در تاریخچه گفته شد قوانین کشور فرانسه در این رابطه بارها مورد تغییر و اصالح قرار
گرفتند که آخرین بار این امر در  7مارس  2006اتفاق افتاد و این قانون را می توان یکی از کامل ترین
قوانین در این زمینه نام برد ولی نباید از این نکته ضروری هم غافل شد که امروزه در دنیا و به خصوص
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی توان هیچ قانونی را مستقل از قوانین بین المللی و معاهده نامه
های بین کشورها دانست .پس طبیعی است که قوانین مربوط به امر کپی رایت در فرانسه نیز از این
قاعده مستثنی نباشد .بنابراین قوانین داخلی راجع به حقوق مؤلف در فرانسه یا با معاهدات بین المللی
در این زمینه ها هماهنگ شده اند و یا اگر بین آنها اختالفی وجود دارد طبق قوانین بین المللی ،معاهدات
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نسبت به قوانین داخلی ارجحیت داده می شود و الزم االجرا می باشند )  .( kwall, 2010, 30در نتیجه طبیعی
است که برای درک بهتر و چگونگی وضعیت کپی رایت در کشور فرانسه باید معاهده ها و توافق نامه
های بین المللی که فرانسه به آنها پیوسته است را مطالعه کنیم.
فرانسه را می توان از نخستین کشوری نام برد که در زمینه حل معضل سرقت ادبی با کشورهای
دیگر معاهدات دو یا چند جانبه به امضا رسانده است .برای نمونه تا پیش از سال  1852میالدی فرانسه
با دولت های هلند ،ساردین یا ،پرتقال ،هانوور و انگلستان قرار دادهای دو جانبه ای به امضا رساند و قوانین
مربوط به کپی رایت را عمومی نمود و همچنین برای نخستین بار فرانسه با تصویب قانونی امکان ثبت
آثار نویسنگان خارجی در فرانسه را فراهم نمود و لیکن از آنجایی که بسیاری از این معاهدات امروزه
منسوخ شده و جای خود را به توافق نامه های مدرن داده اند از ورود به ماهیت و بررسی تاریخی آنها
خودداری کرده و به جای آن مهمترین معاهدات بین المللی نوین که فرانسه به آن ها پیوسته است را
از نظر می گذرانیم.
الف) کنوانسیون برن  :3این کنوانسیون بی شک مهمترین م عاهده نامه ای می باشد که در
زمینه حقوق معنوی مؤلفان نگاشته شده .این عهد نامه در سال  1886و در شهر برن سوئیس تصویب
شد ولی بدون تردید فرانسه مهمترین نقش را در انعقاد آن به عهده داشت و ویکتورهوگو نویسنده نامدار
فرانسوی نیز در تهیه پیش نویس آن تالش های فراوانی کرد .امروزه  175کشور به کنوانسیون برن
پیوسته اند .این کنوانسیون نخستین بار به زبان فرانسوی نوشته شد و بعد تر به زبان های دیگر ترجمه
شد .بر اساس کنوانسیون برن کلیه آثار ( به غیر از آثار سینمایی و عکاسی ) حداقل  50سال بعد از
مرگ پدیدآورنده مورد حمایت قرار گرفته اند .منظور از کلمه "حداقل" در باال آن است که کشورها در
قوانین داخلی خود می توانند سنوات حمایت را بیشتر از  50سال در نظر بگیرند ولی کمتر از آن نمی
شود .همچنین به موجب این عهد نامه در صورت بروز اختالف در بعد فراملی جهت پرهیز از تفاسیر و
استنادات گوناگون همان  50سال مالک خواهد بود ( قضاع34 ،1385 ،و.) 35
ب) میثاق جهانی کپی رایت  :4بر خالف کنواسیون جهانی برن که فرانسه از پیشتازان و پایه
گذاران آن بود در مورد میثاق جهانی کپی رایت فرانسه نقش اساسی نداشت .این میثاق در 1952
میالدی در ژنو سوئیس منعقد شد و از همین روی به میثاق ژنو نیز شناخته می شود و باید بنیانگذار
3- berne convention.
4- universal copyright convention.
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آن را یونسکو دانست .هر چند هدف از انعقاد این پیمان اساساً درگیر کردن کشورهای در حال توسعه
با قوانین بین المللی کپی رایت بود ( چرا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دالیلی به کنوانسیون
برن نپیوسته بودند ) و لیکن در سال  1955میالدی فرانسه نیز رسماً به آن پیوست .از نظر فنی این
معاهده نکته جدیدی برای کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه نداشت ولی باعث شد قوانین مدرن
عرصه کپی رایت به سمت کشورهای جهان سومی تکثیر شود و کشورها از مزایای آن بهره مند گردند.
بدیهی است انتفاع کشور فرانسه در این رابطه بسیار بیشتر بود زیرا آثاری که از کشور فرانسه در ملل در
حال توسعه منتشر می شوند بسیار زیادند و همین باعث شده تا امروز مزایای مادی فراوان حاصل از
حق نشر و تکثیر و ایده برداری نصیب مؤلفان فرا نسوی گردد و این امر بدون انعقاد میثاق ژنو مطلقاً
ممکن نمی شد ) .( simon, 2013, 34
ج) پیمان وایپو ) :(wipoاین پیمان که می توان آن را پیمان در زمینه جهانی حمایت از
مالکیت فکری ترجمه کرد در  20دسامبر  1996میالدی منعقد شد و دارای  96عضو از جمله فرانسه
می باشد و کمی بعدتر از آن یعنی در  9اکتبر  1997میالدی به این پیمان ملحق شد .از آنجایی که این
پیمان را باید در جهت تکمیل و رفع نقص کنوانسیون جهانی برن برشمرد در اینجا از پرداختن بیشتر
به مفاد آ ن پرهیز می شود .ولی این امر از درجه اهمیت آن نمی کاهد چرا که از نقطه نظر فنی کاستی
ها و ابهامات زیادی را رفع نمود ( کرد بچه.) 53 ،1390 ،
د) موافق نامه  :tripsاین موافق نامه که معادل فارسی آن موافق نامه راجع به جنبه های
مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری می باشد در اول ژانویه  1995میالدی به ثبت رسید و فرانسه نیز
به آن پیوسته است که توسط سازمان تجارت جهانی اداره میگردد .از نظر محتوایی تفاوت بنیادینی با
کنوا نسیون برن ندارد ولی از آنجا که از زیر شاخه های سازمان تجارت جهانی است تعداد اعضای آن
بسیار زیادند ( 162عضو ) و هدف آن تامین حداقلی حقوق مؤلفان می باشد.
و) پیمان های دو جانبه و چ ند جانبه اروپایی :در بخش الف گفته شد که کنواسیون برن
آثاری مثل عکاسی و آثار سینمایی را مورد حمایت قرار نمی دهد .عالوه بر اینها با مطالعه مواد آن می
توان کمبود های دیگری را در این زمینه نیز یافت .در همین راستا کشورهای اروپایی در پی آن برآمدند
تا با امضای تفاهم نامه هایی در سطح اتحادیه اروپا این نقص را رفع نمایند که تا حدود زیادی موفق
شدند و فرانسه نیز از پیشرو ترین آنها بوده .به دلیل فراو انی و پیچیدگی آنان در اینجا به ذکر مثال کوتاه
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اکتفا می شود .در قوانین داخلی فرانسه مدت زمانی که برای حمایت از آثار مربوط به عکاسی است 50
سال پس از مرگ صاحب اثر پیش بینی شده ( که جای آن در کنوانسیون برن خالی است ) در سال
 1993میالدی ذیل موافقت نامه ای بین فرانسه و چند کشور مهم اروپایی این امر میان این کشورها نیز
به رسمیت شناخته شد ( بیان فر ،عماد خراسانی،1387 ،ص .) 12
در مثالی دیگر به دلیل مشترکات زبانی زیاد بین بلژیک و فرانسه و تبادل زیاد آثار سینمایی ،این
نوع آثار ( اعم از فیلم نامه و نمایش نامه و امثالهم ) طی موافق نامه ای دو جانبه بسته به نوع آن تا
حداقل  25سال پس از مرگ مؤلف تحت حمایت قرار گرفتند .حاال که قوانین مربوط به کپی رایت در
نظام حقوقی داخلی آنها مدت زمان آن را بیشتر در نظر گرفته و این عمل از جهت تسهیل تبادالت
فرهنگی می باشد ( میر حسینی،1385 ،ص .) 64-62
-2-2-1

جایگاه حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران:

ب ا یک بررسی اجمالی در می یابیم که حقوق مؤلف در رژیم حقوقی ایران پیشینه چندانی ( در مقایسه
با فرانسه ) ندارد .اولین مقررات مرتبط با این امر در قانون مجازات عمومی مصوب  1304شمسی مطرح
شد و در موادی از آن قانون از جمله  213مکرر و همچنین مواد  245تا  248به مقرارت حقوق مؤلفان
پرداخته شده بود .الزم به ذکر است که این مواد عمالً ترجمه ای از قوانین فرانسه به حساب می آمد.
مورد بعد که منجر به تکامل کپی رایت در کشورمان گردید را باید در فصل یازدهم قانون جزا مصوب
 15خرداد  1310شمسی جست و جو نمود که در باب " دسیسه و تقلب در کسب و تجارت " مواردی
از جمله چاپ ،تألیف یا تصویب اثر دیگری بدون اجازه صاحب اثر و همچنین استفاده از آثار مؤلف و
مصنف در اثر دیگری بدون ذکر منبع جرم انگاری شده بود .حد فاصل سال های  1310تا  1348شمسی
طرح و لوایح بسیاری در این زمینه مطرح گشت ولی هر یک از آنان به دالیلی منجر به نتیجه نشد و
عمالً عقیم ماندند .در نهایت در دی ماه سال  1348شمسی و در اقدامی نوآورانه " قانون حمایت از
مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان " شامل  32ماده و  3تبصره به تصویب مجلس وقت رسید و آیین نامه
اجرایی آن نیز در سال  1350مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت .این اقدام بی شک مهمترین رویداد
در زمینه حقوق مؤلفان از ابتدای تاری خ نوین ایران تا کنون به حساب می آید و همچنان الزم االجرا می
باشد و آثار آن بر روابط مؤلفان و پدید آورندگان و انتشار دهندگان و مصرف کنندگان این گونه آثار سایه
افکنده است .بر اساس ماده  32این قانون مواد  245تا  248قانون جزای عمومی مصوب  1310قابلیت
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اجرایی خود را از دست داده و منسوخ گردید .درباره روند تکاملی این قانون باید اضافه کرد که بدلیل
تفاسیر گوناگون و برخی سوء استفاده ها از موادی نظیر ماده  22در سال  1352شمسی " قانون ترجمه
و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی " به تصویب رسید که نسبت به قانون مصوب  1348جنبه تکمیلی
داشت و براساس آن تکثیر ک تب و مجالت به همان زبان و شکلی که چاپ شده و به قصد فروش یا انتفاع
مادی از طریق چاپ افست  ،عکسبرداری یا هر روشی بدون اجازه صاحب اثر ممنوع می شد .با وقوع
انقالب اسالمی موضوع کپی رایت با این پرسش که آیا قانون حمایت از مؤلف ( با توجه به پیشینه غربی
آن ) جایگاهی در احکام اسالمی دارد یا خیر مواجه شد و مراجع پاسخ های متفاوتی به آن دادند .آیت
اهلل سید بحرانی و آیت اهلل خامنه ای از جمله موافقان و امام خمینی و آیت اهلل بهجت نیز از مخالفان
این مبحث به شمار می روند که به دلیل پرهیز از ورود به مباحث فقهی از ذکر دالیل هر کدام از آنان
خودداری می گردد .به هر روی پس از وقوع انقالب اسالمی نیز قانون مصوب سال  1348شمسی اعتبار
خود را از دست نداد و همچنان الزم االجرا می باشد و در صورت بروز دعاوی مربوط به نقص حقوق
مؤلفین قضات مکلف به اجرا و صدور حکم بر اساس آن می باشند(بیان فر ،عماد خراسانی.) 73 ،138 ،
- 3-2-1

ایران و معاهدات بین المللی:

در عرصه معاهدات دو یا چند جانبه جهانی و همچنین کنوانسیون های بین المللی باید ایران را
یکی از منحصربه فرد ترین کشورهای جهان به شمار آورد چرا که تا کنون از پیوستن به مهمترین
کنوانسیون های مربوط به تضمین حقوق مؤلفین سر باز زده و از مزایای آن بی بهره است .برای نمونه
ام روزه کمتر کشوری را می توان یافت که به کنوانسیون برن که پیشتر در مورد آن صحبت شد نپیوسته
باشد و در میان معاهدات جهانی نیز معتبرترین کنوانسیون همین کنوانسیون برن است .ولی متاسفانه
کشورمان تاکنون به آن ملحق نشده .برخی این ادعا را مطرح کرده اند که پیوستن ایران به کنوانسیون
صرفه اقتصادی ندارد چرا که تا کنون آثار بسیاری اعم از کتب و مقاالت و آثار سمعی و بصری از
کشورهای دیگر به کشورمان وارد شده و بدون اجازه صاحبان اثر مورد استفاده قرار گرفته اند و اگر ایران
به معاهده برن بپیوندد باید ابتدا تمامی حقوق مؤلفان را بپردازد که این به معنای هزینه ای سرسام آور
است و از سوی دیگر آثاری که از کشور ما به کشورهای دیگر راه یافته و مورد استفاده قرار گرفته معموالً
مربوط به شعرای پیشین است که به دلیل انقضای مدت مقرر دیگر تحت حمایت کنوانسیون قرار نگرفته
و منفعت مادی عاید کشورمان نمی شود ،پس عضویت ایران در این پیمان منطقی نیست.
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از سوی دیگر عده ای با نقد این نظر مدعی آن اند که اگر آثار کشورمان تحت حمایت معاهداتی
چون کنوانسیون برن قرار بگیرد پدیدآورندگان نیز ترغیب میشوند تا آثاری با کیفیت تر تولید کنند تا
با استفاده آن ها توسط کشورهای دیگر از مزایای مادی آن برخوردار شوند .فارغ از کنوانسیون برن تنها
معاهده معتبر و جهانی در این عرصه که کشورمان به آن پیوسته است کنوانسیون تاسیس سازمان
جهانی مالکیت فکری " "wipoمی باشد که الیحه الصاق جمهوری اسالمی ایران به آن در تاریخ
 1380/07/04در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید .این الیحه در تاریخ  1380/07/25به تائید
شورای نگهبان رسید و سرانجام در  1380/12/23ایران به عضویت کنوانسیون فوق درآمد .در سایر
موارد ایران به هیچ یک از کنوانسیون ها و میثاقی که در مورد فرانسه ذکر شد نپیوسته و همین امر
کشورمان را از بسیاری تبادالت فرهنگی که امروزه حتی در میان کشورهای همسایه ایران نیز رایج است
دور نگاه داشته اند .در مورد معاهدات دو جانبه نیز وضع بهتر نیست چرا که تنها در یک مورد و در زمان
پهل وی اول ایران و آلمان عهد نامه ای متقابل را به امضاء رساندند که بر اساس آن اتباع ایرانی و آلمانی
دارای حقوق مساوی بودند و از مزایای قوانین مربوط به حق پدید آورنده به مانند یکدیگر بهره مند می
شدند .این پیمان هم اکنون از درجه اعتبار ساقط است .پس از آن نیز پیمانی مشابه در این زمینه با
سایر کشورها به چشم نمی خورد(.الستی،1386 ،صص ) 92-94
 1-3-1مقایسه جایگاه حق مؤلف در نظام های حقوقی ایران و فرانسه:
چ نانچه گفته شد فرانسه یکی از پیشروترین کشورها در این عرصه به شمار می رود و در سوی
دیگر ایران از معدود کشورهایی است که حتی به مهمترین عهدنامه جهانی مربوط به این امر نیز نپیوسته
و قوانین داخلی کشورمان هم مربوط به حدود نیم قرن پیش است که همین امور عمالً مقایسه ایران و
فرانسه در عرصه حقوق مربوط به مؤلفین را غیر ممکن و نادرست می نماید .ولی این بدین معنا نیست
که برای پر کردن این فا صله به سالیان متعددی نیاز است تا قوه مقننه ایران با وضع قوانینی اوضاع
حقوق مؤلفان را سر و سامان بخشد چرا که برخی کشورها که حتی از ایران نیز در این عرصه عقب
افتاده بودند پس از پیوستن به عهد نامه های بین المللی این خأل را ظرف مدت کوتاهی پر نمودند پس
کشور ما نیز می تواند از این الگو پیروی نماید.مفهوم دیگری که از توضیحات قبل خارج می شود آن
است که امروزه برای مقایسه نظام های حقوقی دو کشور در عرصه کپی رایت ( که در ایران و فرانسه
مورد بحث قرار گرفته اند ) عمالً نیازی به قیاس قوانین داخلی آنها در این زمینه نیست چرا که در عصر
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حاضر و در این موضوع خاص معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بر قوانین داخلی چیرگی یافته اند
و تنها در مواردی انگشت شمار است که کشورها در هنگام تعارض ،قوانین داخلی را مالک عمل قرار می
دهند پس با این اوصاف بهتر است برای قیاس عملکرد کشورها در رابطه با کپی رایت به جای قیاس
قوانین داخلیشان چگونگی اجرا و پایبندی آن ها به کنوانسیون های بین المللی که به عضویت آنها در
آمده اند را بررسی نماییم پس یک قیاس منصفانه و صحیح بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه در
زمینه حقوق مؤلفان و مالکیت معنوی تنها هنگامی میسر است که هر دوی این کشورها در تعدادی از
این معاهدات به طور فعال حضور داشته باشند و یا حداقل در مهمترین آن که همان کنوانسیون برن
است حضور داشته باشد که بدلیل عدم پیوستن ایران به این میثاق این امر تا کنون میسر نشده است و
تنها راه باقی مانده برای سنجش این دو کشور رجوع به قوانین ملی و آرای محاکم آن ها است ( levman,
) .1968, 52,53

خوشبختانه از زمان تصویب قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان تا کنون در محاکم
ایران بارها پرونده هایی در خصوص نقص حق مؤلفان از جمله سرقت ادبی و امثالهم مطرح شده و بر
اساس قانون مذکور آ رایی صادر شده که بسیاری از آن ها منطقی و منصفانه به نظر می رسد .برای نمونه
در سال  1366کتابی که حاوی سخنان بزرگان بود به چاپ رسید و زمانی که چاپ پانزدهم آن در سال
 1383منتشر شد در همان سال کتاب دیگری توسط مؤلف و ناشر دیگری ولی با همان مضامین منتشر
شد .در ادامه مؤلف کتاب نخستین ( چاپ  ) 1366شکایتی را به دادسرا تقدیم نمود و پس از کش و
قوس های بسیار قاضی حکم به کپی برداری صد در صد کتاب دوم از کتاب اول داد و رای بر اساس
قانون مصوب  1348صادر شد .با مطالعه اجمالی در تاریخ آرای محاکم ایران به موارد بیشتر و تحسین
ب رانگیزی در این رابطه برمیخوریم ولی در مقام قیاس اگر موارد مشابه را در کشور فرانسه بررسی کنیم
متوجه تفاوت ها و حتی کاستی های بسیاری می شویم .برای نمونه در کشور فرانسه دادگاههای تخصصی
برای طرح اینگونه مسائل ایجاد شده اند و همین امر رسیدگی و فرآیند دادرسی را تسهیل می کند .به
جز آن در محاکم فرانسه جهت تشخیص موارد حقوق مؤلف از نرم افزارهای تشخیص کپی برداری بسیار
پیشرفته استفاده می شود که این امر هنوز در کشور ما زیر ساخت های الزم را ندارد و در نهایت در
کشور فرانسه کارشناسان خبره و متخصصی وجود دارند که در جهت تشخیص نادیده گرفته شدن حقوق
صاحبان اثر همواره قضات از وجود آنان بهره مند می شوند و آرای خود را بر اساس نظارت آن ها صادر
می کنند و این در حالی است که در کشور ما اصوالً رسیدگی به این موارد تنها به وسیله قاضی صورت
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می گیرد و آرا طبق نظر او صادر می شود در حالی که در موارد بسیاری قضات تخصص الزم در این
عرصه را نداشته و از حضور کارشناسان زبده نیز محروم هستند پس به ناچار بر اساس سلیقه شخصی
اقدام به صدور رای می کنند که گهگاه باعث صدور آرای غیر منصفانه میشود ( محمد زاده وادقانی،
260 ،1393و.) 300-303
 2-3-1نتیجه گیری و پیشنهادات:
ب ر اساس مطالبی که تا کنون بیان شد قوانین کپی رایت و مباحث مرتبط با آن اولین بار در اروپا
مورد توجه قرار گرفت و فرانسه هر چند اولین کشوری نبود که این قوانین را وارد نظام حقوقی خود کرد
ولی قطعا یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه بوده است .با گذر زمان و نهادینه شدن مباحث
مرتبط با حقوق مؤلفان و کپی رایت در قوانین کشورهای مختلف رفته رفته این قوانین جنبه فراملی
یافتند و نیاز به عقد میثاق های جهانی در این رابطه حس میشود که در نهایت پیمان ها و کنوانسیون
های ارزشمندی در این زمینه تصویب شد که تقریبا در همه آنها کشور فرانسه نقشی کلیدی ایفا می
کرد که مهمترین آنها کنوانسیون برن ( مصوب  9سبتامبر  1986میالدی ) بود و مطابق انتظار فرانسه
مهمترین پایه گذار آن به شمار می رود .در سوی دیگر ایران در مقایسه با فرانسه بسیار دیر اقدام به
تصویب قوانین تخصصی در رابطه با مباحث کپی رایت نمود .به هر حال در سال  1348خورشیدی کامل
ترین قانون ایران در این زمینه ذیل نام قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید
که هنوز هم الزم االتباع است .از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز عمال ایران به هیچ یک از کنوانسیون
های مهم ملحق نشده و ب رای این اتفاق دالیلی را مطرح کرده که به عقیده بسیاری از کارشناسان این
نقص را توجیه نمیکند و همه این ها در حالی است که فرانسه در تمامی میثاق های جهانی مربوط به
کپی رایت حضوری فعاالنه دارد و تمامی توضیحات باال باعث می شود مقایسه این دو کشور در این
موضوع خاص منصفانه به نظر نرسد .از سوی دیگر اگر در مقام بررسی رویه فضایی دو کشور برآییم در
ایران آرایی در این زمینه یافت می شود که مایه امیدواری اند هر چند در مقایسه با ساز و کار پیشرفته
دادگاههای فرانسه باز هم قرار دادن دو کشور در کفه ترازوی قضاوت مشکل می شود .حال برای بهبود
جایگاه کشورمان در این زمینه راهکارهای مختلفی به ذهن متبادر می شود که برخی از آنها در زیر
مطرح می شود.
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اوالً :بهتر است ایران هر چه سریعتر همانند اکثر کشورهای دنیا به کنوانسیون های معتبر جهانی مرتبط
ملحق شود و برای پرداخت هزینه های آن تمهیداتی را در نظر بگیرد.
ثانیاً  :با نگاهی به قوانین کشورهای توسعه یافته قوانین داخلی جدید تری را به تصویب رسانده و قوانین
گذشته را اصالح نماید چرا که قوانین جهانی در این راستا هر روز گسترش مییابند و این در حالی است
که قوانین ایران در این موضوع به  500سال پیش باز میگردند.
ثالثاً  :با الگو گیری از کشورهای نظیر فرانسه رویه قضایی خود را بهبود ببخشد و ساز و کار رسیدگی را
مدرن کند و برا ی تحقق این امر الزم است همانند کشور یاد شده همزمان از نرم افزارهای جدید که
قادر به کشف سرقت ادبی و موارد مشابه هستند استفاده نماید و از کارشناسان تحصیل کرده و خبره
در جهت صدور رایی عادالنه بهره مند شود.
-4-2-1
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