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 و نقشه پديداورنده اجراي وضمانت معنوي حقوق تطبيقي مطالعه
  المان حقوق و المللي بين ،مقررات ايران حقوق در پالن

  
  معصومه ابدالي، دكتر مرتضي شهبازي نيا

  
  
  

  چكيده
ن چه در زمينه اثارمعماري و شناخت حقوق پديد اورنده از عناصر اساس شمرده آ

ضمانت اجراي كاربردي است .اثر معماري  مي شود بحث شناخت در اين حوزه و
،اثري بين المللي است و در جهان اسالم نيز ،اثر معماري كه قابليت حمايت را 
داشته باشد ،از اهميت فراوان  برخوردار است. در قوانين ايران شناخت مبهمي از اثر 

ز نياين معضل در سطح بين المللي ،معماري به چشم مي خورد و با بررسي بيشتر 
ديده مي شود كه همگي ناشي از كمبود پژوهش در حوزه حقوق معماري است .در 
قانون حمايت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان ،حمايت از اثر معماري ذكر 
شده است و به طور كلي ،قوانين و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است .اين نوشتار 

صاصي ،پالن ،به بررسي ضمانت اجرا بر ان است تا در حوزه معماري و به طور اخت
  حوزه را مورد بررسي قرار دهد. بپردازد و كمبودهاي اين

  
  ،نقضعنويكلمات كليدي:پالن،مالكيت فكري،حقوق م

  
  مقدمه- 1

پالن عبارت است از برش فرضي افقي از ارتفاعي كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان از آن ارتفاع ديده و ترسيم شود 
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پالن نمايش تصوير يك  ).135،ص 1379(زمرشيدي،حسين، شود كه به اين نوع پالن تيپ گوينديك پالن ترسيم مي
ساختمان بريده شده بر روي زمين است كه بوسيلة يك صفحة افقي و در ارتفاعي معين انجام گرفته باشد .پالن نمايان گر 

ردي ممكن است قسمت فوقاني اين صفحه را مانند پالن، سقف كاذب نمايش قسمت پايين صفحه برش است ولي در موا
در واقع طبيعت ساختمان ايجاب ميكند كه نقشه هاي اجرايي، تصاويري از باالي آن ).6،ص 1365(ثقفي،محمد جواد ، دهد

هاي مختلف متغير  ارائه دهند.از سوي ديگر ساختمان نتيجه بر روي هم قرار گرفتن تعدادي مصالح است كه در ارتفاع
هستندو بايد آنها را به وسيله برش هايي به موازات صفحه افقي تصوير مشخص نمود .اين برش پالن ناميده مي شودكه از 
بسياري جهات از مهم ترين نقشه هاي ساختمان هستند .به وسيله پالن يك اتود شروع مي شود و اساس طرح بدست مي 

ازه گيري آن است كه نبايد هنگام اجرا توسط مجري طرح از روي نقشه ،اندازه گيري يا ايد .از مهم ترين اجزاي پالن اند
محاسبه شود بلكه بايد اندازه ها مطابق ساختمان منظور شود واندازه ابعاد بر روي نقشه فني ثبت شود در يك جهت قرار 

  عماري متر است .گرفتن براي خوانا بودن نقشه ،حائز اهميت است.واحد اصلي مورد استفاده در م
نماي ساختمان ،نشان دهنده شكل ظاهري و خارجي يك ساختمان است ،تحت عنوان نماهاي ساختمان چهار نماي شمالي 
،جنوبي ،شرقي ،غربي شناخته مي شود .نماها را جز در مواقعي كه نتوان آن ها را در برش مشخص نمود اندازه گيري نمي 

  ا مي گويند .كنند .ديد روي جوانب ساختمان را نم
اگر ساختمان به صورت مجرد نباشد تعداد نماها چهار تا است .ولي در برخي ساختمان ها ،برش هايي الزم است كه حاوي 

.به كار گرفتن ذوق هنري در ترسيم نماهاي ساختمان، نقش )136ص  ،1379(زمرشيدي ،حسين،عناصري از نما باشد 
  كند.مهمي ايفا مي

تري در مورد اي با مقياس بزرگ كه به صورت پالن، برش، نما و يا پرسپكتيو، مشخصات دقيقنقشهنقشه دتايل (جزئيات)، 
  دهد.بندي و ديگر عناصر ساختمان ارائه ميهاي خاص و مهم ساختمان مانند استخوانقسمت

با مقياس كوچكتر شود، ساختمان ساخته شده را هاي بيان نقشه است و با كمك آن ميدر ارتباط با ماكت، كه از روش
مشاهده نمود، مي توان گفت: در حجم ماكت، برش عرضي و عمودي براي جزئيات هر چه بيشتر به وجود آمده است. بررسي 

  مباني عملي ماكت، سبب تفهيم و درك ترسيم اشكال مربوطه از ماكت، نقشه، ساختمان است. 
ء و عناصر آن است. با مراجعه و مطالعه دقيق ماكت، در واقع ماكت، حجم فضاي كوچك شده ساختمان از فضاها و اجزا

  گردد.مطالب تئوري و درك صحيح طرح، ترسيم، اجزاء، ساختمان، ممكن مي
شود در حالي كه سايت پالن، محدوده مجتمع را در پالن، موقعيت محدود زمين كه يك ناحيه مسكوني است مشخص مي

  تواند تشكيل شود. ي، مسكوني، تجاري صنعتي، مجتمع بيمارستاني ميكند. مجتمع از يك ناحيه مسكوني، تجارمعين مي
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  محتوا و معماري-2

معماري عبارت است از بنايي كه محتوا داشته باشد، ايجاد انواع جديد فضاها و در عين حال ايجاد دگرگوني در زمينه 
از جواب گويي به نيازهاي عملكردي يك بنا هايي است كه معماري به عهده دارد. معماري هنر است كه فراتر فرهنگي از نقش

اي دو وجهي است يك وجه آن تمدني و باشد و تجليات فيزيكي معماري با عملكرد انسان مطابقت دارد. معماري پديدهمي
  وجه ديگر آن فرهنگي است. معماري نمود و آينه، تمدن و فرهنگ جامعه است.

هاي معنوي و هنري را به نمايش دهد و وجه تمدني، پيشرفتن ميهاي علمي، تكنولوژي را نشاوجه عملي، پيشرفت 
  گذارد.مي

توجه به كيفيت مايحتاج كه شامل راحتي، ايمني، تنوع، قابليت انعطاف، سبك بادوام، قابل تعمير و نگهداري است و تحليل 
است در ايجاد اثر مطلوب،تاثير ماهيت فعاليت كه شامل فعال يا غيرفعال، آرام يا شلوغ، عمومي، خصوصي يا گروه كوچك 

  گذار است.
مصرف كنندگان يا كارفرما، تخصيص  هاي اصلي برنامه يك طرح، با تجزيه و تحليل نيازهايبه محض روشن شدن ويژگي

شود. فضا توسط چگونگي استفاده از آن ساخته هاي ضروري مختلف آغاز ميمناسب فضاي موجود يا خواسته شده به فعاليت
شود، بر چگونگي طراحي و سازماندهي فضاي داخلي تأثير ها، مناسك سنتي كه انجام ميها، آيينيت فعاليتشده و ماه

هاي فواصل مناسب نامهها، در نظرگيري ضوابط و آيينتوان به ابعاد كاربردي، تعيين فعاليتدر مورد كارايي مي گذارد.مي
تطبيق پذيري مناسب و نورپردازي و ساير خدمات الكتريكي و  اجتماعي، حريم خصوصي مناسب بصري و صوتي، انعطاف و

  مكانيكي اشاره كرد.
در نهايت بايد گفت در اثر معماري به كارگيري هنر، عنصري اساسي است و معمار در كنار استفاده از تكنولوژي به خلق اثري 

  پردازد تا به فضا، معناي كاربردي ببخشد.هنري مي
  اريمالكيت فكري و اثر معم-3

اثر معماري با مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي مرتبط مي باشد.در نظام مالكيت ادبي و هنري اثر معماري مورد 
  حمايت قرار گرفته است.

  حقوق مالكيت فكري-3-1
(مير  حق در لغت به معناي راست و درست ، ثابت ، ضد باطل ، يقين و عدل ، نصيب و بهره آمده است

حق عبارت است از توانائي كه انسان و يا شخص بر چيزي يا برشخصي ديگر داشته  ).19ص،1390حسيني،حسن،
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مي توان حق را قدرتي دانست كه از طرف قانون به شخصي داده شده در  )1ص،1370(جعفري لنگرودي،محمد جعفر،باشد.
 اين معني حق ، داراي ضمانت اجرا است.

اع ،امور فكري مربوط به ادبيات ، علوم ، هنر ، خواه بصورت لفظي باشد ، حق مالكيت فكر ، حق انحصاري استفاده از اختر
خواه به صورت كتبي، خواه به صورت گرافيك ( تصوير، نقشه، خطوط) و تجسم و امثال آن و نيز هر چيزي كه با يك روش 

حق انحصاري گفته شده علمي تهيه مي شود به شرط آن كه معرف شخصيت فكري پديداورنده آن باشد و حق مالي ناشي از 
واژه حق به معناي عدالت نيز استعمال شده  )224ص،1378جعفري لنگرودي،محمد جعفر،( را چنين تعبير كرد.

  )34ص،1385(كاتوزيان ،ناصر ،است.
، در واقع ،حق قدرت يك انسان مطابق قانون بر انسان ديگر يا بر يك مال يا بر هر دومي باشد ، اعم از اين كه مال مذكور  

  )15،ص1370(جعفري لنگرودي،محمد جعفر،مادي و محسوس باشد يا نباشد. 
براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق براي هر كسي ، امتيازاتي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي 

  )13،ص 1385(كاتوزيان ناصر،به او مي بخشد. 
طة حقوقي مرتبط با دارنده حق است كه وضعيت تصوري بين دارنده حق و دارنده حق يكي از اركان حق مي باشد و راب 

  موضوع آن مي باشد . دارنده حق عيني ، حق تعقيب نسبت به مال خود را دارد.
دارنده حق ، كسي است كه نسبت به شيء خارج حق مالكيت دارد. حق مفهومي بسيط است و براي آنكه در خارج موجود  

ه باشد كه بين آنها رابطه حقوقي اعتبار گردد و قوه مادي از آن حمايت گردد بايد دو طرف داشت
حق ويژگي هايي دارد مانند قابليت اسقاط از طرف شخص امكان نقل و انتقال به واسطه . )4،ص 1368(امامي،حسن،نمايد

  ).256ص ،1374(محقق داماد،مصطفي،انتقال قهري ،يا ارادي و امكان تعهد عليه آن .
 ،جعفري لنگرودي،حقي است كه به موجب آن،افراد، بتوانند به نفع خود سلطة مالكانه بر اموال داشته باشند. مالكيت شخصي

قانون مدني ، مي توان گفت، مالكيت به مالك اين حق را مي دهد كه هر گونه  30طبق ماده  )599ص ،1378محمد جعفر،
نا شده باشد. به طور كلي ، مالك مي توان تصرفات اصالحي، انتفاعي را از ملك خود ببرد مگر آنچه به موجب قانون استث

استيفايي و ناقله داشته باشد. در رابطه با انحصاري بودن، مالك حق دارد به طور انحصاري از مال خود بهره مند شود و از 
 31وان به ماده تصرفات ديگران در آن جلوگيري نمايد هر چند كه تصرف غير، هيچ  گونه ضرري متوجه مالك نكند. مي ت

قانون مدني اشاره كرد برابر اين ماده : هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم 
  مالكيت حقي مطلق و انحصاري مي باشد ) 49،ص 1389پارساپور،محمد باقر،(قانون
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ين مادي نيست بلكه فعاليت فكري كلمه مالكيت براي پاره اي حقوق كه همانند حقوق عيني است ولي موضوع آن شيئي مع
مالكيت فكري ) 21ص 1391،برگرفته:ميرحسيني ،حسن،168، ص1379( صفايي،حسين، انسان است ، به كار مي رود.

وصفي است بر توانايي فرد به فكر كردن در يك روش  Intellectualاست كلمه  Intellectual propertyمعادل واژه 
گيري اين توانايي داللت مي كند اين سنخ از حقوق به اين اعتبار كه موضوع آنها، ابداع و منطقي و شناخت اشيا و يا به كار

مالكيت حاصل آزادي انسان در كار و فعاليت است  .انديشه انسان است، حقوق معنوي مي گويند
علوم سياسي دانشگاه ، دانشكده حقوق و 44،دوره 66(كاتوزيان،ناصر؛پيلوار،رحيم،مقاله مالكيت و آزادي،فصلنامه حقوق،ص 

آثار معماري متحمل است كه مجموعه اي ازآثار قابل حمايت باشد كه هر كدام ، مستقالً شرايط خاصي را  جهت ). تهران
حمايت در بر گيرد. بررسي شرايط حمايت در واقع در حوزه ادبي هنري مالكيت فكري صورت مي گيرد زيرا اثر معماري طبق 

اخلي و قوانين مالكيت فكري ساير كشورها در حوزه ادبي و هنري مالكيت فكري قرار دارد. مستبط كنوانسيون برن و قوانين د
قانون حمايت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان ، اثر مورد حمايت بايد ابتكاري و اصيل باشد.واژه ابتكار در  2و  1ماده 
پيش نويس اليحه قانون جامع در تعريف اصيل آورده  20ه ماد 1ذكر گرديده است بند 5،8،9،10،11،12در بند هاي  1ماده 

است :هر آن چه كه بدون تقليد از ديگري ،از خالقيت خود پديد اورنده ناشي شده باشد هر چند از لحاظ موضوع يا محتوا 
با اصالت،  در ارتباط )75،ص1375هنري دانست (صفايي،حسين، جديد نباشد .اصالت را مي توان از شروط حمايت از اثر ادبي

، اصيل ( ابتكاري ) بودن يك نرم افزار نشانه يك آورده فكري يعني  pachotعليه  Bablot Mailler wittدر دعواي    
 Bablot Mailerيك تالش شخصي كه فراي منطق اتوماتيك و الزام آور باشددر نظر گرفته شده است ( دعواي 

Wittعليهpachot، مجله  1986مارس  7،هيات عمومي ديوان عالي كشورExpertises 82شماره(  
از اين دو نظر ، مي توان به   در صورت اعتراض به اصالت نرم افزار پديدآورنده بايد جنبه ابتكاري اثر خود را به اثبات رساند.  

اثري جديد  اهميت آن و جايگاه ويژه اصالت در حقوق مالكيت ادبي هنري رسيد. اگر آفرينه اي از نظر نوعي و عرفي يا كلي ،
و نو ، نباشد ولي شخصيت صاحب اثر در آن متبلور گرديده باشد، چنين اثري يك اثر اصيل خواهد بود. اصالت با بديع و 
جديد بودن متفاوت است. در اثر اصيل ، شخصيت پديد آورنده تبلور دارد. اگر دو اثر جديد نباشند ولي در آنها شخصيت 

در تفسير   ت دارد. عده اي از حقوقدانان ابتكار را معيار اصيل بودن آفرينه فكري مي دانند.پديدآورنده حضور داشته باشد اصال
اصالت اثر مي گويند : وقتي پديدآورنده در آفرينه و پديدة ذهني خود ، ابتكار به خرج مي دهد در حقيقت از استعداد و 

اساس حمايت قانوني از آفرينة يك مؤلف ، ابتكاري است شخصيت خود چيزي به آن افزوده و يا به آن پيوند زده است. پايه و 
  )97،برگرفته:امامي، اسدا...،حقوق مالكيت معنوي،ص292( سنهوري،عبدالرزاق،الوسيط،ص كه به خرج داده است.
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نظر از ديدن دو اثر كه از هم كپي شده ، تفاوت احساس از ديدن آنها ايجاد نمي شود. عده اي از حقوقدانان ، معتقد به اين 
در مورد ابتكار هستند كه موضوع اثر فكري الزم نيست كامالً جديد و ابداعي باشد اما در ارائه مطلب و موضوع فكري بايد 
ابتكار به كار رود و اثر پديده آمده به عنوان پديدة اصيل تلقي شود. اگر تالش فكري و ذهني از حالت ذهنيت و ايده خارج 

ر يابد ، اين ظهور در همه آفرينش هاي ذهني يكسان نخواهد بود و ظهور آثار معماري مي شده و در عالم خارج از ذهن ظهو
تواند در اثر معماري ساخته شده مانند بنا، كشتي، پل ، در نظر گرفته شود در مورد طرح ها و نقشه ها، پالن ها ، اثر نهايي 

است. ظهور تالش هاي ذهني در زمينه معماري در فرم  مي تواند مورد ظهور آثار معماري در نظر گرفته شود كه امري بديهي
سه بعدي ( ساخته شده ) يا دو بعدي (طرح نهايي ) مي تواند در نظر گرفته شود. آثار فكري محصول تالش ذهني خالق و 

تي در ابداعات اصيل و انديشه متفكرانه است كه به هر شكل مي تواند ظهور يابد با توجه به پيشرفت تكنولوژي ، محدودي
  نحوه ابراز نمي توان قائل شد.

بيان مصاديق ابراز جنبة تمتيلي دارد نه حصري . البته در حال حاضر، ظهور آثار معماري ، به صورتي كه بيان شد مي باشد 
ولي در آينده مي تواند ظهوري ديگر داشته باشد. منظور از ظهور، روشن شدن اثر فكري است كه از انديشة محض خارج 

  به بيان رسيده باشد.شده و 
يك ايده معماري صرف حضور ذهن معمار ، به وسيله كپي رايت حمايت نمي شود. ايده اساس خلق يك اثر است با اين حال 
نمود اصيل كه بر اساس آن ايده ايجاد مي شود. قابل حمايت است . حمايت شامل كپي رايت، نمودهاي عيني ، و نه ايده، 

. حمايت از مالكيت ادبي و هنري شامل )TRIPS Agreement,9(2) ( اهيم رياضي خواهد بودرويه، روش هاي اجرايي، مف
   )wct.(آثاري با نمود خارجي مي گردد 

حقوق معنوي بخشي از حقوق پديدآورندگان آثار فكري است كه اساساً جنبه مالي و اقتصادي ندارد و وابسته به شخصيت 
  پديدآورنده است.

كند، بلكه صرفاً از شخصيت وي در صورتي كه در قالب يك اثر تجلي يافته مادي پديدآورنده دفاع نميحقوق معنوي از منافع 
  كند.باشد حمايت مي

در نظام حق مؤلف مصاديق حقوق معنوي شامل حق افشاء حق سرپرستي، حق تماميت اثر، حق عدول يا استرداد براي  
  پديدآورندگان آثار فكري شناخته شده است.

مكرر كنوانسيون برن حقوق معنوي پديدآورنده اثر ذهني را متعلق به اشتهار و شخصيت و شرافت دانسته است. در  6ماده  
اند كه حق ادعاي تأليف و پديدآورنده اثر، حق حرمت اثر يعني حق اعتراض به هر تحريف، مكرر اعضا مكلف شده 6ماده 
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هين آميز نسبت به اثر كه باشهرت و اعتبار مؤلف منافات داشته باشد ها و يا هر عمل توتغيير در معنا، حذف بعضي از قسمت
  را براي مؤلف در نظر گيرد.

هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي، اعضاي سازمان تجارت جهاني، حقوق يا موافقت نامه جنبه 9به موجب قسمت اخير ماده  
يا حقوق ناشي از آن را ندارند. كشور عضو سازمان مكر كنوانسيون برن  6تكاليفي در خصوص حقوق اعطايي به موجب ماده 

نامه، الزامي به مقرر نمودن حقوق معنوي در قوانين داخلي خود ندارند. اگر كشور تجارت جهاني به موجب مقررات موافقت
ه مكرر كنوانسيون خواهد داشت چون مقررات موافقت نام 6مذكور عضو اتحاديه برن باشد چنين الزامي بر اساس ماده 

توان دعاوي راجع به نقض حقوق معنوي را در هيأت دهد و نميتعهدات اعضاي كنوانسيون در قبال يكديگر را كاهش نمي
در مورد اثر معماري، تغيير در اثر از قبيل ). 263،ص1393(ميرحسيني،حسن،حل دعاوي سازمان تجارت جهاني مطرح نمود 
ه شرطي براي ديگر استفاده كنندگان قانوني مجاز است كه مالحظات فني يا بازسازي يا تغيير آن، بدون رضايت پديدآورنده ب

  )12(پيش نويس اليحه قانون حمايت،ماده  نحوه استفاده از آن چنين اقتضا نمايد
حقوق معنوي پديد آورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است. در صورت انتقال حقوق مادي، انتقال 

. در قوانين ايران غير قابل انتقال )11(همان،ماده برداري از اثر، نام پديدآورنده را ذكر نمايداست به هنگام بهرهگيرنده موظف 
هاي حقوق معنوي دانسته شده است. به منظور تأمين و حفظ حقوق معنوي بودن و محدود به زمان و مكان نبودن از ويژگي
لكيت معنوي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و قوه قضائيه تهيه و و مادي مؤلفان، مخترعان اليحه قانوني ثبت ما

  تدوين نموده و به هيئت دولت ارائه دهند و اين اليحه شامل كليه حقوق معنوي از جمله حق اختراع و تأليف شود. 
. حقوق معنوي در دوره رفتاي مصداقي از راهكارهاي اجرايي ارتقاعي علم و فناوري در ايران به شمار ميچنين مصوبه

زندگي پديدآورنده قابل انتقال نبوده و بعد مرگ پديدآورنده به ترتيب با وصي يا ورثه خواهد بود. پديدآورنده عالوه بر حقوق 
باشد. حق حرمت نام پديدآورنده مادي، حتي در مواردي كه وي ديگر مالك حقوق ياد شده نيست، داراي حقوق انحصاري مي

ستوار است كه تنها پديدآورنده، حق دارد به هنگام چاپ يا هرگونه استفاده ديگر از اثر، نام واقعي يا مستعار بر اين اساس ا
خود را را بر روي اصل يا نسخه آن به صورت آشكار و به هر روش ممكن درج يا از درج آن خودداري كند. در مورد حق 

اعتراض به هرگونه دخل و تصرف تحريف يا ديگر تغييرات در محتوا،  حرمت اثر، تنها پديدآورنده حق انجام و يا جلوگيري يا
  شكل، عنوان يا نشانة ويژه اثر بدون كسب اجازه از او را دارد.

باشد. در مورد اثر مشترك، در حق افشا عمومي اثر، حق تصميم گيري نسبت به نخستين انتشار اثر تنها با پديدآورنده مي 
ه رضايت تمامي پديدآورندكان اثر مشترك است، مگر اينكه عدم رضايت شريك غير متعارف هرگونه تغيير در اثر منوط ب

باشد كه در اين صورت، دادگاه حكم مقتضي را صادر خواهد نمود، با وجود اين، نسبت به دعواي نقض حق هر كدام از 
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ر جمعي، اثر ناشي از سفارش و اثر پديدآورندگان مشترك به تنهايي حق اقامه دعوا را خواهند داشت. حقوق معنوي در اث
ناشي از استخدام متعلق به اشخاص حقيقي پديدآورنده آن است. با وجود اين، در اثر جمعي شخصي كه اثر به ابتكار و با 

  مديريت او پديد آمده، نسبت به مجموع اثر، حقوق معنوي جداگانه دارد.
ي در صورت تجاوز به حقوق معنوي عنوان شاكي خصوصي در صورت فقدان وصي و ورثه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

خواهد داشت و اگر اشخاص ياد شده نسبت به افشاي اثر اختالف داشته باشند، دادگاه با توجه به مصالح پديدآورنده، حكم 
  مقتضي را صادر خواهد نمود.

د از وفات اعالم نموده باشد، موارد فوق اگر پديدآورنده در زمان حيات خود، عدم رضايتش مبني به افشاي عمومي اثرش را بع
ندي از حقوق معنوي را ماي به طور مطلق بهرهماده اول قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه .گردداعمال نمي

براي پديدآورنده به رسميت شناخته است و در صورتي كه هرگونه تغيير يا اصالح اثر با حيثيت و يا شهرت پديدآورنده، 
 باشد.شود. حقوق معنوي وابسته به پديدآورنده ميمنافات داشته باشد از حق سرپرستي اثر و حق احترام به اثر، حمايت مي

قانون مالكيت فكري آلمان به حقوق معنوي پديدآورنده پرداخته است. حق نشر، شناسايي سمت، تحريف ، 14، 13، 12ماده 
اثررا، از حقوق معنوي پديد آورنده دانسته است. پديدآورنده حق دارد در خصوص انتشار اثر خود و نحوه آن تصميم گيرد. و 

د در خصوص اين كه اثر نشاني از او داشته باشد يا نه و تواناز حق شناسايي به عنوان پديدآورنده برخوردار است و مي
چگونگي آن تصميم گيري كند. حقوق معنوي محدود به مكان نبوده و اين حقوق در تمام كشورهايي كه خواستار چنين 

 گردد. حق مقابله با انتساب خالف واقع، حقي است كه هر شخص حق دارد با انتساب نادرست وحمايتي هستند اعمال مي
قانون كپي رايت  84) و ماده 1956قانون كپي رايت انگلستان ( 46خالف واقع يك اثر ادبي و هنري و به مقابله برخيزد ماده 

) به اين امر تأكيد دارد. حق انتساب نادرست اثر و حق محرمانگي به عنوان حقوق معنوي در نظام حق 1984انگلستان (
  مؤلف شناخته نشده است.

نادرست اثر هر چند بخشي از دكترين فراسوي اعتقاد به حمايت از آن به عنوان حق معنوي احترام به در خصوص انتساب  
تواند به عنوان شناسد و مياثر را دارد ولي دكترين جديد و رويه قضايي آن كشور چنين انتسابي را به عنوان حق معنوي نمي

انت اجراي قانوني واقع گردد. الزام پديدآورنده توسط قرارداد لطمه به حيثيت و شهرت افراد و تحت قواعد عمومي موضوع ضم
  شود.به استفاده از نام مستعار يا عدم ذكر نام نقض حق سرپرستي شمرده مي

سازد. در حق سرپرستي، پديدآورنده ذكر نام پديدآورنده امكان ايجاد غير مادي بين پديدآورنده و مخاطبان اثر را فراهم مي 
  رش را مشخص كرده و حق دارد اثرش را با نام مستعار افشا نموده يا از ذكر نام خودداري كند. رابطه خود با اث
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برداري حق احترام به اثر بايد مورد توجه قرار گيرد و شكل و روح اثر حفظ گردد و هرگونه تغيير با در قراردادهاي بهره 
اين قانون  26اين حق به رسميت شناخته شده و در ماده  ،1348قانون حمايت  19موافقت قبلي پديدآورنده باشد. در ماده 

گردد، در صورت امكان، اثر را پس نقش ممنوعيت جرم انگاري شده است. پديدآورنده حق دارد، زماني كه اثر تحريف مي
  گرفته و اصالحات الزم را در آن بدهد.

دهد كه اصالحات الزم را در آن ايجاد كند. ورنده ميتحريف در ساخت بنا، طراحي و پالن، نقشه يا ماكت اين حق را به پديدآ
مكرر كنوانسيون برن، زمان دوام حقوق مزبور را پس از مرگ پديدآورنده تا زمان  6در ارتباط با مدت حقوق معنوي، ماده 

شده، در داند و به كشورهاي عضو اين اختيار داده سال بعد از مرگ پديدآورنده است، مي 50اعتبار حقوق اقتصادي كه 
دانند، به همين ترتيب ادامه دهند. صورتي كه، طبق قوانين داخلي خود، مرگ پديدآورنده را موجب ختم، حقوق معنوي مي

 p100، D. A. Wein( باشددر انگلستان غير از برخي استثنائات، مدت اعتبار حقوق مذكور معادل عمر حقوق مادي مي

stein 1987( ت است كه در زمينه منع هرگونه تغيير در اثر، تنها تغييرات و اقداماتي ممنوع توجه به اين نكته حائز اهمي
  گردداست كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر مي

قانون ايران به طور مطلق هرگونه تغيير را در اثر ديگران منوط به اجازه پديد آورنده نموده است. در ارتباط با انهدام اثر، به  
اند. در قانون اياالت متحده آمريكا، انهدام اثر هاي حقوقي نظرات متفاوتي ارائه كردههاي قضايي، نظاموني و رويهلحاظ قان

هايي وجود دارد كه هاي قضايي، پروندهبيني نشده ولي در رويهممنوع بوده و در قانون مالكيت فرانسه، چنين ممنوعيتي پيش
  حكم به جبران خسارت شده است.

قانون  19لستان پيرامون موضوع،در رويه قضايي اشاره اي نشده، قانون ايران نيزدر اين باره ساكت است. فقط در ماده در انگ 
به ممنوعيت هرگونه تغيير يا تحريف اشاره نموده است. در اين  1348حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ايران 

  استناد نمود.  توان به قواعد عامزمينه، در صورت وقوع نقض مي
اي هر كس مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه

تمسك به قواعد عام  باشند.وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل مي
  اقع مي گردد.حقوقي در اين زمينه مفيد و

با توجه به قلمرو حقوق معنوي كه شامل حق ذكر نام و مشخصات الزم مؤلف يا پديدآونده اثر و حق نشر يا عدم نشر كه در 
زمان حيات پديدآورنده، حق انحصاري وي است بعد فوت پديدآورنده اثر، حقوق معنوي آن به هيچ كسي منتقل نخواهد 

برداري مادي اثر ود را يا حذف نام پديدآورنده آن را ندارد و در عين حال كه حق بهرهيعني ورثه حق انتشار اثر به نام خ
  فكري مورث از طريق نشر و پخش دارند، حق تغيير و تحريف اثر و استرداد آن را نخواهند داشت.
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شهرت و اعتبار كند حق حفاظت و پاسداري حريم معنويت و آنچه به ورثه يا موصي لهم و يا ديگران انتقال پيدا مي 
  )247،ص1386( امامي، اسدا...، .باشدپديدآورنده اثر است و انتقال حقوق معنوي به مفهوم عرفي و عمومي نمي

پيش نويس اليحه جامع حمايت از حقوق مالكيت  120ضمانت اجراي نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري آثار معماري ماده 
المللي و اجرا، مقرراتي دارد كه در مجموع هماهنگي بسياري با موازين بينادبي و هنري و حقوق مرتبط در رابطه با قلمر

ها در ايران است يا آثاري كه براي نخستين بار در ايران منتشر دارد. آثار پديدآورندگاني كه تبعه ايران هستند يا اقامتگاه آن
روز از تاريخ انتشار نخستين در  30اكثر ظرف مدت شوند و يا آثاري كه براي اولين بار در كشور ديگري انتشار يافته و حدمي

اند و ساير آثار اند، بدون توجه به تابعيت يا اقامتگاه پديدآورندگان آن آثار، آثار معماري كه در ايران بنا شدهايران منتشر شده
ه شرط اصالت، قابل حمايت هاي واقع در جمهوري اسالمي ايران، بهنري به كار رفته در بناهاي واقع در ايران و ديگر سازه

  )252،ص 1391( ميرحسيني، حسن، هستند
   ضمانت اجراي كيفري-4

ها، پالن و نقشه و يا ايجاد بنا يا اثر معماري به گيري بدون اجازه پديدآورنده از طرحتواند، بهرهنقض حق در اثر معماري مي
ن جزئي باشد كه، سبب اشتباه استفاده كنندگان از اثر معماري ها آن چنانحوي كه كامالً شبيه اثر پديد آورنده بوده يا تفاوت

و گمراهي آنان گردد. مقررات حقوق ايران ناظر بر ضمانت اجراهاي كيفري به ضمانت اجراهاي حقوق مادي و حقوق معنوي 
 گردد.تقسيم مي

  بررسي حقوق ايران-4-1

ر كرده كه هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان چنين مقر 24و  23ماده 
مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد آورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديد 

نيز به مقررات مشابه  24آورنده، نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 
ها و ابزار بيني نموده است. براي تحقق جرم، تكثير يا نشر حتي يك نسخه كافي بوده و روشدر خصوص اثر ترجمه، پيش

تكثير اهميت ندارند، همچنين براي تحقق جرم ضروري نبوده كه متهم يا مرتكب از تكثير به نفع خود استفاده كند. عنصر 
كثير و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پديد آورده است و اعمال مقدماتي مانند خريد ابزارهاي عمومي مادي در هر دو جرم، ت

، 23تكثير و توزيع قابل مجازات نيستند. وجود سوءنيت مجرمانه در اين جرائم ضرورت داشته، عبارت عالماً عامداً در ماده 
توانند پديد آورندگان، صاحبان ت گرفته باشد. شاكيان جرائم ميكند كه عمداً چنين عملي بايد صوراين مطلب را تأييد مي

حقوق، قائم مقام، انتقال گيرنده حقوق مادي باشد. كساني كه نام و عنوان و نشان ويژة اثر را براي اثر ديگري از همان نوع يا 
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ه حقوق معنوي نيز پرداخته، طبق ماده كه ب 20، 19، 18، 17مانند آن به ترتيبي كه الغاء اشتباه كند به كار برند، نقض مواد 
قانون وصول برخي از  3ماده  2منجر به حبس تأديبي ناقض از سه ماه تا يك سال خواهد شد. مطابق بند  1348قانون  25

، هر گاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه 1373درآمدهاي دولت مصوب 
 30ه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال، دهد. در ماده مخير است ك

نموده در خصوص اشخاصي كه براي فرار از كيفر  1348قانون  23اي به ضمانت اجراي در نظر گرفته شده در ماده نيز اشاره
برداري يت پديد آورنده يا قائم مقام او چاپ كرده يا ضبط يا تكثير يا بهرهبه تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را بدون رضا

  نمايند.
، به 6در واقع به نوعي، مسئله ضمانت اجرا تكرار شده است. در قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي در ماده 

رت وجود موارد فوق، در مورد اتباع ساير كشورها هاي مذكور را در صووجود عهدنامه يا معامله متقابل اشاره كرده و حمايت
  توان در مورد اثرهاي معماري نيز چنين حمايتي را در نظر گرفت.جاري دانسته، با وحدت مالك مي

اين  3، 2، 1شرط در نظر گرفته شده مواد  2تكرار شده و  1348قانون  23همين قانون، ضمانت اجراي ماده  7در ماده 
كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر شود. نكته  3شياي مذكور در ماده قانون عمل نشود و ا

برداري يا تكثير ، لزوم اجازه صاحبان حق يا توليد كنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني جهت نسخه3و  2و  1مشترك مواد 
 50ميليون تا  10ماه و جزاي نقدي از  6روز تا  91اي، حبس از نهافزارهاي راياقانون حمايت از نرم 13باشد. ماده و ... مي

افزارهاي قانون حمايت از نرم17و  2آيين نامه اجرايي مواد  17بيني نموده است ماده ميليون را عالوه بر جبران خسارت پيش
برداري كرده و اثر را منتشر ز اثر بهرهاي چنين آورده كه اشخاصي كه با علم و اطالع از عدم رعايت حقوق پديد آورنده ارايانه

شوند. قيد علم و اطالع نشانگر آن است كه اگر نقضي بدون اطالع ناقض يا عرضه كنند ناقض حقوق پديد آورنده محسوب مي
شود ولي در صورت بروز خسارت، جبران ضروري است. خريد و فروش اثر تكثير يا غير عمد صورت گيرد جرم محسوب نمي

توان ور غير مجاز، ممنوع دانسته شده، حتي به كارگيري از نسخة تكثير شده غير مجاز، جرم شناخته شده كه ميشده به ط
  برداشت نمود. 19از ماد 

توان كنند ميقانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي، بصري فعاليت غير مجاز مي 3ماده  6تبصره  1از تبصره 
ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و گردد كه داراي صحنهه به آثاري اطالق ميتعريف مبتذل را برداشت نمود ك
گيري كند. آثار معماري در زمينه طرح و اثر ساخته شده نبايد به نوعي معناي ابتذال را القاء اخالق اسالمي را تبليغ و نتيجه

توان چنين برداشتي نمود كه رابطه زوجيت قانون نيز مياين  6گيرند. در ماده كند. در اين صورت مورد حمايت قرار نمي
قانون تجارت الكترونيك در زمينه تكثير و عرضه و نشر  74باشد. ماده مانع اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير اثر مبتذل نمي
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ظر گرفته است. و نقض حق تصريح شده مؤلفان، مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي پنجاه ميليون ريالي را در ن
بيني نموده كه هر كس، حقوق مادي يا پيش نويس اليحه قانون جامع، پيش 127در زمينه ضمانت اجراي كيفري ماده 

ميليون  50سال يا پرداخت جزاي نقدي از  3ماه تا  6معنوي مورد حمايت اين قانون را با علم و عمد نقض نمايد به حبس از 
ازات محكوم خواهد شد مگر اين كه مجازات عمل طبق مقررات ديگر شديدتر باشد كه در ميليون ريال يا هر دو مج 500تا 

اين صورت مجازات شديدتر اعمال خواهد شد. دادگاه ميزان مجازات را با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر دعوا به ويژه اهداف 
ت جرائم فوق در صورتي كه جرم از نوع كند. مجازاتجاري عمل و ميزان منافع كسب شده ناشي از نقض حق تعيين مي

ميليون ريال افزايش  900ميليون تا  90سال و پرداخت جزاي نقدي از  5جرائم سازمان يافته باشد به حبس از يك سال يا 
شود و مرتكب به حداقل مجازات خواهد يافت. شروع به ارتكاب جرائم فوق و همچنين معاونت در آنها نيز جرم محسوب مي

تواند عالوه بر مجازات گردد. هرگاه متخلف از اين قانون، شخص حقوقي باشد، دادگاه ميموارد فوق محكوم مي مقرر در
هاي زير محكوم نمايد: شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او بوده شخص حقوقي را نيز حسب مورد به مجازات

ها كه هاي شخص حقوقي و يا آن بخش از فعاليتمام فعاليتتعليق موقت يا دائم ت - 2جزاي نقدي مذكور در مواد فوق  - 1
شود. نقض هاي نقدي مقرر هر سه سال يك بار متناسب با نرخ رسمي تورم تعديل ميمتضمن نقض حق بوده است. مجازات

جازات سال از محكوميت قطعي و اجراي آن، مجدداً حقوق مورد حمايت اين قانون را اگر نقض كند، تشديد م 5كننده ظرف 
پيش نويس اليحه قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت  ( .دو برابر ميزان مجازات مقرر در قانون، در نظر گرفته شده است

اين پيش نويس، مقرر شده كه هرگاه دادگاه حقوقي بر اساس  134در ماده )133 - 127ادبي و هنري و حقوق مرتبط، مواد 
مي اتخاذ نكرده باشد، دادگاه عمومي رسيدگي كننده به امر كيفري، عالوه بر ي مدني، تصمي مواد مربوط به ضمانت اجرا

  هاي اجرايي مقرر در مواد مذكور را اعمال خواهد نمود.هاي كيفري، تدابير و ضمانتمجازات
ا طرح تر، در نظر گرفته شده است. در ارتباط بدر واقع بحث ضمانت اجرا، در پيش نويس كامل تر و در عين حال كاربردي

دعوا توسط ورثه در صورتي كه تخلف يا تجاوز به حقوق مادي يا معنوي در زمان حيات پديد آورنده يا منتقل اليه حقوق 
مادي صورت گرفته و صاحبان حق، اقدام به طرح دعوا يا شكايت نكنند قانون در اين زمينه ساكت است ولي با توجه به اين 

كند و حفظ حقوق معنوي دارد، مانند ساير دعاوي مالي به ورثه قهراً انتقال پيدا ميكه تجاوز عليه حقوق مادي ارزش مالي 
يابد مگر آن كه جنبه كيفري آن مشمول مرور زمان شده مورث نيز حق ورثه است كه اين حق نيز به ورثه قهراً انتقال مي

حمايت از حقوق مادي قابل انتقاد بوده و باشد. سلب حق شكايت ورثه در برابر تجاوز به حق معنوي مؤلف با انقضاء مدت 
  شود.چنين تجاوزي، تجاوز به حيثيت ورثه محسوب مي
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هاي عمومي و انقالب، از طريق دادسرا قانون تشكيل دادگاه 27/7/81اصالحي  3رسيدگي به جرايم و امور كيفري برابر ماده 
  ).276،ص 1386اسداهللا،(امامي،گيرد.و با صدور كيفرخواست در شعب دادگاه كيفري صورت مي

  

  حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي- 5

  در زمينه ضمانت اجراها مطالعه قوانين كشورها و بررسي اسناد بين المللي مرتبط ضروري است.

  هاي تجاري حقوق مالكيت فكرينامه جنبهموافقت-1- 5

هاي قابل اعمال را حداقل در قبال اعمال اتهاي عضو، آيين دادرسي كيفري و مجازمقرر داشته، دولت 5ذيل بخش  61ماده 
 گيرد پيشهاي تجارتي يا سرقت منجر به صدمه به حق مؤلف را كه با اهداف تجاري صورت ميسازي عالمتمنجر به شبيه

بيني  هاي پيشبيني خواهند كرد. ضمانت اجراها شامل حبس، جزاي نقدي كافي و بازدارنده خواهند بود كه با سطح مجازات
شده براي جرائم از حيث اهميت آنها متناسب باشد. در صورت ضرورت، ضمانت اجراهاي قابل اعمال شامل توقيف، ضبط، 

  اند خواهند شد.انهدام كاالهاي حاصل از جرم و تمام اسباب و وسايلي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته
  
  wct)معاهده وايپو راجع به حق مولف(-2- 5

راها به طور كلي مطرح شده است. تحت عنوان مقررات مرتبط با ضمانت اجراهاي حقوق مقرر داشته ضمانت اج 14در ماده 
هاي حقوقي خود، تدابير ضروري به منظور اجراي معاهده حاضر اتخاذ كنند شوند با رعايت نظامكه كشورهاي عضو متعهد مي

بر الزام به رعايت حقوق مقرر در اين معاهده باشد به هاي ناظر اي عمل خواهند كرد كه قوانين آنها حاوي روشو به گونه
تواند به اين حقوق آسيب رساند ممكن سازد و از جمله شامل نحوي كه اقدامات مؤثر در مقابله با هر گونه عملي را كه مي

ه متضمن توصيه تدابير خاص به منظور ممانعت فوري از هر گونه آسيب و نيز اجتناب از صدمات بعدي باشد. در واقع اين ماد
  ).383،ص1388(زركالم،ستار، جهت تدوين ضمانت اجراها اعم از حقوقي يا كيفري است

  قوانين آلمان-3- 5

شود. در شروع به جرم اعمال ناقضانه مانند درج غير قانوني عنوان پديد آورنده، جرم محسوب مي 107در بند پ ماده 
شده كه چنانچه مجرم اهداف تجاري داشته باشد مجازات زندان از سه  آورده 108برداري تجاري غير قانوني در ماده بهره
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اين قانون تعقيب كيفري را منوط به شكايت  109گيرد. ماده سال به پنج سال افزايش يافته يا جزاي نقدي به آن تعلق مي
  ..از سوي وي را توجيه كنددانسته مگر اين كه دادستان بر اين اعتقاد باشد كه منفعت عمومي خاصي شروع به تعقيب جزايي 

  
  منابع
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