کپی رایت در مطبوعات
محمد هادی میرشمسی

1

چکیده
حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی اسات کاه باه موجاب ااانون باه دارناده و
آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پا داشت تالش فکاری و خالااناه او داده مایشاود تاا بادین
ترتیب هم بتواند از منافع و مزیتهای ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثار خاود در مقابال
دیگران حمایت نماید .این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات ،آن طور که شایساته اسات ،مطارح
نشده است .مطبوعات عهدهدار اطالعرسانی به جامعه بوده و رسالت روشن سااختن افکاار عماوم
افراد جامعه را بر دوش میکشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رساالت ،حقاوق
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نق نمایند .ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از
یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر ،امری ضروری است که باید مدنظر اانونگا اران ملای و
بین المللی ارار گیرد .اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت
ارار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد ،اما در جایی که هدف ،اطالعرسانی به عماوم افاراد
جامعه باشد ،نق کپی رایت مشمول استثنا اتی است که باید مورد بررسای اارار گیارد .در ایان
پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده ،تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین میشود.
واژگان کلیدی :کپی رایت ،مؤلف ،مطبوعات ،آزادی مطبوعات ،مقررات ملی ،مقررات
بینالمللی

 -1استادیار دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگا عالمه طباطبائی mh_mirshamsi@atu.ac.ir
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مقدمه
مطبوعات صرف نظر از گونههای شکلی و ظاهری آن اعام از چااپی یاا الکترونیاک،
نقش مهم و غیر اابل انکاری در آگاهی افراد نسبت به اخبار و وااایع جواماع و همچناین
دسترسی آنها به این اطالعات دارند.
رشد وسایل ارتباط جمعی از جملاه مطبوعاات مای تواناد در توساعه جواماع تاأثیر
بهسزایی داشته باشد« .برای تعیین شاخوهای توسعه رسانهها در سراسار جهاان ،چهاار
زمینه مورد توجه است-1 :تحکایم و تقویات اصال آزادی تأسایس و انتشاار مطبوعاات و
پایگاههای اطالعاتی و خبری اینترنتی؛ از لغو الزام به کسب اجاازهی دولتای بارای انتشاار
روزنامهها و ضرورت ارسال اعالمنامه یا اادام به ثبت نام نشریات ،تاا اکتفاا باه درج ناام و
مشخصات و نشانی ناشران -2 ،گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطالعات؛ اهمیت
تصویب اوانین آزادی اطالعات و حق اطاالع -3 ،جانشاینی شاوراهای عاالی رساانهای در
تصدی مسئولیتهای ابلی وزارت خانه های اطالعات و ارتباطات برای نظاارت بار وساایل
ارتباط جمعی و  -4غیر جزایی ساازی جارا م مطبوعااتی و رساانهای بارای جلاوگیری از
تعطیلی رسانهها و توایف روزنامه نگاران»( .معتمدنژاد ،1390 ،ص)2
شروع روزنامهنگاری در ایران را میتوان از زمان فتحعلایشااه ،محمدشااه و ابتادای
پادشاهی ناصرالدینشاه دانست .اولین روزنامهی چاپی ایران در زمان سالطنت محمدشااه
ااجار ،به وسیلهی میرزا صالح شیرازی در تهران تأسیس شاد کاه «کاغا اخباار» نامیاده
میشد .دومین نشریهی ایران نیز نشریه ای بود که در شهرستان ارومیه به چااپ رساید .و
امّا «واایع اتفاایه» نام سومین نشریه ای بود که در ایران و به شکل امروزی آن به صاورت
هفتگی منتشر گردید .پس از مشروطیت نیز چهار روزنامه بودناد کاه باه طاور روزاناه در
ایران به چاپ میرسیدند( .نجفی ،1392 ،ص)2
با ارتقای نقش مطبوعات در پیشرفت جوامع از یک سو و شکلگیاری و رشاد نظاام
حقوای مالکیت ادبی و هنری از ساویی دیگار ،رعایات حقاوق ماادی و معناوی مؤلفاان،
روزنامه نگاران و دارندگان آثار منتشره در مطبوعات و پیشگیری و مقابله باا نقا حقاوق
این اشخاص ،به عنوان مسئلهای مهم مطرح گردید.
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منطق حقوق مالکیت ادبی و هنری ،دادن حق مالکانه به دارندگان آثاار منتشاره در
مطبوعات را به عنوان ما به ازای تالش فکری و خالایت آنان ااتضا دارد؛ چرا که هر آنچاه
بر اسا تالش و زحمت پدیدآورندهاش به وجود آید ،مورد حمایت خواهد بود.
هرچند که بر اسا اصل دسترسی آزاد باه اطالعاات منادرج در مااده  19اعالمیاه
جهانی حقوق بشر مصوب  ،1948همهی شهروندان حق دارند به افکار و اخبار و اطالعاات
در سطح داخلی و بین المللی دسترسی داشته باشند و مطبوعات نیز در این جا باه عناوان
وسیلهای برای این آگاهیها مطرح میشوند ،ولی اجرای این اصال نبایاد باه دارنادهی آن
زم ماینمایاد
لطمه وارد ساخته و حقوق مؤلف آن نادیده انگاشته شود .بار ایان اساا
اانونگ ارهای کشورهای مختلف حمایتهای خود را از آثار منتشاره در مطبوعاات اعاالم
نمایند و به شناسایی حقوق دارندگان این آثار و استثنا ات ناظر بار آن بپردازناد .بناابراین
در اثر اعمال اصال دسترسای آزاد باه اطالعاات و باه تباع آن تضامین حقاوق افاراد در
دستیابی به اطالعات ،برخی از آثاری که در مطبوعات منتشر میشاوند ،از حقاوق ماادی
مؤلف مستثنی میگردند.
در این مقاله ،ضمن تعریف مطبوعات ،حقاوق آثاار ادبای و هناری منتشار شاده در
مطبوعات بررسی میشود .ابتدا مطبوعات و آزادی عملکرد آنها و همچنین رویکرد حقاوق
مالکیت ادبی و هنری نسبت به آنها بررسی شده (گفتار نخسات) و در گفتاار دوم حقاوق
پدیدآورندگان آثار انتشار یافته در مطبوعات مورد مطالعه ارار میگیرد.
گفتار نخست :مطبوعات و رویکرد حقوق مالکیت ادبی و هنری به آن
در این گفتار ابتدا مفهوم مطبوعات و آزادی مطبوعات بررسی شده ،سپس نگاه نظام
حقوق مالکیت ادبی و هنری به آن مطرح میشود.
قسمت نخست :مطبوعات و آزادی مطبوعات
بند نخست :تعریف مطبوعات
برای مطبوعات دو معنا ارا ه شده است -1« :مجموع وسایلی که برای نشر افکار به
وسیلهی نوشته ،چاپ و تصویر به کار رود -2 .روزنامهها و نامههایی که به طور متناوب و
ادواری منتشر می گردد ،مانند مجالت هفتگی و ماهانه و فصل نامهها و مجالت سا نه و
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غیره»( .جعفری لنگرودی ،138۷ ،ص  )3401در تعریفی دیگر ،مطبوعات هر نشریهی
دورهای است که مهم ترین اسمت آن شامل اخبار و مسا ل عمومی یا تفاسیر و توضیحات
مربوط به آن باشدThe pr ess and Regi st r at i on of books act , 2017, ( .
)P. 5
اانون مطبوعات ،مصوب  ،1364/12/22در مادهی اول خود ،تعریف مطبوعات را
بدین شرح آورده است« :مطبوعات در این اانون عبارتاند از نشریاتی که به طور منظم و
با نام ثابت و تاریخ و شمارهی ردیف در زمینههای گوناگون خبری ،انتقادی ،اجتماعی،
سیاسی ،ااتصادی ،کشاورزی ،فرهنگی ،دینی ،علمی ،فنی ،نظامی ،هنری ،ورزشی و نظایر
اینها منتشر میشوند».
آ یننامه اجرایی این اانون که مصوب سال  1381هیأت وزیران است ،در تکمیل
مادهی  1اانون مطبوعات بیان میدارد« :مطبوعات به لحا زمان انتشار منظم میتوانند
با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند :روزی یک بار (روزنامه) -هفتهای یک بار (هفته-
نامه) -دو هفته یک بار -ماهی یک بار (ماهنامه) -دو ماه یک بار -سه ماه یک بار (فصل
نامه) -شش ماه یک بار -سالی یک بار (سال نامه)».
یکی از مصادیق مطبوعات روزنامه میباشد .روزنامه ،نشریهای است که به طور منظم
و مکرر منتشر می یابد و راجع به مسا ل متفاوتی مانند حوادث مختلف روز ،عقاید و
دیدگاهها ،تبلیغات و اطالعات دیگر است .این نشریه میتواند در صبح یا بعدازظهر،
ساکنین یک شهر کوچک و یا یک کشور را مورد خطاب ارار دهد و یا حتی دارای
مخاطبان بینالمللی باشد .روزنامهها منتسب به نشریات دورهای هستند و ترکیبی از
مقا ت ،گزارشات ،اخبار ،یادداشتها و خالصهها میباشند .روزنامهها دارای انواع مختلف
همگانی(عمومی) ،تخصصی ،خارجی و روزنامههای مربوط به مشاغل مختلف مانند طبابت
و وکالت هستند)Fi nch and Faf i nski , ,2009, P.180( .
روزنامه میتواند به شکل کاغ ی یا چاپی 2و یا الکترونیکی 3باشد« .روزنامه نگاری
الکترونیک» ازجمله بحثهایی است که تقریب ًا همزمان با آغاز فعالیت شبکهی جهانی
اینترنت در سال  1992در جوامع گسترش یافت.
2- Printed Newspaper
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روزنامه نگاری الکترونیک در ایران در مهر  1381با تولی جام جم آنالین آغااز شاد.
در روزنامهنگاری الکترونیک سه نوع روزنامه وجود دارد:
4

 .1نسخهی الکترونیکی یا «پای دی اف » روزناماه :ایان ناوع از روزناماه ،از هماان
روزنامهی چاپی در اینترنت و با فرمات پای دی اف اسات کاه از نظار ماهیات
تفاوتی با نسخه ی چاپی نادارد و ااانون مطبوعاات هام بار آن صادق مایکناد.
(نجفی ،همان ،ص )26
5

 .2رسانههای دیجیتال  :ایان ناوع از رساانه هاا هماان مساا ل و محتاوایی کاه در
نسخههای چاپی وجود دارد را بیان مینمایند.
در رسانههای دیجیتال از تکنولاوییهاای دیجیتاالی مانناد دورباینهاای دیجیتاال،
کامپیوتر ،خطوط ماهوارهای و وب سایتهاا بارای تحقیاق ،ایجااد و ارا اهی اخباار و
اطالعات به مخاطبان استفاده میشود.
 .3روزنامهی اینترنتی :6این نوع از روزنامهها به شکل وب سایتهای اینترنتای و آن
ین هستند .همان مطالبی کاه در روزناماههاای چااپی و یاا دیجیتاال منتشار
میشوند ،میتوانند در این نوع از روزنامهها نیز بیان گردند.
به این نوع از روزنامهها ،روزنامههای آن یان نیاز گفتاه مایشاود .از ویژگایهاای
روزنامههای اینترنتی آن است که اخبار و اطالعات موجاود در آن مرتاب در حاال باه روز
رسانی شدن است)Xi gen, 2010, P.15( .
مجله ،مصداق دیگری از مطبوعات است و آن نشریهای است دورهای که دارای
موضوعات خاص مانند سرگرمی ،اخبار یا ورزش ،داستانها ،اشعار و غیره میباشد که هر
کدام از آنها نویسندگان ،عکاسان ،طراحان و پدیدآورندگان خاص خود را دارد .در وااع
مجله «نشریهای است که برای روشن کردن افکار مردم در زمینههای مختلف اجتماعی،
سیاسی ،علمی ،فنی یا ادبی و ترای دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطالعات و
3- Digital Newspaper
4- pdf
5- Digital Media
6- Internet Newspaper
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مطالب عامالمنفعه و انتقاد و اصالح اندیشه در امور عمومی ،به طور منظم و در زمان
معینی منتشر میشود»( .نجفی ،همان ،ص)28
مطبوعات از لحا لغت «نوشتههای چاپی» (معین ،1386 ،ص« ،)883کا ی چاپی
و یا نشریه ی ادواری مانند روزنامه و مجله» (جاللی ،1386 ،ص )645و نیز «رسانههای
خبری و خبرگزاریها» معنا شده است و مترادف «نشریات» (معین ،همان ،ص)954
میباشد که آن هم از لحا لغوی «مجموعهای از پیامها ،تقریرات یا متون است که به
صورت چاپ شده و الکترونیکی» میباشند.
در فرهنگ لغت آکسفورد ،مطبوعات به معنای روزنامهها و مجالت بیان گردیده
است )oxf or d uni ver si t y pr ess, 2010, P.1198( .در جای دیگری هم آمده
است که مطبوعات آن چیزی است که اخبار و اطالعات را برای عموم افراد فراهم میآورد.
()Pear son Educat i on Li mi t ed, 2001, P.1136
در بعضی منابع ،مطبوعات را با در نظر گرفتن مفهوم لغوی آن به معنی هر چیزی
به کار میبرند که به زیور چاپ آراسته باشد( .رحیمی ،1389 ،ص)209
امروزه با پیشرفت تکنولویی و فناوریهای جدید ،مطبوعات نیز از حالت سنتی
درآمده و به شکل مجازی درآمدهاند .وبالگها در وااع شکل جدیدی از مطبوعات هستند
که مشمول حمایت کپیرایت ارار دارند و نسبت به مطبوعات چاپی دارای امتیازاتی
هستند؛ از جمله آن که به وجود آمدنشان تقریباً ارزان است و به سرعت مخاطبان
بسیاری پیدا میکند)Tr emayne, 2007, P. 188( .
نشریات در معنا وسیع کلمه ،به انواع نوشتارهایی اطالق میشود که به صورتهای
مختلف مانند روزنامه ،مجله ،اعالمیه ،آگهی ،فیلمنامه و نمایشنامه چاپ و عرضه
میشوند( .هاشمی ،1384 ،ص)345
اما در مفهوم خاص صرفاً نوشتههای ادواری را شامل میشود که در محدودههای
زمانی خاص و به شکل روزنامه ،هفتهنامه ،ماهنامه ،فصلنامه و سالنامه منتشر میگردند.
(همان)
امروزه با گسترش فناوری ،مطبوعات به شکل الکترونیکی نیز درآمدهاند که بر اسا
تبصرهی ماده  1آ ینناماه اجرایای ااانون مطبوعاات «نشاریاتی هساتند کاه در محایط
دیجیتال با همان صورت ،شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیات مرساوم
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روزنامه نگاری و تحریریهای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شامارهی ردیاف
معینی در یک یا چند زمینهی سیاسی ،ااتصاادی و فرهنگای تولیاد و نشار مایشاوند».
همچنین ،در مادهی  1الحاای اانون مطبوعات که در آذرمااه  1388باه تصاویب رسایده
است ،نشریات الکترونیک این گونه تعریف شده است« :نشریهی الکترونیکی رسانهای است
که به طور مستمر در محیط رامی(دیجیتال) ،انواع خبر ،تحلیال مصااحبه ،گازارش را در
االب نوشتار ،صدا و تصویر منتشر میکند» .در این خصوص باید بیاان نماود در تعریاف و
معنای نشریات الکترونیک ابهام وجود دارد و اانون به شکل صریح و بیاجمال آن را بیاان
نکرده است .این مسأله می تواند در رسایدگی باه تخلفاات ناشای از نشاریات الکترونیاک
مشکالتی را به وجود آورد که شایسته است اانونگ ار در خصوص آن به رفع ابهاام ااادام
نماید .نشریات الکترونیکی به دلیل آن که در فضای مجاازی و دیجیتاال مطارح هساتند،
دارای ویژگیهای متفاوتی از نشریات کاغ ی میباشند که زم مینماید ااانون باه شاکل
مبسوطتری به ذکر این خصیصه و ویژگیها بپردازد تا در جایی که نیااز باه حمایات ایان
گونه نشریات بود ،به شکل سریع و ااطعتری به حمایت از آنهاا پرداخات .بناابراین نیااز
است تا به این حوزه توجه کامل و بینقصی صورت پ یرد.
بند دوم :تعریف آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات به مثابهی یکی از آزادیهای عمومی همواره مورد توجه حقوقدانان
و به دنبال آن اوانین کشورها بوده است .به طور کلی ،آزادیهای عمومی بررسی حقاوق و
آزادیهایی است که از سوی ادرت عمومی برای افراد کشاور باه رسامیت شاناخته شاده
است( .مؤمنی راد و پتفت ،1392 ،ص )91به این ترتیب میتوان آزادی مطبوعات را یکای
از شروط زم برای تقویت و حقوق و آزادیهای عمومی دانست.
آزادی مطبوعات به معنای آزادی روزنامهها ،مجالت ،رادیو و تلویزیون در گزارش
اخبارشان است .این آزادی به طور خاص از مطبوعات مانند روزنامهها و تلویزیون ،به
عنوان یک صنعت حمایت میکند )Cox, 1983, P. 3( .در جای دیگری هم آمده که
آزادی مطبوعات ،استفاده ی هرکس از مطبوعات چاپی یا الکترونیکی است که مورد
حمایت نیز ارار میگیرد)Vol oi kh, 2012, P. 160( .
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اصل آزادی مطبوعات چااپی بار مطبوعاات الکترونیاک نیاز تساری ماییاباد .حاق
اندیشیدن ،داشتن عقیده و بیان آن حق طبیعی تماام انساان هاسات و آزادی مطبوعاات
بخش تکمیل کننده ی این حق اساسی است کاه تماامی انساان هاا مساتحق داشاتن آن
می باشند .بنابراین در این خصوص تفاوتی میان نشریات چاپی و یا الکترونیکی نمایباشاد
چرا که هر دو یک رسالت را دارا هستند و فقط شکل بروز آنها متفاوت از یکدیگر است.
دادگاه عالی ایا ت متحدهی امریکا در سالهاای  1۷88و  1۷91باه طاور مشاابهی
آزادی مطبوعات را به عنوان حقی دانستهاناد کاه بار هارکس باه عناوان شاهروند اجاازه
میدهد که نظراتش را منتشر سازد.
«آزادی مطبوعات به طور عام جستجو ،جمعآوری و کسب آزادانهی اخبار و اطالعات
و عقاید عمومی ،انتقال و مخابرهی آزادانهی آنها ،انتشاار آزاداناهی روزناماههاا و پخاش
آزادانهی برنامههای یاد شده است»( .معتمدنژاد ،1386 ،ص)24
«به این ترتیب آزادی فعالیت خبرنگاران ،انتشار آزاد روزنامهها و مجلههاای مختلاف
از طرف افراد ،مؤسسات و گروههای سیاسی و غیرسیاسی و پخش آزادانه و بای طرفاناه و
وااع بینانه برناماه هاای رادیاویی و تلویزیاونی و انعکاا آزاد افکاار و عقایاد عماومی در
مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی از شرایط اساسی مطبوعاات محساوب مایشاوند.
آزادی مطبوعات در این معنا اکنون به عنوان آزادی اطالعات یاا آزادی ارتباطاات معرفای
میشود»( .احمدی ،1395 ،ص)23
آزادی مطبوعات در معنای خاص« اسمتی از آزادیهای فردی است که باه موجاب
آن ،افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتههاا یاا مطبوعاات دارا مایباشاند؛
بدون آن که نشر آنها مواوف به تحصیل اذن یاا محکاوم باه سانساور باشاد»( .جعفاری
لنگرودی ،13۷4 ،ص)32
«نشر آزاد روزنامهها ،بدون هیچگونه محدودیت و نظارت ابل از انتشار ،عدم توایف
و تعطیلی خودسرانهی آنها بعد از انتشار ،پیشبینی دایق ضوابط و مسئولیتهای اانونی
نشریات و رسیدگی به جرایم احتمالی آنها در دادگاههای عادی با حضور هیئت منصفه»،
تعریفی دیگر از آزادی مطبوعات به معنای خاص آن است( .معتمدنژاد ،13۷9 ،ص)24
آزادی مطبوعات به معنای خاص و اصطالحی آن هماان اسات کاه در نظار ااانون
اساسی ارار دارد .اصل بیست و چهارم اانون اساسی این اصل را به رسمیت مایشناساد و
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مقرر میدارد« :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مباانی اساالم
یا حقوق عمومی باشند»( .سلیمان دهکردی و افراسیابی ،1394 ،ص)86
در اانون اساسی عالوه بر اصل بیست و چهارم ،آزادی مطبوعات در اصل سوم نیز به
طور غیرمستقیم در ارتباط با حق آگاهی نیز تضمین شده است( .حاجی،1393 ،
ص)14۷
قسمت دوم :رویکرد حقوق مالکیت ادبی و هنری به مطبوعات
آثاری که در مطبوعات منتشر میگردند ،می توانند به عنوان یک اثر شاناخته شاوند
که همواره مورد حمایت کپیرایت نیز ارار میگیرند؛ چرا که با دانش ،ابتکار و علام دو یاا
چند شخو پدید مایآیاد .طباق مااده  1ااانون حمایات از حقاوق مؤلفاان ،مصانفان و
هنرمندان ،مصوب 1348اثر به آنچه که از راه دانش یا هنر و یا ابتکاار پدیدآورناده پدیاد
میآید تعریف می شود؛ بدون آن که طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یاا ایجااد آن
به کار رفته ،در نظر گرفته شود .بر اسا بناد دوم ماادهی  1یحاه حمایات از مالکیات
فکری نیز اثر «هر آفریدهی فکری اصایل در زمیناههاای علمای ،ادبای و هناری» اسات.
بنابراین می توان بیان داشت که آثار مندرج در مطبوعات به عنوان اثر شاناخته مایشاوند
که مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری ارار میگیرند.
7

آثار مطبوعاتی دارای محتواهای بسیاری هستند که مهمترینهای آن مقاله  ،نقاد و
تفسیر ،8تیترها ،9اخبار ،10عکس ،11کاریکاتور ،12گزارش و مصاحبه مایباشاند .در صاورتی
که در هر یک از این موارد اصالت و ابتکار وجود داشته باشد ،از آن جایی که نشأت گرفته
از خالایت و تالش پدیدآورندهی آن است ،مورد حمایت کپیرایت ارار خواهد گرفت.

7- Article
8- Critisism and Commentary
9- Headlines
10- News
11- Photograph
12- Cartoon
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مطبوعات به عنوان یک اثر جمعی شناخته میشود .اثر جمعی طبق بند  4ماادهی
 1یحه ی حمایت از مالکیت فکری «اثری است که باا ابتکاار و مسائولیت یاک شاخو
توسط دو یا چند پدیدآورنده خلق و به نام مبتکر منتشر میشود».
اثر جمعی اثری مانند نشاریات دورهای اسات کاه در آن چناد نفار آثاار جداگاناه و
مستقل از یکدیگر پدید میآورند به طوری که این آثار بر روی هم جمع گردند.
«اثر جمعی دارای چند ویژگی است -1 :محدودیت موضوعی نداشته و میتواند
ناظر بر اثر ادبی و غیر آن باشد -2 .حاصل فعالیت دو یا چند شخو حقیقی به عنوان
پدیدآورندگان اثر است -3 .به ابتکار و مدیریت یک شخو حقیقی یا حقوای غیر از
اشخاص حقیقی پدیدآورنده است -4.اثر زمانی جمعی خواهد بود که طی توافقی که لزوماً
مکتوب نیست و طرفین آن شخو مدیر مبتکر و پدیدآورندگان هستند ،اثر مستقیماً به
نام خود مدیر منتشر شود»( .نجفی ،همان ،ص)44
بر این اسا میتوان بیان کرد که نشریات ادواری مانند روزنامه ،هفتهنامه،
فصلنامه و سال نامه یک اثر جمعی هستند چرا که دارای ویژگی مهم آثار جمعی هستند؛
یعنی با همفکری و تالش دو یا چند شخو حقیقی یا حقوای پدیدآمدهاند و سهم هر
کدام از همکاران به گونهای در اثر نهایی ادغام شده است که نمیتوان حق جداگانهای بر
آن در نظر گرفت.
دروااع به دلیل انتخاب و سازماندهی مفاهیم در اثر جمعی ،میتوان آن را یک اثر
فکری دانست که مورد حمایت کپیرایت ارار دارد)Gol dst ei n,2001, P.159( .
گفتار دوم :حقوق پدیدآورندگان آثار منتشره در مطبوعات
در این گفتار ابتدا به شکلگیری مطبوعات میپردازیم و پس از آن ،ایان موضاوع در
سطح مقررات ملی و بینالمللی بررسی میشود.
قسمت نخست :شکلگیری حقوق مالکیت ادبی و هنری در مطبوعات
در این اسمت ،موضوع ظهور صنعت چاپ و اثر آن در حقوق مالکیت ادبی و هناری
و در ادامه ،واایع بعدی آن بررسی میشود.

13- Collective Work
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بند نخست :شکلگیری صنعت چاپ
تاریخچهی پیدایش کپیرایت با اختاراع دساتگاه چااپ توساط کاوتنبرگ در ساال
 ،1440در آلمان آغاز شد( .حبیبی مجنده ،1392 ،ص )48پیدایش صنعت چاپ و اختراع
چاپگر در اواسط ارن پانزدهم میالدی ،امکان تکثیر و انتشار نوشتههای نویسندگان را به
نحو انبوهی فراهم آورد( .امامی ،1390 ،ص )51این صنعت به تدریج سبب گسترش علام
و فرهنگ و ارتقای سواد شد و با وجود این که در دستیابی به امتیازات ،محادودیتهاا و
انحصاراتی وجود داشت ،بازاری از افکار و اندیشه ها را شکل داد که در آن اندیشمندان باه
ترویج نظرات خود پرداختند .در این زمان بود که به تدریج زمزمهی حقوق طبیعی مؤلفان
به راه افتاد و موجبات حمایت از حق مالکیت فکری فراهم گردید؛ چرا که با تکثیر و نشار
آثار مؤلفان ،راههای سو)استفاده و سرات از این دساته از آثاار فکاری فاراهم شاده باود.
بنابراین زم می نمود که اوانین حمایتی نسبت به مؤلفان و آثاار آنهاا فاراهم شاود .ایان
حمایت ها به تدریج در کشورهای دیگار ااارهی اروپاا مانناد انگلساتان ،فرانساه ،هلناد و
سو یس نیز کشیده شد)Gel l er , 2000, P. 225( .
پس از آن که کپی کردن به طرز جدی و با حجم با یی در سال  1460شروع
می شود ،اواعد و مقرراتی در ارن پانزدهم و شانزدهم نبوده است که نشان دهد مؤلفان
نسبت به آثار خود مالکیت دارند و بایستی حقوای هم برای آنها و هم برای ناشران درنظر
گرفته شود .در آن زمان از دزدیهای مطبوعاتی؛ یعنی استفادهی بدون مجوز از آثاری که
در مطبوعات آورده میشد نیز جلوگیری به عمل نمیآمده است و عموم افراد جامعه آزاد
بودند تا هر طور که مایل بودند از آن متون استفاده نمایند؛ علت آن هم عدم وجود اانون
موضوعه در این خصوص بود)Deazl ey, 2006, P. 162( .
بند دوم :قرن  16و 17
آنچه در فاصلهی میان اختراع صنعت چاپ و وضع اانون «آن» مورد بحث است ،این
است که در این زمان ،در کشورهای اروپایی هرگونه حقی که برای مؤلاف در نظار گرفتاه
می شاد ،ناشای از عارف رایاج در جامعاه و باه خصاوص «در کشاورهای کاامن مانناد
انگلسااتان ،تصاامیمات شاااهی» بااوده اسااتBent l y, Sut her sannen and .
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) ) Tor r emans, 2010, P. 14حق مؤلفان برای به چااپ رسایدن آثارشاان و انتشاار
بدون تحریف و تغییر آن که منشأ عرفی و یا شاهانه داشته است ،در ساطوح غیررسامی و
بدون وجود اوانین موضوعهای که از آن حمایت نماید ،پ یرفته شده بود و «بخشی از ایان
امر بدان جهت بود که ناشران بااور داشاتند اگار اثاری باه هماان شاکلی کاه مؤلاف آن
میخواست منتشر شود ،سود حاصل از آن نیز به حداکثر میرسد .بدین سان ،مؤلف پاس
از فروش امتیاز تکثیر یک اثر ،تا حدی بر آن نظارت داشت» ( .یقی ،1381 ،ص)5
آنچه به تاریخ چاپ بر میگردد متونی باوده اسات کاه مرباوط باه حاوزهی ادبیاات
میشده و جنبه ی ادبی داشته است .این متون ادبی توسط متخصصان ،متولیان کتاابهاا،
کتابداران و پژوهشگران در روزنامهها ،مجالت و نشریات مختلف به چاپ میرسیده اسات.
آن زمان در زمینهی ااتصادی و در حوزهی مطبوعات میان افراد توافقاتی میشده اسات و
سرمایهگ اریهایی نیز صورت میگرفته است؛ مثالً در مورد سیاستهای نشار ،سانساور و
در خصوص امتیازات ،شرایط رساله نویسی ،تبلیغات در روزنامهنگاری و نیز حقاوق ماادی
که برای مؤلفان حرفهای در نظر گرفته میشد ،مد نظر ارار میگرفت .با وجود این کاه در
زمینههای مادی افراد میان خود استانداردهایی را در نظر میگرفتند ،امّا چاون مداخلاهی
اانونی در آن دیده نمیشد ،راه برای هرج و مرج و سرات ادبی باز بود.
در مورد رعایت حقوق معنوی نیز باید بیان کرد که در آن زمان وجود نداشته اسات
چراکه در ارن ناوزدهم باود کاه حقاوق معناوی در فرانساه باه رسامیت شاناخته شاد.
()Tei l mann, 2004, P.24
قسمت دوم :حقوق مالکیت ادبی و هنری در مطبوعات در مقررات ایران و
بینالملل
بند نخست :مقررات کشور ایران
مقررات ایران در دو دسته مقررات راجاع باه مالکیات ادبای و هناری و مقاررات
مربوط به مطبوعات بررسی میشود.
 .1مقررات حقوق مالکیت ادبی و هنری
الف  -اانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
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در این اانون میتوان موادی را یافت که به شکل غیرمستقیم مرباوط باه مطبوعاات
هستند مانند ماده ی  1که به تعریف اثر میپاردازد .اماا تنهاا ماادهای کاه مساتقیماً باه
مطبوعات و نشریات مرتبط میشود ،مادهی  8این اانون است .این ماده ناظر به نق ایان
اانون در خصوص مطبوعات ،آثار منتشره در آن و مؤلفان آن میباشد.
ب  -اانون ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثار صوتی
با توجه به نقصی که در این اانون نسبت به ترجمهی کتب ،نشاریات و آثاار صاوتی
بود ،در ششم دی ماه  1352اانونی با عنوان «اانون ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثاار
صوتی» تصویب شد .در ماده  2این اانون ،تکثیر نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ
شده به اصد بهرهبرداری مادی از هر طریقی بدون اجازهی دارنده ممنوع اعالم شده است.
البته طبق مادهی  5این اانون ،بهرهبرداری از نشریات در جایی که جنباهی غیرانتفااعی و
با هدف تحقیق و آموزش باشد ،با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز خواهاد باود.
مادهی  ۷نیز در جایی که استفاده و تکثیار نشاریات بادون اجاازهی دارنادهی آن باشاد،
ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است و مادهی  9نیز به ضمانت اجرای مدنی ناشی از
نق حقوق مؤلف در مطبوعات اشاره دارد.
ج ˚ اانون تجارت الکترونیکی
بااا پیشاارفت سیسااتمهااای ارتباااطی و مبادلااهی آسااان اطالعااات ،اااانون تجااارت
الکترونیکی مصوب  1382/10/1۷به تصویب میرساد .مااده  62ایان ااانون را مایتاوان
مرتبط با مطبوعات دانست چرا که مطبوعاات الکترونیکای ،آثاار فکاری هساتند کاه باه
صورت داده پیاماند و حقوق مادی و معنوی آن ها در اختیار مؤلاف اسات .عاالوه بار ایان
همانگونه که در متن این ماده آمده است ،در صاورتی کاه آثاار ماورد حمایات در ااانون
ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثار صوتی به شکل الکترونیکی باشاند ،مشامول حمایات
ارار میگیرند .بر این اسا می توان بیاان داشات کاه نشاریات الکترونیکای نیاز همانناد
نشریات نوشتاری مورد حمایت کپیرایت ارار دارند.
د  -یحه حمایت از مالکیت فکری
این یحه برای رفع ابهام نمودن از اانون فعلی و به روز کردن آن تنظیم شدهاست و
در بخش اول خود یعنی تعاریف ،به تعریف اثر جمعی پرداخته است .بند  4مادهی  1بیان
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میدارد« :اثر جمعی اثری است که با ابتکار و مسئولیت یاک شاخو توساط دو یاا چناد
پدیدآورنده خلق و به نام مبتکر منتشر شود ».میتوان بیان داشت که روزناماه و نشاریات
ادواری از مصادیق اثر جمعی به حساب میآیند.
مادهی  2نیز مقاله ،شعر ،اصه و هر نوشتهی مکتوب دیگر با مضمون ادبای ،علمای،
فنی و هنری اعم از دست نوشته ،چاپی یا الکترونیکی را جز) آثار اابل حمایت میشامارد
که این آثار میتوانند در روزنامه ها یا مجالت به کار برده شوند و طباق ایان ااانون ماورد
حمایت کپیرایت خواهند بود .خود مطبوعات یعنای روزناماه هاا و مجاالت ادواری ،از آن
جهت که یک اثر نوشتاری محسوب میگردند نیز مورد حمایتند .عالوه بر ایان آثاار ،آثاار
شفاهی از ابیل سخنرانی ،نطق علمی ،خطابه ،موعظه و نظایر آن نیز که مورد اساتفاده در
مطبوعات چاپی و الکترونیکی هستند ،جز) آثار مورد حمایات ایان ااانون در نظار گفتاه
شدهاند.
مواد دیگری که به مطبوعات مربوط میشوند ماواد  25 ، 22، 20و  35هساتند کاه
در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
 .2مقررات راجع به مطبوعات
الف  -قانون مصوب  1326قمری.
اولین اانون مطبوعات ایران ،مصوب پنجم محرم سال  1326هجری امری است کاه
به تقلید از اانون مطبوعات  29یو یه  1881فرانسه به تصویب رسیده است( .معتمادنژاد،
همان ،ص)101
موادی که در این اانون مرتبط با حاوزهی کپایرایات (حاق مؤلاف) اسات را بیاان
خواهیم نمود .مادهی  1این اانون اشاره به ایان موضاوع داشات کاه چاپخاناههاا موظاف
هستند هرآنچه که میخواهند به چاپ برسانند ،اسم و رسم نویسانده و نیاز اسام و رسام
خود را در آن ذکر نمایند .مادهی  ۷نیز مقرر میداشت که «اسم و رسام مادیر روزناماه و
اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ میشود ،ذکر شود» .همچنین به موجب مادهی  8نیاز
«عنوان روزنامه یا جریده» نیز بایستی ذکر میگردید و در صاورت تخلاف دارای ضامانت
اجرا بود .مادهی  15مربوط به درج اعالنات رسمی در روزنامهها بود که مدیر روزنامه حاق
طفره و تعویق از درج آن را نداشت ،چراکه به نظر مایرساد ایان مهام باه دلیال آگااهی
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عمومی از اعالنات رسمی کشور بود که جز) محدودیتهای حمایتی کپایرایات محساوب
میشود.
ماده  32این اانون «جعل اخبار و مقا ت فتنه انگیز و انتشار آنها و نسابت آنهاا باه
کسی به دروغ را ممنوع اعالم کرده و ضمانت اجراهایی را ترتیب داده است».
این مواد ،مواردی بود که مربوط به حوزهی کپیرایت میشاد .اماا پایشبینای ایان
موارد بسیار نااو بود و نیاز به اصالحات داشت.
ب  -قانون مصوب  1364شمسی
اانون مطبوعات در تاریخ اانونگ اری ایران ،بحث برانگیزترین متنی بوده اسات کاه
به تصویب رسیده و در عین حال دست کم پنج بار به کلی ازباین رفتاه و ماتن جدیادی
جایگزین آن شده است .در نهایت در اسفندماه سال  1364این اانون به تصویب میرساد.
البته آخرین اادام در زمینهی فعالیتهاای مطبوعااتی ،اصاالحیهای اسات کاه در تااریخ
 13۷9/1/30و در آخرین روزهای دورهی پنجم مجلس شورای اسالمی به تصویب رسایده
است( .اسماعیلی ،1394 ،ص)8
اانون م کور کم و بیش به رعایت حقوق مؤلف میپردازد .ماثالً تبصارهی  3مااده 5
انتشار مطالب اختصاصی نشریات را با نام پدید آورندهی اصلی او مجاز اعالم نماوده اسات.
یا در بند  9ماده  6سرات ادبی را اخالل به حقوق خصوصی افراد دانسته است و یا این که
ماده  33رعایت حفظ نام یا عالمت نشریه را زم دانسته است و یا تقلید از نام یاا عالمات
نشریهی دیگری ولو با تغییرات جز ی را ممنوع اعالم کرده و انتشاار آن را مجااز ندانساته
است.
بنابراین با بررسای در خصاوص پیشاینهی حقاوق مؤلاف در مطبوعاات در ااوانین
کپیرایت و نیز اوانین مطبوعات ایران ،بایستی بیان داشت که در اوانین و مقررات مربوط
به هر دو  ،رعایت حقوق مؤلف به عنوان یک حق برای دارندهی یک اثر به نحو پراکندهای
بیان گردیده است و نق آن اخالل به حقوق خصوصی افراد دانسته شده است.
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بند دوم :مقررات بینالمللی
 .1مقررات مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری
الف :کنوانسیون برن

14

ادیمیترین معاهدهی بینالمللی در حوزهی کپیرایت ،کنوانسیون بارن اسات ،کاه
در پنجم دسامبر  188۷زم ا جرا گردید )M.ol wan, 2013, P.43( .در وااع این سند،
سنگ بنای رشتهی حقاوق مالکیات ادبای و هناری را تشاکیل مایدهاد( .محمادزاده و
محسنی ،1391 ،ص)1
چیزی که شاید مهمترین مسأله در ایجاد کنوانسیون از آغازش بوده است ،تأکید آن
بر دستهبندی «آثار» دارای کپیرایت است که در مادهی  2بیان شدهاند .اهمیت مشاابهی
نیااز مربااوط بااه دارناادگان ایاان آثااار دسااتهبناادی شااده و حقااوق ناااظر باار آنهااا اساات.
()At ki nson and Fi t zger al d, 2014, P.51
آثاری که مرتبط با بحث مطبوعات هستند و در این کنوانسیون ماورد حمایات اارار
گرفتهاند ،در ماده  2احصا) شدهاند و شامل کنفرانسها ،نطاقهاای کوتااه ،متاون رسامی
اانونی ،اداری یا اضا ی و نیز آثار ادبای و هناری دیگار مانناد مقالاه ،طراحای ،نقاشای و
عکاسی میباشند .اخبار روز که در بناد  8ایان مااده آماده اسات ،از حمایات کپایرایات
مستثنی شده است .با این وصف هرگونه حق مادی و یا معنوی که در این کنوانسایون باه
رسمیت شناخته شدهاست ،در مورد دارندگان این آثار اعمال خواهد شد.
ماده  2مکرر 10 ،و  10مکرر نیز شاامل مقرراتای هساتند کاه مرباوط باه حاوزهی
مطبوعات میباشند .بنابراین با توجه به اهمیتی که مطبوعات و آثار مطبوعاتی در جواماع بشاری
دارند ،این کنوانسیون در مواد خود به آنها پرداخته است و مقرراتی را وضع نموده است.
ب :معاهدهی وایپو راجع به حقوق مؤلف

15

معاهدهی دیگری که در خصوص کپیرایت است و میتوان از آن در مواردی کاه باه
مطبوعات مرتبط میشود استفاده نمود ،معاهدهی وایپو راجع به حقوق مؤلاف ،ماور 20
دسامبر  1996است.
14- Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
15- WIPO Copyright Treaty (WCT).
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به دلیل تحو ت ناشی از فنااوری هاای اطالعاات و ارتباطاات مانناد نارم افزارهاا و
پایگاه های داده و مباد ت الکترونیکی ،سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برآن شاد تاا
مقررات کنوانسیون برن را به روز کند( .زرکالم ،1388 ،ص)459
مادهی  3این معاهده اعالم میدارد که مواد  2تاا  6کنوانسایون بارن در ماورد ایان
معاهده نیز اعمال خواهد شد.
براسا آن ،همانگونه که ذکر شد ماده  2و  2مکرر کنوانسایون بارن باه مساا لی
میپرداخت که در آن مربوط به مبحث مطبوعات بود.
مادهی  5نیز مربوط به مجموعهای از اطالعات است که پایگاه داده 16نامیده میشود.
این ماده می تواند مرتبط با مطبوعات باشد زیرا از آن جایی که مطبوعاات هام باه شاکل
سنتی( چاپی) و هم الکترونیک هستند ،بخش مطبوعات الکترونیک میتواند مرتبط با این
ماده باشد.
ماده  10این معاهده به محدودیتهاا و اساتثنا ات مایپاردازد .براساا ایان مااده
کشورهای عضو دارای این اختیاار هساتند کاه ماوارد اساتثنا شاده از حقاوق انحصااری
دارندهی اثر ادبی و هنری را در اوانین ملی خود پیشبینی نمایند .بر ایان اساا تکثیار
مطبوعات درجایی که با رعایت شرایط و ضوابطی باشد ،مانناد ایان کاه باا هادف اطاالع
رسانی باشد ،میتواند یکی از محدودیتهای اعمال شده در مورد حقوق مادی مؤلف باشاد
که کشورها آن را در اوانین خود اعمال کنند.
زم به ذکر است موادی که در این معاهده راجع به حقوق انحصاری مؤلف است ،در
مورد آثار مطبوعاتی نیز اابل اعمال خواهد بود؛ زیرا همان گونه که بیان شد آثاری کاه در
مطبوعات از آنها استفاده میشوند میتوانند به عنوان یاک اثار ادبای و هناری شاناخته
شوند ،حال این آثار میتوانند به شکل چاپی یا کاغ ی باشند و یا به شکل الکترونیکی.

16- Database
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 .2مقررات مربوط به حوزه حقوق بشر
الف :اعالمیه جهانی حقوق بشر (مصوب  10دسامبر )1948
آنچه در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر مرتبط با بحث حقوق مؤلاف اسات ،ماواد ،1۷
 2۷و  29است که به طور اختصاصی به بحث مطبوعات مربوط نمیشود ،اما مایتاوان باه
طور غیر مستقیم میان آنها و حقوق مؤلف در مطبوعات ارتباطی را به وجود آورد .به بیاان
دیگر ،از آن جایی که این مواد به طور کلی بیان شدهاند ،به شکل غیر مستقیم مارتبط باا
بحث ما نیز میشوند.
مادهی  1۷بیان میدارد -1« :هر شخو ،منفرداً یا باه طاور اجتمااع حاق مالکیات
دارد -2 .احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود» .بر این اسا مؤلفان
آثار ادبی و هنری که شامل مؤلفان آثار مندرج در مطبوعاات نیاز مایشاوند ،دارای حاق
مالکیت نسبت به اثر خود خواهند بود .حق مالکیت نسبت به اثر پدیدآماده یاا باه شاکل
فردی است و یا مانند آنچه که در اثر جمعی مطرح است به نحو جمعی است .طبق آنچاه
که در بند دوم این ماده آمدهاست ،حق مالکیت که شامل مالکیت فکری یا مالکیات ادبای
و هنری می شود ،غیر اابل اسقاط است و کسی نمیتواند دیگری را از داشاتن آن محاروم
نماید.
مادهی دیگری که مربوط به بحث ما مایشاود ،ماادهی  2۷اسات .ایان مااده مقارر
میدارد -1« :هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ،از فناونهاا
و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد -2 .هرکس حاق دارد از
حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی ،فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود» .این ماده
را میتوان ناظر بر مبحث کپیرایت دانست.
بر اسا بند اول مادهی  ،2۷همهی افراد حق دارند تا از تمامی هنرهاا و فناون کاه
شامل آثار علمی ،ادبی و یا هنری میشود ،برخوردار شاوند .بهارهمنادی از آثاار و هنرهاا
شامل آنچه که در مطبوعات منتشرمیشوند نیز خواهد شاد .البتاه از طرفای ایان بناد
ناظر به آزادی اطالعات هم میباشد چرا که در متن آن آمده همهی افراد میتوانند آزادانه
از فنون و هنرها بهرهمند گردند .به عبارت دیگر استفادهی افراد از آثاار ،اطالعاات و علاوم
آزاد است .البته مادهی  29این آزادی را تابع محدودیتهایی دانساته اسات کاه کشاورها
برای خود مقرر مینمایند.
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در خصوص بند دوم مادهی  2۷نیز باید بیان داشت که این بند پس از جنگ جهانی
دوم به رسمیت شناخته شده است و ناظر بر منافع مؤلفان مایباشاد .اماا در یاک مفهاوم
کلاای بایااد بیااان داشاات کااه اسااتانداردهای حقااوق بشااری باارای حمایاات از مؤلفااان،
استانداردهای حداالی میباشد .دستهبندی حقوق مادی و معنوی که ناشای از محصاو ت
علمی و ادبی برای مؤلفان شناخته مایشاود ،باه دسات کنوانسایونهاای حقاوق بشاری
نمیباشد و اانونگ اریهاای ملای و کنوانسایونهاای مرباوط باه حقاوق مؤلفاان مانناد
کنوانسیون برن بایستی آنها را برشمارند.
نکتهای که در این خصوص باید بیان داشت این است که حمایت م کور در بناد دوم
مادهی  2۷تنها به یک مؤلف یا خالق اثر د لت ندارد ،بلکاه در ماواردی کاه یاک اثار باه
صورت جمعی مانند یک نشریه باشد نیز دارای حقوق مادی و معنوی خواهد بود.
مادهی  29در بند دوم خود ،محدودیتهای ناظر بر حقوق مادی و معنوی مؤلفاان را
تابع اانون و رعایت حقوق دیگران دانسته است و مقارر ماینمایاد«:هار کاس در اجارای
حقوق و استفاده از آزادیهای خود ،فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیلهی ااانون،
منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضایات
صحیح اخالای و نظم عمومی و رفاه همگانی ،در شرایط یک جامعاهی دموکراتیاک وضاع
گردیده است» .بنابراین اعالمیه ی حاضر در مقام شمارش این محدودیتها نمیباشد و باه
رسمیت شناختن آنها با اوانین ملی کشورها و کنوانسیونهای مربوطه خواهد بود.
ب :میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب  16دسامبر )1966
موادی که در این میثاق به نوعی مرتبط با حقوق مؤلف به طور کلای اسات ،ماادهی
 18و  19می باشد .بر اسا این دو ماده ،هر انسانی دارای حق آزادی ابراز عقیده و آزادی
تفحو ،تحصیل و اشاعه ی اطالعات و افکار از هر ابیل بدون توجه باه سار حادات خاواه
شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ و یا هنری خواهد بود .نحوه ی ابراز و اجرای این حقاوق
در بسیاری از موارد از طریق مطبوعات یعنی روزنامهها و مجالت صورت مایگیارد کاه از
این لحا میتواند مرتبط با بحث ما نیز باشد.
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طبق بندهای سوم مواد  18و  19این میثاق ،آزادیهای م کور تابع محدودیتهاای
اانونی است که یکی از آنها رعایت حقوق دارندگان آثار ادبی ،علمی و هناری اسات و در
این مواد تحت عنوان «حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی دیگران» ذکر شده است.
ج :میثاق بینالمللی حقووق اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی (مصووب16
دسامبر )1966
تنها مادهای را که در این میثاق میتوان مرتبط با حاق مؤلاف دانسات ،ماادهی 15
است که می توان آن را با مطبوعات نیز در ارتباط دانست .بر اسا اسمت الاف و ب بناد
 1مادهی « ،15هر انسانی دارای حق شرکت در زندگی فرهنگای» و «بهارهمناد شادن از
پیشرفتهای علمی و مجااری آن» را دارا مایباشاد .یکای از راههاای شارکت در زنادگی
فرهنگی و بهرهمندی از پیشرفت های علمی ،از طریق مطبوعات است که زمهی استفاده
و بهره بردن از آنها رعایت حقوق مؤلفان آنها میباشاد کاه در بناد ج هماین مااده ذکار
گردیده است .بر اسا این بند« ،هرکس حق بهرهمند شدن از حمایات مناافع معناوی و
مادی ناشی از هر گونه اثر علمی _ ادبی یا هنری خود میباشد».
این حقوق برای حفظ ،رشد و انتشار علم و فرهنگ است و پیشبینی منافع ماادی و
معنوی به دلیل تشویق ،توسعه و مشارکت در زمینههای علمی و فرهنگی میباشد.
به رسمیت شناختن حق هر انسانی برای شرکت در زندگی فرهنگای و بهارهمنادی
منافع حاصل از آن ،با عنوان «حق دسترسی به اطالعات و فرهنگ» شناخته میشاود کاه
بیشتر از طریق مطبوعات صورت می پ یرد .حق هر انسان برای شرکت در زندگی فرهنگی
شامل مشارکت با افراد دیگر برای ایجااد آثاار فکاری و احساسای جامعاه ،و باه اشاتراک
گ اشتن آنها با دیگران است.
از دولتها انتظار میرود ااداماتی را برای حمایت و حفظ حقوق مندرج در این مااده
انجام دهند و متعهد به آن گردند.
با بررسی تاریخچهی حقوق مؤلف در زمینهی مطبوعات در سطح بینالمللی و در دو
حوزهی مقررات مربوط به مالکیت ادبی و هنری و مقررات مربوط به حقاوق بشار ،روشان
گردید که مقررات مالکیت فکری و باألخو کنوانسیون برن باه نحاو شایساتهای باه ایان
موضوع پرداخته است و به دنبال آن نیز معاهدهی وایپو راجع به حقوق مؤلف ،مقررات آن
را به روز کرده است.

یرایت در مطبوعات65 //
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در خصوص مقررات مربوط به حوزهی حقوق بشر نیز باید بیان کرد کاه در اعالمیاه
حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بینالمللای حقاوق
ااتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بهرهمندی هر شخو از منافع معنوی و مادی آثار علمای،
فرهنگی و یا هنری خود به طور کلی بیان گردیده است و در این ماورد مایتاوان مطارح
نمود که هر سه سند به نحو غیرمستقیم به رعایت حقوق مؤلف در مطبوعات پرداختهاند.
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هنری از یک سو و آزادی مطبوعات و ضرورت آگاهی بخشی مردم ،وضع مقررات خاصی
را در سزح ملی و بینالمللی ایجاب میکند.
مقرراتی که در حوزه مطبوعات به تصویب رسیده است ،هیچ کدام حقوق مؤلف را به
طور جدی و مؤثر بیان نکردهاند و همچنین ساخنی از مصاادیق و آثاار ماورد حمایات در
مطبوعات مانند خبر ،مقاله ،عکس و ...و استثنا ات ناظر بر آن نشدهاست و این خأل سابب
شدهاست که شاهد نق حقاوق ماادی و معناوی دارنادگان آثاار منتشاره در مطبوعاات
باشیم.
با وجود این در مقررات خاص مالکیت ادبی و هنری به این نکته توجه شاده و بارای
حمایت از مؤلفین مقررات علیحدهای وضع گردیده است .کنوانسیون برن به عنوان اولاین
و مهمترین مقرره بینالمللی در حوزه حقوق مؤلف ،به لازوم تعاادل باین حقاوق مؤلاف و
حقوق مطبوعات اشاره شده و کشورهای عضو باه وارد کاردن آن در مقاررات ملای خاود
مختار شده اند .در حقوق ایران ،اانون حمایات از حقاوق مؤلفاان و مصانفان و هنرمنادان
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