
 هنري و ادبی مالکیت حقوق

1 

 پیشگفتار
  
 حقـوق  کارشناسـی  دورة اختیاري درس واحد یک عنوان به معنوي مالکیت حقوق تدریس که سالی چند طی در

 حقوق و کلی طور به فکري مالکیت حقوق با مرتبط منابع جدي کمبود به بود، شده سپرده من به شاهد دانشگاه
 مقالـه،  کتـاب،  از اعـم  زمینـه  ایـن  در تهگرف صورت علمی کارهاي .بردم پی خاص طور به هنري و ادبی مالکیت

 حیـات  در حقـوق  از رشـته  این انکار غیرقابل اهمیت به توجه با سو یک از پژوهشی، فعالیتهاي سایر و نامه پایان
 قـرار  مطالعـه  و بررسـی  مـورد  را موضـوع  ابعـاد  تمـامی  دیگر، سوي از و هستند اندك بسیار تجاري، و اقتصادي

 و کشـور  مهـم  دانشـگاه  چنـد  در فکـري  مالکیـت  حقوق ارشد کارشناسی هاي دوره ایجاد نیز و امر این .اند نداده
 در را اي تـازه  مسـائل  که ارتباطی و اطالعاتی فناوریهاي حقوق ارشد کارشناسی هاي دوره ایجاد براي سازي زمینه

 حقـوق  زمینـه  در کتـابی  تـدوین  براي مؤلف در را الزم هاي انگیزه .کند می مطرح فکري مالکیت حقوق خصوص
 .کرد فراهم هنري و ادبی مالکیت

 بـدین  .شـود  تبیـین  حقـوق  از رشته این مهم مسائل و بنیادي مفاهیم تا شده تالش شود می تقدیم آنچه در
 .است گرفته قرار مبنا ایران حقوق مقررات و قوانین منظور،

 و مـاهواره  جملـه  از تبـاطی  ار و اطالعـاتی  فناوریهـاي  روزافـزون  گسترش و پیدایش که آنجا از حال، این با
 تمـامی  بـه  حمایـت  دامنـۀ  توسـعۀ  سرانجام و المللی بین تجاري و اقتصادي مقتضیات نیز و افزارها نرم و اینترنت
 توضـیح  بـراي  اند، کرده فکري مالکیت حقوق وارد را اي تازه مسائل و مفاهیم فرهنگی، محصوالت اندرکاران دست
 و اروپـایی  مقـررات  نیـز  و کننـد  مـی  پیـروي  مؤلف حق حمایتی نظام از که مانآل و فرانسه کشور دو حقوق آنها
ً  تصـویر  بـوده  آن بر مؤلف طریق این از واقع، در .است گرفته قرار مطالعه مورد زمان هم طور به المللی بین  نسـبتا

 دانشـجویان  اسـتفادة  مورد بتواند گردآمده آنچه که امید این با نماید، ارائه هنري و ادبی مالکیت حقوق از کاملی
 نیـز  و ارتباطـات  و اطالعات فناوري حقوق و فکري مالکیت حقوق ارشد کارشناسی و حقوق کارشناسی هاي دوره

 .گیرد قرار کشور حقوقدانان جامعۀ کلی طور به و دادگستري وکالي و دادگاهها قضات

 ایرادات رفع و حاضر کتاب بازخوانی منابع، ريگردآو و معرفی در را مؤلف که بزرگواري اساتید از دانم می الزم خود بر
 و شـکلی  نظـر  از را اي ارزنـده  نکـات  مطالب، بازخوانی ضمن که آزمایش سیدعلی دکتر آقاي از ویژه به اند، نموده یاري آن

 از مؤلـف  عـالوه،  بـه  .کـنم  قدردانی و تشکر بابایی ایرج دکتر و وحید هادي دکتر آقایان از همچنین شدند، یادآور ماهوي
 محترم کارشناس شجاعی خانم سرکار و حقوقی بخش مسئول انصاري باقر دکتر آقاي جمله از »سمت« سازمان مسئوالن

 گرافیسـت  و طـراح  زریـاب  حسـین  آقاي و اند، کرده تالش چاپ براي کتاب سازي آماده در تمام جدیت با که سازمان این
 از گیـري  بهـره  بـا  کـه  طالیـی  پریـوش  خـانم  سرکار و گودرزي عظمیم اسداهللا آقاي جناب از نیز، و اثر، این جلد هنرمند
 .نمایم سپاسگزاري بودند، دار عهده را کتاب ویرایش مهم کار خود، گرانقدر تجربۀ و تخصص

 هنـري  و ادبـی  مالکیت حقوق کامل دورة تدوین براي جدي تالش اولین عنوان به حاضر کتاب است بدیهی
 حقوقـدانان  و دانشـجویان  اسـاتید،  نظـرات  نقطـه  و تذکرات دریافت از مؤلف دلیل همین به .نیست ایراد از خالی

  .کند می استقبال آن ایرادات رفع و حاضر کتاب تکمیل براي محترم
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 مقدمه
  

 گذشـته،  دهـۀ  چنـد  در فکـري  مالکیـت  حقوق اساسی هاي شاخه از یکی عنوان به هنري و ادبی مالکیت حقوق
 گسـترش  بـر  عـالوه  اي رایانـه  و هنـري  و ادبی آثار از نو هاي گونه پیدایش .است کرده تجربه را جدیدي تحوالت

 را هـا  ایده از حمایت عدم و اصالت ضرورت نظیر حقوق، از رشته این راهبردي اصول گاه حمایت، مورد موضوعات
 مصـادیق  نیـز  و معنـوي  و مادي حقوق مفهوم افزارها، نرم روزافزون توسعۀ .است کرده رو روبه جدي تردیدهاي با

 کـرده  اساسی تغییرات دستخوش ن، آ سنتی مفهوم به هنري و ادبی آثار با مقایسه در را مادي حقوق مستثنیات
 لـزوم  کشـورها،  اقتصـاد  در آن توجه قابل نقش و فرهنگی محصوالت عرضۀ و تولید پیش از بیش گسترش .است

 بـه  اسـت،  شـده  موجب »مرتبط حقوق« یا »مجاور حقوق« عنوان تحت را محصوالت این رسانان یاري از حمایت
 دیگر، سوي از .آید می شمار به هنري و ادبی مالکیت حقوق ناپذیر جدایی جزء مدتهاست »حقوق« این که اي گونه

 رتـدابی  اتخـاذ  اینترنـت،  یـا  اطالعاتی شاهراههاي ویژه به جدید، ارتباطی و اطالعاتی ابزارهاي گسترش و پیدایش
 حقوق تجاري و اقتصادي انکار غیرقابل اهمیت سرانجام، .است ساخته ناگزیر را هنري و ادبی آثار از نوین حمایتی
 ایجـاد  عرصـه،  ایـن  رسـانان  یـاري  و فرهنگـی  محصـوالت  و آثـار  المللـی  بین شناسایی ضرورت و فکري مالکیت

 دنبـال  به را متعدد المللی بین معاهدات وینتد و فکري مالکیت جهانی سازمان نظیر المللی بین جدید سازمانهاي
 1994 سـال  در جهانی تجارت سازمان که بوده حدي به المللی بین تجارت دیدگاه از موضوع اهمیت .است داشته

 بیشـتر  کـه  کـرد  تـدوین  را »تـریپس « بـه  موسـوم  فکـري  مالکیـت  حقوق تجاري هاي جنبه به راجع موافقتنامه
 .اند پیوسته آن به یجهان تجارت سازمان عضو کشورهاي

 بخش .است شده تنظیم بخش هفت در هنري، و ادبی مالکیت حقوق از نمایی چنین به توجه با حاضر کتاب
 حمایـت،  مـورد  آثـار  انواع و هنري و ادبی آثار از حمایت در راهبردي اصول »حمایت مورد آثار« عنوان تحت اول

 و معنـوي  حقـوق  مطالعۀ به ،»هنري و ادبی آثار مالکیت از ناشی حقوق« عنوان با دوم بخش در .شود می بررسی
 کتـاب،  سـوم  بخـش  در »مؤلف حق مجاور حقوق« .است یافته اختصاص هنري و ادبی آثار پدیدآورندگان مادي

 در .اسـت  حمایـت  مـورد  حقوق« و »حمایت مورد اشخاص« کلی عنوان دو شامل که گرفته قرار مطالعه موضوع
 »خـاص  قواعـد « و »مشترك قواعد« فصل دو در »مادي حقوق انتقال با مرتبط هايقرارداد« کتاب، چهارم بخش

 بخش در .است پنجم بخش موضوع »الکترونیکی مبادالت بستر در مجاور حقوق و مؤلف حق« .است شده بررسی
 و اسـت  قرارگرفته بحث مورد مدنی و کیفري از اعم »هنري و ادبی مالکیت حقوق نقض اجراهاي ضمانت« ششم

 غیـاب  در »هنـري  و ادبـی  مالکیـت  المللـی  بـین  حقـوق « بررسـی  بـه  مؤلـف  کتـاب،  هفـتم  بخـش  در انجام،سر
 .است پرداخته المللی بین کنوانسیونهاي دید از نیز و المللی بین کنوانسیونهاي


