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ـدادگرــهبـانمـخداوند
 ـ«بانـنگهبانـنوآوریـاهستنو»ـ

 

 

 :1(هنری و ادبی مالکیت) مولف حق نظام در اثر از حمایت شرط

 2امانی  )سعید(تقی

 حقوقی نوبانوکیل پایه یک دادگستری و عضو موسس دفتر 

 1333اسفند 

 

( ٍ  8431)هلَة « هلٌفبى ٍ هَلفبى حمَق اص لبًَى حوبیت»دس  ثِ حك هَلف دس ایشاى سا هی تَاى ػوذُ ی همشسات هشثَط

پذیذآٍسًذگبى ًشم  لبًَى حوبیت اص حمَق»(  ٍ ّوچٌیي، 8431)هلَة « لبًَى تشجوِ ٍ تکثیش کتت ٍ ًـشیبت ٍ آثبس كَتی»

ٍ هبًٌذ آى جؼتجَ ًوَد. دس ثؼذ ثیي الوللی هتبػفبًِ ٌَّص جوَْسی اػالهی ایشاى ثِ   (8431)هلَة « افضاسّبی سایبًِ ای

 هلحك ًـذُ اػت.« کٌَاًؼیَى ثشى دس خلَف حوبیت اص آثبس ادثی ٍ ٌّشی»

ثش خالف ًظبم حمَق هبلکیت كٌؼتی)ثِ  -طشح اػت دس خلَف حوبیت اص آثبس حك هَلف)هبلکیت ادثی ٍ ٌّشی(، آًگًَِ کِ ه

ؿشط اكبلت اثش هَسد تبکیذ ٍ اّویت ٍالغ ؿذُ اػت ٍ ًَ ٍ جذیذ ثَدى ایذُ ٍ  -هفَْم خبف حمَق اختشاػبت ٍ طشح كٌؼتی(

 اًذیـِ كشف هَسد حوبیت ًوی ثبؿذ. 

ى اكَل ثٌیبدیي حك هَلف ػٌَاى ؿذُ اػت کِ: دس ّویي استجبط، ٍ ثب ًگبّی ٍػیغ ثش حمَق هبلکیت ادثی ٍ ٌّشی ٍ دس جْت ثیب

ثِ ػجبستی   4«دٍ اكل هَسد پزیشؽ ّوگبى اػت: اٍال حك هَلف حبهی ؿکل اثش اػت،  ٍ ثبًیب ؿکل اثش ثبیذ داسای اكبلت ثبؿذ.»

ذ. خاللیت تحت هَلف تٌْب اص فشم ثیبى اًذیـِ، ًِ خَد اًذیـِ، حوبیت هی کٌ َقثش خالف حوبیت اص اختشاػبت، لبًَى حم»دیگش، 

خاللیت دس گضیٌؾ ٍ چیذهبى ٍاطگبى، ًت ّبی هَػیمی، الَاى ٍ اؿکبل اػت. حك هَلف اص هبلک آثبس  ،حوبیت لبًَى حك هَلف

ادثی ٍ ٌّشی دس ثشاثش کؼبًی حوبیت هی کٌذ کِ فشهی سا کِ هَلف اثش، اٍلیٌؾ سا دس لبلت آى ثیبى کشدُ تکثیش یب ثِ ًحَی هَسد 

  3«اػتفبدُ لشاس هی دٌّذ

 

                                                           
8
 .ثبؿذ هی هجبص هٌجغ رکش ثب هتؼبسف حذ دس ٍ ػلوی همبكذ ثب اػتفبدُ. اػت پیگشد لبثل ٍ هوٌَع ًَؿتِ ایي اص هجبص غیش ی اػتفبدُ گًَِ ّش - 

2
 http://www.nobanlaw.com/fa/T.Amani 

3
 13، ف 8413کلوجِ کلَد، اكَل ثٌیبدیي حمَق هَلف ٍ حمَق هجبٍس دس جْبى، تشجوِ دکتش هحوذ صادُ ٍادلبًی)ػلیشضب(، چبح اٍل، ًـش هیضاى،  - 

4
  ف، 8413، اهبًی تمی، لَاًیي ٍ همشسات حمَق هبلکیت فکشی)هلی ٍ ثیي الوللی(، چبح دٍم، اًتـبسات ثٌْبهی - 
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ثب   -دکتش ػیذ حؼیي كفبیی –همشسات حك هَلف ٍاجذ ٍكف ًَػی اػت یب ؿخلی، اػتبد گشاًمذس  دس ایٌکِ آیب اكبلت اثش دس

 هفَْم داسای گَیٌذ، هی فشاًؼِ حمَلذاًبى کِ طَسی ثِ اكبلت»تَضیحبت هفلل خَد دس ًْبیت ًتیجِ سا چٌیي ثیبى کشدُ اًذ: 

 ٍلی ثبؿذ آٍسًذُ پذیذ ؿخلیت هظْش اثش کِ اػت ایي ؿَد هی هحؼَة حوبیت ؿشط آًچِ کِ هؼٌب ثذیي. ًَػی ًِ اػت؛ ؿخلی

  3«ًیؼت الصم ًَػی لحبظ اص آى ثَدى ًَ

 

ثٌبثشایي، ایذُ ٍ اًذیـِ هحض تب ٍلتی کِ ظَْس ٍ ثشٍص ًیبفتِ اػت لبثلیت حوبیت ًذاسد لزا حوبیت اص حك هَلف هؼطَف ثِ خبسج 

ظَْس یبفتِ ًیض ثبیؼتی داسای هظْش ؿخلیت ٍ خاللیت ؿخق ؿذى ایذُ اص رّي ٍ ؿکل یبفتي آى هی ؿَد ٍ ّویي طَس ؿکل 

پذیذآٍسًذُ ثبؿذ تب ٍاجذ حوبیت لبًًَی ثبؿذ. لزا، آًچِ دس ًظبم حك هَلف هَسد تبکیذ اػت، ؿشط اكبلت ؿکل اثش اػت تب ؿشط 

 جذیذ ثَدى هحتَای اثش.

 

 هنری:چند مثال برای روشن تر شدن بحث اصالت و جدید بودن در مالکیت ادبی و 

 داؿتٍِ دس کتبة خَد تَكیف صیجب ٍ دل اًگیضی اص ػٌبكش طجیؼت ثٌَیؼذ كفحِ  35ؿخلی هی خَاّذ کتبثی دس  -مثال اول

ثِ ًحَی کِ اًگبس دس ثلٌذایی)دس یک ًمطِ ی هـخق هٌطمِ ای( ًـؼتِ ثبؿذ ٍ چـن اًذاصی اص جٌگل، فلل پبئیض، آثـبسی  ثبؿذ

تَكیف ًوبیذ. کتبة ًَؿتِ هی ؿَد ٍ پغ اص آى ؿخلی ثِ ػجک ؿبػشاًِ ای ٍ هبًٌذ آى سا  یجب ٍ ثلٌذ ٍ پشًذگبًی آٍاص خَاىص

 35ٍ اص ّوبى صاٍیِ ًگبُ هی کٌذ ٍ اٍ ّن کتبثی دس  کشدُدیگشی ًیض ثب تملیذ اص ّویي ایذُ، ّوبى ثلٌذای هـخق سا اًتخبة 

خَاّذ ثَد کِ آیب ًَیؼٌذُ اٍل هی تَاًذ تحت ػٌَاى  كفحِ حبٍی تَكیف ؿبػشاًِ ای اص طجیؼت ػشضِ هی کٌذ.  حبل، ػَال ایي

ًمض حمَق هَلف ػلیِ ًَیؼٌذُ دٍم طشح دػَا ًوَدُ ٍ اٍ سا هتْن ًوبیذ کِ چَى اٍلیي ثبس چٌبى ایذُ ٍ اًذیـِ ای کِ ًَیؼٌذُ 

َط ثِ اٍ ثَدُ ٍ لزا ًَیؼٌذُ دس آى ثلٌذای ثٌـیٌذ ٍ هٌظشُ ثؼیبس صیجبی طجیؼت همبثل خَد سا ثب آى ػٌبكش ٍیظُ تَكیف ًوبیذ، هشث

 دٍم حك ًَؿتي دس آى خلَف سا ًذاؿتِ اػت؟!

دس پبػخ، پش ٍاضح خَاّذ ثَد کِ اگش چِ ایذُ ٍ اًذیـِ چٌبى هَضَػی هشثَط ثِ ًَیؼٌذُ اٍل ثَدُ ٍ ًَیؼٌذُ دٍم ًیض ایي سا هی 

م ّشگض ًبلض حمَق ؿٌبختِ ًـَد. چشا کِ، داًؼتِ اػت ٍلی اص هٌظش حمَق هبلکیت ادثی ٍ ٌّشی ثِ ًظش هی سػذ ًَیؼٌذُ دٍ

ًَیؼٌذُ دٍم دس تَكیف خَد اص ٌّش ًَیؼٌذگی ٍ لذست تَكیف ؿبػشاًگی خَد ثْشُ ثشدُ ٍ ّوبى ػٌبكش سا)کِ اکٌَى دیگش جذیذ 

ًیض هحؼَة ًوی ؿًَذ( ثِ كَستی اكیل ٍ هٌحلش ثِ فشد ثیبى ًوَدُ اػت ٍ لزا ثِ جْت اكبلت داؿتي، اثش پذیذ آهذُ ایـبى 

 تحت حوبیت لبًَى خَاّذ ثَد.

 

کبسگشداًی ػشیبلی طٌضآهیض هی ػبصد ٍ دس ّش ثخؾ لؼوتی اص اتفبلبت اجتوبػی سا ثِ كَستی طٌضآهیض ٍ دس لبلت  -مثال دوم

( ؿَخی هطشح هی کٌذ)ثشای هثبل، سفتبس ٍ طػت گَیٌذگبى اخجبس تلَیضیَى ٍ یب گضاسؿگش َّاؿٌبػی ٍ ... سا طٌضآهیض اجشا هی کٌذ

ٍ اتفبلب فشٍؽ خَثی ّن دس ثبصاس ّذف ثِ ػول هی آٍسد. حبل، کبسگشداًی دیگش ّن ثب تملیذ اص ّویي ایذُ ٍ ػیٌب ّش ثخؾ اص 

ػشیبل خَد سا هٌطجك ثب ػشیبل لجلی ػبختِ ٍ دس تلَیضیَى اجشا هی کٌذ.  اکٌَى، ػَال ایي خَاّذ ثَد کِ آیب ػبصًذُ اٍل هی 

                                                           
5
دکتش كفبیی ػیذ حؼیي، همبالتی دسثبسُ حمَق هذًی ٍ حمَق تطجیمی)هبلکیت ادثی ٍ ٌّشی ٍ ثشسػی لبًَى حوبیت حمَق هَلفبى، هلٌفبى ٍ  - 

 34، ف 8433ٌّشهٌذاى(، ًـش هیضاى، چبح اٍل، 
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ی چٌبى کبسی هشثَط ثِ اٍ ثَدُ ٍ ػبصًذُ دٍم ثِ تملیذ اص ّوبى ایذُ ّب هَفك ثِ ػبخت ػشیبل تَاًذ هذػی ؿَد کِ چَى ایذُ 

خَد ؿذُ اػت اٍ سا تحت تؼمیت لشاس دّذ؟  دس پبػخ ایي هؼئلِ ًیض هی تَاى گفت ایـبى حك تؼمیت ًخَاّذ داؿت چشا کِ اگش 

هی اکٌَى جذیذ هحؼَة ًوی ؿَد ٍلی ثِ جْت ایٌکِ ػبصًذُ چِ ایذُ هَجَد دس ّش دٍ اثش یکؼبى اػت ٍ دس اٍلی جذیذ ٍ دس دٍ

دٍم اص هجشیبى دیگشی ٍ ثب ػجبسات طٌض آهیض دیگشی ّوبى ایذُ سا اجشا کشدُ اػت لزا اثش دٍم اگش چِ جذیذ هحؼَة ًوی ؿَد)ثِ 

ا ثِ جْت داؿتي اكبلت لحبظ ایذُ( ٍلی ثِ لحبظ ؿکل اثش داسای هیضاى هتؼبسفی اص خاللیت ٍ دخبلت ؿخلیت ٌّشی ثَدُ ٍ لز

 ؿکل لبثلیت حوبیت لبًًَی سا خَاّذ داؿت.

  

یک تشاًِ ثش اػبع یک ؿؼش لذیوی،  یهثبل ّبی دیگشی ثِ ّویي كَست دس استجبط ثب تبثلَ ّبی ًمبؿی، طشاحی فشؽ، اجشا

تملیذ ؿَد، ًوی تَاى ثب ایي  ػبخت هجؼوِ ی هثال یک اًؼبى دس حبل تفکش، ٍ ... لبثل طشح اػت ٍ دس توبهی آًْب اگش كشفب ایذُ

اػتذالل کِ ایذُ هطشح ؿذُ دس اثش دٍم جذیذ ًیؼت چٌبى اثشی سا فبلذ حوبیت لبًَى تلمی کشد ٍ ثذاى جْت تحت تؼمیت لشاس 

داد. ٍلی اگش ؿکل ٍ ًوَد خبسجی اثش هٌطجك ثب ؿکل اثش لجلی ثبؿذ ثِ جْت ًذاؿتي خاللیت ٍ اكبلت ؿکل اثش لبثلیت تؼمیت 

 داؿت. خَاّذ 

 


