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چکیده
در نظام حق مؤلف ،شرط حمایت از اثر ادبی و هنری ،اصالت است .اسناد بین المللی حقق مؤلقف ماننق
کنوانسیون برن ضمن تأکی بر اصالت ،از وضع شروط الزامی دیگر برای حمایت خودداری کردهان  .آثقار
ادبی و هنری شیوههای مختلف بیان ای ههای متفاوت هستن و محتواهای متفاوتی را دربقر مقیگیرنق .
گاهی محتوای آثار در مغایرت با ارزشها یا قوانین قرار میگیرد ،در این فرض تعارضی میان حق مؤلف و
دیگر اولویت های اخالقی و قانونی ایجاد می شود که کشورها برای حل این تعارض رویکردهای مختلفقی
داشتهان  .در این مقاله با بررسی تطبیققی رویکقرد کشقورهای آمریکقا ،بریتانیقا و کانقادا بقه دو دیق گاه
می رسیم؛ دی گاه تأثیر ن اشتن محتوا بر حمایت از حق مؤلف و دی گاه تأثیر محتوا بقر حمایقت از حقق
مؤلف .در دی گاه دوم گروهی به تأثیر محتوا بر اعطای حق مؤلف معتق ن و گروهی دیگر تأثیر محتوا را
بر ضمانت اجراهای حق مؤلف اعمال میکنن .

واژگان کلیدی
اخالق حسنه ،حق مؤلف ،دی گاههای موجود ،رویکردهای بینالمللی ،محتوا.

* نویسن ۀ مسئول،

فکس22402009040 :

Email: Sara.allameh@yahoo.com
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مقدمه
بر اساس قواع نظام کپیرایت ،برای اینکه اثر ادبی یا هنری حمایقت شقود ،بایق اصقیل
) )originalباش  .اصیل بودنِ اثر و کپی نبودن از اثری دیگر ،خود کقافی اسقت تقا آن را
شایستة اعطای کپیرایت کن  .البته برخی نظامهای حقوقی داخلی ممکن اسقت شقرای
دیگری مثل تثبیت اثر در یک قالب محسوس ( )fixationیا ثبت شق ن آن را نیقز بقرای
حمایت از اثر الزامی ب انن  ،اما بهطور کلی و بر اساس اصول کپیرایت ،جقز اصقالت اثقر،
شرط دیگری برای حمایت از آن ضرورت ن ارد .افزونبر این ،در اصول نظقام کپقیرایقت،
حمایت از اثر به موضوعاتی مانن شقیوه و شقکل بیقان ،محتقوا یقا مفقاهیم اثقر ،اهق ا
آفرینش اثقر مشقروط نشق ه اسقت (زرکقالم ،4900 ،ص .)23-15همچنقین ،در بحق
استثناها یا مح ودیتهای حمایتی نظام کپیرایت ،هرگز از مستثنا ش ن آثقار بقه دلیقل
مسائلی همچون محتوای خاص آثار و ه آفرینش آنها سخنی گفته نشق ه اسقت .در
همین زمینه ،کنوانسیون برن -که مهمترین سن بینالمللی دربارۀ حمایت از آثار ادبی و
هنری است -به اهمیت داشتن یا ن اشتن محتوای آثار برای حمایقت اشقارهای نکقرده و
فق در مادۀ  2خود در تعریف آثار ادبی و هنری گفته است« :تمام آفرینشهای ادبی یقا
هنری صر نظقر از روش یقا شقیوۀ بیقان آنهقا» .در بنق  2مقادۀ  5نیقز آمق ه اسقت:
«بهرهمن ی و اجرای این حقوق (اعطاش ه توس کنوانسیون) مشروط به هیچ تشقریفاتی
نیست» .درواقع ،کنوانسیون برن بر حمایقت بق ون تشقریفات تأکیق مقیکنق و در پقی
شرای ح اقلی برای حمایت از این گونه آثار است؛ یعنی کافی اسقت اثقر اصقیل باشق 4.
همچنین ،راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری بر کنوانسیون برن ( WIPO, 1978, P.
 )12-18بهصراحت بیان می کن که هرگز محتوای اثر شرط حمایت از آن نیست و تمقام
آثار ادبی یا هنری ب ون توجه به شکل ،شیوۀ بیان ،محتوا و اه افشان (اه ا آموزشقی،
سرگرمی ،اطالعرسانی ،تبلیغاتی و ،)...تحت شمول این کنوانسیون حمایت خواهن ش .
از سوی دیگر ،ب یهی است که آثار ادبی یا هنری که مصادیق متع د و نامحصقوری از
 .4در این باره ،مادۀ  47کنوانسیون برن نیز درخور توجه است .برابر این ماده ،این امکان برای مقامات ذیصالح
حکومتهای کشورهای عضو پیش بینی ش ه است تا بر تولی  ،عرضه و نمایش آثار ،نظارت یا حتی آنها را
توقیف کنن  .البته این حق در ح تجویز نظارت یا جلوگیری از عمومیسازی اثر بوده ،هرگز امکان ابطال یا
الغای حق مؤلف را به حکومتها نمیده .
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انواع بیان ای ههای انسان را شامل میشون  ،همگقی دارای محتقوا (درونمایقه) هسقتن .
نکته اینجاست که محتوای برخی آثار ممکن است با مفاهیم اساسی برخی جوامع ،مثقل
اخالق عمومی یا اخالق حسنه ،باورهای دینی ،نظم عمومی و امنیت ملی مغایر باش  .در
این اوضاع ،اصول حمایتی نظام کپیرایت با ارزش های ملی ،اخالققی ،دینقی یقا امنیتقی
کشورها در تقابل و تعارض قرار میگیرد .توضیح اینکه ،همانگونه که پیشتر گفته شق ،
نظام کپیرایت بیان میکن بهصِر اینکه اثری اصیل باش  ،بای از آن حمایت شقود؛ بقه
این معنا که پ ی آورن ۀ اثر از حقوق انحصاری معنوی و مادی بهقرهمنق مقیشقود و در
عین حال ،با حمایت قانونی و قضایی میتوان ناقضان این حقوق را از ادامة نقض بقازدارد
یا به جبران خسارت مکلف کن یا حتی مجازات آنها را بخواهق  .امقا ایقن قاعق ۀ کلقی
ممکن است با اصول اخالقی و امنیتی یا حتی قوانین جزایقی یقا ققوانین خقاص داخلقی
کشورها در تعارض قرار گیرد .در این وضع ،کشورها بهناچار بای چه بهمنظقور دسقتیابی
به توافقات بینالمللی و منطقهای در قالب اسناد تعه آور بینالمللی و چقه بقرای تق وین
قوانین و سیاست های داخلی خود ،به رویکرد یا رهیافتی مطلوب دست یابن  .کشورها در
نیل به این رویکرد مطلوب دو روش پیش رو دارنق  :یقا بایق میقان ضقرورت حمایقت از
آفرینشهای فکری از یک سو و مفاهیم اساسی اخالقی ،دینقی و امنیتقی -کقه محتقوای
خاص اثر به یکی از آنها خ شه وارد میکن  -از سوی دیگر ،یکی را بر اساس قاع ۀ اهم
و مهم بر دیگری ترجیح دهن ؛ یا اینکه تالش کنن تا میان این ضرورتها بهنوعی تعادل
ایجاد شود؛ بهگونهای که ارزشهای دینی ،اخالقی و امنیتی خ شهدار نگقردد و در عقین
حال ،پ ی آورن گان آثار نیز از حمایتهای نظقام کپقیرایقت ناامیق نشقون و همچنقان
تمایل داشته باشن حاصل فکقر و خالقیقت خقود را بقه هقور رسقان ه ،جامعقه را از آن
بهره من کنن  .به این ترتیب ،رویکردهای مختلفی در کشورها و اسناد بینالمللقی دیق ه
میشود .در کشورهای تابع نظقام حققوقی کقامنال ( )Common Lawکقه آرای قضقایی
نقش درخور توجهی در ارتقای نظام حقوقی آنها ایفا میکنن  ،این رویکردهقا افقزونبقر
قوانین مرتب  ،از برخی آرای قضایی شاخص نیز استنباط میشقون کقه بقرای مطالعقه و
مقایسة کامل تر این رویکردها ،بقه تعق ادی از مهقمتقرین و شقاخصتقرین آرای قضقایی
صادرش ه در این زمینه در سه کشور تابع نظام کامنال اشاره میکنیم.
موضوع این مقاله ،بررسی نقش محتوای آثار ادبی و هنری در نظام حمایت کپیرایت
است .ما در پی یافتن پاسخ این پرسشها هستیم که آیا محتوای اثقر در نظقام حمقایتی
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کپیرایت بیتأثیر است یا میتوان مح ودکنن ۀ اجرای کپیرایت یا زایلکنن ۀ کامقل آن
باش  .برای این منظور ،نخست بای مفهوم محتوا را تعریف کرده ،آن را از سقایر مفقاهیم
مرتب و مشابه مانن شکل بیان متمایز کنیم؛ سپس دی گاهها و رویکردهای موجقود در
خصوص ارتباط محتوای آثار با حق مالکیت و حق اجرای کپیرایقت را بررسقی خقواهیم
کرد؛ ضمن اینکه در این بخش ،از مبانی حقوقی دی گاهها نیز سخن میگوییم .همچنین
با مطالعة موردی برخی از مهمترین آرای قضایی صادره از سه کشور مهقم نظقام کقامنال
(آمریکا ،بریتانیا و کانادا) ،به بررسی دقیق تقر ابعقاد حققوقی رویکردهقا و مقایسقة آنهقا
میپردازیم و در ادامه بهمنظور دستیابی به مقایسهای جامع ،رویکرد فرانسه را بقهعنقوان
کشور پیرو نظام رمی ژرمنی ،بهاختصار بررسی میکنیم .در پایان ،به بررسقی ،مقایسقه و
نق رویکرد نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسالمی ایران در دو مقطقع کنقونی و آینق ه
میپردازیم.

محتوا و مفاهیم مرتبط
محتوا (درونمایه) .اینکه اثر ادبی یا هنری دربارۀ چیست و چه چیزی را (بسقته بقه نقوع
اثر) بیان میکن  ،محتوای اثر است .انواع آثار ادبی و هنقری همقواره از دو جقزش تشقکیل
ش ه ان  :نخست ،تفکر ،ان یشه و ای ه و دومی شکل و شیوۀ بیان .جقزش اول محتقوای اثقر
است که در قالبهای متع دی ارائه میشود .اثرپقذیری پ ی آورنق ه از دیقن ،سیاسقت و
بهطور کلی جامعه ،در محتوای اثر آشکار میشود.
شکل و شیوۀ بیان .اثر میتوان در هر قالبی عرضه شود و این امر در حمایقت کقردن
یا نکردن از اثر تأثیری ن ارد؛ بنابراین اینکه اثر بهصورت شفاهی یا کتبی یا  ...ارائه شقود،
اهمیتی ن ارد.
شایستگی و ارزش .این امر که اثقر دارای خالقیقت و ارزش ادبقی و هنقری باشق یقا
نباش  ،در حمایت کردن یا نکردن از اثر تأثیر نمیگذارد.
ه و غایت .ه از خلق اثر و فلسفة آفرینش آن در حمایت از آن نقشقی نق ارد.
بنابراین میان یک بروشور تبلیغاتی که صقرفا بقرای تبلیغقات تهیقه شق ه و یقک کتقاب
آموزشی که برای ت ریس در دانشگاه نگارش یافته است ،از منظر میزان حمایقت تفقاوتی
وجود ن ارد؛ اگرچه ه این آثار متفاوت است (زرکالم ،4900 ،ص.)14 -15
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دیدگاههای موجود دربارۀ ارتباط کپیرایت و محتوای اثر
بهطور کلی دربارۀ ارتباط کپیرایت و محتواهای نامناسب ،دو دی گاه کلی وجود دارد:
 دی گاه مبتنی بر تأثیر ن اشتن محتوای اثر بر حمایت از کپیرایت؛
 دی گاه مبتنی بر تأثیر محتوای اثر بر حمایت از کپیرایت ( Goldstein, 2002,
.)P. 165- 170
بر اساس اولین دی گاه ،محتوا عاملی اثرگذار بر مالکیت و اجرای کپیرایقت نیسقت و
اثر اصیل صر نظر از محتوا ،برای پ ی آورن هاش ،کپیرایت و حق اجرای آن را بههمراه
دارد؛ چه محتوای اثر ماهیت مجرمانه داشقته و از نظقر ققوانین جزایقی سقزاوار مجقازات
باش  ،چه نباش  .در دی گاه دوم ،تأثیر محتوای اثر بر کپیرایت قطعی است؛ اما بسته بقه
دامنة اثرگذاری آن بر کپیرایت ،دو رویکرد شکل میگیرد :بقر اسقاس رویکقرد نخسقت،
محتوا بر اصل حق مالکیت بر اثر خلل وارد مقیکنق و مقیتوانق از اسقاس زایقلکننق ۀ
کپی رایت و اجرای آن باش  .بر پایة رویکرد دوم ،به دلیل اصالت اثقر ،کپقیرایقت ،یعنقی
حق مالکیت بر اثر ،برای پ ی آورن ه تحقق مییاب  ،اما در این خصوص محتقوا مقیتوانق
عامل ایجاد مح ودیت بر اجرای کپیرایت باش و بر عمومیسقازی یقا انتشقار یقا کسقب
سود از اثر مح ودیت ایجاد کن ؛ اما به حق مالکیت مؤلف بر اثرش آسیب نمیزن .
 .1دیدگاه تأثیر نداشتن محتوای اثر در کپیرایت
 .1 .1مبانی و دالیل
پیش از تحلیل تفصیلی دی گاه تأثیر ن اشتن محتوای اثر در کپیرایت ،بای به مبناهقای
حقوقی آن اشاره کنیم .این امر که دی گاه موردبح برپایة ک ام مبانی فلسفی و حقوقی
شکل گرفته است و تقویت می شود ،در تحلیل دی گاه اهمیت دارد .به همین منظقور بقه
دو مکتبِ «حقوق طبیعی» (بهطور خاص مکتب کار جان الک) و «فای هگرایی یا اصقالت
منفعت» میپردازیم.

الف) مکتب حقوق طبیعی (بهطور خاص مکتب کار جان الک).
اصطالح مکتب حقوق طبیعی (حقوق فطری) به این منظور استفاده مقیشقود تقا نشقان
ده در برابر قواع ی که حکومتها وضع میکننق و بقا تغییقر زمقان و مکقان دگرگقون
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میشود ،قواع ی ثابت وجود دارد که برتر از ارادۀ حکومتها و غایت مطلوب انسان است.
دولتها و یفه دارن از این حقوق که به فطرت انسانی برمیگردد ،حمایت کنن و آنهقا
را سرمشق قانونگذاری خود قرار دهن (کاتوزیان ،4907 ،ص.)22-26
یکی از دی گاه های متفاوت دربارۀ حقوق طبیعی ،دی گاه حققوق طبیعقی جقان الک
(نظریة کار الک) است .دلیل اهمیت دی گاه الک این است کقه وی جقزش اولقین کسقانی
بود که از عنصر مالکیت در حقوق طبیعی سخن گفقت .الک در آغقاز ،وضقعیت طبیعقی
( )state of natureرا توضیح میده  .از نظر وی ،وضعیت طبیعی آن است که بقه لحقا
قانونی همة انسان ها برابر و آزادنق و کسقی بقر دیگقری سقلطه نق ارد .او مالکیقت را در
وضعیت طبیعی مطرح میکن و به این ترتیقب ،حقق مالکیقت را حققی قبقل از ققرارداد
اجتماعی نشان می ده (مالکیت را در کنار آزادی از حقوق طبیعی انسان برمیشقمارد)؛
همچنین ان یشة مالکیت فرمانروایان در نظریههای سنتی را رد میکن  .درواقع ،او در آن
دوره تالش داشت از مالکیت خصوصی سخن بگوی (حکمتنیا ،4906 ،ص.)439-222
نظریة الک دارای چهار مق مه است:
 .4خ ا جهان را بهصورت مشترک به بشر داده است؛  .2هر شخص بر خقود مالکیقت
دارد؛  .9کار هر کس به خود او تعلق دارد؛  .1هرگاه شخصقی کقار خقود را بقا چیقزی از
مشترکات ترکیب کن  ،به این وسیله آن را ملک خود کرده است.
این نظریه دارای این دو شرط است :یکیباقی مان ن چیقزی بقرای دیگقران ،و دومقی
اسرا نکردن.
از نظر الک ،ریشة حق مالکیت به حق بقا برمیگردد .انسان در جهقان هق فی معقین
دارد و این ه اساس حقوق و تعه ات وی در طبیعت است (انسقان در طبیعقت دارای
تعه اتی است) .اولین تعه او حفظ نفس اسقت و نتیجقة تعهق بقه حفقظ نفقس ،حقق
مالکیت است (همان ،ص222-241؛ همان  ،4934ص.)457-464
در تطبیق نظریة کار با مالکیت فکری و بهویژه کپیرایت میتوان گفت آنچه موجقب
تحقق مالکیت می شود ،کار است و از این حی  ،میان کقار بق نی و کقار فکقری تفقاوتی
وجود ن ارد .حتی میتوان اینگونه تفسیر کرد که خلق اثر ادبی یا هنقری صقرفا حاصقل
کار فکری مؤلف است و در اینجا کار فکری مؤلف با طبیعت آمیخته نمقیشقود .بقر ایقن
اساس ،در این حالت ،توجیه مالکیت مؤلف بر اثرش بهطریق اولی با استناد به نظریة کقار
الک محقق می شود؛ زیرا در این حالت ،اساسا بحق ترکیقب کقار فکقری بقا مشقترکات
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عمومی مطرح نبوده و اثر ادبی یا هنریِ پ ی آم ه فق حاصقل کقار فکقری اسقت .پقس
طبعا برای استفاده از اثر فکری حاصلش ه و اِعمال مالکیت پ یق آورنق ه بقر آن ،نیقازی
نیست رضایت سایر افراد اجتماع (که طبیعتا آنها نیز مالک مشترکات عمومی هسقتن )
بهدست آی .
بهگفتة الک« :طبیعت به انسان حق داده است دارایی خود را که منظور از آن جان و
آزادی و اموال است ،از آسیب دیگران حفظ کن » .بنابراین ،حق مالکیت و حقق مالکیقت
فکری حقی طبیعی است که انسان آن را از طبیعت و پقیش از تشقکیل جامعقة سیاسقی
دریافت کرده بود .همچنین ،الک اضافه میکن « :منظور غایی گرد آم ن افقراد در کنقار
هم و تشکیل اجتماع و قبول قی طاعت دولت ،همان حفظ دارایی خویش اسقت کقه در
وضع طبیعی این کار دشوار است و اسباب آن فراهم نیست» .بنقابراین ،اساسقا دولقتهقا
ایجاد ش ها ن تا از این حقوق طبیعی ازجمله حق مالکیت فکری حمایت کنن  .درنتیجه،
حق مالکیت فکری و به طور خاص حق مؤلف ،حق طبیعی است و منشأ پی ایش آن کقار
فرد است (کار فکری) و این حق با نتیجه دادنِ کار پ ی میآی و تحقق آن بقه ثبقت یقا
هیچ تشریفات دیگری نیاز ن ارد .از و ایف دولت ها این است که از این حققوق حفا قت
کنن  ،زمینة مناسب اجرای آن ها را فراهم آورن و بقر اجقرای درستشقان نظقارت کننق
(حکمتنیا ،4906 ،ص 241 -224و  .)299-296بنابراین نمیتقوان بقه دلیقل محتقوای
خاص اثر ،پ ی آورن ۀ آن را از حق طبیعی وی (حق مؤلف) محروم کرد؛ چهبسا دولتهقا
چنین اختیاری ن ارن  ،زیرا حقوق طبیعی مانن حق پ ی آورن ه بر اثقر فکقریاش ،ورای
ارادۀ دولت هاست و حق بر آثار فکری مانن حق بر اموال مادی ،از طبیعت به انسان داده
ش ه است و دولتها برای حمایت از این حقوق شکل گرفتهان  ،نه ایجقاد محق ودیت بقر
آنها .بنابراین با این تفسیر ،چون حکومتها اختیار وضع مح ودیت (ازجمله محق ودیت
محتوایی) بر کپیرایت را ن ارن  ،موضوعاتی مانن محتوای اثر بر حقق طبیعقی ،همچقون
حق مؤلف ،تأثیر نمیگذارد.
ب) مکتب فایدهگرایی یا اصالت منفعت.
بر اساس آرای ان یشمن ان این مکتب ،انسان ها ذاتا در پی لذت هسقتن و از درد و رنق
دوری می کنن  .بر مبنای این نظریه ،وضقع و تفسقیر قواعق بقر اسقاس منفعقت صقورت
میگیرد .درواقع ،قواع حقوقی بر پایة مطلوب و غقایتی کقه در پقی تقأمین آن هسقتن ،
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دارای اعتبار میشون  .در مالکیت فکری و بهطور خاص حق مؤلف نیقز وضقع بقه همقین
صورت است .گروهی غایت قواع حقوقی مالکیت فکری را نظم میداننق  ،امقا گقروه دوم
ه قواع مالکیت فکری را منفعت ،سرمایه و رفاه میپن ارن  .نکته اینجاسقت کقه اگقر
ه ِ قواع حقوقیِ مالکیت فکری را برقراری نظم ب انیم ،نمیتوانیم اعتبار آن را توجیقه
کنیم ،زیرا در فرض نبود قواع مالکیت فکری ،هقیچ نظمقی مختقل نمقیشقود؛ بقا ایقن
توضیح که تعارض افراد در نتیجة کمبود منابع در حقوزۀ مالکیقت امقوال عینقی محققق
می شود و نه مالکیت فکری که محصور در مکان نیست .بنقابراین زمقانی قواعق مالکیقت
فکری اعتبار مییاب که ه آن افزایش ح اکثر سرمایه ،رفاه و منفعت باش  .بر اسقاس
این نظریه ،فق از طریق حمایت از داراییهای فکری است که دانش توسقعه مقییابق و
توسعة علم ،رفاه را بهارمغان میآورد .توضیح اینکه تولی فکری هم مانن دیگر تولیق ات،
نیازمن تخصیص منابع و صَر هزینه است و زمانی پ ی آورن ۀ اثر فکری بقه تولیق اثقر
دست میزن که مطمئن باش می توان از حاصل کار خود بهرهمنق شقود و ایقن همقان
اعطای حقوق انحصاری از سوی نظام مالکیت فکری به پ ی آورنق ه اسقت .در چقارچوب
همین رویکرد رفاه و منفعت ،گروهی از نظریة «انگیقزه» سقخن مقیگوینق  .طبقق ایقن
نظریه ،هرچه حمایت از حقوق پ ی آورن ۀ اثر فکری بیشتر باش  ،هم انگیزۀ پ ی آورنق ۀ
اثر فکری برای تولی آثار نو و ابتکقاری بیشقتر خواهق شق و هقم بقا افقزایش تولیق ات
ابتکاری و آثار خالقانه ،رفاه و منفعت عمومی افزایش خواه یافت .تولی اثقری اصقیل و
ب یع نیازمن صر وقت ،کار ،مهارت و پول کافی از جانب پ ی آورن ه است؛ بنقابراین او
زمانی اق ام به خلق اثر میکن که انگیزه های مؤثری برای آن داشته باش  .معمقوال ایقن
انگیزهها اقتصادیان ؛ برای مثال ،پ ی آورن ه بای مطمئن باش که میتوانق از اثقر خقود
بهرهبرداری اقتصادی و کسب درآم کن یا اطمینان داشته باش که اگر کسقی از اثقرش
استفادۀ غیرمجاز کرد ،از او بهعنوان صاحب اثر حمایت میشود .چارچوبهقای حمقایتی
مناسب مالکیت فکریْ غیر از پ ی آورن ه ،در دیگر افراد نیز مقی توانق انگیقزۀ خلقق اثقر
ج ی را ایجاد کن ؛ زیرا با حمایت از پ یق ۀ فکقری و حققوق پ ی آورنق ه ،تولی کننق ه
تمایل می یاب تا حاصل ان یشه و مطالعاتش را در اختیار عموم بگذارد تا دیگقران هقم از
یافته های او در جهت خلق اثری ج یق اسقتفاده کننق  .درمقابقل ،اگقر حمقایتی وجقود
ن اشته باش  ،او ترجیح میده کار فکری و اثقر خقود را مخفقی نگقه دارد (حکمقتنیقا،
 ،4934ص ،4906 ،492 -412ص 219 -259و  ،4900 ،256 -265ص.)434 -431
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بنابراین ،اِعمال مح ودیتهای محتقوایی و محرومیقت آثقار از کپقیرایقت بقه دلیقل
محتوای آنها میتوان با ه کپیرایت مغایر باش ؛ با این توضیح که انگیزۀ پ ی آورن ه
را برای نوآوری متزلزل میکن یا وی ترجیح میده اثر فکری خود را بقرای جلقوگیری
از استفادۀ غیرمجاز دیگران مخفی نگه دارد .این مقوارد موجقب رکقودِ گسقترش دانقش
و اطالعات میشود و درنهایت ،به دلیل کمبود پ ی ههای فکری نو ،سقطح رفقاه عمقومی
ارتقا نخواه یافت .از نظر گروهی که بقه نسقبی بقودن اخالقیقات قائقلانق  ،ایقن اتفقاق
بهویژه زمانی رخ میده که محتواهقای منقعشق ه از کپقیرایقت مربقوط بقه اخالقیقات
باشن که در این صورت ،کار پ ی آورنق ه ،ققانون گقذار و قضقات در تشقخیص مصقادیق
غیراخالقی بسیار پیچی ه میشود ،زیرا به نظر این گروه ،مسائل اخالقی کقامال نسقبی ،و
بسته به زمان و مکان بهش ت متفاوت ان ؛ برای مثال ممکقن اسقت موضقوعی کقه بقرای
نسل پیشین غیراخالقی بوده ،برای جامعة کنونی اخالقی باش  .از نظر این گروه ،تعیقین
دقیق مصادیق محتواهای غیراخالقی غیرممکن است و درنتیجه ،اِعمال محق ودیتهقای
اخالقی در حمایت از آثار بسیار سقخت و غیرعادالنقه مقیشقود ( J. Morgan, 2003, P.
.)18
ایاالت متح ه آمریکا بیشتر به مبنای «اصالت منفعت» اسقتناد مقیکنق  .در یکقی از
پرون ههای مهم در این کشور با نام «دعوای گروه فیلمسازی برادران میشقل علیقه تئقاتر
سینمای بزرگساالن» ،4قاضی بر اساس نظریة انگیزۀ اقتصادی (که در برابقر نظریقة حقق
طبیعی بیان میشود) ،بهصراحت در رأی خود اینگونقه اسقت الل کقرده اسقت« :از نظقر
دادگاه ه کپی رایت تشویق خالقیت است که این ه با اعطای حمایت کپیرایت به
همة آثار خالقانه محقق میشود» .برابر نظر دادگقاه ،در ققانون کپقیرایقت آمریکقا هقیچ
مح ودیت محتوایی وجود ن ارد؛ بنابراین از دیق دادگقاه« :اگقر چنقین محق ودیتهقای
محتوایی وضع شون  ،در تعارض با پیشرفت خالقیت خواهن بود .دستیابی بقه خالقیقت
نیازمن آزادی است تا پهنهها و عرصههای ج ی دانش کشقف شقون » .بقر ایقن اسقاس،
حتی از آثاری با محتواهای مثال غیراخالقی نیز حمایت میشود؛ به این منظور که انگیزه
برای خلق و انتشار آن ها فراهم آی و پ ی آورن گان قادر به حفا ت از آثقار فکقریشقان
باشن  .بنابراین ،سانسور و توقیف مغایر با غایت و منطق زیربنایی نظام کپقیرایقت تلققی
)1. Mitchell Brothers Film Group v Cinema Adult Theater (1979
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می شود که بر مبنای دی گاه موردبح  ،تشویق به خالقیت ،ایجاد انگیزۀ تولی و رسی ن
به رفاه تعریف ش ه است .با مبنا قرار دادن اصالت منفعت و ه قرار دادن دستیابی بقه
رفاه همگانی در نظام کپیرایت ،وضع هرگونه مح ودیت محتقوایی در مسقیر حمایقت از
آثار ،با نظام کپیرایت مغایر است .)Ibid, P. 13- 14(.

 .2 .1شرح دیدگاه و نمونۀ رأی
بر اساس این دی گاه ،محتوای اثر مانعی برای کپیرایت نیست .نهتنها در خصوص وجقود
کپیرایت مانعی وجود ن ارد ،بلکه در اجقرا و تعقیقب ققانونی آن نیقز محق ودیتی ایجقاد
نمیکن  .همین که یک اثر شرای قانونی حمایت ،یعنی اصقالت (و در برخقی نظقامهقای
حقوقی ،تثبیت اثر در قالب مادی و یا ثبت اثر) را داشته باش  ،بق ون توجقه بقه محتقوا،
دارای کپی رایت است و همة راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی نیز بقرای صقاحب حقق
وجود دارد .بر این مبنا ،کپی رایت در اثر مقثال غیراخالققی وجقود دارد و اجرایقی اسقت؛
همان طور که در اثر اخالقی و قانونی موجود است و ضمانت اجرا دارد .رویکقرد غالقب در
ایاالت متح ه امریکا برگرفته از همین دی گاه است.
مهم ترین تصمیم در این زمینه رأیی است کقه یقک دادگقاه تج یق نظقر در ایقاالت
متح ه امریکا در پرون ۀ گروه فیلم سازی برادران میشل علیه تئاتر سقینمای بزرگسقاالن
صادر کرد .دعوا مربوط به نقض کپیرایت یک فیلم بود .رأی دادگاه تج ی نظر این بقود
که تصمیم دادگاهِ ب وی نادرست بوده ،زیرا خوان ه در برابر اتهام نقض کپقیرایقت ،دفقاعِ
مستهجن بودن اثر ) (obscenity defenseرا مطرح کرده و کپیرایت فیلم را به این علت
نامعتبر دانسته است .دادگاه ب وی هم ادعای خوان ه را تأیی کرده و به نفقع او رأی داده
است .دادگاه تج ی نظر به دو نتیجه دست یافت :اول اینکه ،در قانون کپیرایقت امریکقا
به موجب هیچ عبارتی ،از قابلیت کپیرایت آثار با محتوای مثال غیراخالقی کاسقته نشق ه
است .افزونبر این ،با توجه به وجود همیشگی مح ودیتهای محتوایی در قوانین مالکیت
صنعتی ،چنین استنباط میشود که نبود چنقین محق ودیتهقایی در ققانون کپقیرایقت
4323م یک انتخاب و سیاست تعم ی بقوده اسقت؛ زیقرا هقر زمقان کقه کنگقرۀ امریکقا
مح ودیت های محتوایی را در مالکیت صنعتی وضع کرده ،با سیاستی کامال متفاوت ،این
مح ودیتها را در حوزۀ کپیرایت لغو کرده است .دادگاه در رأی خود ضقمن نپقذیرفتنِ
دفاع مستهجن بودنِ اثر از متهم ،این دی گاه را که قضات مو فان با محافظت از مقردم
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در برابر آثار مخرب اخالقی ،حافظ ارزشهای اخالقی جامعه باشن  ،نادرست دانست؛ زیرا
قانونگذار هیچ مح ودیتی در این زمینه مقرر نکقرده اسقت و قضقات در ایقن شقرای و
ب ون هیچ دستورالعملی از طقر ققانونگقذار ،نبایق دیق گاههقای اخالققی خقود را بقر
پ ی آورن ه و مخاطبانش تحمیل کنن  .یکقی دیگقر از دفقاعهقای مطقرحشق ه از سقوی
خوان ه ،دفاع دستهای ناپاک ( 4)Defense of unclean handsبود کقه دادگقاه تج یق
نظر با بیان دالیلی ،کارایی این دفاع را در این پرون ه رد کرد؛ ازجمله دالیل اینکه چنین
دفاعی زمانی برای خوان ه کارایی دارد که صرفا با آن دسته از رفتارهای خواهقان مقرتب
باش که مخل و مانع اه ا قانون کپیرایت بودهان ؛ درغیر اینصورت ،ناقض کپیرایقت
میتوان برای رهایی از اتهام نقض کپی رایت ،به هر نقوع تخلفقی کقه مالقک کپقیرایقت
مرتکب ش ه است -حتی نمونههای بیارتباط با کپیرایت -متوسل شود.
دادگاههای آمریکا اهمیقت کپقی رایقت را در توسقعة خالقیقت و رشق آثقار خالقانقه
میدانن و داوری دربارۀ ارزش آثار را به مردم ،و کنترل محتواهای غیرقانونی و مجرمانقه
را به قوانین خاص آن حوزه واگذار میکنن  .برای مثال ،در قوانین کیفری آمریکا جرمقی
بهنام هرزهنگاری کودکان پیش بینی ش ه که مطابق آن ،مجرم کسی اسقت کقه مرتکقبِ
جرمِ شرکت در معاملة تصاویر کودکی شود که درحال انجام رفتار صریح جنسقی اسقت؛
ازجمله اینکه اق ام به ایجاد ،تکثیر ،چاپ ،مبادله یا فروش آن تصاویر کنق یقا بقه قصق
انجام اق امات یادش ه ،آن تصاویر را به تملک درآورد .2در این قوانین کیفری ،بقرای ایقن
 Unclean Hands Doctrine .4یا دکترین دستهای ناپاک :بای با دستانی پاک بهسوی ع الت و انصا
دست دراز کرد .بهموجب این دکترین ،خوان ه میتوان دربرابر طرفی که دادخواهی کرده ،اجرای
ع الت به نفع خود را مطالبه میکن  ،اینگونه به دفاع بپردازد که خواهان ع الت که راهکاری
عادالنه مطالبه می کن  ،دربارۀ موضوع دعوا مرتکب عملی غیرمنصفانه ش ه است؛ بنابراین او خود
سزاوار بهرهمن ی از راهکار عادالنه نیست .به عبارت دیگر برپایة این دکترین ،کمک و جبران در
عمل یا موضوعی که در آن اق امی منصفانه انجام نش ه باش  ،نفی میشود ( J. Herstein, 2011, P.
 .)1- 6, Casenote, 2007: P. 36نیز ر.ک.
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/unclean+hands
http://www.legal-explanations.com/definitions/unclean-hands.htm

2. 2013 Revised Code of Washington Title 9-CRIMES AND PUNISHMENTS_9.68A Sexual
exploitation of children_9.68A.050 Dealing in depictions of minor engaged in sexually explicit
conduct.
http://law.justia.com/codes/washington/2013/title-9/chapter-9.68a/section-9.68a.050
 US Code 2012 Title 18 - Crimes and Criminal Procedure- Part I - CRIMES (§§ 1 – 2725) Chapter 110SEXUAL EXPLOITATION AND OTHER ABUSE OF CHILDREN (§§ 2251 - 2260A- Section

226

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 4931

قبیل عناوین مجرمانه ضمانت اجراهای کیفری مثل جزای نقق ی پقیشبینقی شق ه و از
این حی  ،قانونگذار هیچ مح ودیتی را برای کپیرایت پ ی آورن گان وضع نکرده است.
به عبارت دیگر ،اگر در امریکا فردی از رفتار یادش ه فیلم یقا عکسقی تهیقه کنق و آن را
منتشر یا چاپ کن  ،قطعا مشمول ضمانت اجرای قانون کیفریِ پیشگفته مقیشقود؛ امقا
همچنان پ ی آورن ۀ اثرِ خود شمرده میشود و اگر برای مثال ،فردی بق ون اجقازۀ وی از
اثرش نسخه برداری کن  ،ناقض کپیرایت بهشمار میآی و صاحب اثر مقیتوانق علیقه او
دعوای نقض کپی رایت مطرح کنق  .بنقابراین طبقق ایقن دیق گاه ،محتقوای اثقر آن را از
کپیرایت محروم و مستثنا نمیکن ( Casenote, 2007, P. 35- 36, J. Morgan, 2003,
.)P. 8- 10
 .2دیدگاه تأثیر محتوای اثر در کپیرایت
 .1 .2مبانی و دالیل
الف) دربرابرِ استناد دی گاه اول به مکتب حقوق طبیعی ،تفسقیر دیگقری از دیق گاه الک
دربارۀ کار وجود دارد که به نظریة «ارزش افزوده یا کار -استحقاق» معرو است .بحق
اصلی دربارۀ این است که ویژگی کقاری کقه موجقب مالکیقت مقیشقود ،در نظریقة الک
چیست .از کالم الک اینگونه دریافت میشود که مالک اولین کار است (نخستین قق م).
اگر این معیار را بپذیریم ،کامال با شرطِ اثر قابل حمایت در نظام حق مؤلف یعنی اصقیل
بودن (کپی نبودن اثر) همخوانی دارد .اما تفاسیر دیگری هم از ایقن موضقوع وجقود دارد
که یکی از آنها ،نظریة ارزش افزوده یا کار -استحقاق است .در این نظریه ،ویژگی کاری
که موجب مالکیت میشود ،این است که آن کار ارزشقی را بقرای دیگقران تولیق کنق و
درواقع انجامدهن ۀ کار ارزشی را بر اجتماع بیفزای ؛ بقه عبقارت دیگقر ،اثقر زمقانی بقرای
صاحب خود مالکیت یا کپیرایت را بهارمغان می آورد کقه ارزشقی را بقر جامعقه بیفزایق
(حکمتنیا ،4906 ،ص .) 222بنابراین و با توجقه بقه عنصقر ارزش ،آثقار مغقایر بقا نظقم
عمومی و اخالق حسنه نبای شایستة اعطای کپیرایت باشن ؛ چون از نظر جامعه ارزشی
ن ارن و حتی به باور ع های ،ارزشهای جامعقه را هقم خ شقهدار مقیکننق  .بقا چنقین
2252A - Certain activities relating to material constituting or containing child pornography
http://law.justia.com/codes/us/2012/title-18/part-i/chapter-110/section-2252a /
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تفسیری از ویژگی «کاری» که در نظریة الک موجب حق مالکیت میشود ،میتوان قائل
به اهمیت محتوا و ارزش اخالقی و اجتماعی اثر در اعطا کردن یا نکردن کپیرایت بقود؛
بهگونهای که محتوای اثر ،اعمالکنن ۀ مح ودیت در حمایت از آن است.
ب) درمقابلِ استناد دی گاه اول به اصالت منفعت و طقرح نظریقة انگیقزۀ اقتصقادی و
درنهایت مطرح کردن انگیزۀ افزایش تولی  ،سرمایه و رفاه اقتصادی بهعنوان غایقت نظقام
کپیرایت ،اینگونه ایراد میشود که ه نظام کپیرایت صرفا رفاه اقتصقادی و افقزایش
تولی آثار نیست ،بلکه رفاهی که از آن به ه کپیرایت تعبیر میشقود ،ممکقن اسقت
تعالی علمی و اخالقی یا حتی بهبود امنیت جامعه باش  .طبیعتا طبق تفسیر اخیقر ،آثقار
غیراخالقی یا غیرقانونی با ه نظام کپیرایت معارضان ؛ بنابراین ،اگر ه کپیرایقت
را رفاه در معن ایی عام بیان کنیم و نه فقق افقزایش سقود اقتصقادی ،محتقوای آثقار بقر
حمایت کپیرایت اثرگذار خواه بود.
 .2 .2شرح دیدگاه و نمونۀ رأی
بر اساس این دی گاه ،محتوای اثر بر اعطا کردن یا نکردن کپقیرایقت تقأثیر مقیگقذارد.
معتق ان به این دی گاه با توجه به نتیجهای که برای تقأثیر محتقوای اثقر در کپقیرایقت
قائل ان  ،به دو گروه فکری تقسیم مقیشقون  :طقر داران تقأثیر محتقوا در اصقل وجقود
کپیرایت ،و حامیان تأثیر محتوا در اجرای کپیرایت.

الف) تأثیر محتوا در اصل وجود کپیرایت
برپایة این دی گاه ،کپی رایت در برخقی آثقار وجقود نق ارد؛ درواققع برخقی محتواهقا بقه
محرومیت کامل آن اثر از کپیرایت منجر میشون  .حتی اگر اثر یادش ه شرای قانونی و
الزامی حمایت مثل اصالت را داشته باش  ،به دلیل دربرگرفتن محتوای خاص ،از اعطقای
کپیرایت محروم است .همچنین گاهی دادگاهها از این رویکرد به قابل اجرا نبودن (قابقل
تعقیب نبودن) کپیرایت تعبیر میکنن  .توضیح اینکه ،وقتی حقی بقهموجقب ققانون بقه
فرد اعطا میشود ،یک سری توقعات قانونی در پی آن برای صاحب حق پ ی مقیآیق  .او
انتظار دارد برای برآورده کردن ایقن توقعقات ققانونی و اطمینقان از اینکقه حققش بقرای
دیگران دارای الزام است ،به ضمانت اجراهای قانونی متوسل شود یقا در صقورت نقصقان
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قانونی ،از راهکارهای جایگزین (مثل استفاده از دکترین یا تفسیر قضایی) بقه نفقع خقود
استفاده کن  .درجایی که هیچ حقی برای اِعمال ضقمانت اجقرا یقا بقهکقارگیقری راهکقار
جایگزین به فرد داده نمیشود ،توقعی که بهعنوان حق ققانونی تعریقف شقود ،بقهوجقود
نخواه آم ؛ پس وقتی قانون اجرای توقعات را نمیپذیرد ،حق قانونی هم وجود نخواهق
داشت .بنابراین ،زمانیکه نه ققانون و نقه دادگقاه انتظقارات ناشقی از کپقیرایقت را اجقرا
نمیکنن  ،درست این است که بگقوییم اساسقا در آن اثقر کپقیرایقت وجقود نق ارد ( J.
 .)Morgan, 2003, P. 2- 8نتیجه اینکه هیچک ام از اَعمالی که قانون آنها را نقض حقق
مقرر کرده است ،در خصوص اینگونه آثار نقض کپیرایت بهشمار نمیآیق ؛ زیقرا اساسقا
کپیرایت در این شرای اعطا نمی شود که نقض هم بشود یا به تعبیری دیگر ،کپیرایقت
دراصل قابلیت اجرا ش ن ن ارد و این مانن وضعیتی است کقه اساسقا کپقیرایقت وجقود
ن ارد (.)Ibid, P. 2- 3
رویکرد دادگاهها در بریتانیا بهسمت این دی گاه گقرایش دارد .در اینجقا بقه سقه رأی
مهم صادره از دادگاههای بریتانیا در این زمینه اشاره میکنیم:
4
نمونة رأی اول در دعوای گلن علیه کمپانی فیلمسازی وسقتون فیچقر صقادر شق ه
است .خواهان دعوا نویسن های بود که ادعای نقض کپقیرایقت رمقانش را از سقوی یقک
شرکت فیلم سازی مطرح کرده بود .قاضی اینگونه تصمیم میگیرد که بهعلقت محتقوای
غیراخالقی رمان یادش ه ،ادعای خواهان قابل پذیرش نیست و در فقیلم مقوردنظر نققض
کپیرایت اتفاق نیفتاده است .قاضی در رأی خود بهصراحت بیان مقیکنق کقه در اثقری
مانن رمان خواهان که بسیار غیراخالقی است ،کپی رایقت وجقود نق ارد .قاضقی اعطقای
کپی رایت به این رمان و انتشار متن آن را منافی نهاد ازدواج و تروی دهن ۀ زنا در جامعه
و منافی منافع عمومی ( )public interestمیدان  .رویکرد این قاضی که در تصمیم خقود
بهمثابة نا ر اخالقی عمل کرده بود ،در پرون ههای دیگر نیز بهکقار گرفتقه شق  .ماهیقت
این دعاوی با این مسئله ارتباط داشت کقه آیقا منقافع عمقومی اجقازۀ انتشقار و افشقای
گستردۀ اطالعات را میده یا نه (.)Ibid, P. 3- 5
در نمونة پرون ۀ دوم ،مجلس اعیان ( )The House of Lordsنتای و رویکرد قاضقی
در نمونة رأی اول ( )Glynرا در دعوای دادستان کل علیه روزنامة گاردین« 2معقرو بقه
)1. Weston Feature Film Company Glyn v (1916
2. Attorney General v Guardian Newspapers Ltd, No. 2, 1988, URL:
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1988/6.html
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پرون ۀ  »the Spycatcherمحل استناد قرار داد .در این پرون ه یکی از نماینق گان سقابق
سرویس امنیت ملی انگلستان (آقای  )Wrightکتابی بهنام  Spycatcherدربقارۀ عملیقات
مختلف نظام امنیت انگلستان نوشت و و یفة کقاری خقود را در آن توضقیح داد .وی در
این کتاب ،و یفة اعتماد و رازداری بقه حکومقت بریتانیقا ( )the duty of confidenceرا
نقض کرد؛ افزونبراین ،تع ادی از روزنامهها (ازجمله روزنامة  (Guardianمطالبی از ایقن
کتاب را منتشر کردن که همة آن ها از نظر حکومت بریتانیا ناقض و یفة اعتماد و ناقض
قانون اسرار رسمی (4344م) 4بود .حکومت بریتانیا و دادسقتان کقل بقرای جلقوگیری از
ادامة انتشار مطالب این کتاب تمام تالش خود را بهکقار گرفتنق  .مجلقس اعیقان ضقمن
تأیی تصمیم قاضی نمونة پرون ۀ اول ( )Glynو با استناد بقه رأی صقادره در آن پرونق ه،
در حکم خود اینگونه بیان کرد که دادگاهها در بریتانیا کپیرایت را در اثری که محتوای
آن و انتشار محتوای آن معارض بقا منقافع عمقومی اسقت ،بقهرسقمیت نشقناخته ،اجقرا
نمیکنن و نویسن ۀ کتاب یادش ه نمیتوان دعوای نقض کپیرایت را بقرای ایقن کتقاب
مطرح کن و مطابق عبارت بهکار رفته در رأی ،ایقن امقر بقه دلیقل «شقرای و موقعیقت
ننگین و شرمآوری» ( )disgraceful circumstancesاست کقه طقی آن کتقاب نوشقته و
منتشقر شق ه اسققت .ایقن عبقارت بققه موقعیقت شقغلی خققاص نویسقن ه و و یفققة او در
امانتداری از اطالعات محرمانه ای که برحسب کار و اعتماد حکومت بقه او در اختیقارش
گذاشته ش ه بود ،اشاره می کنق ؛ امقا وی بقا انتشقار ایقن کتقاب و افشقای آن اسقرار ،از
موقعیت خود سوشاستفاده ،و و یفة امانتداری را نقض کرده است ( J. Morgan, 2003,
.)P. 5- 6 ; Bently & Sherman, 2008, P. 117- 118
2
نمونة رأی سوم در این زمینه در پرون ۀ مؤسسة اقامتی های پارک علیه یالن صادر
ش  .پرون ه مربوط به انتشار تصاویری از یک نوار وی ئویی است که لحظة ورود و خقروج
پرنسس دایانا و همراهش را در عمارتی در پاریس در شقب مرگشقان ضقب کقرده بقود.
خواهان ،شرکت مسئول حفقظ امنیقت در عمقارت مربقوط بقود کقه یکقی از کارکنقانش
پرینققتهققایی از آن نققوار وی ق ئویی را بققهدسققت آورده و بققه یققک روزنامققه ( The Sun
 )Newspaperداده و روزنامه هم آن ها را منتشر کرده بود .بر این اساس ،خواهان دعوای
نقض کپیرایت را اقامه میکن  ،اما خوان ه اینگونه دفقاع مقیکنق کقه انتشقار تصقاویر
)1. The Official Secrets Act (1911
2. Hyde Park Residence Ltd v Yelland (2000), URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2000/37.html
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غیرقانونی نبوده ،زیرا در چارچوب منافع عمومی قرار میگرفته اسقت .دسقتاویز خوانق ه
برای رهایی از اتهام نقض کپیرایت ،دفاع از منقافع عمقومی ()public interest defense
بوده است .در مرحلة ب وی ،قاضی بر این اساس کقه دفقاع از منقافع عمقومی پقذیرفتنی
است ،به نفع خوان ه رأی می ده و به این ترتیب ،انتشار تصاویر توجیه میشود .درواقع،
قاضی این نکته را شناسایی میکن که دادگاههای بریتانیا ق رت دارنق کقه در شقرایطی
خاص ،اجرای یک حق قانونی مثل کپیرایت را کقه در نتیجقة فراینق ی ققانونی حاصقل
ش ه است ،بهطور کلی نپذیرن  .اما در مرحلة تج ی نظر ،رأی قاضی این بود که مقوردی
در تصاویر یادش ه یافت نش تا مانع دادگاه از اجرای کپیرایت باش و درنتیجقه ،انتشقار
آن تصاویر تعارضی با منافع عمومی پی ا نمیکن  .رأی قاضی تج ی نظر نشان مقیدهق
که او هم مثل قاضیِ ب وی این نکته را پذیرفته است که در نظام حقوقی بریتانیا ،شرای
و مصادیق خاصی وجود دارن که اگرچه بهسقختی قابقل شقمارش هسقتن (ماننق آثقار
غیراخالقی یا آسیبرسان به زن گی خانوادگی یا خال امنیت یا نظم عمومی یقا اجقرای
ع الت) ،اجرای کپی رایت در این شرای و مص اق ها ،خال نفع عمومی یا بهگفتة قاضی
ققانون خواهق بقود ( ;J. Morgan, 2003, P. 7- 9
این پرون ه ،خال سیاسقت و هق
.)Davis, 2012, P. 65-67
ب) تأثیر محتوا در اجرای کپیرایت
بر اساس این دی گاه ،کپی رایت در همة آثاری که دارای شقرای ققانونی حمایقت (مثقل
اصالت) هستن  ،وجود دارد و انکارناپذیر اسقت؛ امقا بقه دلیقل محتقوای اثقر ،راهکارهقا و
ضمانت اجراهای ققانونی اجقرای کپقیرایقت محق ود مقی شقون (منظقور از راهکارهقا و
ضمانت اجراهای ققانونی اجقرای حقق ،تمقام اقق امات ققانونی اسقت کقه صقاحب حقق
می توان برای اجرای حقش یا اجرای سریعتر و کامقلتقر آن ،بقه آنهقا متوسقل شقود).
در خصقوص آثقار بققا محتقوای خققاص ،ققانونگقذار یقا دادگققاه ضقمن اذعققان بقه وجققود
کپی رایت در اثر ،وجود برخی از این ضمانت اجراهقا یقا راهکارهقای ققانونی را شناسقایی
می کن ؛ ولی وجود برخی دیگر را نمی پذیرد .برای مثال در یک دعوای نقض کپقیرایقت
که محتوای اثر غیراخالقی باش  ،دادگاه ممکن است ص ور دسقتور موققت را بپقذیرد تقا
ناقض کپی رایت نتوان به اَعمال ناقضانة خود ادامه ده  ،امقا درخواسقت صقاحب حقق را
برای محاسبة منافعی که از نقض کپی رایت عای ناقض ش ه یا خسارات ناشی از نققض و

تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا ،بریتانیا و کانادا

226

اعطای آنها به خقود مالقک را رد مقیکنق و آنهقا را نمقیپقذیرد (J. , P. 3 & 10- 13

.)Morgan, 2003
تصمیم مهم در این خصوص ،رأی دادگاه عالی بقریتیش کلمبیقای کانقادا در پرونق ۀ
آل ریچ علیه مؤسسة وان استاپ وی ئو 4بوده که مربوط به تکثیقر و توزیقع بق ون مجقوز
فیلم ها و نوارهای وی ئویی است .خوانق گان در دفقاع از خقود بیقان کردنق کقه در آثقار
مستهجن ) (obsceneکپیرایت وجود ن ارد .آنها برای رهایی از اتهام نقض کپقیرایقت،
به مستهجن بودن فیلم ) )obscenityاستناد کردن  .قاضی پرون ه نخست بیان کقرد کقه
در قانون کپیرایت کانادا ،مادهای وجود ن ارد کقه کپقیرایقت پ ی آورنق ه را بقر مبنقای
غیراخالقی یا مستهجن بودن اثر او انکار کن ؛ بنابراین قطعا خواهانها دارای کپقیرایقت
در این آثار هستن و حق دارن از دادگاه راهکارهای جبران نقض حقق را مطالبقه کننق .
ال بته تا جایی که به اصول اساسی قانون که مربوط بقه اعطقای ایقن راهکارهقای جبقران
نقض است ،خ شه ای وارد نشود .قاضی اینگونه نتیجه میگیرد که با توجه به مالحظات
سیاست عمومی برای تشویق خالقیت ،الزامات بینالمللقی بقرای حمایقت از کپقیرایقت،
ارزش های اخالقی منعطف و بح دربارۀ مؤثرترین راهکارهای دادگاهها برای حمایقت از
این ارزش های اخالقی ،نبای برای مهار انتشار آثار غیراخالقی ،کپیرایت را انکقار کنق و
در عین حال نیز قاضی از به کار بردن دیگر اصقول و ضقمانت اجراهقای حققوقی در ایقن
پرون ه منع نش ه است .در ادامه ،تصمیم و است اللهای قاضی و همچنین اصول بقهکقار
گرفتهش ۀ او را دربارۀ درخواست اصلی خواهانها بیان میکنیم2:
 ادعای خسارت برای نقض کپیرایت .هر زمان نقضقی صقورت گیقرد ،حقق
طبیعی دارن ۀ کپی رایت ،مطالبة خسارت ناشقی از نققض اسقت و هق از
حکمِ پرداخت خسارت ،بهویژه در کپیرایت ،جبران خسارات وارده است .بقا
اعطای خسارت ،مالک کپیرایت در موقعیتی قرار مقیگیقرد کقه بقه دلیقل
نقض حقش نتوانسته بود در آن قرار بگیرد .اما این حق بای با توجه به این
اصل مهم نظام کامن ال توجیه شقود کقه وقتقی منقافع مقورد انتظقار مالقک
کپیرایت از یک کار غیرقانونی حاصل میشود ،هیچ خسارت قابقل جبرانقی

)1. Aldrich v One Stop Video Ltd (1987
2. http://caselaw.canada.globe24h.com/0/0/british-columbia/supreme-court-of-british- columbia/1987/04/23/
aldrich-v-one-stop-video-ltd-1987-2766-bc-sc.shtm
http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/1987/1987canlii2766/1987canlii2766.html
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وجود نخواه داشت .تکثیر ،توزیع ،فروش و ...اثر ،حق انحصقاری مالقک آن
است و نقض کپیرایت یعنی محروم کردن مالک از این حققوق انحصقاری و
عوای آن اما جبران خسارت زمانی حق مالک کپیرایت تلقی مقیشقود کقه
اجرای حقوق مادیِ یک اثر غیراخالقی ممکن باش  .درواققع ،بقرای مطالبقة
جبران خسارت ،خواهان بای ثابت کن که خودش حق اجرای کپیرایت آن
اثر را داشته که با رخ دادنِ این نقض ،از اجرای آن محقروم مانق ه و اکنقون
در پی جبران خسارت است؛ حال آنکه خواهقان هقا خودشقان حقق اجقرای
حقوق انحصاری اثر غیراخالقی شان را طبق قانون مجازات کانقادا ن اشقتن .
بنابر نظر قاضی ،اگر خواهان اثر را تا ح ی کقه دیگقر غیراخالققی نبقوده و
قابل عرضه به بازار باش  ،ویرایش میکرد ،شایستة جبران خسارات مقیشق
(در این حالت ،اق امات خوان ه مانن تکثیر و فروش اثر ،به خواهان خسارت
وارد مققیکققرد؛ چققون او را از تحصققیل منققافع مققورد انتظققارش از اثققر
ویرایشش هاش منع کرده بود)؛ اما چون ویرایش صقورت نگرفقت ،خواهقان
نتوانست مطالبة هیچ خسارتی را ثابت کن .
 دستور منع (دستور موقت)؛ یعنی درخواست جلوگیری از ادامة نققض حقق.
قاضی خواهان ها را شایستة دستور منقع بقرای جلقوگیری از ادامقة سقرقت
آثارشان اعالم کرد؛ با این توضیح که صق ور ایقن دسقتور بقه اصقول مقورد
استناد قاضی هیچ خللی وارد نمیکن و در عقین حقال ،بقهخقوبی از ادامقة
نقض جلوگیری میکن .
 محاسبة منافع؛ یعنی الزام خوان گان -که بهغل منافعی را از اثقر بقهدسقت
آوردهان  -به محاسبه و رد این منافع به خواهانها .میزان این منافع ،سود و
بهرۀ واقعی خوان گان است .ادعای محاسبة منافع از جانب خواهان بهنقوعی
چشمپوشی او از نقض حق است؛ بنابراین خواهقان حقق درخواسقت هقر دو
راهکار جبران (هم خسارت ناشی از نقض حق و هم محاسبة منافع حاصقل
از نقض از سوی خوان ه) را ن ارد .بر اساس نظر قاضی ،چون اَعمال خوانق ه
دربارۀ اثر غیراخالقیِ خواهان تخطی از قانون جزاست ،دادگاه با اعطای ایقن
راهکار به خواهان ،با او در اینگونه کارها معاونت نمیکن  .بنابراین ،دادگقاه
با خواهانی که اَعمال غیرقانونی دیگران را مقیپقذیرد و تقالش مقیکنق از
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کارهای غیرقانونی دیگران سود ببرد ،همکاری نمقیکنق و اجقازه محاسقبة
منافع پیشبینی نش ه و بادآوردۀ ناشقی از اَعمقال غیرققانونی خوانق گان را
نمیده .
4
 خسارات تنبیهی  .قاضی در این پرون ه ،حکمِ پرداخت چنقین خسقاراتی را
ضروری ن انست .است الل وی این بود کقه در نظقام کقامنالی انگلسقتان و
کشورهای مشترک المنافع آن ،این امر پذیرفته است که آثاری بقا محتقوای
غیراخالقی از حمایت کپیرایت محرومان  .بر این اساس ،خوان گان در زمان
انجام اق امات ناقضانه بر این باور معقول و منطقی بودن که چون خواهانها
هیچ حقی در آثار غیراخالقیشان ن ارن  ،اق امات آنها ناقض حققی نیسقت
و با این باور منطقی ،اق ام به کارهایی کردن کقه نققض حقق مؤلقف تلققی
می ش ؛ بنابراین احتمال تکرار عمل نقض از جانب ایشان بهح ی نیست که
نیازمن ق دریافققت خسققارت از آنهققا بققهمنظققور تنبیققهشققان باش ق ( L.C.
.)Torremans, 2004, P. 28- 29; J. Morgan, 2003, P. 10-13
در پایان بررسی و مقایسة رویکردهای متفاوت سه کشور مهم نظام کقامنال ،رویکقرد
نظام حقوقی فرانسه  -یکی از مهمترین کشورهای تقابع نظقام رمقی ژرمنقی -را بقهطقور
خالصه بررسی و مقایسه میکنیم .قانون کنونیِ مالکیت فکری فرانسقه 2در گفتقار دوم از
بخش اول خود در مادۀ  442-4اینگونه بیان کرده است« :مقررات این ققانون از حققوق
پ ی آورن گان کلیة آثار فکری صر نظر از نقوع ،شقکل بیقان ،شایسقتگی یقا ه فشقان
حمایت میکنن » (زرکالم ،4901 ،ص .)94در کنار سکوت قانون مالکیت فکری فرانسقه
در خصوص محتوای آثار ،مقررات کیفری این کشور با عناوین مختلف ،ازجمله حمایت از
کودکان ،به جرمانگاری و تعیین مجازات دربارۀ تولی  ،تکثیر و عمومیسقازی محتواهقای
مخالف اخالق عمومی پرداختقهانق (زرکقالم ،4900 ،صGreen & J. Karolides, ،12
 :Punitive damages or exemplary damages.4ه از وضع چنین خساراتی ،جلوگیری از تکرار ارتکاب
جرم یا تخلف عم ی متخلف و سایر مردم در آین ه است .برخال دیگر خسارات که بهدنبال جبران ضرر
وا ردش ه به خواهان دعوا هستن  ،حکم به پرداخت این نوع خسارات برای تنبیه متخلف و ارعاب دیگران
صادر میشود.

http://definitions.uslegal.com/e/exemplary-damages
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/exemplary+damages
2. Code de la Propriété Intellectuelle, 1992
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 .)2000, P. 183- 185برای مثال ،مطابق دو مقادۀ  227 -29و  227 -21ققانون جقزای
فرانسه ،4تهیة تصاویر هرزهنگارانه از کودکان ،انتشار و واردات و صادرات اینگونه تصقاویر
و همچنین تهیه و توزیع محتواهای خشونتآمیز یا ناقض کرامقت انسقانی جقرم اسقت و
مرتکبان مجازات خواهنق شق  .بقاوجود جقرمانگقاری ایقن اقق امات ،در هقیچ مصق اقی
محرومیت اثر از حق مؤلف یا ابطال حقوق مادی و معنوی اثر بهعنقوان ضقمانت اجقرای
این اق امات مقرر نش ه و به ضمانت اجراهای کیفری ازجمله حبس و جزای نق ی اکتفقا
ش ه است .بنابراین ،رویکقرد فرانسقه در خصقوص مغقایرت محتقوای آثقار بقا مفقاهیمی
همچون اخالق و نظم عمومی ،مبتنی بر اهمیت ن اشتن محتوا در حمایت از حق مؤلقف
بوده و صرفا برای پ ی آورن ه و اشاعه دهن ۀ این محتواها مجازات کیفری درنظقر گرفتقه
ش ه است؛ پسْ از این نظر ،رویکردی شبیه به رویکرد امریکا دارد.

رویکرد جمهوری اسالمی ایران
پس از بررسی رویکردهای سه کشور تابع نظام کامنال و همچنین فرانسه بهعنقوان یکقی
از کشورهای دارای نظام رمی ژرمنی ،رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران را کقه
دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع اسقت ،بررسقی مقیکنقیم .جمهقوری اسقالمی ایقران
تاکنون به هیچیک از کنوانسیونهای بینالمللی در زمینة حق مؤلف نپیوسته و درنتیجه،
الزامی به رعایت مقررات و رویکردهای بین المللی حق مؤلف نق ارد؛ بنقابراین نمقیتقوان
رویکرد اینگونه اسناد بینالمللی ،ازجملقه بقرن ،در خصقوص میقزان اهمیقت محتقوا در
حمایت از اثر را به ایران منتسب کرد .رویکرد نظام حقوقی جمهقوری اسقالمی ایقران در
این باره ،بای در دو مقطع کنونی و آین ه بررسی شود.
 .1رویکرد کنونی جمهوری اسالمی ایران
 .1 .1قواعد مالکیت فکری
در حال حاضر ،مهم ترین قانون ما در حمایت از حقق مولقف  ،ققانون حمایقت از حققوق
مؤلفان ،مصنفان و هنرمن ان است .مادۀ  4این قانون در تعریف پ ی آورن ه و اثر او آورده
است« :از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمن پ ی آورن ه و به آنچقه از راه دانقش
3. Penal Code of 1994
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یا هنر و یا ابتکار آنان پ ی می آی  ،ب ون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یقا
هور و یا ایجاد آن بهکار رفته اثر اطالق میشود» .در این ماده ،بهصقراحت از بقیتقأثیر
بودن روش بیان در حمایت سخن گفته ش ه ،اما به محتوای اثر اشارهای نشق ه و دربقارۀ
وضعیت حق مؤلف آثار دارای محتواهای نامناسب هم سکوت ش ه است؛ بنابراین در این
زمینه رویکرد صریحی از این قانون دریافت نمیشود.
در خصوص نرمافزارها ،رویکقرد ققانونگقذار متفقاوت و صقریح اسقت .مطقابق ققانون
حمایت از حقوق پ ی آورن گانِ نرمافزارهقای رایانقهای ،نقرمافزارهقایی کقه ویژگقیهقای
اختراع را دارن  ،مانن دیگر اختراعات ،بای بهمنظقور حمایقت از آنهقا ،نخسقت در ادارۀ
ثبت مالکیت صنعتی ثبت شون  .برای نرمافزارهایی هم که ویژگیهای اختراع را ن ارن و
جزش آثار ادبی یا هنری بهشمار مقیآینق  ،مقیتقوان از وزارت فرهنقو و ارشقاد اسقالمی
درخواست ثبت کرد؛ اگرچه حمایت از این نرمافزارهقا ماننق دیگقر آثقار ادبقی و هنقری
بهصِر اصالت اعطا می شود و ثبت در خصوص آن ها جنبة اختیاری دارد .برابقر مقادۀ 0
قانون یادش ه ،پیش از ثبت هقر نقوع نقرم افقزاری ،بایق تأیی یقة فنقی از شقورای عقالی
انفورماتیک دریافت شود .قانونگقذار در مقادۀ  ،44شقورای عقالی انفورماتیقک را مکلقف
میکن تا پیش از ص ور تأیی یة فنی ،نرم افزارهقا را بقرای بررسقی محتقوایی ،بقه وزارت
فرهنو و ارشاد اسالمی بفرست  .برابر مادۀ « :44شورا مکلف است از ص ور تأیی یة فنقی
برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی خال اخالق اسقالمی
و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانقان باشقن  ،خقودداری کننق [.»]...
همچنین ،در مادۀ  25آییننامة اجرایی این قانون بیقان شق ه اسقت « :شقورای یادشق ه
پیش از تأیی فنی ،بای با ارسقال یقک نسقخه از نقرم افقزار بقه وزارت فرهنقو و ارشقاد
اسالمی ،ع م مخالفت نرم افزار را با اخالق اسالمی و عفت عمقومی و سقالمت شخصقیت
کودکان و نوجوانان استعالم کن [ .»]...شرط ثبت نقرم افزارهقا ،تأییق محتقوای آنهقا از
سوی وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی است .قانونگذار در خصوص نقرمافزارهقا کقامال بقه
محتوا توجه میکن  .هیچ نرم افزاری در ایقران ثبقت نخواهق شق تقا زمقانی کقه وزارت
فرهنو و ارشاد اسالمی محتوای آن را از نظر ن اشتن مغایرت با سه مفهقومِ یادشق ه در
آیین نامه تأیی  ،و بر اساس این سنجش محتوایی ،شورای عالی انفورماتیک تأیی یة فنقی
برای آن صادر کن .
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 .2 .1قواعد کیفری
نظام حقوقی ایران در قالب موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب 4975ش (تعزیقرات)
و همچنین قوانین خاص ،به تعیین ضقمانت اجراهقای کیفقری دربقارۀ تولی کننق گان و
اشاعه دهن گان محتواهای خال اخالق عمومی اق ام کرده است .از مهمترین مواد قانون
مجازات اسالمی در این موضوع ،مادۀ  612است .برابر ایقن مقاده ،افقرادی کقه بقه قصق
تجارت ،واردات یا صادرات و معامله ،به هر شقکل بقه تولیق  ،توزیقع ،نمقایش عمقومی و
نگه داری هر نوع اثرِ مغایر با عفت و اخالق عمومی اق ام کنن  ،مجرم هستن و به جقزای
نق ی و شالق محکوم میشون  .همچنین ،یکی از مهمترین قوانین خاص در این زمینقه،
قانون نحوۀ مجازات اشخاصی است که در امور سقمعی و بصقری فعالیقتهقای غیرمجقاز
دارن و بهطور خاص مادۀ  9که .برابر این ماده ،افرادی که به تولی  ،تکثیر و توزیع عمق ۀ
آثار مستهجن یا مبتذل اق ام کنن  ،بقه ترتیقب بقه جقزای نقق ی ،محرومیقت از حققوق
اجتماعی ،و جزای نق ی و حبس محکقوم مقیشقون  .حتقی در ایقن مقاده ،ایقن امکقان
پیش بینی ش ه است که اق امات یادش ه در خصوص آثار مسقتهجن ،از مصقادیق افسقاد
فی االرض شناخته شود و همان مجازات دربارۀ مرتکبان به اجرا درآی  .در هقر دو مققرره
بققهصققراحت ،تولیق و اشقاعة محتققوای غیراخالقققی و غیرشققرعی جققرم انگاشققته شق ه و
مجازاتهای کیفری متع دی برای این اَعمال درنظر گرفته ش ه است .امقا هقیچکق ام از
این قوانین اشاره نکرده ان که آیا حق مؤلف این آثار در کنقار اجقرای ضقمانت اجراهقای
کیفری ،کأنلمیکن تلقی میشود یا اینکه جرمانگاری این اق امات و تعیین مجازات برای
مرتکبان ،ج ا از بح تحقق کپیرایت بقه محقض آفقرینش اثقر اسقت .بقرای مثقال ،آیقا
پ ی آورن ه می توان صر نظر از محکومیت کیفقری ناشقی از تولیق چنقین محتقوایی،
دعوای نقض کپیرایت این اثر را اقامه کن  .بهاستثنای قانون نرمافزارهای رایانهای تکلیف
این مسئله در قوانین فعلی ایران مشخص نش ه است .

 .2رویکرد آیندۀ جمهوری اسالمی ایران
در تاریخ  4939 /7 /2الیحة حمایت از مالکیت فکری بهمنظور جایگزین شق ن بقا تمقام
قوانین موجود در حوزۀ مالکیت فکقری بقه تصقویب هیئقت وزیقران رسقی ه و در تقاریخ
نگارش این تحقیق ،هنوز مجلس شقورای اسقالمی آن را تصقویب نکقرده اسقت .مقادۀ 1
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الیحه ،در مبح «آثار قابل حمایت» اینگونه مقرر کرده است« :آثقار بقهصقر داشقتن
اصالت ،ب ون درنظر گرفتن غایت ،کیفیت ،نوع ،شیوه و شکل آفرینش مورد حمایت قرار
میگیرن  ،مگر اینکه مغایر شرع باشن » .همچنین در مادۀ  ،5بن  0در مبحثی با عنقوان
«موارد غیرقابل حمایت» ،پاره ای از محتواها از حمایت این الیحه مستثنا ش هان « :موارد
زیر از حمایت این قانون برخوردار نیستن  -0 ]...[ :آن بخش از آثقار ادبقی و هنقری کقه
مفاد آن بر اساس قوانین موضوعه ،خال عفت و اخالق عمومی باش » .الیحقه در بخقش
ویژۀ نرم افزارها ،همانن آنچه در قانون فعلی بیان می شود ،به رویکرد اهمیت محتوای اثر
در حمایت از حق مؤلف تأکی کرده ،ذیل مبح «استثنائات حقوق مقادی نقرمافزارهقا»
در تبصرۀ مادۀ  72مقرر میکن « :برای عرضه و انتشار نرمافزار ،وزارت فرهنقو و ارشقاد
اسال می ضمن بررسی محتوا و عق م مغقایرت آن بقا اخقالق اسقالمی و عفقت عمقومی و
سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان از جهت فنی تأیی یقة الزم را از وزارت ارتباطقات و
فناوری اطالعات دریافت میکن » .بنابراین الیحة حمایت از مالکیت فکقری بقهصقراحت
رویکرد مبتنی بر تأثیر محتوا بر حمایت از حق مؤلف را اتخقاذ کقرده و محتقوای آثقار را
بهعنوان عاملی که میتوان به طور کامل اثر را از حمایت حق مؤلف محروم کنق  ،درنظقر
گرفته است.

نتیجه

 رویکرد انکار کامل کپی رایت بر مبنقای محتقوا (ماننق بریتانیقا) ،اگرچقه مقانع
حمایت قانونی از برخی محتواهاست ،به نتای نقامطلوبی نیقز منجقر مقیشقود؛
ازجمله  .4 :تعارض با قواع نظام کپی رایت و مفاد کنوانسیون برن که بهصقر
اصققالت ،از اثققر حمایققت مققیکنقق ؛  .2انکققار کامققل کپققیرایققت و دلسققردی
پ ی آورن گان از خالقیت بیشتر و توسعة دانش؛  .9تنقاقض اجقرای رویکقرد بقا
ه آن .از اه ا این رویکقرد جلقوگیری از اشقاعة محتواهقای غیراخالققی و
غیرققانونی اسقت ،امقا بقا محرومیقت ایقن آثقار از کپقیرایقت ،آنهقا در دایققرۀ
داراییهای عمومی ( )public domainقرار میگیرن و میزان انتشار و تکثیقر و
سود حاصل از آنها افزایش می یاب و دیگران نیز برای تکثیر این آثار ،ملزم بقه
دریافت مجوز از صاحب اثر نیستن .
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 رویکرد تأثیر ن اشتن محتوا بر کپی رایت (مانن امریکا) در مقایسقه بقا رویکقرد
بریتانیا نتای منفی کمتری دارد؛ زیرا طبق این دی گاه ،حمایقت از کپقیرایقت
به ان ازۀ ارزش های جامعه مهم است و اجرای هیچک ام بر دیگری ترجیح ن ارد.
به این منظور اگرچه کپیرایت مطابق قواع و صر نظر از محتوا اعطا شق ه و
درصورت نقض ،قابل دادخواهی است ،اما تولی و اشاعة برخقی محتواهقا دارای
ضمانت اجراهای کیفری است .به این ترتیب ،با این رویکرد هم کپیرایت اعطقا
و اجرا میشود و هم ناقضان ارزشهای جامعه مجازات میشون  .اما اجرای ایقن
رویکرد در همة جوامع ممکن نیست؛ ازجمله جوامعی که بر مبنای اصول دینی
اداره می شون و هیچ امری در این جوامع نمی توانق بقا اصقول و مبقانی دینقی
مغایر باش  ،حتی اعطا و اجرای کپیرایت.
 ایجاد مح ودیت در اجرای کپی رایت بقر مبنقای محتقوای اثقر (ماننق کانقادا)،
دی گاهی متعادل اسقت؛ زیقرا کپقیرایقت اعطقا مقیشقود ،امقا در عقین حقال
مح ودیتهایی بر اجرای کپیرایتِ آثار مخل ارزشهای جامعه مقرر میگقردد.
بر این اساس ،محتوای آثار در اعطای کپقی رایقت تقأثیری نق ارد ،امقا بقر نقوع
ضمانت اجراهای اعطایی برای تکامقل حمایقت از پ ی آورنق ه اثرگقذار اسقت و
مح ودیتهایی بر اجرای کپیرایت اعمال می شود .البته صاحب اثر میتوان بقا
ویرایش اثر ،محتوای آن را پذیرفتنی کن و از ضمانت اجراهقای گسقتردهتقری
برخوردار شود .اما انتقاد وارده این است که تمام اثر به دلیل وجود بخشهقایی
با محتوای نامقبول ،از ضمانت اجراهای مناسب محروم میشقود و ایقن ،نقوعی
سانسور بیان است و با ه کپی رایت ،یعنی تشقویق خالقیقت ،مغقایرت دارد.
برخال رویکرد امریکا -که شای به دلیل تأکی بقر حمایقت از همقة محتواهقا
نتوان در همة جوامع اجرایی شود -این رویکرد قادر است در جوامقع بیشقتری
اجرایی شود.
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