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  چكيده 

ــدة       ــه معاه ــسهيل دسترســي ب ــر  ت ــداري و ديگ ــوالن دي ــان، معل ــراي نابيناي ــاپي ب اوراق چ
آزاد از آثـار ادبـي و هنـري         اسـتفادة   مـراكش بـا هـدف تجـويز         معاهدة  معلوالن خوانشي يا    

ايــن معاهــده كــه در قالــب . معلــوالن بــه تــصويب رســيده اســتجامعــة بـراي بخــشي از  
 تـالش  ،پـردازد  مقرراتي مستقل به يكـي از اسـتثنائات وارد بـر حقـوق مالكيـت فكـري مـي          

اهميـت  . كنـد براسـاس مبـاني حقـوق بـشري، امتيـازاتي را بـراي معلـوالن مقـرر                  كنـد     مي
  و  اسـتثنائات را كـه مقـررات تفـسيري         كوشـد   مـي مـذكور از آن حيـث اسـت كـه           معاهدة  
–كوشـد بـا روش تحليلـي          نوشـتار حاضـر مـي     . سـازد اي امري مبـدل        به مقوله  ،ندا  تكميلي

مــراكش چيــست؟و معاهــدة هــا و الزامــات  ازد كــه بايــستهتوصــيفي بــه ايــن مــسئله بپــرد
ــا نظــاموضــعيت  ــه   يه ــه اســت؟ مقال ــذكور  چگون ــر معاهــده و اســتثناي م  ملــي در براب

ـ كنـد ايـن معاهـده         گيري مـي    سرانجام نتيجه   سـرآغازي بـراي يـك تغييـر مهـم و            توانـد  يم
   .اساسي در نظام حقوق مالكيت فكري تلقي شود
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  مقدمه .1
 تسهيل دسترسي به اوراق چاپي براي نابينايان، معلوالن ديداري و ديگر منظور به مراكش معاهدة

االجرا   نيز الزم2016 سپتامبر 30 به تصويب رسيد و از 2013 ژوئن 27در  1معلوالن خوانشي
 مذكور براي اجرا به معاهدة و 3كرد اين معاهده را امضا 2014 ايران در سال 2.شده است

بنابراين، بررسي آثار اجرايي شدن معاهده براي . تصويب مجلس شوراي اسالمي نياز دارد
 معاهدة«حاضر مقالة پس در   اين اين معاهده كه از. شود ايران، امري مهم و اساسي تلقي مي

ها اصرار در خصوص تثبيت  از سالپس اي است كه  شود، نخستين معاهده خوانده مي» مراكش
پردازد و لذا   مستقل به يك استثنا ميصورت بهحقوق انحصاري ناشي از مالكيت ادبي و هنري 

 كلي، طور به.  بودبرخوردار خواهداز جايگاه خاصي در ميان معاهدات حقوق مالكيت فكري 
به بحث )  كنوانسيون برن10مادة طور مثال  به(در ساير معاهدات نهايتاً در قالب چند ماده 

 ةماي صورت مستقل يك استثنا را دست  مراكش بهمعاهدة اما ،شده  استثنائات پرداخته
  . قانونگذاري خود قرار داده است

شري، نويدبخش پيامي هاي حقوق ب ها و البي  ناشي از انگيزهة مراكش با پشتوانمعاهدة
ويژه افراد روشندل بوده و بنابراين از اين حيث نيز محل تأمل  معلوالن بهجامعة بار براي  مسرت

حاضر تالش دارد از ديدگاه حقوق مالكيت فكري به مقالة اما . انديشمندان حقوق بشري است
چه معاهده از  ؛)دكن يماگرچه به برخي مسائل مرتبط با حقوق بشر نيز اشاره (معاهده بنگرد 

حيث حقوق مالكيت فكري توانسته پارامترها و تغييرات جديدي را به نظام حقوق مالكيت 
  .داردالمللي بيفزايد و از اين حيث اهميت  ادبي و هنري بين

 در اين ميان، اگرچه كشور ايران در خصوص عضويت در كنوانسيون برن و ساير مقررات 
نگرد و هنوز تصميم قطعي در خصوص امضاي اين  آميز مي امبرن با رويكردي ابهخانوادة  هم

 مراكش نقش مهمي را ايفا كرده و در اين معاهدة اما در نگارش و تدوين ،اسناد مهم نگرفته
رو، بررسي زواياي معاهده با تكيه بر   ازاين4.المللي مؤثر بوده است سازي بين تصميم
.  اساسي و ضروري است،اند به آن متعهد باشدتو هاي آن براي ايران كه در آينده مي نوآوري

هاي نوين معاهده براي نظام حقوق  اخير آن است كه دگرگونيمقالة بنابراين پرسش اصلي 
 معاهدة و الزامات ناشي از اجراي ها ستهيباو  المللي و ايران چيست؟ مالكيت ادبي و هنري  بين

                                                            
1. Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons 
and Persons with Print Disabilities (VIP). 
See:http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=301019. 
2. See: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html. (Last Visited 
5/17397). 
3.See:http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843 (Last Visited 
5/1/1397). 
4.See: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920425000809  (Last Visited 30/8/ 
1395). 
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اي  ريزي استحاله كه معاهده در حال پي مقاله مبتني بر آن است ةمذكور چه خواهد بود؟ فرضي
 به يكي از استثنائات وارد بر دكن يممهم در نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري است و تالش 

گفت  تحقيقاتي نيز بايد ةدر خصوص پيشين .آمره ببخشدچهرة حقوق مالكيت ادبي و هنري 
 و نگارنده براي 1ه است تحرير درنيامدةاي به رشت  مراكش تاكنون مقالهمعاهدة ةكه دربار

حاضر با روش در مقالة  .پردازد  علمي به اين موضوع ميةنخستين بار در قالب يك مقال
نخست جايگاه معاهده در نظام حقوق مالكيت فكري و در  بخش توصيفي در بخش -تحليلي

و در بخش  آخر افق معاهده براي كشورهاي شود  ميدوم چارچوب اجرايي معاهده بررسي 
 .خواهد شد ايران ترسيم عضو و

  
      حقوق مالكيت فكريجايگاه كلي معاهده در نظام  .2
برداري از اثر خود اسـت و حقـوق وي            كلي، مؤلف يا هنرمند داراي حق انحصاري بهره        طور  به

المللـي نيـز    حقوق مالكيت ادبـي و هنـري بـين        .شود  در قالب دو حق مادي و معنوي تبيين مي        
 ،كنترل مالكان و حقوقي كه آنان براي ممانعت از استفاده ديگران دارند           حمايت از   دربارة  اغلب  

سوي  بنابراين خط كلي نظام حقوقي به(Kaminski & Shlomit Yanisky,2014:264).  كند بحث مي
از ماهيت و مفهوم اين حقـوق بارهـا در تقريـرات            . دهي شده است    تثبيت حقوق مالكان جهت   

حاضـر بـوده آن     مقالـة   اما آنچه محل بحث     خن گفته شده،    سدانشمندان حقوق مالكيت فكري     
سـازي اثـر در       ويژه معلوالن ديـداري نيازمنـد مناسـب         است كه استفاده از اثر توسط معلوالن به       
رو، الزم است اثر متعلق بـه ديگـري           ازاين .استفاده باشد   شكل و فرمتي است كه براي آنان قابل       

بـرداري و در بـازار        نـسخه كند،  از معلوالن را تأمين     و ناگزير در سطحي كه ني     دهد  تغيير فرمت   
ترجمـه،   «كلي، طور به. ارائه شود و اين دقيقاً به معناي تعرض به قلمرو انحصاري مؤلف است            

حمايـت، نقـض    گونه تصرف مادي يا حقوقي غيرمجاز در اثر مورد تكثير؛ اقتباس، عاريه يا هر 
 وي يا در برخـي      ةزوماً از طرف پديدآورنده يا ورث     اين اجازه يا اذن ل    . اين حقوق را در پي دارد     

هزينـة  ايـن،    بـر  افـزون  .)282: الـف  1391محمـدي،   (» شـود   موارد استثنايي به حكم مقنن حاصل مـي       
 ميـان يكـي از عوامـل        نيـ در ا  فراوان است و كسي را اشتياق تحمل آن نيست و            يساز  مناسب

  .)2:1391 صابري،( حق پرداخت گردددارندة   يامؤلفاالمتيازي است كه بايد به  حقافزايش هزينه، 
 يسـادگ  بـه  آثـار ادبـي و هنـري    يسـاز   مناسـب شـود  يم از عوامل موجب    يا  مجموعهبنابراين  

                                                            
از » مؤلفي كتب براي نابينايان از قواعد حق ساز مناسببررسي استثناء معافيت « )1391(نامة  ود شمسي پاياندر اوايل دهة ن. 1

اين . پرداخت ها براي نابينايان مي ي كتابساز مناسبطور خاص به  جناب آقاي محمد صابري در دانشگاه تهران دفاع شد كه به
الن است، اما در خصوص موضوع مقاله تنها به اشاراتي اكتفا كرده كه با اثر در خور توجه سرآغازي براي بحث استثناي معلو

  .عنايت به گذشت زمان نياز به بازنگري مجدد دارد
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بـرداري معلـوالن را       مجـوز قـانوني بهـره     كند    مي، معاهده تالش    زمينهدر اين   .  نباشد ريپذ  امكان
 مـراكش آغـازي   معاهـدة ترتيب،   اين  به. ي را به سود معلوالن مقرر كنديو استثنا كرده  ريزي    پي

المللي كه پيشتر فاقد سابقه بوده  سازي استثنائات در قالب يك قانون مستقل بين نظاماست براي 
برخي نويسندگان از معاهده به گامي در جهت تغيير رژيم حقوق مالكيت فكري             ه  كچنان .است

توسعه و مدافعان حقوق بـشر    حال آورند و آن را موفقيتي براي كشورهاي در سخن به ميان مي 
خود با سخن از عدم تبعـيض  ديباچة  مراكش در معاهدة .(Harpur & Suzor,2013:767) دانند مي

ترتيب صريحاً گرايش      اين   و به  1خود را اعالم  راهبرد  و برابري ميان معلوالن و اشخاص سالم،        
دات حقوق مالكيت فكـري  كند و اين درست برخالف ساير معاه   حقوق بشري خود را بيان مي     

ـ . كننـد   مـي است كه در ديباچه هدف خود را بر حمايت قاطع از صاحبان حـق بنـا                    مثـال  رايب
 حمايت مؤثر و هماهنگ از مؤلفان آثار ادبي و هنـري را تـا جـايي كـه                   كنوانسيون برن صريحاً  

ت فكـري و     در اينجا حقـوق مالكيـ      رسد يمنظر    به .كند  عنوان غايت خود بيان مي       به امكان دارد 
در  چه هدف حقوق مالكيـت فكـري نيـز           ؛يابند  حقوق بشر به نقطه و هدف مشتركي دست مي        

 نهايت دسترسي جامعه و رفاه بـوده و حقـوق بـشر نيـز در پـي تثبيـت حقـوق جامعـه اسـت                        
(Ayoubi,2015:212) .             آن ؛اين بار سخن از ايجاد موازنه ميان صاحب حق و منافع عمومي است  

ها كشور در كنار تعهدات خود در خصوص رعايت           المللي كه قرار است ده      نهم در يك سند بي      
اي يـك حركـت       بنابراين، نفس تصويب چنين معاهده     .حقوق مالكيت فكري بدان پايبند باشند     

 قانوني منجر شده يكه به يك استثنااست سازي اهداف حقوق بشري  جلو در راستاي پياده روبه
 تالش داشت كه حق دسترسي به دانش را         2علوالن سازمان ملل  اين، كنوانسيون م   از   پيش .است

اما سرنوشت اسناد حقوق بشري داسـتاني بـا پايـان شـاد بـراي               كند،  دهي    براي معلوالن سامان  
توسـعه    حـال  يافتـه و در     بيشتر معلوالن در كـشورهاي كمتـر توسـعه        . نفعانش در پي ندارد     ذي

از  .سـادگي برايـشان ميـسر نيـست     االمتيـاز بـه   حقكنند كه انعقاد قرارداد و پرداخت     زندگي مي 
گـام در     ها و استثنائات و عدم استفاده از انعطاف معيار آزمـون سـه              سويي زبان مبهم محدوديت   

 ،توانست به نفعشان باشد     توسعه موجب شده اين كشورها از مقرراتي كه مي           حال كشورهاي در 
آوري بااليي  الزامدرجة كه كند علوالن را تثبيت رو الزم بود تا سند متقني حق م ازاين. بهره نبرند

دهـد    تاريخ اسناد حقوق مالكيت فكري نشان مـي       . كندداشته باشد و حقوق معلوالن را تضمين        
آور  عالمت تجاري در اين حوزه الزامزمينة ويژه در   به3ها نامه اي توصيه   از پاره  غير  بيشتر اسناد به  

مالكيـت  حوزة يك معاهده در رو  ازاين و (Kaminski & Shlomit Yanisky,opt.cit:273)بوده است

                                                            
1. The principles  of  non-discrimination, equal opportunity, accessibility and full and  
effective participation and inclusion in society. 
2. Disabilities Convention  (2006). See:https://www.un.org/development/desa/disabilities/ 
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.  (Last Visited 5/1/1397). 
3. For example Well-known Marks  Recommendation. 
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تواند در جهت تأمين يـك هـدف حقـوق بـشري و البتـه                 فكري داراي سازوكاري است كه مي     
 مـذكور تأكيـد شـده       معاهدةديباچة   ةدر ادام . تحقق موازنه در نظام مالكيت فكري حركت كند       

تواند حـاكي از تغييـر      اين امر مي   و 1توسعه، محور رويكرد سازمان جهاني مالكيت فكري است       
نظام حقوق مالكيت فكري باشد و شايد نويدبخش آن بوده كه در آينـده              آيندة  هاي    در سياست 

امروزه علماي حقوق    .نيز معاهداتي با موضوع يكي از استثنائات خاص تدوين و تصويب شود           
، سـخن از حقـي      2سـعه  حـق بـر تو     ةالمللي حقوق بشر ماننـد اعالميـ        الملل تحت اسناد بين     بين
موجـب    ناپذير و مسلم كه بـه      انتقالحقي  . شود  گويند كه در نسل سوم حقوق بشر بحث مي          مي

 اقتـصادي،   ةمردم استحقاق مشاركت، سـهيم شـدن و برخـورداري از توسـع            همة  آن هر فرد و     
ي هاي اساسـ  حقوق بشر و آزادي  كلية  كه در آن      نحوي  اجتماعي، فرهنگي و سياسي را دارند، به      

دهد كه تغيير در نظام  مشي ديباچه نشان مي بنابراين خط. )19 :1387 نژاد، رضايي( يابد كامالً تحقق مي
  .حقوق مالكيت فكري با مصالح حقوق بشري با تمركز بر حق توسعه قرين شده است

 و پس از سخن در 4يابد  تبلور مي3گام آزمون سهقاعدة  ديباچه با سخن از ة برجستة  نقط
سرعت بحث را به اهميت حقوق  هميت و احترام به حقوق مؤلفان و هنرمندان، بهاخصوص 
 اما در عبارت ،گويد بعدي از ايجاد توازن ميان اين دو سخن ميبند كشاند و در  ميمعلوالن 
دهد  كنوانسيون برن ارجاع مي) كنوانسيون برن 9 مادة 2بند ( 5گام حل را به آزمون سه بعدي راه

كه معاهده قرار است در پرتو اين آزمون به اهداف خويش دست كند  ميمطرح و اين نكته را 
گفتني است در  ).اين معيار تفسير شودساية  استثنا در كند يمحاضر تالش مقالة در ادامه ( يابد

گام را براي   اما ديباچه صريحاً آزمون سه،گام سخن رفته است ساير معاهدات نيز از آزمون سه
  .كند شمرد و آن را به مركزي ثقل براي معاهده مبدل مي ميد برنيل به اهداف خو

كنند اين معاهده يك نظام مستقل از ساير  معاهده تكليف كساني را كه شايد فكر مي 1مادة 
اي به  كند كه اين معاهده لطمه صراحت بيان مي بهو كرده  روشن ،المللي است مقررات بين

  مانند اختياراتي كه براي گنجاندن حق تعقيب، دارندموجب ساير معاهدات  حقوقي كه اعضا به

                                                            
1. Recalling the importance of the Development Agenda recommendations, adopted in 2007 
by the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), which aim 
to ensure that development considerations form an integral part of the Organization’s work. 
2. Declaration on the Right to Development  (1986). 

مشخص محفوظ است، ] و[براي قانونگذاران كشورهاي عضو اتحادية اختيار اعطاي اجازة تكثير اين آثار در موارد خاص" .3
برداري عادي از اثر در تعارض نباشد و به منافع قانوني پديدآورنده زيان غيرمعقولي وارد  مشروط بر اينكه چنين تكثيري با بهره

 ".نسازد

4. Reaffirming the obligations of Contracting Parties under the existing international treaties 
on the protection of copyright and the importance and flexibility of the three-step test for 
limitations and exceptions established in Article 9(2) of the Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works and other international instruments…. 

  .209- 248 :1392 حبيبا و شاكري،: ك.گام ر براي مطالعة تفصيلي در خصوص آزمون سه. 5
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 مادة 2بند ( يا تعيين كيفيت و كميت استثناي آموزشي) ثالث كنوانسيون برن 14مادة (
معاهدة بر اين،  افزون. سترساند و اين موارد در اختيار اعضا  نمي،دارند) كنوانسيون برن10

) 10  ةماد 1بند ( د التزام به درج استثناي نقلساير معاهدات ماننآمرة انحرافي نيز از تعهدات 
توانند در كنار ساير مقررات اين استثنا را نيز وضع  كند و كشورها مي در قوانين خود ايجاد نمي

 .كنندو اعمال 

سازي  اي كه به كشورها در خصوص بومي در اين معاهده برخالف اختيارات بعضاً گسترده
 ي كميت و كيفيت استثنادر خصوصمقررات تفضيلي  ،)4مادة ( كند استثنائات اعطا مي
دايرة نفعان   يعني همان ذي،استثناطرف مصاديق مشمول   يك از. شود معلوالن مقرر مي

و از سويي اشخاص ) 3مادة (شود  اي دارند و حتي شامل هر قسم از معلوالن نمي شده تعريف
 بايد بر فرايند اجرا ،)2 مادة 3بند ( دحقوقي مجاز دولتي يا غيردولتي كه ماهيت غيرانتفاعي دارن

  .استثنا نظارت داشته باشند
محدوديت يا «توانند استثنا را در قالب  همچنين از آزادي اعضا آن است كه كشورها مي

اين دو اصطالح ) 13 ةماد(  تريپسةنام در ساير معاهدات از جمله موافقت. كنند مقرر 1»استثنا
ها، آن قسم از مقررات هستند كه  منظور از محدوديت« 2.وندش ياد مي» و«در كنار هم و با 

ديگر، بعضي   عبارت دانند و به بعضي از آثار ادبي و هنري را مشمول حمايت نظام حقوقي نمي
توانند متون قانوني و  طور مثال، كشورها مي شوند، به موارد، از نظر قانونگذار اثر تلقي نمي

 اين بدان .)كنوانسيون برن 2 ةماد 4بند (  قرار ندهندعنوان اثر تحت حمايت ي را بهيقضا
قوة معناست كه اشخاص حقيقي و حقوقي قادرند اين اسناد را بدون اخذ موافقت مقامات 

و آن كنند هاي حقوقي و در اشكال مجازي يا فيزيكي منتشر  يه در قالب مجموعهيمقننه و قضا
راتي است كه استفاده از برخي مصاديق اما غرض از استثنائات، مقر. رسانندبرا به فروش 

توانند بدون جلب رضايت   بدان معنا كه اشخاص مي؛نمايد حقوق پديدآورندگان را مجاز مي
برداري از اقسام حقوق  طور مثال، نسخه ، بهكنندپديدآورنده، بعضي از حقوق وي را اعمال 

اده از آن را براي ديگران تواند استف مادي است كه فقط در اختيار مؤلف قرار دارد و وي مي
رنگ است، برداري نياز  جايي كه براي اهداف آموزشي به نسخه  اما اين حق در،كندتجويز 

 10 مادة 2بند (بپردازند برداري  تا بدون دغدغه به نسخهكند  ميبازد و معلمان را ياري  مي
تقدير است و  شايستة عطاف رسد اين ان نظر مي به .)39-40: 1391 حبيبا و شاكري،( »)كنوانسيون برن

ديگر،   عبارت به .كند خصوص را ايجاد نمي الزامي در خصوص ايجاد يك استثنا يا محدوديت به
هاي معلوالن را مدون  توانند با عنايت به تفاوت ماهوي محدوديت يا استثنا، استفاده كشورها مي

                                                            
1. Limitation or Exception. 
2. Limitations & Exceptions. 
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 قلمرو حقوقا اساساً از تواند برخي آثار ر اين تفاوت بدان معناست كه يك كشور مي. كنند
 اصالً اثر ،صورت بريل هستند  كه به راطور مثال، آثاري به. كندمالكيت ادبي و هنري خارج 

صاحب اجازة برداري را بدون  يا تنها نوع خاصي از بهره) محدوديت( مشمول حمايت نداند
سرانجام آنكه  .شدطور نمونه، تكثير آثار به نفع معلوالن مجاز با به ).استثنا(كند حق تجويز 

 كه يك استثنا را تثبيت كوشد ميالملل  رسد معاهده در كنار ساير مقررات نظام بين نظر مي به
 .  بلكه تغييراتي در پازل اين نظام ايجاد خواهد كرد،و قرار نيست نظامي جديد را بنا نهدكند 

  
  چارچوب اجرايي معاهده   .3

دربارة معاهده واكاوي شده و معيارها و ضوابط آن  قلمرو اجرايي شود يم تالش ،در اين  بخش
 .شودبرداري بررسي  نفعان، آثار و شرايط بهره ذي

 
  مشموالن و آثار . 1. 3
توانند از امتيازات معاهده بهره  كلي در گام نخست بايد دانست كه چه اشخاصي مي طور به

ن امر با اولين مرحله از اياست  توضيح شايانببرند؟ و چه آثاري مشمول استثنا خواهد بود؟ 
 تطابق دارد و مسلماً قلمرو ،گام كه همان خاص و مشخص بودن است آزمون سه

 .شود نميمعلوالن همة  گسترده نخواهد بود و در اينجا نيز شامل يكنندگان يك استثنا استفاده
 موسعيدامنة كه از كرد ي را تصور ياستثناتوان  يك استثناست و نميدربارة چه معاهده 

اگرچه مشموالن اصلي معاهده اشخاص نابينا اين وجود    با.)123 :1395 شاكري،( برخوردار باشد
شود و به معلوالني با برخي عيوب  نفعان معاهده تنها به ايشان محدود نمي  قلمرو ذي،هستند

توانند كتاب را در دست  بينايان و كساني كه نمي ند و كمدارديگر كه در خواندن متون مشكل 
  كهدهد يم نشان ،آيد مطالعات تطبيقي كه در ادامه مي ).3مادة (يابد  گيرند  نيز گسترش ميب

 ولي بيشتر كشورها تالش دارند ،ندا نفعان اين استثنا در كشورهاي مختلف متفاوت ذي
  .هاي مشمول را به حداقل برسانند گروه

كنوانسيون بـرن    2مادة   1 بند   نيز تابع مفهوم اثر در    ) يا معاهده (همچنين آثار مشمول استثنا     
مذكور فهرست كلي و البته غيرحصري مادة . رو شود هتواند با استثنا روب   است و چنين آثاري مي    
بدون تعريـف از آثـار ادبـي و هنـري، صـرفاً بـه       «و كند  ميهنري ارائه  براي مفهوم اثر ادبي و

ن ميـان بـديهي اسـت كـه در يـك            در اي . )57: 1388 زركالم،( »گونه آثار پرداخته است     احصاي اين 
  .اي جز اين نيز نبوده است كنوانسيون اجماع بر سر يك تعريف دشوار و چاره

نفع معاهده بسيار مضيق است و از  اشخاص ذيدايرة توان گفت اگرچه  در مقام تحليل مي
 ،شود گام كه همان خاص و مشخص بودن استثناست رعايت مي اين حيث گام اول آزمون سه
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ه مثالً آيا ك چنان. آثار، اين كشورها هستند كه بايد نوع يا موضوع آثار را تعيين كننددر خصوص
گيرند يا خير؟ در اين خصوص  افزارها مشمول استثنا قرار مي  شنيداري يا نرم-آثار ديداري

اي صريحاً از آثار  هاي رايانه ، برنامه1در بلغارستانطور مثال  به. واحدي وجود نداردروية 
  .شود  حقوق مرتبط نيز اعمال ميدر مورد اين استثنا 2شوند يا در چين  استثنا خارج ميمشمول

 ، اجراي اين استثنا توسط مقامات مجاز كشورها2 ةماد 3موجب بند   از سوي ديگر به

نفعان معاهده  كه نسخ اثر تنها در اختيار ذيكنند گيرد و مقامات مذكور بايد تالش  صورت مي
در معاهده  .هاي ديگر معلوالن يا افراد سالم به آثار دسترسي نداشته باشند هگيرد و گروقرار 

مقامات صالح قرار زمرة در ) اعم از دولتي يا غيردولتي( شود اشخاص حقوقي تأكيد مي
توان دريافت  غيرانتفاعي باشد و در اينجاست كه ميصبغة گيرند كه ويژگي مشترك آنها  مي

اين مقامات . كندحي در خصوص غيرتجاري بودن استثنا ارائه مشي صري خواهد خط معاهده مي
موجب معاهده بايد نقش مهمي را ايفا كنند و عملكرد آنان از سوءاستفاده از استثنا   به

غيرانتفاعي مقامات مجاز و نظارت بر صبغة ترديد  بي .(Hilty et al., 2015:10)كند  جلوگيري مي
دنبال آن است كه بازار صاحب حق حفظ شده و  بهشده  دسترسي منحصر به معلوالن مشخص

بنابراين، الزام مذكور تالش دارد تا با گام دوم و سوم آزمون . رقيبي براي وي ايجاد نشود
برداري عادي از اثر و عدم ورود زيان غيرمعقول به حقوق  گام كه عدم تعارض با بهره سه

  . تطابق پيدا كند،صاحب حق است
توان به مقررات ملي كشورها نيز مراجعه كرد و  مير مذكودر خصوص مالحظات 

، مفهوم 4 در نظام حقوقي انگلستان3.معلوالن را در آنها نگريستاستفادة  يسازي استثنا نظام
 بلكه ناشنوايان و معلوالن جسمي و ذهني نيز ،تنها شامل نابينايان معلول بسيار گسترده و نه

شامل آثار ادبي، نمايشي، موسيقي يا هنري و آثار نيز منة دابر اين  افزون. شوند مشمول استثنا مي
شود و شخصي كه  هاي پخش راديو و تلويزيوني مي شده توسط سازمان هاي پخش حتي برنامه

وي يا نمايندة  خود معلول يا افراد ،مناسب كندتهية نسخة برداري يا  تواند اقدام به نسخه مي
 بحث 5 در فرانسه. خواهد بود،دارند  را به عهدهمؤسساتي كه امر تعليم و آموزش معلوالن 

 ذهني و ديداري كه حداقل ،معلوالن جسمي، حركتيكلية درصد معلوليت نيز مطرح است و 

                                                            
1. Articles 24(1)10, 24(2), 23, 25a(1) and 25a(2) of the Copyright and Neighboring Rights 
Act, 1993 as amended up to 2006. 
2. Section 22(12), Copyright Law of the People's Republic of China (as amended up to 2010) 

اند استثناي استفادة معلوالن را ساماندهي  عاهده تالش كردهشايان توضيح است بسياري از كشورها پيش از اجرايي شدن م. 3
  .كنند

4. Sections 31A to 31F, 74, 28, and 296ZE of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
(2003 version). 
5. Articles L122-5 and L331-5 to L331-21 of the Intellectual Property Code as amended up to 
August 2006.  
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در كانادا، قانون به شرح . گيرند  مشمول استثنا قرار مي،معلوليت داشته باشنددرصد  50
ناتواني ناشي از كه معلوليت بايد كند  ميپردازد و تأكيد   معلول مييها يژگيوتري از  دقيق

داشتن يا تورق يك  تواني در نگهنا؛ ها چشمچشمگير يا ناتواني در تمركز يا حركت يكي از 
 در اين نظام حقوقي، شخص معلول يا اشخاص حقوقي 1. باشدكتاب يا اختالل مربوط به درك

 در .هستندتمسك به استثنا  قادر به ،غيرانتفاعي كه براي معلوالن و به نفع آنان فعاليت دارند
) كساني كه در خواندن دچار مشكل هستند(، معلول به معناي خوانندگان معلول 2سنگاپور

 ةشده و دسترسي به آنها در ظرف زمان معقول و با روي و آثار ادبي و نمايشي كه منتشراست 
تهية ، ضبط صدا، به موجب اين استثنا. گيرند  مشمول استثنا قرار مي،تجاري معمول ميسر نباشد

بريل يا بزرگ كردن يا پرينت گرفتن يا عكاسي مجاز است و تنها نهادهاي مرتبط با نسخة 
 نيز اگرچه 3در روسيه. كنندبرداري اقدام  توانند به بهره معلوالن شامل مؤسسات آموزشي مي

بريل را ة نسختوانند   قيد خاصي براي كساني كه مي،معلوالن ديداري مشمول استثنا قرار دارند
، هيچ محدوديتي در 4در لهستان.  وجود ندارد و از اين حيث قابل نقد است،تهيه كنند

 قابل تهيه ،خصوص نوع خاص فرمت وجود ندارد و هر فرمتي كه براي معلوالن مناسب باشد
، قانونگذار تنها قالب بريل را شكل مفروض مناسب معلوالن ديداري ندانسته 5در برزيل. است

 مشمول موارد ،استفاده باشد و حتي در آينده ابداع شود كه براي اين افراد قابلرا تي و هر فرم
نهادهاي مشمول بايد توسط دولت  ،6در برخي كشورها مانند مالزي. داند برداري مي بهره

، 7اي از كشورها نيز مانند نروژ در پاره. كند مشخص شوند و قانون از ورود صريح خودداري مي
در  .معلوالن افزون به مؤسسات آموزشي قادر به استفاده از استثنا هستندويژة  هاي كتابخانه
مطالعات نشان . كنندرا ضبط استادان نيز، نابينايان از اين حق برخوردارند كه سخنراني  8ماكائو
سازي آثار در كشورها متنوع   مفهوم معلول، اثر و امكانات قانوني براي مناسبةدهد، گستر مي

 با ،گام هماهنگ سازند در اين ميان كشورهايي كه تالش دارند استثنا را با آزمون سهاما است، 
 چنانچه شرط انتشار و دشواري دسترسي به اثر در سنگاپور شرط ،معاهده قرابت بيشتري دارند

در اين بين، . هاي اختصاصي معلوالن حق استناد را دارند شده است يا در نروژ تنها كتابخانه
شود  فرد در مقررات ملي تلقي مي از جمله مقررات منحصربهاستادان ق ضبط صداي تأكيد بر ح

                                                            
1. Sections 32(8) Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other 
subject-matter for persons with perceptual disabilities) (S.C. 2016, c. 4). 
2. Sections 54, 261D of Copyright Act (Chapter 63) version 2008. 
3. Articles 19, 16 of Law of Copyright and Neighbouring Rights, 1993. 
4. Articles 3, 34, 35, Act on Copyright and Related Rights, 1994. 
5. Section 46.I(d) of Law No 9610 on Copyright and Neighboring Rights, 1998. 
6. Section 13, Copyright Act 1987 as amended up to 2006. 
7. Sections 17, 17a, 17b, 11, 53b and 12, of Act No 2, relating to Copyright in Literary, 
Scientific and Artistic Works Etc (version 2005). 
8. Articles 65, 66, Decree-Law No 43/99/M of 1999. 
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تر حق استاد بر تثبيت صداي خود را به نفع معلول تعديل كرده  يي جزصورت بهو قانونگذار 
 1ه ژاپنك چنان.اين، رعايت حق معنوي در برخي كشورها مورد تأكيد ويژه است بر افزون. است

كرده  قانوني را شرط يدانند، افشا برداري مي انتشار را شرط بهرهبرخالف كشورهايي كه 
. و از اين حيث رعايت حق معنوي را مدنظر قرار داده است) 2ايرلند نيز چنين شرطي را دارد(

كردن نسخة بريل و بزرگ تهية نسخة برداري در قالب ضبط الكترونيكي و  همين قانون، بهره
در . نفعان را تقليل داده است ذيدايرة ودكان محدود كرده و چاپي را به متون مدرسه و براي ك

ه قانون ك چنان،برخي موارد نيز فقط اشخاص حقوقي مرتبط با  معلوالن حق استفاده دارند
 كه آموزش و  را، مؤسسات با ماهيت غيرانتفاعي3)اسرائيل( رايت رژيم اشغالگر قدس كپي

 اما در ،داند برداري مي  محق براي بهره،شدآنها بااولية اهداف زمرة تربيت معلوالن در 
 بر اشخاص ،سازي آثار خود با معلوالن را دارد ، هر شخصي كه امكان اشتراك4هندوستان

به اين ترتيب، كشورهايي كه با تعريف دقيق و مضيق كردن  .شده است  حقوقي مجاز افزوده
 با گام ،دن استثنا دارندبرداري سعي در خاص كر تعريف معلول و نهادهاي مجاز براي بهره

همچنين تأكيد بر  . تطابق بيشتري دارند،گام كه مورد نظر معاهده است نخست آزمون سه
كننده در جهت هماهنگي  رعايت حق معنوي و ماهيت غيرانتفاعي بودن استفاده يا نهاد استفاده

  . هاي بعدي صورت گرفته است با گام
 مندرج در معاهده را در ي استثنا10 مادة 3 بند د به موجبنتوان كشورها ميسرانجام آنكه 

هاي آزاد معلوالن در قوانين مالكيت ادبي و هنري  عنوان استفاده قالب يك استثناي جديد مثالً به
اي را صادر   چنين استفادهةيا در چارچوب همان استثنائات قبلي خود اجازكنند خود مدون 

ها مجاز باشند  اي تعريف شود و كتابخانه كتابخانهتفادة اسطور نمونه اين استثنا در قالب  به. كنند
البته اين امر نيز ميسر است كه هر دو حالت . براي نابينايان امكانات مناسب را فراهم كنند

  .استثناي مستقل يا تحت استثنائات قبلي را انتخاب كنند
  

  حقوق مشمول استثنا  .2. 3
برداري  گونه بهره ين معاهده آن است كه آيا هر نابينايان در اي مهم در خصوص استثناةمسئل

عنوان  ؟ كنوانسيون برن بهپذير است آزادانه از حقوق مادي و معنوي مؤلف و هنرمند امكان
 ةنام و موافقتكند  ميمقرر ) 9مادة (برداري  قانون مادر، استثنائات را در خصوص حق نسخه

مراكش از ميان معاهدة ). 13مادة ( دهد حقوق مادي گسترش ميهمة اعمال را به دايرة تريپس 

                                                            
1. Articles 33bis, 37, 48, Copyright Law as amended up to 2004. 
2. Sections 104, 106, 374, Copyright and Related Rights Act, 2000. 
3. Section 28A, Copyright Law, 2007. 
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 بيان  به. شود  كه استثنا بر آنها وارد ميشمرد يبرمحقوق مؤلف و هنرمند چند حق مادي را 
وارد  3و در دسترس عموم قرار دادن اثر 2، توزيع1ديگر در اين معاهده استثنا بر حق تكثير 

قوق مالكيت فكري مفهوم و اين حقوق در ادبيات ح .)4ماده  1شق يك از بند (شود  مي
. كندتعريف خاصي دارد و ممكن است در كشورهاي مختلف نيز معاني متفاوتي را تجربه 

حق مؤلف سازمان معاهدة رو، براي جلوگيري از تشتت، معناي اين حقوق مطابق با  ازاين
، 4اما در خصوص حق اجراي عمومي آثار. شود ميتعريف  (WCT)جهاني مالكيت فكري 

بيني وجود  توانند آن را در قلمرو محدوديت يا استثنا قرار دهند و الزامي براي پيش  ميكشورها
در اين ميان، معاهده در خصوص ساير حقوق مؤلفان مانند حق ترجمه  ).4 مادة 2بند (ندارد 

كنوانسيون برن و ديگر معاهدات مرتبط قرار ساية  بنابراين ساير حقوق در ،گويد سخني نمي
   .گيرد مي

نسخة دهد كه  معاهده به اعضا اجازه مي 6مادة بايد گفت  اما در خصوص حق معنوي
حق (  از اثريبردار نسخهاينكه شكلي از  بر افزوناين امر . نفعان تهيه و استفاده شود مناسب ذي

غير از    چه به؛دكن يم تعرض ، به حق تماميت و حرمت اثر كه حقي معنوي است،است) مادي
تغيير فرمت . كندوتعديل  و آن را جرحببرد تواند در اثر دست  كس نمي ، هيچمؤلف يا هنرمند

 به معناي آن است كه اثر به خط بريل يا ،استفاده باشد نفعان قابل اثر به شكلي كه براي ذي
بنابراين، . كتاب صوتي مبدل شود و اين تغييري است كه اصوالً ًبايد تحت كنترل مؤلف باشد

و اين حقوق را تعديل كرده تر  شده براي مؤلفان در حق معنوي را مضيق ممعاهده مرزهاي ترسي
نظام مذكور با  در چه .شود ژرمني تلقي مي–امري كه برخالف اصول سنتي نظام رومي ؛ كند مي

زند و  گونه تغيير و اصالح اثر ديگري به شخصيت مؤلف آسيب مي هرديدگاه فردگرايانه 
نقض ) 139: ب1391محمدي،( »..حتي با اقتباس اندك..« تغيير باشد وتعديل و آنچه جرح هررو  ازاين

يابد و نقض در   حقوق عرفي به صرف تغيير، نقض تحقق نمي اما در نظام .حق خواهد بود
 شود مي چارچوب حقوق شخصيت يا حمايت در برابر رقابت غيرمنصفانه بحث

)WIPO,2003:.44-45(. مكرر  6مادة  در توان يمعنوي را جواز تعديل حق مريشة رسد  نظر مي به
گونه   به هرتواند يمپديدآورنده زماني  زيرا در اين كنوانسيون ،كردجو و كنوانسيون برن جست

تحريف، حذف يا هر تغيير اثر واكنش نشان دهد كه اعتبار يا شهرت وي مخدوش شده باشد، 
در خصوص حق . ودلذا حق حرمت در كنوانسيون برن مطلق نيست و مقيد به شرط خواهد ب

مكرر برن را براي اعمال استثناي معلوالن  6مادة  قيد توانند يم كه كشورها گفتمعنوي بايد 
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اين، معموالً در اجراي استثنا، ساير حقوق معنوي از جمله حق افشا و حق  بر افزون. كننددرج 
بار  نخستينبراي  مؤلفعبارت ديگر، اثر بايد با رضايت  به. برنام نيز بايد رعايت شده باشند

اين اقدامات . شده قيد شود يساز مناسبنسخة نحوي در   نيز بهمؤلفمنتشر شده باشد و نام 
 .گام صورت گيرد سهبدين منظور است كه هماهنگي بيشتري با گام سوم آزمون 

  
  گام مراكش  آزمون سه .3. 3
خواهد   معاهده از اعضا مي،شده  دهيبرگز معلوالن يحال هر قالب قانوني كه براي استثنا هر  به

آزادانه از اثر استفادة ديگر،   عبارت به). 11مادة ( گام قرار گيرد كه استثنا در ذيل آزمون سه
برداري عادي از اثر در تعارض نباشد  ديگري در موارد خاص و مشخصي مجاز است كه با بهره

ام اول تأكيد دارد كه گ 1.نكندو به منافع قانون مؤلف يا صاحب حق زيان غيرمعقول وارد 
همة شايد تسري استثنا به رو  ازاين.  كمي و كيفي محدودي را داشته باشدةاستثنا بايد دامن

طور خاص در جهت خاص و  رو، محدود كردن قلمرو به نابينايان به ازاين. معلوالن موجه نباشد
 ،توجه باشد ردتواند در اينجا مو بر اين، موارد استفاده نيز مي افزون. مشخص كردن است

هاي زندگي تحصيلي، شغلي و خصوصي خود  تواند در تمام عرصه ديگر آيا نابينا مي  عبارت به
هاي آموزشي و در  برداري استفاده به بهرهدامنة رسد محدود كردن  نظر مي بهاز اثر استفاده كند؟ 
برداري عادي از  هرهاز سوي ديگر، استثنا نبايد با ب. تواند قلمرو را كاهش دهد مسير تحصيل مي

 آنجا كه بيان ،توان از اشارات معاهده بهره گرفت در اين خصوص مي. اثر در تعارض باشد
 استثنا ، مناسب معلوالن در شرايط معقولي در بازار وجود داشته باشدةشود اگر نسخ مي
ا شرايط مالي  بتوان اثر را بكه يوقتديگر تا   عبارت به .)4مادة  1شق يك بند ( اعمال نيست قابل

 مثالً اگر ، اما اگر گراني و دشواري دسترسي روي دهد،شود  استثنا اعمال نمي،مناسب تهيه كرد
 زمينه براي اعمال استثنا ،اثر در مدت معقولي بعد از انتشار در فرمت اصلي در دسترس نباشد

 از درآمد قابل  را اومعلوالن به بازار مؤلف لطمه بزند واستفادة بنابراين اصوالً نبايد . مهياست
 در .سازدبر اين، استفاده نبايد به منافع قانون لطمه غيرمعقول وارد  افزون. بيني محروم كند پيش
شده   حق مادي پذيرفتهساختن تعديل حق معنوي به شرحي كه رفت و محدود زمينه اين 
 با اين رسد يم نظر بههمچنين در معاهده از معوض بودن استفاده سخن به ميان آمده كه . است

تواند تابع پرداخت عوض   استثنا ميبنابراين .دنبال معقول كردن ورود لطمه است بهراهكار 
 5مادة  4مطابق با بند . اين استثنا ممكن است معوض باشد نه رايگانرو  ازاينباشد و 

منعي براي پرداخت در بنابراين و كنند توانند مجوزهاي معوض را صادر  كشورهاي عضو مي
                                                            

 :ك.براي مطالعة بيشتر ر. 1

Panel Report, United States—Section 110(5) of US Copyright Act, WTO Doc WT/DS 160/R 
(adopted 27 July 2000).   
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، ميزان و كيفيت اين عوض مشخص نيست و كشورها  اينوجود   با.ازاي استفاده وجود ندارد
 . در اين زمينه مختارند

  
  جهاني تبادل نسخ شبكة . 4. 3

شده براي  سازي مناسباي جهاني را طراحي كند كه نسخ  كوشش معاهده بر آن است تا شبكه
 اين رو ازاين. آثار ادبي و هنري كوتاه نماند تا دست هيچ معلولي از شودمعلوالن در آن تبادل 

ترتيب توليد موازي   اين   كه نسخ از كشوري به كشور ديگر صادر شود و بهوجود داردامكان 
پذيرد  توزيع و دسترسي از مجاري نهادهاي مجاز ملي يا خارجي صورت مي. نيز صورت نگيرد

اين امر براي تأمين مسير . جويندكت ها يا دالالن در اين امر شر نبايد واسطهرو  ازاينو 
دهد كه  اجازه مي 5 ةاز ماد 2 بند »الف«شق ). 5مادة  1بند (غيرتجاري استثنا ضروري است 

يا در دسترس كند نهادي مجاز بدون موافقت صاحب حق، اثر را در كشورهاي ديگر توزيع 
 طريق نهادهاي مجاز چه از) شق ب( طور مستقيم به معلوالن برسانند  حال چه به،قرار دهد

در . اين مقرره همان واردات بدون اجازه است يا شايد قسمي از واردات موازي. ملي آن كشور
در .  داشته باشد1 نهاد مجاز بايد دسترسي قانونيشود يمتأكيد  4 مادة 2ذيل شق نخست از بند 

 طريق خريد يا تواند از  اما اين دسترسي مي،نشده است  اين معاهده دسترسي قانوني تعريف
 معاهده براي اشخاص بر اين، افزون .موجب يك استثنا باشد  برداري يا به بهرهاجازة كسب 

حال در بسياري از نقاط دنيا،  هر  چه به ؛)6 ةماد( حقيقي نيز حق واردات قائل شده است
نبايد از و ر ازايناند و  نهاد يا انجمن خاصي سازماندهي نشده هاي مردم معلوالن در قالب سازمان

  .اي محروم شوند حقوق معاهده
در خاتمه بايد اين پرسش مطرح شود كه در چنين وضعيتي، حق واردات مؤلف و هنرمند 
چه خواهد شد؟ معموالً در مجوزهاي اجباري نظام حقوق مالكيت فكري، صدور مجوز مانع 

برداري  ران به بهرهبرداري آزاد ديگ رغم بهره تواند علي اعمال حق مالك فكري نيست و وي مي
در اين معاهده در خصوص اعمال حق واردات يا ساير حقوق در  .كنددلخواه خود نيز اقدام 

 نبايد مانعي بر سر رسد يمنظر  به سخن به ميان نيامده و ،برداري دارند كه معلوالن بهره هنگامي
 .راه اعمال حق مالكان فكري وجود داشته باشد
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   معاهده1حقدكترين استيفاي . 5. 3
 6مادة كه  گونه همان ؛پردازد  استيفاي حق نميةكند كه به مسئل معاهده تصريح مي 5 مادة 5بند 

استيفاي مسئلة نامه براي رجوع به  چيز در اين موافقت هيچكند  تريپس نيز بيان مينامة  موافقت
تأكيد قرار  هم مورد 2دوحهاعالمية امري كه در . كار نخواهد رفت بهحقوق مالكيت فكري 

هر عضو گذاشته شد تا آن عضو آزاد باشد در اين عهدة به اعمال دكترين و گرفت و تثبيت 
اما . الوداد، رژيم خود را برقرار سازد مورد بدون ايراد به اصول رفتار ملي و شرط دولت كامله

. شاهده كرداين دكترين را در معاهده متأثيرات طور تلويحي  توان به ماجرا نيست و ميهمة   اين
مصاديق اثر، حق توزيع مؤلف يا هنرمند نسبت به موجب دكترين، با اولين فروش يكي از   به

يابد و وي ديگر حقي نسبت به فروش يا اجاره يا احياناً تعيين ثمن يا  آن نمونه خاتمه مي
 وارد ها و استثنائات  محدوديتةذكر است كه استيفاي حق از مقولشايان . بهاي آن ندارد اجاره

توانند در قالب   و كشورها نيز مي)160 :1394 حبيبا و شاكري،( بر حقوق مالكيت ادبي و هنري است
موجب دكترين استيفاي حق،   در حقيقت به. اين مقررات به شناسايي استثناي معلوالن بپردازند

آزادانه با تواند به توزيع  شود و پس از نخستين فروش، خريدار مي حقي به نام توزيع تعديل مي
شود آن است  ميپرسشي كه مطرح .  آن بپردازدو مانندشرايط دلخواه خود از طريق بيع، اجاره 

ارتباط  عدم تصريح معاهده به دكترين استيفاي حق، معاهده به كل با آن بيبا وجود كه آيا 
 ؛پردازد است؟ معاهده با نسخ اثر ارتباط دارد و به توزيع اثر در كشور خاص يا بين كشورها مي

دكترين استيفاي حق نتيجة اين در  بر افزون .شود امري كه به دكترين استيفاي حق نزديك مي
جا شوند و اين  توانند در داخل كشور يا يك منطقه يا حتي در كل جهان جابه نيز نسخ اثر مي

ه در دكترين مذكور، اولين فروش و عرض.  خواهد بود3مورد تابعي از سطح جغرافيايي دكترين
پردازد   اما معاهده به چنين امري نمي،مهم است و اين امور بايد با رضايت مالك صورت گيرد

نظر است؟ معاهده بارها از جمله در شق  كه آيا اثري كه با رضايت مالك توزيع نشده نيز مورد
 عنوان به اين بحث  هيچ  ولي به،گويد از تسهيل دسترسي سخن مي 5 ةو ماد 4 ةماد 1 بند »الف«

توان گفت كه منافع عمومي از قابليت جايگزيني با رضايت واقعي  در اينجا مي .پردازد نمي
 اما اين ابهام ،تواند با رضايت مالك نباشد مالك برخوردار است و حتي نخستين عرضه نيز مي

گيرد توزيع بعدي آن نسخه  موجب يك استثنا تكثير صورت مي  كه به وجود دارد كه آيا وقتي
                                                            

1. The Exhaustion of Right. 
2. Paragraph 5 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health,2001. 

سطح ملي به آن معناست كه با نخستين فروش در داخل قلمرو . اي و جهاني است دكترين داراي سه سطح ملي، منطقه. 3
ر كشور آزاد است، ولي آن د.. جغرافيايي يك كشور، حق توزيع مالك نسبت به آن نمونه خاتمه يافته و فروش، اجاره و 

اي نيز دامنة فروش از كشور به منطقة مشخصي ارتقا  در سطح منطقه. تواند به واردات از خارج اعتراض كند همچنان مالك مي
اما در سطح جهاني، فروش در هر نقطه از جهان به حق ). مانند اتحادية اروپا(يابد و واردات از خارج از منطقه ممنوع است  مي

 .مه داده و واردات  نيز مجاز خواهد بودتوزيع خات
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در استثنايي مانند . جو كردو گام جست تواند با توسل به آزمون سه ز است؟ پاسخ را مينيز مجا
 اما طبع ،توان پذيرفت كه توزيع و فروش بعدي مجاز باشد دشواري مي شخصي بهاستفادة 

تواند چنين   مي،استثناي معلوالن كه همانا تسهيل دسترسي جمعي از افراد ناتوان جامعه است
معلوالن يا نهادهاي مجاز به تكثير و دامنة ند و در اين زمينه محدود كردن امري را توجيه ك

كوشند در چنين  برخي نويسندگان مي .برداري مؤثر باشد تواند در جواز بهره توزيع نيز مي
ازايي براي   يا دريافت مابه1بيني حق تعقيب  با توصيه به پيشندارد، رضايت مؤلف مواردي كه 

 نسخ و تبادلتوزيع گستردة شبكة سود مؤلف و هنرمند، وي را در اين هاي بعدي به  توزيع
تواند  ديگر نهادي مانند حق تعقيب مي  عبارت به. (Trimble,2016:14-16) نصيب نگذارند بي

البته پذيرش  .( Ginsburg,2016:22) سازي مؤلف و هنرمند در منافع آتي اثر شود موجب اشتراك
 نيست و تنها برخي كشورها مانند فرانسه حق تعقيب را با عنايت سادگي چنين نهاد پرداختي به

به اين ترتيب اگر بخواهيم منافع عمومي را بر رضايت . اند بيني كرده  پيش2به اغراض خاصي
تواند بدان معنا باشد كه دكترين   اين امر مي، در اعمال دكترين استيفاي حق اولويت دهيممؤلف

مبرهن . يا آنكه عمالً دچار استحاله شده استكرده تجربه استيفاي حق معناي محدودي را 
 اما در عمل ،استيفاي حق خودداري ورزيدهپيچيدة است كه معاهده از درگير شدن در موضوع 

تبادل ميان شبكة بر اين، طراحي  افزون. ممكن است اين مورد به توجه و تحليل نياز داشته باشد
 اولين ةو با عرضباشد اي  ع نظام استيفاي حق منطقهتواند حاكي از يك نو اعضاي معاهده مي

 .     شده، آن نسخه با آزادي از كشوري به كشور ديگر درحركت باشد سازي مناسبنسخ 

  
 افق معاهده .4

  .شود مي مطالعه ،گشايد هاي ملي مي در بخش پاياني، افقي كه معاهده براي نظام
  

  اي امري  مقررهةمثاب استثنا به .1. 4
شده و اين گرايش سنتي همواره در  الكيت ادبي و هنري بر محور مؤلف متولدحقوق م

ها و استثنائات اين  معاهدات و قوانين ملي تعقيب شده و وضع مقرراتي در قالب محدوديت
است كه نظام حقوق انحصاري كه شده اين امر موجب  .وضعيت را مخدوش نكرده است

ي را براي دستيابي مردم به يها دشوارياست، شده  اساساً براي خدمت به منافع عمومي ايجاد

                                                            
1. Droit de suite. 

 است كه در شرايط خاصي قابل اعمال است و پيشنهاد برخي نويسندگان در مؤلفحق تعقيب يكي از حقوق مادي . 2
 يا رفتة مؤلفاني است كه بدون رضايت آنها اثر تكثير بيني اين حق در راستاي كمك به جبران منافع ازدست خصوص پيش

 .ي شده استساز مناسب
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خود نياز فلسفة حقوق مالكيت ادبي و هنري به يك انقالب فكري در «رو  ازاين. آثار ايجاد كند
  . )222 :1394 شاكري،( »ميان حق مالكان آثار و جامعه همواره تضمين شودموازنة دارد تا 
بوده است كه اصوالً سبب ري بدان مدي استثنائات در نظام حقوق مالكيت فكاناكار

 يا شروط افزارها نرمهاي منضم به  ند و تدابير فني مانند قفلا  مقررات تكميليةاستثنائات در زمر
برداري آزاد  قراردادي در خصوص عدم استفاده از استثنائات يا توافق صريح برخالف بهره

 اما در اين ميان،.  منتفي سازد است،شده توانند استثنائات را كه ظاهراً به نفع جامعه مقرر مي
كار  به كه 1خود و عباراتيديباچة دهد و از همان  مراكش يك خرق عادت را انجام ميمعاهدة 

المللي  سابقه در مقررات بين ي از معاهده با لحني بييدر جا. گويد  سخن از الزام مي،گيرد مي
اي اعمال شود كه  گونه ق نبايد بهكه تدابير فني اتخاذشده از سوي صاحبان حشده است بيان 
مقامات ديگر،   عبارت به). 7مادة (د سازنفعان را از حقوق مقررشده در معاهده محروم  ذي

ند و اين در شرايطي است كه ا صالح كشورها داراي حق هك كردن براي دور زدن تدابير فني
حق مؤلف سازمان عاهدة م 11مادة المللي مانند  موجب ساير مقررات بين هاي حقوقي به  نظام

رسد اين  نظر مي به. آيند شمار مي به حامي تدابير فني صاحب حق 2جهاني مالكيت فكري
 چه اصوالً استثنائات در قالب يك ،شود مقررات تحولي عظيم در نظام حقوقي تلقي مي

 اما ،ردتوان در قراردادها برخالف آنها توافق ك سادگي مي شوند و به  تكميلي وضع ميقانون ماده
 .سازد اي امري مبدل مي كند و استثنا را به مقرره  دور زدن قانون را منتفي ميةاين معاهده اجاز

 تضمين ،كه اعضا اجراي معاهده را كه همان دسترسي به نسخ مناسب استاست در اينجا مهم 
اهد كنند و دسترسي در قالب استثنا يا محدوديت يا هر قالب ديگري از اهميت برخوردار نخو

نابراين اسباب تضمين حقوق معلوالن در اينجا مورد اشاره نيست و كشورها ب ).10مادة ( بود
با . الزامي استثنا را تثبيت كنندچهرة توانند  برحسب حاكميت ملي و اقتضائات بومي خود مي

دليل مقررات  بهمعلوالن استفادة برخي كشورها در خصوص الزام به اجراي استثناي  اينوجود 
سبب  طور نمونه استراليا به به .وق رقابت يا توافقات تجاري دوجانبه مقررات متقني ندارندحق

 حق در خصوصتواند مقررات دائمي را  نمي، 33 تجارت آزادي كه با آمريكا داردةنام موافقت
چهار و مقررات مذكور هر كند  اعمال يبردار نسخه مانع يها يفناورمعلوالن براي دور زدن 

                                                            
1. Contracting Parties shall provide in their national copyright laws for a limitation or 
exception to the right of reproduction,.....( 4(1)(a)) 
Authorized entities shall be permitted, without the authorization of the copyright right holder, 
to make an accessible format copy of a work…(4(2)(a)) 
2. Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies 
against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in 
connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that 
restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or 
permitted by law. 
3. Australia-United States Free Trade Agreement, Australia–United States of America ,2005. 
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بر اين معلوالن بايد داليل كافي براي هك كردن آثار ادبي  افزون.  بايد بازنگري شودارب كي سال
 اين امر .(Harpur & Suzor,op.cit:p.769)ارائه كنند )  ديجيتال يا مانند آنيها كتاب مثالً(و هنري 

 از مراكش رامعاهدة  تجاري قادر است قطار ةچندجانب دو يا يها نامه موافقتبدان معناست كه 
  . كندكمرنگو قوت معاهده را كرده ريل خارج 

 
  اندازي براي ايران چشم .2. 4

 8، )نقل (7 وادموضع استثنائات وارد بر حقوق مالكيت ادبي و هنري در ايران به پيشينة 
قانون حمايت از حقوق مؤلفان و )  شخصيةاستفاد( 11 و) اي و آموزشي كتابخانهاستفادة (

در هر سه مورد، غيرانتفاعي بودن استفاده پررنگ است . گردد  بازمي1348مصنفان و هنرمندان 
با مقيد نمودن ميزان نقل « ،7مادة شود و تنها در  و معيار جامعي براي تفسير استثنا مشاهده نمي

به حدود متعارف تمهيدي براي جلوگيري از تعدي به حقوق مشروع پديدآورنده انديشيده 
براي ارزيابي متعارف بودن استفاده بايد  نيززمينه در اين . )564: 1395 قاسمي و ديگران،( »شده است

 اين در شرايطي است كه عرف مشخص و جامعي در ايران مشاهده .به عرف رجوع كرد
  .شود نمي

. نشده است  معلوالن در ايران پذيرفتهاستفادة اي كه اشاره شد، استثناي  رغم سابقه علي
قانون حمايت از  3مادة موجب   م حقوقي ايران، صاحبان حق بهدر وضعيت كنوني نظارو  ازاين

 استثنائات نيز ةبرداري انحصاري مادي و معنوي برخوردارند و دامن حقوق مؤلفان از حق بهره
 معلوالن ناگزير در قالب يكي از ةاستفادرو  ازاين. گيرد  قرار مي، مواردي كه اشاره شدةدر دامن

 8 ةتوانند به ماد اي مي مثالً مراكز آموزشي و كتابخانه. و اجرا شوداستثنائات فعلي بايد تحليل 
  .كنندبرداري  و اقدام به نسخهكرده استناد 

كلي بايد گفت امضاي سند معاهده نشان از عزم ايران براي پذيرش اين استثنا در  طور به 
ن و ساير اين امر در شرايطي است كه ايران هنوز به كنوانسيون بر. آينده خواهد داشت

ديگر، هنوز حقوق   عبارت به. معاهدات مهم حقوق مالكيت ادبي و هنري نپيوسته است
 است تا استثنايي به نام پذيرفته نشدهالمللي  انحصاري مؤلفان و هنرمندان از طريق يك سند بين

  .استثناي معلوالن بر آن وارد شود
نند ايران كه عضو كنوانسيون برن و آورد كه كشورهايي ما اما معاهده اين امكان را فراهم مي

و كنند  ديگر كشورها استفاده ةشد سازي مناسب بتوانند از نسخ ،1ساير معاهدات مربوطه نيستند
محدود به مرزهاي ايران است و دولت ايران بايد  هاستفادالبته اين  .از تبادل نسخ بهره ببرند

 .كندسي معلوالن به آثار تأمين ايجاد توازن را از طريق تضمين حقوق صاحبان حق و دستر

                                                            
 ). معاهده15مادة (توانند به خانوادة معاهده مراكش بپيوندند  هر يك از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري مي. 1
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بر اين، استثناي   افزون. براي ايران مهم خواهد بودنهيزمبنابراين ابعاد مثبت معاهده در اين 
برداري از اثر منتشرشده  شده و بهره  حقوق مالكيت ادبي و هنري نيز مقرر1مذكور در اليحه

  .است د ذيل مجازشرط رعايت موار معلوالن جسمي يا ذهني بهاستفادة منظور  به
اثر .  توسط معلوالن ناممكن يا مشكل باشد،شده استفاده از اثر به همان شكلي كه منتشر

تبديل ). 25مادة ( استفاده براي آنان باشد، تبديل شود آساني قابل طور موردي به شكلي كه به به
و سرانجام ود شطور متعارف ذكر  مأخذ و نام پديدآورنده به. اثر براي اهداف غيرتجاري باشد

ها با   آنكه هنوز دادگاهسبب به). 18 ةماد(گام باشد  آنكه اين استثنا قرار است تحت آزمون سه
ي در اين خصوص يتوان تحليلي از وضعيت نظام قضا  نمي،اند رو نبوده هاي روب چنين مسئله

در خصوص  . ولي به هر حال تضمين توازن در آينده از طريق اين مواد خواهد بود،ارائه كرد
معاهدة  از تر گستردهبرداري بسيار  اخير بايد گفت كه مفهوم معلول و ساير اقسام بهرهمادة 

مراكش است و اين پرسش مطرح است كه چرا بايد تعهدي بيش از معاهده را در قوانين مقرر 
زمون ؟ در اين ميان، بيان شرايط استفاده و تأكيد بر حق معنوي تالش دارند كه ماده را با آكرد
 يها پروندهبه هر حال سرنوشت نهايي اين مواد با دستان دادرسان . سازندگام هماهنگ  سه

در خاتمه . حقوق مالكيت فكري رقم خواهد خورد و تفسير آنها از اين موارد بسيار مهم است
آن شايستة معلوالن و پيگيري جهت تصويب استفادة مربوط به استثناي مادة بايد افزود اصالح 

  . كشور در مسير اجراي معاهده خواهد بوديساز آمادهقدامات ضروري براي از ا
   

  نتيجه  .5
شود چه در قالب  مراكش سرآغازي براي تغيير در نظام حقوق مالكيت فكري تلقي ميمعاهدة 

شوند تا يكي از استثنائات وارد بر حقوق انحصاري  المللي، كشورها متعهد مي يك مقررات بين
. هاي ملي بسيار مهم است هاي چنين تغييري در نظام رو، بررسي ظرفيت ازاين. كنندرا الزامي 

 اما ،المللي را در حقوق مالكيت ادبي و هنري نپذيرفته  بينةكشور ايران هنوز تعهد عمد
اي  رسد كشورهايي كه به چنين مرحله نظر مي به. اي شده است داوطلب پذيرش چنين معاهده

 ايجاد توازن ميان مالك ةو آماد اند  مالكيت فكري را سپري كرده تثبيت حقوقدورة ،رسند مي
و الزم است شود  نميرو، پذيرش سريع معاهده براي ايران توصيه  ازاين .فكري و جامعه هستند

و البته ) حقوق مالكيت ادبي و هنرياليحة از جمله تصويب ( هاي قانوني ابتدائاً زيرساخت
 با .گفته شودو سپس از موازنه سخن شده فكري ايجاد حق مالكيت   فرهنگي قبح تعدي به

نظيري را  تواند امكانات كم تبادل نسخ ميشبكة نبايد از اين امر گذشت كه ايجاد اين وجود  
 .براي معلوالن ايراني فراهم كند

                                                            
   .تا تاريخ نگارش مقاله، اليحه به تصويب نرسيده است. 1
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مراكش و ضروري است معاهدة  فتح باب در موضوع منظور بهحاضر كوششي بود مقالة 
 وضعيت آتي ايران پس يروشن به تا شودعي و فرهنگي معاهده نيز مطالعه ابعاد اقتصادي، اجتما

 تجارت آزاد كشورها ةدوجانب يها نامه موافقتاين،  بر  افزون. معلوم و مشخص شودتياز عضو
 كشورهايي مانند ايران رو ازاين ، از ابهام قرار دهديا هالهقادر است سرنوشت اين معاهده را در 

 در مذاكرات ها زگاهيگر بايد به اين دست ،ندا  سازمان تجارت جهانيكه داوطلب عضويت در
 .مقدماتي با ساير كشورها عنايت ويژه داشته باشند
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