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 چکیده
شتمار   المللی نظام حقوق مالکیتت ادبتی و ریتری بت      اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین

ایتن، تحلیتل و    وجتود  آید و جایگاه این اصل در کشوررای عضو کیوانسیون برن تثبیت شده است. بتا  می
ایران نادیده گرفت  شده و واکاوی آن در جهان کیونی با توج  بت   تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی 

تر بسیار حیاتی است. نگارندة این  تر ب  آثار و دادرسی عادالن  نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان
مقال  تالش کرده است این اصل را در پرتو کیوانسیون برن مطالع  نموده، جایگاه تشتریفات را تحلیتل و   

 کید و بازنگری میطقی را در مقررات مربوط پیشیهاد درد.تفسیر 

 واژگان کلیدی
 تشریفات، ثبت، حقوق مالکیت ادبی و ریری، کیوانسیون برن. ،اصل 

 مقدمه
رر اثر ادبی و ریری ب  محض آفرییش، تحت حمایت نظام حقوق مالکیت ادبی و ریتری  

ویژگی، ردف و حتی شکل تجلتی  گیرد و این ب  آن معیاست ک  اثر فارغ از نوع،  قرار می
براین، حمایت نباید تابع ریچ تشریفاتی باشتد و   خارجی آن مشمول حمایت است. افزون

مؤلف یا ریرمید باید بدون آنک  ملزم ب  رعایت ثبت یا تودیع اثر یتا رتر فراییتد دیگتری     
ز باشد، از حقوق انحصاری برخوردار شود. این امر یک اصتل حقتوقی بتوده کت  بازتتابی ا     

 The principle of) المللتی حتاکب بتر حقتوق مالکیتت ادبتی و ریتری استت         مقررات بین

                                                 
  111-11417111: فاکس                     نویسیده مسئول                      zshakeri@ut.ac.ir   

mailto:zshakeri@ut.ac.ir


 1313، بهار و تابستان 1، شمارة 5نشریة مطالعات حقوق تطبیقی، دورة                       111
 

formality–free protection   کیوانستتیون بتترن،   5متتادة  1(؛ چیانکتت  بتت  موجتت  بیتتد
رای قانونی از مؤلفان و ریرمیدان وابست  ب  تشریفات نیست و ب  محض آفرییش  حمایت

ارت دیگر، حق انحصاری ک  در نتیجة خلق اثر ب  یک اثر، حمایت اعطا خوارد شد. ب  عب
راستتی ایتن    گیرد، تتابع رعایتت تشتریفات نیستت.اما بت       صاح  فکر و اندیش  تعلق می

رتتای حقتتوقی چگونتت  تحلیتتل  تشتتریفات چیستتتی جایگتتاه واقعتتی تشتتریفات در نظتتام
 تواند ب  حیات خود ادام  دردی   شودیآیا این اصل رمچیان می می

در ایران مطالعة مستقلی صورت نگرفت ، اما در امریکا، کشتوری   در خصوص این اصل
رای مختلفی در دفتاع از ایتن اصتل     ک  مدافع حمایت مبتیی بر تشریفات است، پژورش

را اشاره خوارتد شتد. رمچیتین ستازمان جهتانی       انجام شده ک  در ادام  ب  برخی از آن
فات در نظام حقوق مالکیت مالکیت فکری تاکیون در چید نوبت ب  بررسی وضعیت تشری

. 1رتا استتیاد خوارتد شتد     ادبی و ریتری پرداختت  استت کت  در ایتن مقالت  نیتز بت  آن        
تازگی رمایشی در ایتن خصتوص در دانشتگاه برکلتی برگتزار گردیتد کت          این، ب  بر افزون
رای خود دربارة جایگاه تشریفات پرداخت ، از لزوم تغییتر در   نظران ب  بیان دیدگاه صاح 
. در این میان فرض پژورش کیتونی آن  1میان آوردند اه سیتی ب  تشریفات سخن ب دیدگ

تواند جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایفا کید و سترانجام بت  تولیتد     است ک  تشریفات می
 علب و فرریگ بییجامد.

              کید در پیج گفتار این اصتل را بررستی و واکتاوی کیتد.       نگارندة این مقال  تالش می 
                  در گفتتتار نخستتت، جایگتتاه ایتتن اصتتل در کیوانستتیون بتترن؛ در گفتتتار دوم، مطالعتتة    

موازات واکاوی جایگاه تشتریفات در نظتام حقتوقی امریکتا؛ در گفتتار       مفهوم تشریفات ب 
سوم، نقد اصل حمایت عاری از تشریفات؛ و در گفتار چهارم، تشتریفات در نظتام حقتوق    

شتود و سترانجام در گفتتار پتیجب پیشتیهادرای الزم ارا ت         و تحلیتل متی  ایران مطالعت   
 گردد. می

 گفتار نخست: کنوانسیون برن و حمایت عاری از تشریفات
م و رمچیتین  1881انگیز باشد ک  نسخة نخستین کیوانسیون برن ب  ستال   شاید شگفت

از آثار ادبی عیوان یک شرط حمایتی  م اعمال تشریفات را ب 1811نسخة پاریس ب  سال 

                                                 
1. For Example: WIPO, ‘Survey of national legislation on voluntary registration 

systems for copyright and related rights’, WIPO document (SCCR/13/2), 9 
November 2005; ‘Second Survey on Voluntary Registration and Deposit Systems’, 
<http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_0
3_10.html> 

2. <http://www.law.berkeley.edu/formalities.htm>.  

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.law.berkeley.edu/formalities.htm
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م است ک  ایتن ممیوعیتت را مقترر    1118ساخت و این نسخة برلین  و ریری ممیوع نمی
کیوانستیون تبلتور    5متادة   1. اما اکیون اصل حمایت عاری از تشریفات در بید 3نماید می

تابع رتیچ   (These Rights)برخورداری و اجرای این حقوق »چیین آمده است:  یافت  و این
نیست ]و[ این برخورداری کامالً مستقل از حمایتت قا تل شتده توست      تشریفات خاصی 

کشور خاستگاه اثر است. در نتیج ، جدا از شرای  مقرر در معارده، دامیة حمایتت و نیتز   
وسایل تضمین حفظ حقتوق پدیدآورنتده میحصترًا مطتابق قتوانین کشتوری کت  در آن        

مان جهتانی مالکیتت فکتری،    مطابق اسیاد ساز 4«.شود شده، تعیین می درخواست حمایت
بترداری و اعمتال حقتوق اعطاشتده بت        آن است ک  بهره «این حقوق» مراد از اصطالح

شود( و نیتز   )حقوقی ک  اکیون یا در آییده ب  اتباع کشور اعطا می موج  اصل رفتار ملی
تواند وابست  ب  انجام مقررات تشریفاتی خاصی باشد  رای ضروری کیوانسیون نمی حداقل

(World Intellectual Property Organization,2003,p.41 )  ؛ بیابراین، کیوانسیون نسبت ب
نماید. بت  عبتارت دیگتر، صتاحبان حتق ختارجی نبایتد         رعایت رفتار ملی تعهد ایجاد می

برآن، اعضا بایتد حتداقل حقتوق     حقوق کمتری نسبت ب  اتباع ملی دریافت نمایید. افزون
 (.(Ricketson& Ginsburg,2006,pp.325-236ت نماییتتد.مصتترح در کیوانستتیون را رعایتت 

در (exercise) نیتتز بتت  ایجتتاد و قلمترو حتتق، و اجتترا   (enjoyment)اصتطالح برختتورداری  
کتار بتردن ایتن دو اصتطالح در کیتار رتب بت  ایتن          و بت   گردد می خصوص اعمال حق باز

متا در عمتل اجترای    گون  تشریفاتی نباشد، ا بسا ایجاد اصل حق تابع ریچ معیاست ک  چ 
توانتد وجتود اصتل حتق را نیتز       آن وابست  ب  تشریفاتی مانید ثبت شود؛ امتری کت  متی   

 الشعاع قرار درد. تحت
از سوی دیگر اگر اثری در کشور خاستگاه ب  دلیل رعایت نکردن تشریفات از حمایت 
برخوردار نشود، این امکتان وجتود دارد در کشتور دیگتری کت  اصتل حمایتت عتاری از         

مید گردد. بیابراین، کیوانستیون بترن در اجترای     شود از حمایت بهره ریفات اعمال میتش
این اصل ب  آثار مؤلفان ملی و مؤلفانی کت  کشورشتان عضتو کیوانستیون بترن نیستتید       

پردازد و این امکان وجود دارد ک  در این خصوص تشریفات ب  عیوان شرط حمایتت   نمی
 رعایت گردد.

                                                 
 بود. 4مادة  1در این نسخ  شمارة ماده بید  3.

4.The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; 
such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of 
protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the 
provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of 
redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively 
by the laws of the country where protection is claimed. 
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 گفتار دوم: تشریفات 
در مطالعة این اصل، پرسش مهب آن است ک  تشتریفات چیستتی آیتا تشتریفات رمتان      

تواند تشریفات تلقتی   مقررات آیین دادرسی مدنی یا کیفری استی مقررات اداری رب می
متادة   1شودی با دقت در بیتد   شودی آیا شرای  ماروی حمایت نیز تشریفات محسوب می

توان گفت مانعی برای پتذیرش تشتریفات    می شده، رای مطرح کیوانسیون برن و تفسیر 5
شود نیست. چیانک  در رر کشوری مقررات آیتین   رای حقوقی مقرر می عادی ک  در نظام

دادرسی یا مانید آن وجود دارد ک  فارغ از موضوع دعوی بایتد از ستوی فترفین رعایتت     
ایتت یتا   شود. اما مراد از تشریفات ممیوع ، ررگون  شرط یا تدبیری استت کت  متانع حم   

رای متاروی حمایتت کت  بت  اصتل       سب  میزان کمتری از حمایت شود. رمچیین شرط
 ،(Originality)گردد، مورد نظتر نیستتید. چیانکت  اصتل اصتالت اثتر        پدیدآمدن اثر بازمی

شرفی است ک  در نظام حقوق مالکیت ادبتی و ریتری وجتود دارد و اثتر بتدون اصتالت       
را مطترح استت(، در    ؛ ک  در بعضی از نظام(Fixationشود یا بدون تثبیت اثر  حمایت نمی

وج   ریچ یک محی  مادی، آن اثر از حمایت برخوردار نیست. پس میظور از تشریفات، ب 
 .(World Intellectual Property Organization,2003,p.41) حمایت نخوارد بودشروط ماروی 

ن دادرستی کت  در رمت     لذا فارغ از شروط ماروی، حمایت یا مقتررات ناشتی از آیتی   
نهاد یا تسلیب اصل اثتر   کشوررا جاری است، ثبت اثر نزد یک مقام دولتی یا سازمان مردم

یا یک نسخ  از آن ب  کتابخانة ملی یا یک نهاد مصرح قتانونی، التزام بت  درک یتک پیتام      
شتد.  نظر کیوانسیون برن با رای از تشریفات مورد تواند نمون  رای مشاب  می اخطار و زمیی 

لذا اگر برای نمون  تسلیب اثر ب  وزارت فرریگ یک شرط برخوداری یا اعمال حق باشتد،  
این مقرره از دیدگاه کیوانسیون برن پذیرفتیی نیست. اما اگر نتیجة ثبت یا تسلیب نمونت   
ب  وزارت فرریگ دارای ارزش اماره باشد، آن ثبت یا تسلیب ب  عیوان تشتریفات ممیوعت    

 .(14Renaud,2013,pp.&Gervais-13) شود تلقی نمی
البت  گاری ممکن است ظارراً تشریفات شرط حمایت نباشد، اما استماع دعوی نقض 

نکتردن   آید ک  رعایت  نظر می حق وابست  ب  رعایت تشریفات باشد. در چیین شرایطی ب 
هتا  شود. اما اگر تشریفات تی تشریفات ب  اجرا نشدن حقوق انحصاری یا نفی آن میجر می

چهرة اداری داشت  باشد و برای مثال تسلیب اثر ب  یک نهاد ملی ب  بخشودگی مالیاتی یا 
توان گفت اصل حمایت عتاری از تشتریفات رعایتت     دریافت امتیازاتی خاص بییجامد، می

دریدة مشخصات مؤلف یا  ای روی اثر ک  نشان شده است. رمچیین، الزام ب  درک اعالمی 
عیتوان یتک    تواند موج  تستهیل اجترای حتق شتود و بت       ت، میریرمید یا سال نشر اس

شمار نیاید؛ مگر آنک  انجام چیین امری شترط برختوداری یتا اجترای      تشریفات ممیوع ب 
 حق باشد.
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تواند ب  دلیل آنکت  در   براین، یکی از تشریفات رایج، ثبت معامالت است ک  می افزون
نظر رستد .اگتر ثبتت نشتدن معتامالت        ردیف تشریفات ممیوع  قرار دارد، قابل تحلیل ب

مانعی برای برخورداری یا اجرای حق باشد، این تشریفات از زمرة تشریفات ممیوعة بترن  
توان گفت اگتر   تواند پیامدرای دیگری نیز داشت  باشدی در پاسخ می است. اما آیا ثبت می

اشد، ب  اصل حق رعایت تشریفات برای قابل استیاد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث ب
شود؛ چیانک  کتبی بودن قترارداد نیتز از دیتدگاه بعضتی از دانشتمیدان       آسیبی وارد نمی

با تأمل در کیوانستیون بترن    (.Nimmer&Nimmer,1983,p.101) برخالف برن نخوارد بود
 ِ  برای آنک  پدیدآورنتدگان آثتار ادبتی و ریتری     15مادة  1توان گفت ب  موج  بید  می

رتای   کیوانسیون، مشمول عیتوان قترار گرفتت  و در نتیجت  در دادگتاه     تحت حمایت این 
نحو معمتول روی اثتر کفایتت     کشور عضو مجاز ب  پیگرد ناقضان حقوق باشید، قید نام ب 

 کید؛ مگر در صورت اثبات خالف... .  می
رمچیین در آثار سییمایی، پدیدآورنده کسی است ک  نامش روی اثر قید شده باشتد  

نام و با نام مستعار، نماییدة پدیدآورنده، ناشری است ک  نامش روی اثتر درک   یو در آثار ب
(. مادة اخیر در صتدد استت کت  ستاز وکتار مفیتدی را بترای        15ماده  1-3)بید  شود می

اجرای حقوق مالکیت ادبی و ریری ارا   نماید و بار اثبات را بر دوش فرف دیگر )متتهب  
توان اشاره کرد ک  قید نام ب  کیفیتت و   این ماده می ب  دعوی نقص( قرار درد. در تفسیر

گذار برن نیست و رتیچ الزامتی در ایتن خصتوص وجتود       کمیت خاصی مورد توج  قانون
تواند از نیروی امارة قانونی برخوردار باشد و در صورت نبود دالیتل   ندارد. اما این ماده می

گتذار آن باشتد کت  فقت       نوندیگر ب  کمک دادرسان بشتابد. در این میان اگتر قصتد قتا   
رسمیت شیاخت  شوند ک  نامشان بر روی اثر قید شتده   اشخاصی ب  عیوان پدیدآورنده ب 

 World Intellectual Property)باشد، در آن صورت با یک تشریفات ممیوع  روبرو رستیب 

Organization,2003,p.92)راه ، درک نتام  15ک  ب  موج  بیدرای نخستین مادة   ؛ درحالی
سادة پیشیهادی بترای تعیتین پدیدآورنتده استت و التزام خاصتی را بترای اعضتا ایجتاد          

 نماید. نمی
سرانجام اییک  حمایت عاری از تشریفات، رب در مرحلتة برختورداری از حتق رعایتت     

رای ختاص موکتول    شود و رب در مرحلة اجرای حق. لذا اگر پرداخت جبران خسارت می
انید ثبت اثر پیش از دعوی نقض حق(، بتا حمایتت عتاری از    )م ای باشد ب  تشریفات ویژه

(. بیابراین در ارزیابی مقررات مبتیتی بتر تشتریفات    Ibid,p.42) تشریفات در تعارض است
را توج  نمود؛ چ  در برخی مواقع اگرچ  اعطتای حتق تتابع     باید ب  نتایج و آثار وضع آن

ای از  تشریفاتی ختاص در رالت    شرفی نیست، اما عمالً اجرای حق ب  دلیل رعایت نشدن
 ابهام قرار خوارد گرفت.
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 . امریکا؛ مدافع حمایت مبتنی بر تشریفات 1
ای از تشتریفات   امریکا در فول تاریخ نظام حقوق مالکیت ادبی و ریتری ختود، مجموعت    

ای دال بر تاریخ نشر، رویت و اقامتگتاه مؤلتف، نشتر اعالمیتة      مانید ضرورت درک اعالمی 
 Act of June 30, 1834, ch. 157, 4)روزنامة کثیراالنتشار، ثبتت استیاد انتقتال   یادشده در 

Stat. 728(1834) )،  را مقرر نموده است. در قانون کپی رایتت   5ای از اثر و .... تسلیب نسخ
و در قتانون   1م، درک اعالمی 1811م، ثبت، تسلیب اثر، نشر در روزنام ، و در قانون 1711
. ایتن قتانون اقامتة    7شده و ثبت انتقال ضتروری گردیتد   میة اصالحم، تسلیب و اعال1111

دعوی نقض حق را ب  تسلیب نسخة اثر میوط نموده، جزای نقدی را برای قصور از تسلیب 
کترد،   کید. در این وضعیت اگتر یتک مالتک فکتری از درک اعالمیت  قصتور متی        وضع می

کشید ک  دادگتاه معتقتد    ا میتوانست ب  خسارات کامل خود دست یابد و کار ب  آنج نمی
بود چیین مالکی با ترک تشریفات، موجبات گمراری متجتاوز را فترارب آورده و متجتاوز    

.رمچیین در صورت ثبتت نشتدن   8اخیر از سوءنیت در ارتکاب جرم برخوردار نبوده است
نیتتت، بافتتل و  معتتامالت در متتدت ستت  متتاه، آن معاملتت  در برابتتر خریتتدار دارای حستتن

م اگرچت  حمایتت بت  درک اعالمیت  در ریگتام      1111بود. از سویی در قتانون   یکن لب کان
انتشار وابست  است و مالک باید درپی آن، اثر را ب  ثبتت برستاند، امتا تفتاوت مهمتی در      
نظام امریکایی قابل مشارده است و اگر کسی از ثبت خودداری نماید، دعوی نقتض حتق   

درد. لتذا در ایتن    ز تسلیب اثر را پوشش میوی قابل استماع نیست و جزای نقدی قصور ا
آید، اما پیامد رعایت نکتردن تشتریفات    وضعیت حقوق انحصاری با درک اعالمی  پدید می

م حمایتت بت  کلیتة آثتاری کت  در یتک       1171کامالً ب  معیای نفی حق نیست. در سال 

                                                 
5.The requirement that published copies a work feature information about the 

identity of the author, date of publication, and the author’s state of residence 
became added to the scheme of formalities in 1802. Act of Apr. 29, 1802, ch. 36, 2 
Stat. 171 (1802). 

6.Copyright Act of 1790, §1-5. Authors were required to register their works with 
the clerk’s office of the district court where they resided and to publish a record of 
the registration in one or more American newspapers for a period of four weeks.. 
Within six months of publication, they were required to deposit a copy of the work 
with the Secretary of State. If they desired a second term of protection, they were 
required to record and publish a second time within the six-month period leading 
up to the expiration of the initial term. In 1870, the charge of processing 
registrations and deposits shifted from the clerk’s offices to the Library of 
Congress.Act of Apr. 29, 1802, ch. 36, 2 Stat. 171 (1802). This required that a 
notice feature on the title page or post-title page of every copy of a protected work 
including the date of deposit with the clerk’s office, the name of the copyright 
claimant, and the claimant’s state of residence.    

7.Copyright Act of 1909, §12. 
8.1909 Act: §20-1947 Act: §21. 
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شترط   عیتوان پتیش   محی  مادی تجسب یافت  تسری پیدا کرده و ضرورت درک اعالمی  ب 
پرداختت جتزای نقتدی و بطتالن معاملت         ، اما عدم استماع دعتوی، 1حمایت حذف شده

رمچیان ب  قوت خود باقی مانده است. بیابراین در قانون اخیر، شرط ثبت حتذف شتده،   
یابیتد    حقوق مالکیت ادبی و ریری برای آثتار اصتیلی کت  در محتی  متادی ظهتور متی       

 شود. رسمیت شیاخت  می ب 
تشریفات در نظام حقوق مالکیت ادبی و ریری امریکایی موج  شد کت   فور کلی  ب  

کردند، عمالً در قلمرو عمومی قرار گیرند.  بسیاری از آثاری ک  این مقررات را رعایت نمی
گذاران آثار ادبی و ریری معتقد بودند ک  این تشریفات قتدرت   رو بسیاری از سرمای  این از

و رعایت تشریفات بترای   11کید زبان در بازار سل  می گلیسیرا را با دیگر آثار ان رقابت آن
م حمایتت از آثتار ختارجی در    1811. گفتیی است، تا سال 11بسیاری از آثار دشوار است

موجت  آن   ، اما در این سال قانونی ب  تصوی  کیگره رسید ک  بت  11شد امریکا انجام نمی
سخة مهمتور بت  تتاریخ اولتین     حمایت ب  رعایت چاپ اثر در ایاالت متحده و تسلیب دو ن

13شد نشر ب  دفتر کپی رایت وابست  می
Chace Act,1891)) ترتیت ، تشتریفات در    ایتن  بت  ؛

 االجرا گردید. خصوص آثار خارجی نیز الزم
 ستت  ستتال ازتصتتوی  کیوانستتیون بتترن    امتتا ستترانجام پتتس از گذشتتت یکصتتدو   

مقررات داخلی را با ضتواب   بایست  (، امریکا ب  کیوانسیون برن ملحق گردید و می1989) 
وقتوع   کرد؛ بیابراین تغییترات زیتر در نظتام حقتوقی امریکتا بت        کیوانسیون رماریگ می

 پیوست:

 17 )شرط اقامة دعوی نقض حق حذف ثبت ب  عیوان یک پیش U.S.C. § 205(d) 

(2000), as amended by the BCIA, § 5 )) . 

 شدن درک اعالمی  اختیاری.(Ibid,BCIA, § 7)  

 کشور خاستگارشان  ک  آثاری برایشرط اقامة دعوی  حذف ثبت ب  عیوان یک پیش

 .((Ibid, BCIA, § 9 خارک از امریکا است

                                                 
9. Copyright Act of 1976, Pub.L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (1976), §102(a) §§   
   411, 412.  205(d) 407 .-  

10. See:Oversight on International Copyrights: Hearing Before the Subcomm. on   
      Patents, Copyrights and Trademarks of the Comm. of the Judiciary, 98th Cong.   
     42 (1984) (report of the U.S. Copyright Office). 
11.See:Catherine Seville, the Internationalization of Copyright law: books, 

buccaneers and the black flag in the nineteenth century 248 (2006). 
12.Chace International Copyright Act of Mar. 3, 1891, ch. 565, 26 Stat. 1106, 1107 

(1891)  

 این قانون ب  رعایت رفتار متقابل وابست  بود و شرط چاپ در امریکا بعدرا لغو گردید.. 13
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در واکاوی این تغییرات باید برآن بود ک  بعضتی از مقتررات مانیتد رفتع ثبتت بترای       
امریکتایی  آمیتز نستبت بت  اتبتاع      تواند حاکی از رفتار تبعیض حمایت از آثار خارجی، می

توانید اقام  دعتوی نماییتد،    باشد؛ درحالی ک  اتباع دیگر کشوررای عضو فارغ از ثبت می
درک  (. U.S.C. § 411 (2000) 17) اما مؤلفان امریکایی بایتد ایتن شترط را رعایتت کییتد     

تواند اختیاری باشد، اما دال بر آن است کت  اثتر تحتت حمایتت نظتام       اعالمی  اگرچ  می
 .U.S.C 17)نماید  الوکال  را میسر می استرداد خسارات قانونی و رزییة حقحقوقی است و 

نتیج  گرداند؛ چ  او  تواند دفاع متهب ب  نقض را بی رمچیین اعالمی  می .( (2000) 412 §
 .U.S.C. § 401(d) (2000 ) 17).).با علب ب  تعلق اثر ب  دیگری ب  تجاوز اقدام کترده استت   

شرط برای اقام  دعوی نتدارد، امتا    این در نظام جدید، ثبت انتقال نیز جیبة پیش بر افزون
این، ضرورت  وجود با .(. (.U.S.C. § 205(c) (2000) 17شود ب  عیوان اخطار قانونی تلقی می

گردد و قصور از رعایت آن ب  پرداختت جتزای    تسلیب اثر در نظام حقوقی امریکا حفظ می
 .(.U.S.C. § 407(d) (2000) 17)شود، ن  محروم شدن از حمایت  نقدی میجر می

 های ناشی از اجرای اصل  . چالش2
توان این پرسش را مطرح نمتود کت  چترا کشتوری مانیتد       با توج  ب  مطال  یادشده، می

نمایتد؛ درحتالی استت کت  بتا آحتاز بحتث         امریکا حمایت مبتیی بر تشریفات را مقرر می
راستی میشأ  ر کشوررا مدافع حمایت عاری از تشریفات رستیدی ب کیوانسیون برن، بیشت

توان دریافت ک  این کیوانسیون با تأکید بر  این تیش کجاستی با دقت در کیوانسیون می
حق معیوی ب  ظهور رسیده و اساساً حق مالکیت ادبی و ریری با عیایتت بت  یتک حتق     

ت  بت  مالحظتات اداری کشتوررا    فبیعی بشر وضع شده است و لذا نباید رعایت آن وابس
شود. لذا دحدحة کیوانسیون آن است ک  فارغ از بحث تشریفات، رر اثری ب  محض خلتق  

رتای دیگتری    و نبایتد بتا میتزان    (Ginsburg,1990,pp.991-994)از حمایت برخوردار شود 
 توانیتد و  را نمی اثربودن آن تأیید یا رد شود. اثر تجلی شخصیت مؤلف خود است و دولت

-Gervais,2008,pp.40نباید حق مؤلتف را بت  رعایتت تشتریفات اداری مشتروط نماییتد )      

ژرمیی است کت  در   –(در فرریگ رومیDroitd’auteur(.این دیدگاه رمان حق مؤلف )41
المللی مبتیتی بتر آن    یابد و اکیون بسیاری از مقررات بین کیوانسیون برن نیز انعکاس می

 . 14است
انتد،   در ردیف اندک کشوررایی ک  تشریفات را در قوانین خود تدوین و مقرر نمتوده  

                                                 
 برای مطالع  در خصوص معاردات مرتب  و اعضای آن مراجع  نمایید ب : 14.

<wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15>. (accessed April 24, 
2013).  
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توان امریکا را مطرح کرد. حتی در کیفرانس برلین )برای اصالح کیوانسیون برن( کت    می
گفتیتد کت  در    رتایی ستخن متی    کییدگان مدام از مثتال  تر ب  آن اشاره شد، مذاکره پیش

م با پروتکلتی پاستخ داده   1114ین رویکرد امریکا در سال . ا15قوانین امریکا وجود داشت
شد و کشوررای عضو برن مترصد آن بودند ک  با سرقت و نقض آزادان  در امریکا مبتارزه  
نمایید. این پروتکل ک  با پیشیهاد انگلیس ب  تصوی  رسید تا جایی پیش رفتت کت  بت     

اگتر اثتر بترای نخستتین بتار در      اعضا اجازه داد از آثار امریکایی حمایت نیماییتد؛ حتتی   
و این در شرایطی بود ک  امریکا در برابر عضتویت در بترن    11کشورشان میتشر شده باشد

رای دو یا چیدجانب  از حقتوق آثتار امریکتایی در     نام  کرد با موافقت مقاومت، و تالش می
امریکا در  گرایی جانب  .اما آیا این اقدام مثمر ثمر بودی یک17کشوررای دیگر حمایت نماید

زمییة اصرار بر رعایت تشریفات، سرانجام سب  شد ک  این کشتور تمایتل داشتت  باشتد     
المللی حقوق مالکیت ادبتی و ریتری را دستتخوش تغییتر نمایتد و ایتن بت          مقررات بین

میجتر   The Universal Copyright Convention (UCC))کیوانسیون جهتانی کپتی رایتت )   
شتود، امتا اکیتون ایتن کیوانستیون جهتانی        ات مقرر متی ک  در آن مقررات تشریف 18شد

نام  تریپس متضمن  جایگاری در نظام حقوق مالکیت ادبی و ریری ندارد؛ چراک  موافقت
(. ب  عبارت 1مادة  1مقررات کیوانسیون برن است، ن  کیوانسیون جهانی کپی رایت) بید 

فتت  شتده استت و از فرفتی     دیگر، کیوانسیون برن ب  عیوان مقررات مادر این حوزه پذیر
موج  اعالمیة پیوست ب  مادة رفدرب کیوانسیون جهانی کپی رایت، ایتن کیوانستیون    ب 

رتای امریکتا    در رواب  میان کشوررای عضو برن قابل اجرا نیست. سرانجام اییکت  تتالش  
ای را باید از مالک اولتین انتشتار بتر    تواند مالکان فکری امریکایی را اقیاع نماید و آن نمی

زمان با امریکا در یکی از کشتوررای عضتو بترن نیتز      حمایت بهره جویید و اثر خود را رب
 میتشر نمایید تا درپی آن حمایت حاصل گردد.

                                                 
15.For Example, the Records state: “it is recalled that there was a time not so long 

ago when, to guarantee a work protection in a foreign country . . . . [I]t was 
necessary to 6 PRIORITIZING register and often even to deposit that work in 
the foreign country within a certain time limit.” 

16.Additional Protocol to the International Copyright Convention on Nov. 13, 1908, 
signed at Berne, 1914, 1 L.N.T.S. 243 . The Protocol entered into force on April 
20, 1915.  

17.For Example: Reciprocal copyright arrangement with Italy entered into force 
October 28, 1892. 9 Bevans 104.Presidential Proclamation No. 3, 27 Stat. 981–
82 (Belgium, France, Great Britain, Switzerland); 1892 Pres. Proc. No. 24, 27 
Stat. 1021–22 (Germany). 

18.The Universal Copyright Convention, July 24, 1971, 25 U.S.T. 1341, 943 
U.N.T.S. 178, arts. 2, 3; available at >portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
 (last accessed April 24, 2013).  
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م ب  کیوانسیون برن پیوستت و ایتن   1181را مقاومت، در سال  اما امریکا پس از سال
  پایتان رستیده   پرسش مطرح شده ک  آیا عمر تشریفات مقرر در نظام حقوقی امریکتا بت  

رسد پاسخ ب  این پرسش را باید در فلسفة حقوق مالکیت ادبی و ریتری   نظر می استی ب 
گرایتی و در پتی    امریکا جستجو نمود. نظام امریکایی مالکیت ادبی و ریری مبتیی بر نفع

آن، میسرشدن دسترسی عمومی ب  اثر و در پرتو آن، توسعة علب و فرریگ است. در این 
ات دال بر میع تشریفات ب  مفهوم تحدیتد قلمترو عمتومی بتوده و ایتن بت        صورت، مقرر

محور فرانسوی است. بیتابراین انگیتزة    شدن نظام امریکایی ب  نظام شخص معیایی نزدیک
قدر نیرومید است ک  اگرچ  از نظر الزامات  اصلی نظام حقوق مالکیت فکری در امریکا آن

توانید بت  بررستی دقیتق و ژرف     ا دانشمیدان میالمللی، تشریفات باید حذف شود، ام بین
 چرایی این ارتمام و اصرار بر لزوم تشریفات بپردازند.

 گفتار سوم: حمایت عاری از تشریفات در بوتۀ نقد 
             شتود، تکلیفتی عمتومی در برابتر      در شرایطی ک  اصل حمایت بدون تشریفات اجترا متی  

                کییتده  حیرمجتاز از اثتر، استتفاده    گیرد و لذا ررگونت  استتفادة   حق پدیدآورنده شکل می
                 درتد. ارمیتت ایتن امتر در خصتوص کتاربران جتوان و حیتر         را در مظان اتهام قترار متی  

                    گتردد؛ چت  افتالع از اییکت  اثتری تحتت حمایتت نظتام حقتوقی           ای مضاعف متی  حرف 
آمیتتزی استتت، بتت  آستتانی میستتر  استتت و استتتفادة حیرمجتتاز دارای پیامتتدرای مختتافره

شتد، علتب    زیرا اگر تشریفاتی مانید ثبت رعایتت متی  . (Lessig,2002,pp.251-252)شود می
تری برای مؤلفان و ریرمیدان قابتل   رمگان بر تعلق اثر ب  دیگری مفروض و شرای  ساده

 بییی بود. پیش
شود ک  دامیة آثار قابل حمایت افزایش یابد  از سوی دیگر اجرای این اصل موج  می

ای از اصتالت دارد، از حمایتت برختوردار شتود.        روزن و رر تولید علمی، ادبی و ریری ک
سرعت در حال گسترش است و کاربر  این در شرایطی است ک  ابزاررای نقض حق نیز ب 

تواند در معترض تجتاوز قترار گیترد. لتذا تشتریفات        با یک پست الکترونیکی ساده نیز می
بت  بستیاری از آثتار     مثاب  یک صافی عمل نماید و از اعطتای حتق انحصتاری    تواند ب  می

جلوگیری کید. از دیدگاه بعضی از دانشمیدان، مؤلفی ک  در معترض تشتریفات اجبتاری    
گیرد، ب  محاسبة رزیی  و فایده خود پرداخت  و اگر ثبت نتواند دستتاورد خاصتی    قرار می

یتا   مؤلفتان نمایتد. لتذا در ایتن شترای  فقت        برای او فرارب آورد، از ثبت خودداری متی 
برداری مالی از اثر دارند.در این وضتعیت   پردازند ک  انتظار بهره حقی ب  ثبت میصاحبان 
لفی متؤ شود یک مسئولیت در برابر رعایت تشریفات قرار گیرد و درصورتی کت    تالش می

ای  رای مالی گسترده جا نیاورد، مجوزرای صادره از ناحیة وی دارای مزیت تشریفات را ب 
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االمتیاز دریافت نمایتد.   حق  ب  میزان رزییة ثبت از گیرندة مجوزتواند  نخوارد بود و او می
شود. در  االمتیاز کمتری میجر می ب  عبارت دیگر، رعایت نکردن تشریفات ب  دریافت حق

ازای  این دیدگاه، برخورداری از حق ب  رعایت تشریفات وابست  نیست، امتا دریافتت مابت    
. در چیتین  (pp.500-520 Sprigman,2004,) آیتد  دستت متی   متعارف با رعایت تشریفات ب 

شود و لذا اگر کسی تیها در پی ضتایع نشتدن    رایی بیشتر ب  حق مادی توج  می دیدگاه
حق معیوی خود باشد، نیازی ب  ثبت یا دیگتر فراییتدرای تشتریفاتی نتدارد و سترانجام      

اثر خود قا ل  توان استیباط کرد ک  مؤلف حداقل حق را برای اییک  از ثبت نکردن اثر می
 شده است.

برای برخی از نویسیدگان این پرسش مطرح است ک  چرا باید رمة آثار تحتت نظتام   
رای حاضر فقت  از زاویتة    رسد دیدگاه نظر می حقوق مالکیت ادبی و ریری قرار گیردی ب 

نگرند و گویی نظام حقوق مالکیت ادبتی وریتری    حق مادی ب  مالکیت ادبی و ریری می
رتای   فتور روشتیی بتا دیتدگاه     شتود. ایتن دیتدگاه بت      داری مادی خالص  متی بر در بهره

ورزد ک  ب  عیوان آخرین  محور در تعارض است و تا جایی بر اندیشة خود اصرار می لفمؤ
کیوانستیون بترن در    1متادة   1پیشیهاد، تعریف و تبیین تشریفات را در چتارچوب بیتد   

 .(Gervais&Renaud ,2013,p.19)درد  اولویت قرار می

از سوی دیگر برخی از دانشمیدان بر این باورند ک  مؤلف با رعایت نکردن تشتریفات،  
درد و سیاستتمداران بایتد پدیدآورنتدگان را بت  تستهیل       اثر را در قلمرو عمومی قرار می

توانتد   دسترسی عمومی تشویق نمایید. رمچیین پیامد درک اخطار قانونی بر روی اثر متی 
از ریگام اخطار، کاربر متعهد است ک  از اثر استفادة جدیدی نکیتد،  ب  آن میجر شود ک  

 (.Lessig,2002,p.288 ).رای پیشین،پرداخت خسارت ضروری نخوارد بود استفاده اما برای
سرانجام آنک  با وجود عضویت امریکا در کیوانسیون برن و سازمان تجتارت جهتانی، ایتن    

مللی حقوق مالکیت فکری نیستت )حتتی اگتر    ال کشور حقیقتاً در پی رعایت مقررات بین
گذار امریکتایی بترای حتذف     اما باوجود سردی قانون 11 ناگزیر ب  پرداخت خسارت شود(.

جانبة خود، حمایت عاری از تشتریفات یتک مقترره حالت  استت. در بیشتتر        مقررات یک
رچوب کشوررا، تشریفات در شیاسایی اثر تأثیری ندارد و اثر ب  محض قرار گرفتن در چتا 

(. چیانک  در قتانون برزیتل    WIPO, 2010,p.6شود) ملموس مادی از حمایت برخوردار می
گردد حمایت از حقوق مقررشده ب  موج  قانون حقوق مالکیت ادبی و ریری  تصریح می

                                                 
19.See: WTO document WT/DS160/23, 26 June 2003 (03-3400), United States - 

Section 110(5) of the US Copyright Act, Notification of a Mutually Satisfactory 
Temporary Arrangement, It is available on <http://www.wto.org/english /tratop -
e/dispu_e/dispu_subjects_index_e.htm#bkmk137> (US, Section 110(5) - 
copyright of music in bars - Brought by EC DS160). (accessedJanuary 10 , 
2012). 
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این در برخی کشتوررا مانیتد آرژانتتین، ناشتران      (، باوجود18مستقل از ثبت است) مادة 
شتوند)   ورت تخلف با ضتمانت اجرارتای اداری روبترو متی    موظف ب  ثبت رستید و در ص

Ibid,p.6   در خصوص رعایت تشریفات انتقال حق نیز معموالً الزامی وجود ندارد، امتا در .)
بعضی از کشوررا برخی اعمال حقوقی بدون رعایت تشریفات در برابر اشخاص ثالث قابل 

کتردن انتقتال حتق مالکیتت بت       استیاد نخوارد بود؛ چیانک  در قانون کره جیوبی، ثبت ن
(. سترانجام  54بطالن نسبی یا عدم استیاد در برابر اشخاص ثالث خوارد انجامیتد) متادة   

شترط اقامتة دعتوی تقریبتاً در بستیاری از       آنک  رعایت تشریفات ضروری ب  عیوان پتیش 
شود اما باوجود مقررات اصل حمایت عتاری از تشتریفات، ستازمان     کشوررا مشارده نمی

شرط اقامت    درد ک  در مالی و نپال ثبت ب  عیوان پیش مالکیت فکری گزارش می جهانی
 (.Ibid,p.6دعوی مطرح است)

اگرچ  تاکیون دربارة اصل حمایت عاری از تشریفات سخن گفت  شد، اما باید دانست 
حتال توستع  یتا کمتتر      الزامات عملی نیز مؤید ایتن اصتل استت؛ چراکت  کشتوررای در     

رتا از   رای بستیاری دارنتد و آن   پذیرش نظام مبتیی بر تشریفات چالش یافت  برای توسع 
رای پیشرفت  برای ثبت یکپارچت  برختوردار نیستتید و از ستویی پدیدآورنتدگان       فیاوری

تجرب  و بعضاً بدون پشتوان  مالی قادر نخوارید بود بت  ستادگی تشتریفات را     گمیام و کب
رتایی کت  در خصتوص بتودن یتا نبتودن        حتث متوازات ب  رعایت نمایید. سرانجام اییک  ب 

توانتد بت     تشریفات مطرح است، نباید از ایتن نکتت  گذشتت کت  رعایتت تشتریفات متی       
تر با پدیدآورنتده   شدن وضعیت اثر برای کاربران و کارش نقض و ایجاد تعامل ساده روشن

ارت برداری و بتاالخره افتالع از دورة حمتایتی بییجامتد. بت  عبت       برای دریافت مجوز بهره
رستمیت شتیاختن اثتر تلقتی      برای ب   تواند مستیدی اولی  دیگر، ثبت یا دیگر شرای  می

شود. در این راستا سازمان جهانی مالکیت فکری نیز بتر ارزش رعایتت تشتریفات مانیتد     
گذارد و معتقد است این امر ب  مقامتات کشتوررا در محاستبة     ثبت و تسلیب اثر صح  می

کید و قتادر استت     ة خالقیت و تولید علب و فرریگ کمک میسازی در حوز آثار و تصمیب
رمچیین رعایت  .(WIPO,2013,p.1) 11سیگ بیای یک گیجییة ملی از آثار را فرارب سازد

(Renewal)بعضی از تشریفات مانید تجدید دورة حمایتی
ک  در پیشتییة نظتام حقتوقی     11

                                                 
20.See:>www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/index.html  .<  

(accessed April 24, 2013). 

مانید فراییدی استت کت  در    موضوعنیاز ب  تمدید ثبت دارد. این   سال پیجمثالً  ةاثر پس از یک دور. 11
نماید تا در خصوص  رو، صاح  حق تالش می این ازتجاری و اختراعات وجود دارد. رای نشان خصوص 

ات اکیون نسخ داشتن ثبت و رعایت تشریفات بییدشد و بعضاً از آن صرفیظر نماید) این تشریف صرف 
 رایی برای احیای آن وجود دارد(. شده است اما بحث

http://www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/index.html
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عمومی نمایتد و بتا ایجتاد بستتری     تواند آثار را وارد قلمرو  امریکا قابل جستجو است، می
رشتتد و پیشتترفت علتتب و فرریتتگ را ستترعت   میاستت  بتترای استتتفادة دیگتتران از اثتتر، 

ستال   71یا  51بخشد.درخصوص این تشریفات، گفتیی است ک  اثر ب  صورت خودکار تا 
رتای متثال ً    شود، بلک  در این فرایید پس از گذشت دوره پس از مرگ مؤلف حمایت نمی

لف باید در خصوص استمرار دریافتت حمایتت قتانونی تصتمیب بگیترد. ایتن       سال ، مؤ 15
استت،    یا با اقبال عمومی روبرو نشده  شود آثاری ک  بازار چیدانی نداشت  مسئل  سب  می

ب  قلمرو عمومی وارد شود؛ چ  مؤلف مزیتی در حفتظ دورة حمتایتی مشتارده نخوارتد     
درصد آثار نیاز بت  تجدیتد دورة    5 فق  کرد. ب  عقیدة برخی از دانشمیدان حقوقی عمالً

شتود   درصتد آثتار بت  جامعت  تقتدیب متی       85حمایتی دارد و این بت  آن معیاستت کت     
11

(Sprigman,2004,p.519)  توانتتد بتت  عیتتوان یتتک   ؛ آن رتتب بتتا رضتتایت مؤلتتف، و متتی
 رسانی عمومی تحلیل و تفسیر شود. خدمت

تواند در نظتام حقتوقی و اجتمتاعی     یبیابراین در ارزیابی پایانی باید گفت تشریفات م
رستان باشتد و از    تر یاری کشوررا نقش مفیدی ایفا نماید و دادرسان را در قضاوت عادالن 

سویی مسیر تولید علب و رفتاه ملتی را رمتوار نمایتد. امتا در ایتن میتان اجترای دشتوار          
 ة خدمات ثبت رایی را برای مقامات کشوررا فرارب سازد، لذا ارا تواند چالش تشریفات می

نتام دامیت ، اعتالم مستتمر      اندازی یک نظام ثبت آثتار مانیتد نظتام ثبتت     قیمت، راه ارزان
توانتد قابتل تامتل و بررستی باشتد.       متی  13افالعات اثر مانید انتقال یا فتوت پدیدآورنتده  

توان گفت حمایت باید فارغ از تشریفات  این، تا ریگام تجهیز امکانات کشوررا، می باوجود
گونة خود بسیده نماید. اگرچت    یار مؤلفان و ریرمیدان قرار گیرد و ب  جایگاه امارهدر اخت

توانتد تیهتا در حقتوق     ژرمیی این تشریفات می –باید توج  نمود ک  در کشوررای رومی
شدت بتا شخصتیت پدیدآورنتده     مادی قابل مطالع  باشد و ب  قلمرو حقوق معیوی ک  ب 

 درآمیخت  است، وارد نخوارد شد.

 گفتار چهارم: تشریفات در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوق مالکیت ادبی و ریری ایران، اقسام متفتاوتی از تشتریفات قابتل مشتارده     

(، درک 11قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصیفان و ریرمیدان، ثبت اثر)متادة  است. در 
ا عیوان و نشانة ویتژة  (، درک نام پدیدآورنده ب11شمارة دفعات چاپ و تعداد نسخ  )مادة 

                                                 
  ن سن میاسال است و در این  1/8 -1/18نماید ک  عمر تجاری یک اثر  این دانشمید اضاف  می. 11

 را بیشترین خوارد بود. تجاری کتاب کمترین و فیلب      
 رد.د نام را کارش می از مزایای این نظام آن است ک  آثار بی. 13
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( و لزوم اجرای فرایید چاپ و نشر اولی  اثر در قلمرو سرزمییی ایتران  18معرف اثر )مادة 
توان گفت آن است کت    آنچ  در ارزیابی این مقررات می .بییی شده است ( پیش11)مادة 

ثبت اثر یا درک افالعات روی اثر شرط برخورداری از حتق و اجترای آن در نظتام ایتران     
 5)متادة   نیست و ثبت اثر مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیة اشخاص دیگر نخوارد بتود 

ثبت، گواری ابطال شتود. لتذا    رود ک  پس از ( و احتمال آن می11نامة اجرایی مادة  آیین
گواری یادشده در حقوق ایران از ارزش اماره برخوردار استت. رمچیتین رعایتت نکتردن     

( و این امتر بت    15) مادة  شود ای مانید درک افالعات، ب  مجازات کیفری میجر می مقرره
وط معیای نفی حمایت از اثر نیست.اما آنچ  در این قانون قابل تامل بوده، حمایتت مشتر  

از حقوق مادی است ک  وابست  ب  اولین انتشار در ایران استت و بت  رمتین دلیتل، آثتار      
کییتد   مؤلفان و ریرمیدان خارجی یا رموفیان ایرانی ک  در خارک از کشتور زنتدگی متی   

شود و اگر فرایید نخستین نشر در ایران انجام نگتردد،   سادگی از حمایت برخوردار نمی ب 
ود و این ب  معیای رعایتت نکتردن حمایتت عتاری از تشتریفات      ش حمایت نیز میتفی می

درد ک  حقوق معیوی درررحال قابتل   نشان می 11خوارد بود. البت  مفهوم مخالف مادة 
 شود. حمایت است، اما حقوق مادی با رعایت شرایطی از حمایت برخوردار می

ک عالمتت  رتا و نشتریات و آثتار صتوتی، ضترورت در      در قانون ترجم  و تکثیر کتتاب 
التین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشتانی تولیدکییتده و نماییتدة      المللی پ بین

( مقترر شتده   1( و وجود معارده یا رفتار متقابل )مادة 4)مادة  انحصاری و عالمت تجاری
را مطتابق بتا    قانون اخیر باید تصریح کرد ک  حمایت از فونوگرام 4است. در تحلیل مادة 

کیوانسیون(. در ایتن خصتوص    11تواند با تشریفاتی رمراه شود )مادة  سیون رم میکیوان
کیتد، امتا اگتر     الزم ب  توضیح است ک  این کیوانسیون الزامی را برای اعضتا ایجتاد نمتی   

کشوری حمایت وابست  ب  تشریفات را در نظام حقوقی خود مقرر نماید، بتا آن مختالفتی   
یت مبتیی بر تشریفات در نظام حقوق مترتب  )مجتاور(   ندارد. ب  عبارت دیگر، اصل حما

رو، مقررات ایران از این حیث تعارضی با کیوانستیون رم نتدارد و    این .از 14پذیرفتیی است
ای  توان گفت ک  در صتورت وجتود معارتده    می 1مقبول خوارد بود. اما در خصوص مادة 

ور در ایران نیست. امتا در  مانید کیوانسیون رم مانعی برای حمایت از صاحبان حقوق مجا
شرایطی ک  ایران ب  عضویت این کیوانسیون درنیامده است، ناگزیر حمایت ب  معارتدات  

تواند با معیاررتای کیوانستیون رم در    دو یا چیدجانب  یا رفتار متقابل وابست  است ک  می
ونوگرام تعارض باشد؛ چراک  مطابق با این کیوانسیون، اگر محل نخستین تثبیت اجرا یا ف

یا مقر پخش سازمان رادیویی در یک کشور مانید ایتران باشتد، بایتد آن کشتور حمایتت      

                                                 
 تواند از تجاوز ب  حق در دیگر کشوررا جلوگیری نماید. این اصل می 14.
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ایتن، کیوانستیون رم، معیتار     بر کیوانسیون(. افزون 1) مادة  را اعطا نماید مقتضی را ب  آن
تابعیت یکی از کشوررای عضو، انتشار در یکی از کشوررای عضتو یتا تثبیتت در یکتی از     

 4-1) متتواد  نمایتتد بتت  عیتتوان عوامتتل اعطتای حمایتتت تعیتتین متتی کشتوررای عضتتو را  
کیوانسیون( ک  در صورت نبود معارده یا رفتار متقابل ایران با دیگر کشتوررا، عمتالً بت     

 شود. نفی حمایت میجر می
ای، دعتوای نقتض    افزاررای رایان  قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم 1ب  موج  مادة 

انون،درصورتی در مراجع قضایی مسموع استت کت  پتیش از    حقوق موضوع حمایت این ق
این قانون صادر شتده باشتد و ایتن بت  آن     ( 8) اقامة دعوی، تأییدیة فیی یادشده در مادة

معیاست ک  دریافت نکردن تأییدیة فیی ب  عدم استماع دعوی نقض حق مالکیت فکتری  
د اسالمی نیز تابع دریافتت  افزار در وزارت فرریگ و ارشا شود. از سویی ثبت نرم میجر می

شود. لتذا بتا دقتت     تأییدیة فیی است و در صورت دریافت نکردن آن، ثبت نیز میتفی می
چت  اصتل اعطتای حتق در ایتن قتانون حست  ظتارر بت            توان گفت اگر در این مواد می

 تشریفاتی وابست  نیست، اما اجرای حق بست  ب  رعایت تشریفات است.
گذار ایرانتی در قبتال    معتقدند ک  رفتاررای متفاوت قانون برخی از دانشمیدان ایرانی

الزام یا الزامی نبودن انجام تشریفات خاص برای حمایت از آثار ادبی و ریری قابل انتقتاد  
آمیتز بتودن    رسد و بر تبعتیض  نظر می است و اتخاذ رویة واحد در این خصوص ضروری ب 

(، اما این دانشمیدان ارجمیتد بت    38، ص 1388نماید )زرکالم،  چیین رفتاری تأکید می
درید ک  چرا در این شرای ،  کیید و ب  این پرسش پاسخ نمی دالیل این انتقاد اشاره نمی
 شود. تبعیض نامطلوب ارزیابی می

باید اشاره کرد ک  با بررسی تطبیقی قوانین، تفاوت در ویژگی تشریفات کامالً روشتن  
آور  ریفات در حقوق، حس  زمان و مکان تعجت  شود؛ امری ک  با توج  ب  ارمیت تش می

فور ک  اشاره شد پذیرش تشتریفات در حقتوق    (. لذا رمان41، ص1385نیست )کلمب ، 
مجاور قابل قبول است و از سویی ضتمانت اجترای رعایتت نکتردن تشتریفات در بیشتتر       

ی کت   مواقع ب  معیای نفی حق در نظام حقوق ایران نیست. اما در این میان تیها موضوع
بتر   توانتد افتزون   محل نقد است، وابست  کردن حمایت ب  اولین نشر در ایران است ک  می

رعایت نکردن اصل حمایت عاری از تشریفات، نتایج میفی دیگتری را نیتز فترارب ستازد؛     
ایجتاد  »چیانک  این امکان وجود دارد ک  کشتوررای عضتو کیوانستیون بترن از رارکتار      

استتفاده نماییتد. بت  عبتارت دیگتر،       ( Possible Restriction of Protection) «محدودیت
ریگامی ک  کشور حیرعضو اتحادی  از آثار پدیدآورندگان یک کشور عضو اتحادی  حمایت 

تواند حمایت از آثار پدیدآورندگانی را کت  در ریگتام    عمل نیاورد، کشور عضو می کافی ب 
در یکی از کشتوررای عضتو اتحادیت      نخستین نشر، تبعة حیرعضو )مانید ایران( رستید و
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اقامتگاه ندارند، محدود کید. رمچیین اگتر کشتور محتل نخستتین نشتر از ایتن اختیتار        
استفاده کید، دیگر اعضا نیز ملزم ب  اعطتای حمتایتی بتیش از آنچت  کت  کشتور محتل        

رو،  ایتن  ازکیوانستیون بترن(.    1)مادة  شود، نیستید نخستین انتشار برای آن آثار قا ل می
ک  کشور ایران ب  آثار خارجی حمایت کافی اعطا نکید، دور از انتظار نیستت کت     ریگامی

توانتد   اعضای برن در اقدامی متقابل محدودیت ایجاد کیید؛ لذا حمایت نکردن ایران متی 
ب  واکیش دیگر کشوررا میجتر گتردد. اگرچت  ممکتن استت بتتوان بتا معارتدات دو یتا          

رفتار متقابل، نتایج میفی حمایت را کتارش داد، امتا بایتد گفتت در     چیدجانب  یا اجرای 
شرایطی ک  قلمرو اعضای کیوانسیون برن ب  وسعت جهان است، دفاع از انعقاد معاردات 

آورد، دشتوار   آوری را فترارب نمتی   دوجانب  )یا چیدجانب ( یا رفتار متقابل ک  تکلیف التزام 
 خوارد بود.

 گفتار پنجم: پیشنهادها
زمان التزام حقوقی بت  اصتل حمایتت عتاری از      میدی از مزایای تشریفات و رب ی بهرهبرا

 شود:  تشریفات، ارا ة رارکاررای متعدد حقوقی نیاز است ک  در زیر پیشیهاد می
. کیوانسیون برن تاب تفاسیر متعدد دارد و . اعمال تشریفات در قلمروهای مجاز1

تأمین حمایتت مبتیتی بتر تشتریفات استتفاده       دانشمیدان تالش دارند از این محل برای
نمایید. برای مثتال گرورتی معتقدنتد آنچت  در کیوانستیون بترن ممیتوع شتده، اعمتال          
تشریفات در خصوص اتباع خارجی است و در این نقط  الزام حقوقی وجتود دارد؛ امتا در   

-Ginsburg,2010,pp.313توانید تشریفات را مقرر نماییتد   خصوص اتباع ملی، کشوررا می

تواند وجود داشت  باشد کت  بتر ایجتاد یتا      این، قسب جدیدی از تشریفات می بر (.افزون(14
الشتعاع قترار    اجرای حق انحصاری مؤثر نباشد، اما قلمرو خسارات ناشی از نقض را تحتت 
شتود و گستترة    درد. کیوانسیون میان حقوق و ابزاررای جبران خسارت تمییز قا تل متی  

درد کت  حمایتت در آن    ران خسارت را در اختیار کشوری قرار میحمایت و ابزاررای جب
درخواست شده است. بیابراین، وابست  کردن بخشتی از خستارات بت  رعایتت تشتریفات      

فور کلی، مقررات مربتوط   تواند با اصل حمایت عاری از تشریفات در تعارض نباشد. ب  می
ن دامیة جبران خستارت  ب  جبران خسارت تحت کیترل حقوق ملی است و محدود نمود

در تعارض با اصل حق مالکیت نخوارد بود. بعضتی از نویستیدگان معتقدنتد اگتر کستی      
دارای حق انحصاری است، این ضرورتاً ب  معیای حقی برای جلتوگیری دیگتران نیستت،    

توانتد خطاکتار را بتا مقتررات مستئولیت متدنی روبترو نمایتد          بلک  تجتاوز بت  حتق متی    
(Sprigman,2013,p.1569.) 

نماید ک  باید اعضا ب  آن  رایی را مقرر می عیوان قانون مادر حداقل کیوانسیون برن ب 
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شتود   رایی مانید جبران خسارت ناشی از نقض حق وارد نمی احترام بگذارند، اما در حوزه
تواند مقرراتی وضع نماید. اما پرسش آن استت کت  آیتا     و در اییجاست ک  حقوق ملی می

پرداخت خسارت ب  مالک فکری یا صاح  حق بتا اصتل حمایتت عتاری از     وابست  کردن 
تر نیز اشتاره شتد،    فور ک  پیش تشریفات مخالفتی نداردی تشریفات ممیوع در برن رمان

تشریفاتی است ک  بر حقوق ماروی یا اصل استحقاق اقامة دعوی مؤثر باشد. بت  عبتارت   
رعایت نکرده استت، نتوانتد دعتوی    دیگر، اگر اساساً صاح  حقی ک  تشریفات خاصی را 

نقض را مطرح کید، اصل حمایت عاری از تشریفات ازبین رفت  استت. اگتر صتاح  حتق     
الوکالت    بتواند اقامة دعوی کید، اما مطالبة بخشی از خسارات مانید رزییة دادرسی و حتق 

بیتد   گذار برن در ب  رعایت تشریفات وابست  شود، با مقررات برن در تعارض نیست. قانون
پتردازد و حتق    رایی بر اصتل حتق متی    گام( نیز ب  اعمال محدودیت )آزمون س  1مادة  1

برداری عادی از اثر در تعارض نیستت   رای خاص و مشخصی ک  با بهره تکثیر را در زمیی 
ستازد. بیتابراین،    کید با استثیا روبرو می  و ب  میافع قانونی مؤلف زیان حیرمعقول وارد نمی

 13نمتتودن حتتق مؤلتتف و ریرمیتتد در بتترن پذیرفتتت  شتتده و در متتادة  پیشتتییة محتتدود
 )جواز آزمون س  گام(. نام  تریپس نیز دوباره تکرار شده است موافقت

نامة تریپس ک  در خصتوص اقتدامات متوقتی     موافقت 44مادة  1این، در بید  بر افزون
توانتد   متی شود ک  فقت  قاضتی    گیرد، تصریح می است ک  در مواقع نقض حق صورت می

رتای تجتاری صتادر     رایی مانید جلوگیری از ورود کاال ب  کانال قراررای الزم را در زمیی 
رتا   توانتد در رمتة زمییت     درد ک  این مقرره نمتی  کید؛ لذا تفسیر ناشی از ماده نشان می

صدق کید و شکل خاصی از جبران خسارت را الزامتی ستازد. بیتابراین در شترایطی کت       
نشتده بت  تشتریفات وابستت  کترد.       توان حمایتت را در آثتار ثبتت    رد، میالزامی وجود ندا

( قلمترو مشخصتی را دربتارة    13( و تتریپس )متادة   1(1ترتی ، اگرچ  برن )متادة )  این ب 
نمایید، اما در خصتوص جبتران خستارت آزادی وجتود دارد؛ چیانکت  در       حقوق مقرر می

رزییة دادرسی، وابست  بت  ثبتت اثتر     الوکال  و امریکا، صدور رأی بر خسارات ناشی از حق
رای شتاخص در ایتن    یکی از پروند (.U.S.C. §§ 412, 505 (2012) 17) پیش از نقض است

عیوان پروژة عظیب در دنیای سییما پیش از  است ک  ب  (Hulk) زمیی ، فیلب معروف رالک
گردد.امتا در ایتن    گیرد و میجر ب  اقامة دعوی می اکران بدون اجازه روی اییترنت قرار می

شتود.   دعوی، ب  دلیل نبود تشریفات ثبتی، خواران سزاوار خسارت کامتل شتیاخت  نمتی   
(p.1081 ,2013 , Matich&Oliar )نام وجتود دارد   ثبت ریکا نظام پیش. در ایاالت متحده ام

ستازی بترای توزیتع تجتاری      نشدة خود را ک  در حال آمتاده  تواند اثر میتشر ک  مؤلف می
نام نماید. در این فرایید، نوع، عیوان، نام مؤلف، تاریخ شروع و افالعاتی از این  است، ثبت

امل خستارات بستت    شود. در این نظام، مطالبة ک قسب ب  صورت برخ  )آنالین( اعالم می
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گتذار امریکتا تتالش     بیابراین قتانون . ) U.S.C. § 408(f) (2012))  17 .نام است ثبت ب  پیش
نامتة تتریپس، از ستویی     گیری از تاب تفسیر مواد کیوانسیون برن و موافقتت  کرده با بهره

اصل حمایت عاری از تشتریفات را رعایتت نمایتد و از ستوی دیگتر از مزایتای تشتریفات        
 .15مید شود بهره

با اعمال اصل حمایت عتاری از تشتریفات،    (.copy left. گسترش نظام کپی لفت )1
یابد و شهروندان بایتد رمتواره مراقت  باشتید کت  در       تعداد آثار قابل حمایت افزایش می

توانتد بت     ای متی  محدودة امن خارک از حمایت قانونی حرکت کیید؛ چراک  رتر استتفاده  
شود و رشد  محور، خالقیت بسیار مهب تلقی می نقض حق میجر شود. اما در اقتصاد دانش

و گسترش خالقیت ب  تعدیل قلمرو حقوق انحصاری نیاز دارد. بت  عبتارت دیگتر، میتافع     
عمومی و احتماالً رفاه عمومی با خالقیت و گسترش مالکیت عمتومی در ارتبتاط استت و    

رتا و ابتکتار در بستتر     این ب  معیای محدود نمودن حقوق مالکیت فکری و نشر خالقیتت 
ای بترای   این شرای ، حقوق مالکیت ادبی و ریری ب  عیوان انگیتزه جامع  خوارد بود. در 
شرط ضروری برای خالقیتت و جز تی از عیاصتر     یابد و در قال  پیش خلق اثر استقرار می

آید. لتذا حمایتت از مؤلفتان در راستتای توستعة فکتری و        شمار می بخش جامع  ب  حیات
حقتوق مالکیتت ادبتی و    کت    گیرد، اما حقیقت آن استت  اقتصادی صورت می –اجتماعی

ای بترای تولیتد استت و     ریری ب  دورة پیش از خالقیت تعلق دارد؛ چ  این نظام انگیتزه 
شود، ردفی ک  نهایتاً در خدمت تعالی اقتصتاد و بتازار    آفرییی ظارر می اساساً برای انگیزه

گیرد و در رمتین راستتا استت کت  بتر دایترة حتق         و شکوفایی علمی و فرریگی قرار می
را با متانع ناشتی از    در این میان، کاربران آثار ناشی از خالقیت گردد. انحصاری افزوده می

شتوند و اگتر بخواریتد ختود میشتأ خالقیتتی باشتید،         برداری روبرو می ممیوعیت نسخ 
بیابراین گسترش حمایت از یک سو و آزادسازی  دستشان از خالقیت پیشین کوتاه است.

آورد ک  در رر حال ب  سود جامع   دیگر، نتایجی را فرارب میبرداری جامع  از سوی  بهره
راندن از جیگ برای دستیابی بت  آزادی، دور از   و مؤلف نیست و در این میان، شاید سخن

ای باشتد کت  رتب     حتل میانت    نمتا بایتد در جستتجوی راه    ایتن متیتاقض   واقعیت نباشتد. 
ازد و از فرفی بخشی از مالکیتت را  مید س آفریییدگان فکری را از میافع مالکانة خود بهره

رسان رر دو گتروه باشتد. بیتابراین واگتذاری بخشتی از حقتوق        ب  جامع  ببخشد تا یاری

                                                 
م تعتداد  1111رای رسیده از دفتر حقوق مالکیت ادبی و ریری امریکا، اگرچ  تا پایان  بیا ب  گزارش .15

گاه ثبت کامتل   شده، ریچ نام ثبت درصد آثار پیش 11رسیده است، اما تقریبا  1181ثبت مقدماتی ب  
ی  رتا  درد ک  گروری از مؤلفان و صاحبان حق در خصوص میتافع و زیتان   شوند و این نشان می نمی

 .(p.1090 ,2013 , Matich&Oliar) نمایید گیری می رعایت تشریفات، با مالحظ  تصمیب
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تواند در راستای ایجاد یک موازنة جدی، کارساز باشد  مالکیت ادبی و ریری ب  جامع  می
 (Kumar,2006,p.2).است 11«کپی لفت»رای این واگذاری  و یکی از راه
رای آزاد، ظاررا خالقیت بدون رعایت  افزار افزار یعیی نرم ر الگورای جدید نرمامروزه د

شود؛ ب  عبارت دیگر، فارغ از نظام حقتوقی، صتاحبان ایتن     نظام حقوقی خاصی ایجاد می
نهیتد. در ایتن الگتو، ماریتت ستاختاری خالقیتت در        مشاحل در میدان خالقیت گام متی 

شترط اساستی بترای     برداری یک پیش نسخ گیرد و  چارچوب رمکاری مشترک شکل می
(. در این شرای ، نشر، استعمال و تتدوین دانتش تتابع    Creative Commons) توسع  است

رو، الگوی جدیتد از بتروز خالقیتت پدیتد      این افزار است. از عرف داخلی جامعة فعاالن نرم
ارتد بتود. در   آید ک  در نهایت از الگوی مقرر در نظام حقوق مالکیت فکری متمایز خو می

حقیقت، مأموریت نظام حقوق مالکیت ادبی و ریری ک  ظهور خالقیتت استت، بتا نظتام     
گردد .پرسش اساسی آن است ک  آیا فرارب نمودن امکانتات   افزار آزاد دچار چالش می نرم

        رتای خاصتی    فتور کلتی، عترف    گفت ، ناقض حقوق مالکان فکری نخوارتد بتودی بت     پیش
        ای وجتود دارد مانیتد آنکت  نترم     انتدرکاران امتور رایانت     نویسان و دستت  رافزا در میان نرم

             کییتتده( قتترار دارد  افزارنویستتان( رکر)اصتتالح افتتزار در تملتتک یتتک )یتتا گرورتتی از نتترم 
. ای توزیع نماییتد  افزار را در جامعة رایان  کیونی مختار رستید ک  اصالحات نرم الکانتو م

(Raymond,2000,pp72-74)رسد ک  مقتررات مربتوط بت  انحصتار بتا       نظر می  رو، ب  این . از
موازات این آزادی، چهرة انحصتاری حتق    عرف خاص این گروه در تعارض قرار دارد.اما ب 

یابد. ب  عبتارت دیگتر، اثتر تحتت نتام       مالکیت ادبی و ریری نیز بر عرف یادشده حلب  می
ن مجاز نیستید ک  نام مالک اصتلی را حتذف نماییتد و    کییدگا اصلی خوارد ماند و اصالح

در رر شرایطی حق حرمت نام مالک اصلی حفظ خوارد شد. در نظام کپی لفت، استفادة 
افزار و ورود او ب  حریب انحصاری پدیدآورنده بر استاس یتک    کییده از نرم گستردة مصرف

                                                 
کار بترد. تتا آن    لی چن وانگ در یک  مقال  ب  1171در می اصطالح کپی لفت را برای نخستین بار  11.

 All)« کلیت  حقتوق محفتوس استت    »م مرسوم بود ک  مؤلفان در آثار ادبی و ریری بر عبارت ریگا

Rights Preserved نمودند، اما ناگهان در بعضی از آثار عبارت جدیدی مشتارده شتد    ( تصریح می
 کترد.  ( تأکیتد متی  All Wrongs Reserved) «کلیت  اشتتبارات محفتوس استت    » کت  بتر عبتارت   

شمستی( در   1351 ةمتیالدی )درت   1171 ةلفت برای نخستین بتار در درت   کپیعبارت ترتی   این ب 
در عالمتت  « C»حرف انگلیستی  زودی  ب  و کار برده شد لف( ب ؤ)حق م« رایت کپی»تقابل با مفهوم 

جایگرین شد. برای مطالعتة   left ةبا کلم Copyrightدر  right ةو واژشد برعکس « ©»لف ؤحق م
 مراجع  نمایید:بیشتر ب  مقال  زیر 

حبیبا، سعید و شاکری، زررا،کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و ریری، فصتلیامة حقتوق   
 .13-111، ص1311، تابستان 1، شمارة 41دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 
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ستوی پدیدآورنتده    ای استت کت  از   عرف شکل گرفت  است، اما مبیای این عترف، اجتازه  
درد؛ بیتابراین،   کییدگان انتقال می گیرد و او بخشی از حقوق خود را ب  مصرف صورت می

کییتدگان نیتز    افزار ب  دیگر مصرف دست شدن رر نرم ب  این یک قرارداد است ک  با دست
فتور   یابد. این مجوزرا اقسام مختلفی دارد، برای نمون  در مجوز جی پی ال بت   انتقال می

رتای   ص، کد میبع باید قابل دسترس و اصالح باشتد تتا بت  ایتن ترتیت  بتروز ابتداع       خا
نمایتد و رترکس کت      مشترک تسهیل و ترویج گردد. این مجوز، انتقال کد را تضمین می

باید از این آزادی برخوردار باشد تتا اثتر   –با تغییر یا بدون تغییر -کید اثری را دریافت می
دریده قرار دارد تا اثتر را   رو باری بر دوش رر انتقال این اید. ازبرداری یا اصالح نم را نسخ 

از رر حق انحصاری آزاد کید؛ چراک  در حیر این صورت، حقوق مالکیتت ادبتی و ریتری    
، 1311گیرد) حبیبا و شتاکری،   رای حیرمجاز قرار می برداری رمچون سدی در برابر بهره

دریتد و   د میبع را در اختیار کاربران قرار میافزاررای میبع آزاد، ک (. سرانجام، نرم11ص 
افزار را مطابق با نیازرای خود سازماندری نمایید.  ب  این ترتی  آنان قادر خوارید بود نرم

برداری، توزیع، مطالعت ، تغییتر یتا اصتالح را      افزاررا ب  کاربران خود اختیار نسخ  این نرم
گذارنتد؛   ید ب  جهان حقوقی نوییی پای میکیید، سپس کاربران با این اقتدار جد  اعطا می

رای ناشتی از گستترش قلمترو انحصتار را      بیابراین، مجوزرای کپی لفت قادر است چالش
ستازی نظتام    کارش و ب  یاری مؤلفان و ریرمیدان آییده بشتابد و این ب  معیای دگرگون
تتدبیر فیتی    حقوق مالکیت ادبی و ریری است. در این استحالة حقوقی ک  ظاررا ً با یک

گردد، امتا   افزار نخست تحت نظام حقوق مالکیت ادبی و ریری توزیع می رمراه است، نرم
 ستازد.   ای را بترای کتاربر فترارب متی     برداری حاکب بر آن، اختیتارات گستترده   مجوز بهره

افزاررا، اکیون مجوز کپتی لفتت در حتال گستتراندن دامیتة ختود در دیگتر         بر نرم )افزون
استت(.   11بتوک  ویکتی  ،18پتدیا  ، ویکتی 17رای مختلفی چون اُپن فتتو  د وبگاهرا مانی زمیی 

بیابراین برای بروز خالقیت نیاز است ک  دامیة آثتار قابتل حمایتت کتارش یابتد و نظتام       
تواند در راستای این ردف مفید بتوده، موجت  گتردد آثتاری کت        مبتیی بر تشریفات می

برداری و استفادة دیگتران بترای    ض نسخ سادگی در معر اند، ب  تشریفات را رعایت نکرده
 تولید آثار جدید قرار گیرند.

 نتیجه
مطابق با اصل حمایت عاری از تشریفات، پدیدآورندگان آثار ادبی و ریتری نبایتد الزامتی    

                                                 
27 . <www.openphoto.net >. 
28 . <www.wikipedia.org>.  
29 . <www.wikibooks.org>.  

http://www.openphoto.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikibooks.org/
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شرط حمایتت داشتت     ب  رعایت ثبت آثار یا ررگون  فرایید تشریفاتی دیگر ب  عیوان پیش
رعایت نکید، بایتد از حتق کتاملی بترای جلتوگیری از       باشید. لذا ررکس ک  تشریفات را

استفادة دیگران برخوردار باشد؛ مگرآنک  آن استفاده تحتت یتک استتثیای قتانونی قابتل      
توجی  باشد. این اصل بازتابی از جایگاه شخصیت پدیدآورنتده در نظتام حقتوق مالکیتت     

ایتن،   وجتود  ستازد. بتا   ادبی و ریری است و اثر را ب  محض ایجاد از حمایت برخوردار متی 
تشریفات قادر است مزایای قابل تتأملی را از جملت  شیاستایی پدیدآورنتده یتا معتامالت       
مرتب  و سرانجام کارش نقض حق را فرارب نماید. در این میان، رعایت نکردن تشریفات 

تواند دسترسی عمومی ب  اثر را تسهیل کرده، زمییة خلق آثار جدیتد و ظهتور    الزامی می
تواند در راستتای ایجتاد    را گسترش درد. بیابراین، تشریفات در نظام حقوقی می خالقیت

توازن میان پدیدآورنده و جامعت  عمتل کیتد و بترای رشتد تولیتد علتب کمتک شتایانی          
باشد.آنچ  در مقالة حاضر ب  آن توج  شده، این است ک  بتازنگری جایگتاه تشتریفات در    

رسان باشتد و در ایتن میتان     ریری کشور یاریتواند برای مسیر علمی و  نظام حقوقی می
تفسیر کیوانسیون برن و مقررات مرتب  مطابق با نیتاز روز و گستترش مجوزرتای کپتی     

تواند نقش مهمی را در راستای پذیرش برخی از تشتریفات مانیتد رعایتت ثبتت      لفت می
 برای دریافت خسارت کامل فرارب نماید.
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