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  الملل بين حقوق و سالمت حوزه در معماري با مرتبط اثار ترجمه مختصات
  معصومه ابدالي

  

  

  چكيده :

از مسايل  مهم علم حقوق در دنياي فناوري و علم   كري و بحث  ضمانت اجراي  ترجمهاهميت  حقوق مالكيت  ف
  قض جلوگيري نمود . در حوزهاست . بدون توجه  به  ضمانت اجراهاي  مناسب ،  نمي توان به طور  موثري از ن

در حوزه ادبي و با تمسك  به كنوانسيون  ها طبق شرايط خاص ، مترجم  ،  ترجمه  با توجه به قوانين داخلي 
معماري هنري اميخته با فن ،در طول زمان همراه بشر بوده است .در صاحب  اثر است و  قابل  حمايت مي باشد . 

در حوزه  پزشكي  ، از آن جا متي جامعه جلب توجه مي كند در معماري بيماذمعماري نوين ،تاثير معماري بر سال
كه  جامعه  سالمت  نيازمند  متدهاي جديد و آزمايش شده است  نقش ترجمه جهت باال بردن كيفي سطح 

از اين رو شناخت ضمانت اجراي نقض حق مترجم  خصوصاً در حوزه  . مت بي تاثير انگاشته نمي گرددسال
ي  و تدوين قوانيني با ضمانت  اجراي مناسب  فرد مسائل مهم مي باشد . اين مقاله بر اين هدف  نگاشته پزشك

كاربردي در  حلي شده  تا ضمن  روشن ساختن ضمانت  اجراهاي نقض حق  اولي نسبت به مترجم  بتواند  راه
  جلوگيري از نقض ارائه دهد .

  :كلمات كليدي 

 ضمانت اجراي نقض، نقض حق، معماري بيمارستان ، ر پديدآورنده اث، مالكيت ادبي

  

  مقدمه :

ق مالكيت ادبي و هنري در جهان امروز ، اهميتي به سزا دارد در حوزه  فناوري بدن شناسايي اين حقوق ،  حمايت ازمحققين حقو 
حقوق مولف  به   ر اين رابطه آمده است :ون  برن ديو صاحبان انديشه  دچار محدوديت و انحصار مي گردد . در راهنماي كنوانس

نوبه ي خود  عامل اساسي در روند توسعه است . تجربه  نشان داده كه توسعه  و غناي  ميراث فرهنگي ملي با سطح  حمايتي  كه 
تشويق مي ازآثار ادبي و هنري مي شود  در رابطه  مستقيم دارد . هرچه سطح حمايت باالتر باشد مولفان  بيشتر براي خالقيت 

هرچه  ميزان آفرينش هاي فكري يك كشور   بيشتر شود ، موفقيت آن بيشتر خواهد بود  . از راه كارهاي اساسي پيشگيري شوند. 
  از نقض  ، تثبيت حق و اثبات آن با فرآيند ثبت است گرچه  در حوزه ادبي ثبت الزامي  نيست.

مواردي را پيش بيني نموده  ، در هر دوره زماني كه قوانيني تدوين شده  قاتون مالكيت ادبي و هنري به جهت جلوگيري  از نقض 
تدوين شده با توجه به گستره  52اند ، پيشگيري  از نقض  نيز  در نظر گرفته شده ولي در خصوص  مترجم ،  قوانيني كه در سال 

ا اين گستردگي ، شرايط  نقض حق را فراهم كتب پزشكي به زبان  هاي ديگر  و نياز به ترجمه آن  كافي به نظر نمي رشد . زير
  كرده  و قوانيني با ضمانت  اجراي  قوي جهت پيشگيري اگر تدوين گردد ، در حمايت  از پديدآورنده اثر، موثر مي باشد .

و هنرمندان   قانون  حمايت از مولفان و منصفان 2مورد  ماده  12در حقوق ايران حمايت از اثر ، مشروط به  قرار گرفتن در يكي از 
مي باشد . گرچه  به نظر مي رسد اين انحصار  ، نوعي حصر  باشد ولي با توجه  به كلي گويي  قانونگذار در تعريف اثر و  48سال 
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مورد را نوعي تعيين مصداق دانست ، زيرا هدف تدوين   12استفاده از  ادوات  عام ( هر ) در قريب به اتفاق  بند ها ف مي توان 
ايت است و اگر موردي يافت شود كه در موارد تدوين شده  در قانون  نباشد و به نوعي جديد تلقي مي شود  بتواند  طي قوانين حم

  شرايطي مشمول حمايت واقع گردد .

( حمايت از حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان ) و قانون ترجمه  و تكثير كتب ، نشريات و آثار صوتي  48قانون اساسي سال  
معماري از ابتدا با انسان به نوعي همراه بوده است .اثار معماري به زبان هاي مختلف  از قوانين اصلي در اين زمينه مي باشند .) 52(

تاليف شده و جهت استفاده نياز به ترجمه دارد .در حوزه بيمارستاني اين موضوع به جهت وضعيت بيمار و بهبود وي و نقش محيط 
در اين   ر مهم مي باشد .شناخت حقوق مترجم در نيل به اهداف فوق الذكر ضروري به نظر مي رسد .در رسيدن به اين هدف بسيا

مقاله ابتدا در ارتباط با حقوق مالكيت  ادبي ، حق مترجم ، نقض حق و شرايط ايجاد نقض و در ادامه راه كارهاي پيشگيري از نقض 
  با توجه به قوانين  بررسي خواهد شد .

 مترجم مالكيت ادبي و  -1

ه اثرش مي پردازد  و در اين حمايت آنچه مد نظر است بيان و ه تبين حقوق خالق اثر فكري نسبت بمالكيت ادبي و هنري ب حقوق 
ابراز ايده مي باشد و خود ايده  قابل حمايت نيست . عنصر انديشيدن  مورد حمايت  كپي رايت  نيست و هر نويسنده اي براي بيان  

ردهاي علمي  متفكران و دانشمندان  نيازمند كسب اجازه  از آنها خواهد بود كه   عمالً امري ناممكن و  انسداد انديشه ها و دستاو
حقوق كپي رايت از حق  بر آثار هنري و ادبي در برابر كساني  )28پي خواهد داشت ( كلود كلمبه ص ترويج   علم  و انديشه را در 

راهنماي  مالكيت فكر ،  وايپو ، . در كتاب ) wip , p .44  (ر مجاز تكثير مي كنند . حمايتمي كند كه اين آثار را به طور غي
حمايت  از اثر  وسيله  ارتقاء غني سازي و ترويج  ميراث فرهنگ ملي دانسته شده است . خالقيت  زمينه توسعه را فراهم مي آورد 

  ايت  مناسب  و كاربردي از صاحب اثر مي باشد .و تشويق خالقيت  از عوامل  پيشرفت يكي از روش هاي تشويقي ، حم

در دنياي كنوني  چالش فراروي قانون گذاران در حوزه مالكيت فكري حفظ تعادل ميان تمهيد  مشوق هاي مناسب براي پديد 
ي جوامع مدرن  و نياز ها  آورندگان  آثار از يك طرف  و اطمينان از اين امر است كه اين مشوق  ها در هماهنگي با منافع  عمومي

  ) wip , p .42است . (

جزء اثرهاي قابل حمايت در نظر گرفت : كتاب و رساله و جزوه    48قانون   2ماده  1به نظر مي رسد كه ترجمه اثر را بتوان در بند  
 1352مصوب  نون ترجمه و تكثير كتب و نشريات  و آثارادر ق. و نمايش نمه و هرگونه نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري

حق تكثير يا تجديد  چاپ  و بهره برداري  و نشر و پخش هر ترجمه  اي با مترجم يا وارث قانوني او است  مدت  آمد : 1ماده 
  استفاده از اين حقوق كه به وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ مترجم  سي سال است .

به شمول  حمايت  از   9ماده  2شد . موافقت نامه  تريپس در بند ق موارد فوق به نظر مي رسد كه ترجمه  قابل حمايت مي باطب
نها اشاره مي كند . در ارتباط با اينكه  مالكيت فكري بايد  متضمن دو عنصر حق و شي موضوع حق  ان انديشه  و نمود عيني آيب

ي مستقل ديگر كه به دا شي غير ماي باشد . مي توان گفت : مالكيت فكري عبارتست از حق ناشي از پديدآورن يك آفريده فكري 
شده ،  موجب آن ، شخصي كه  خودش يا از طريق  به كارگيري ديگري موجب خلق  آن شده يا شخصي كه  اين حق به او منتقل

 مي توانند  به طور انحصاري از باالترين  حقوق  و امتيازات قانوني ممكن  نيست  به آن بهره مندشوند. در اين تعاريف  با وجود 
امتيازات برتر ، اشكاالتي ديده مي شود كه ناشي از گسترده بودن  حوزه مالكيت  فكري مي باشد ولي نويسندگان  تالش دارند  با 
تبين جايگاه  واقعي اين حقوق در تدوين قوانيني كاربردي نقشي ايفا كنند . واضح است كه هرچند  جايگاه  نقش مترجم  در پيش 

  در حوزه مالكيت  ادبي هنري مبحثي جديد مي باشد . برد  توسعه واضح است ولي
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در نظام حقوق نوشته ( حق مولف ) بنيان حقوق مولف در شخصيت او و حمايت از خالق اثر پي ريزي مي شود . در اين نظام ها ، 
يادين مولف را تشكيل بن حق به رسميت شناخته شدن به عنوان خالق اثر و حق كنترل  تغيير و بازنگري  در اثر ، حقوق  محوري و

    ميدهد . 

به هرحال موضوعات  و احكام  مالكيت فكري بيش از آن  كه  متاثر  از فلسفه  و نسبت هاي گوناگون حقوقي باشد از نيازهاي 
  ) 1390خدمتگذار ، محسن ،  -156( ص واقعي و تا حد زيادي همسان  گوناگون برخاسته  است .

  : حق  و مترجم  1- 1
عناي  راست و درست ، ثابت  ، ضدباطل ،  تعيين و عدل ، نصيب و بهره و ثبوت اسناء خداوند آمده حق در لغت  به م

  است .
در اصطالح  حقوقي ، حق توانايي است  كه حقوق هر كشور  به اشخاص  مي دهد  تا  از  مالي مستقيم  استفاده  كنند  

  }161، ص  1364توزيان ، ناصر ، يا انتقال  مال و انجام كاري را از ديگران  بخواهند .{ كا
  ژگي حق در سه مورد خالصه مي شود :در واقع وي 
 قابليت  اسقاط آن  از ناحيه اشخاص  -1

 امكان  نقل و انتقال آن به اسباب  انتقال  قهري و اداري   -2

 } 256، ص  1374امكان تعهد عليه  آن { محقق داماد ، مصطفي  -3

، حق  استعمال و تصرفات به هر  صورت از سوي مالك  در ملك خود به جز مواردي كه در واقع  حق نوعي سلطه است  و مالكيت 
  } 3152، ص  1378در قانون استثنا شده ، مي باشد .{ جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 

 ري نمايد . (ديگران  در آن جلوگي مالكيت حقي انحصاري است زيرا مالك حق دارد منحصراً از مال خود بهرمند شود و از  تصرفات 
  ) 168، ص  1379ن ، صفايي ، سيد حسي

  مترجم نسبت به  اثر خود ،داراي حقوق انحصاري مادي و معنوي است . 

كاتوزيان  ،  ر  انسان منحصراً استفاده كند . (و شكل خاصي از فعاليت يا فك حقوق معنوي به صاحب آن اجازه مي دهد  كه از منافع
  ) 23، ص  1384ناصر ، 

بي مورد حمايت قرار گرفته اند . ( بند ، اقتباس ،  تنظيم  موسيقي و . . . در كنوانسيون  برن به عنوان  آثار  فرعي  و تركيترجمه 
  )3ماده  1

  ورهاي عضو گذشته است ، اين آثار عبارتند از :شاري و به عهده  قانون ملي كيكنوانسون  برن حمايت از بسياري  از آثار را اخت

   ) 2ماده  4رجمه هاي رسمي چنين متوني (بند قانوني ، حقوقي ، اداري  و ت متون رسمي ، 

 21تا  1موافقت نامه جنبه هاي تجاري حققوق مالكيت فكري  ( معنوي ) مقررات مربوط به كنوانسيون  برن مواد   9براساس ماده 
  براي اعضاي موافقت نامه الزم الرعايه تلقي شده است .

هت الزم است كه با توجه به كنوانسيون مي توان در قوانين  داخلي ،  حمايت هاي بيشتري را براي مترجم طرح اين مطلب از آن ج
  در نظر گرفت .
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  شرط حمايت از اثر 2- 1
كنوانسون  برن ثبت اثر در دفتر كپي رايت محلي يا درج  عالمت خاصي را براي نسخه هاي منتشرها آثار، شرط  حمايت 

انسون  براي حمايت  از اثر، ارائه  آن در قالب شكل مادي  يا نمود عيني را الزم ندانسته نمي داند  همچنين  اين كنو
است و به كشورهاي عضو اين  اختيار را داده  تا وقتي تمامي آثار يا برخي از آنها در قالب  مادي  نمود عيني نيايد آنها را 

ائه مي شود طبق قاعده كلي از نظر  كنوانيسون قابل  مورد حمايت قرار ندهند در نتيجه  آثاري كه به طور شفاهي ار
  ) 2ماده  3درنيامده باشد . ( بند حمايت اند حتي اگر به صورت شفاهي 

 "كنوانسيون برن مالك برخورداري از حمايت را مورد مولفاني كه كشورشان عض اتحاديه برن باشد  3ماده  1بند  
شان عضو اتحاديه  نمي باشد  نشر  در يكي از كشورهاي اتحاديه  است ورد مولفاني كه كشورمو در   "تابعيت مولف  

  شروط به شرح ذيرمي باشد :
 مولفاني كه تبعه يكي از  كشرهاي عضو اتحاديه باشند نسبت به تمامي آثارشان چه  منتشر  شده باشد يا نه . -1

در يكي از كشورهاي اتحاديه  منتشر شده  مولفاني كه جزء اتحاديه  نيستند صرفاً نسبت به آثاري كه براي اولين بار  -2
 يا به طور همزمان در كشوري خارج از اتحاديه و كشورهاي عضو اتحاديه منتشر شه باشد .

در مورد آثار منتشر شده ، اثري است كه با  اجازه مولف  منتشر ده و منظور  از نشر هم زمان  انتشار يك اثر به 
  يا چند كشور. 2ر روز  از تاريخ اولين خود د 30فاصله 

در واقع  اگر اثري مشمول حمايت نباشد نمي توان از حمايت  اجراهاي مالكيت فكري در ارتباط با نقض حق در 
  مورد  آن استفاده كرد .

در اين باره آورده : پديد آورندگان  مي توانند اثر و نام  و عنوان  و نشانه ويژه  اثر خود را در  48قانون سال  21ماده 
  برسانند . زي كه وزارت  فرهنگ  با تعيين نوع آثار آگهي مي نمايد  به ثبتمراك

( حمايت از حقوق مولفان ،   48قانون سال   22در اين  اثر  به محض ايجاد قابل حمايت  تلقي مي گردد . در ماده  
  وهنرمندان ) در حمايت از پديدآورنده آمده :  منصفان

نخستين بار در ايران   ز  حمايت اين قانون برخوردار خواهند بود كه اثر برايديد آورنده  موقعي احقوق  مادي پ
  يا نشر شده باشد و قبالً در هيچ كشوري چاپ يا نشر  يا پخش يا  اجرا نشده  باشد.  چاپ يا پخش

ر آثار قانون ترجمه  و تكثير  كتب و نشريات و آثار صوتي ذكر شده : نسخه برداري  يا ضبط يا تكثي 2ه در ماد 
اجازه  صاحبان  حق يا توليد كنندگان   صوتي  كه به روي صفحه  يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده بدون 

، ضبط ، تكثير از برنامه هاي   ت  . اين حكم  شامل  نسخه برداري انحصاري يا قائم مقام  قانوني  آنان  ممنوع اس
  . هرگونه  پخش ديگر خواهد  بود راديو تلويزيون يا 

بايد اين نكته را حائز اهميت دانست كه ترجمه  تنها در قالب نوشتاري مورد نظر نمي باشد و شايد بتوان انواع  
ترجمه را با  توجه  به  اشكال  مختلفي  كه متعارف است در نظر گرفت هرچند  كه شكل سنتي  ترجمه  قريب به 

  ان  متن ترجمه است . ذهن مي باشد  كه همان ترجمه  متون  و نگارش آن به عنو
در مورد تكثير كتب و نشريات  و آثار صوتي  ، حمايت  مذكور در اين قانون به اتباع ايران و آثاري كه براي  

نخستين بار در ايران  منتشر شده اختصاص ندارند و بيگانگان  اگرچه  اثرشان براي نخستين بار در خارج  منتشر 
  )6يت قانون برخوردار شوند . ( ماده توانند  از حما شده باشد به شرط رفتار  متقابل مي

اثري قابل حمايت است كه  اصيل و ابتكاري باشد به مفهوم  شخصي يعني اثر مظهر شخصيت پديدآورنده تلقي  
  گردد
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  اليحه جامع  حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق  مرتبط آورده است  : 12ماده 
  در ارتباط با قلمرو اجرا :

 آن ها در ايران است  هآثار پديد آورندگاني كه تبعه ايران هستند يا اقامتگا

ر ديگر انتشار يافته و  ار در كشوآثاري كه براي نخستين بار در ايران  منتشر  مي شوند يا آثاري كه براي اولين ب -1
بعيت  يا اقامتگاه ده اند بدون توجه به تاشران منتشر يروز از انتشار نخستين در ا30حداكثر  ظرف مدت 

 پديدآورندگان  آن آثار .

 نشانه و اثر توانند مي  پديدآورندگان و است اختياري  قانون اين در مندرج آثار ثبت ،  جامع اليحه 16 ماده در 
بودن  متقاضي  است  مگر  آثار پديدآورنده ژه آن را در وزارت فررهنگ و اراد اسالمي به ثبت برسانند . ثبت اثر وي

  ف آن ثابت شود .  خال

مولف و پديد آورنده اي كه كشورش از اعضاي موافقت نامه باشد مي توانند عالوه بر كشور خود در تمامي كشور 
ده باشديا شهاي عضو  سازمان  تجارت  جهاني  در مورد آثارش هر چند براي اولين بار در خارج آن كشور منتشر 

  ) 4كشور با اتباع خويش مي نمايد . ( ماده  ي را نمايند كه  آنهنوز منتشر نشده باشد درخواست همان رفتار

، تمامي عهدنامه  هاي بين ايران و ساير  4در صورت عضويت  ايران در سازمان  تجارت  جهاني به موجب ماده 
د و كشور ها در مورد حمايت از آثار مولفان و هنرمندان  آن كشور ها از سوي كشورهاي عضو قابل استناد خواهدبو

  حتي بدون  عهدنامه خاص ، بايد در مورد اتباع  آنها ، رعايت گردد.

كه حمايت از منافع  مادي و معنوي كه در نتيجه  اثر عملي ، ادبي ، هنري فرد بوجود به هرشكل با توجه ببه اين 
ان چنين گفت و مشاركت در حيات  فرهنگي از حقوق  هر انساني است مي تو  27ماده  0مده ،  امري بدهي است آ

كه تالش تمامي تدوين كنندگان بر اين بوده  تا اثرهاي قابل حمايت  در گسترهاي با محدوديت هاي كمتر مورد 
  حمايت واقع گردند .

  حقوق مرتبط با مالكيت معنوي و مترجم -2

  )8-14حصاري خالق اثر به شرح ذير است  ( ماده در كنوانسون  برن حقوق ان

 حق ترجمه  -1

 حق تكثير -2

 ق عرضه  و اجراي آثار نمايشي و موسيقيح -3

 حق مربوط به بخش ابزاري از وسائل ارتباط جمعي -4

 حق گزارش عمومي -5

 حق اقتباس ، تنظيم يا ساير اصالحات در اثر  -6

 حق اقتباس سيمايي و تكثير و توزيع و انتقال عمومي چنين اقتباسي  -7

 حق برخورداري از منافع  فروش مكرر  -8
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پديدآورنده شامل حق  در ارتباط با حقوق پديدآورند آورده : حقوق 1348ولفان  ، منصفان  و هنرمندان قانون حايت از م 3ماده 
برداري  مادي و معنوي از نام   اثر اوست . در ارتباط با حقوق  معنوي بايد گفت  ،  اجراي اثر و  حق بهره انحصاري نشر ،عرضه و 

  ) 4( ماده   قابل انتقال استحقوق معنوي محدود به زمان و مكان نيست و غير 

گاهي  ترجمه به واسطه سفارش به وجود مي آيد  يا ترجمه  نوعي اثر جمعي محسوب مي شود . در هر كدام از موارد فوق  تفاوت 
  هايي در حقوق  پديدآورنده  مشاهده مي گردد. 

، انتشار ، توزيع  عرضه ، عاريه يا اصل يا نسخه  اثر ، برداري مادي  از اثر و انجام  تكثير  در اليحه جامع حقوق مادي به شكل  بهره
اجرا  و نمايش عمومي اثر ، بخش راديو و تلويزيوني  و ارسال  عمومي به هر طريق  ، ايجاد  هرگونه  اثر اشتقاقي از قبيل ترجمه ، 

  اقتباس از اثر و دردسترس عموم قرار دادن  اثر .

، حقوق  مادي اثرهايي كه نتيجه  سفارش پديد مي آيد تا سي سال از تاريخ  پديد  48ون قان 13در ارتباط با اثر سفارشي ماده  
 16كمتر  يا ترتيب  محدودتري توافق شده باشد . در ماده  آمدن  اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر  آن  كه براي  مدت

تفاده  از آن به شخص حقوقي واگذارشده باشد . به نظر راه  اثر به شخص حقوقي باشد يا حق اسمآورده شده : ه 2همين قانون بند 
ميرسد ، نظر تدوين  كنندگان  در مورد اثر جمعي  را بتوان  به نوعي از اين بند استنباط نمودو به نوعي از مصداقهاي اثر جمعي  

د  ترجمه ، قانوني كه بتواند  به جه هستيم . در موراي  ، با دو مقوله ترجمه و سالمت موكاست در مورد ترجمه  مقاالت و كتب پزش
در رابطه ( با  52طور كامل مترجم را حمايت كند  و در حوزه  مالكيت  معنوي از اعمال ناقصانه  پيشگيري  كند منحصر به قانون 

ه برد با اين نيز در مورد اين  موضوع بهر 48قانون ترجمه و تكثير كتب نشريات و آثار صوتي ) است  ضمن آنكه  مي توان  از قانون 
حال وجود  ترجمه هاي الكترونيكي و يا ترجمه هايي كه در حوزه  ديجيتال ديده مي شود ، سبب شده است كه  با كمبود  و به 
نوعي  نقض در قوانين روبرو گرديم . بحث ترجمه  به شكل  سنتي  اكنون  به صورت مدرن مطرح است  و جهت  حمايت قوانين 

قانون ترجمه و  1ده ا اين باب بهره برد . در م ان درنيز مي تو 79ال سمي طلبد . تا حدودي از قوانين  در خور وضعيت  كنوني را
  آورده است:  53و آثار صوتي  مصوب تكثير كتب و نشريات  

ن  حقوق جديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم  يا وارث قانوني اوست مدت استفاده از ايحق تكثير يا ت
اده غير قابل انتقال به غير است و تاريخ  مرگ مترجم سي سال است  حقوق مذكور ر در اين م زكه به وراثت منتقل مي شود ا

انتقال گيرنده  از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده  از بقيه مدت از اين حق خواهد بود  ذكر نام  
  موارد استفاده الزامي است .مترجم  در تمام  

گستردگي امر ترجمه  و اشكال نوين آن سبب شده است حوزه هايي بيشتر در مورد پيشگيري از اعمال  ناقصانه  در حوزه   
زه سالمت  عنصري كه اين بخش  رامتمايز مي كند ارتباط با عموم  جامعه و منافع گردد . در حو ر واقعظمالكيت  معنوي مد ن

  ت . همگاني اس

مطرح است اينست كه  آيا زماني كه دستيابي به ترجمه اي با منافع عمومي ارتباط مستقيم داشته باشد . دستيابي به  هسوالي ك
  ترجمه انجام شده  بدون  رضايت پديدآورنده عمل ناقصانه  محسوب مي شود .

اثر ترجمه  گاهي به سفارش پديد مي آيد  حقوق مادي ناشي از اثر متعلق به سفارش دهنده است . اثر ناشي از سفارش ، اثر است 
  ) 12رابطه  استخدامي در كار باشد  .( ماده  كه نتيج قرارداد سفاش اثر يوجود مي آيد  بدون اين كه
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دو  فكري آورده  : اثري كه  با هم 4ده نمي شود، در اليحه جامع  در ماده موردي دي 79و  53و  48در مورد اثر جمعي  در قانون 
يا چند شخص حقيقي به ابتكار و با مدريت و ويرايش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد و سهم هر كدام از همكاران به 

اثر در نظر گرفت و با اين توافق كه شخص  گونه اي كه اثر نهايي انجام شده باشد كه بتوان  حق جداگانه اي رابراي آنان در آن 
مزبور اثر را به نام خودش  و بدون اشاره به  هويت اشخاص حقيقي پديدآورنده اثر افشا نمايد يا انتشار دهد مانند دائره المعارف   

ديهي است با توجه  به نوع كتاب لغت  و . . . بيان انواع اثر ،  به دليل گستردگي  حوزه  ترجمه  و انواع پديدآورندگان  آنست  ب
  وت و بررسي عمل ناقصانه متفاوت خواهد بود .دآورنده و نوع اثر ، حمايت  متفاپدي

در موارد و اثر جمعي بايد گفت  كه داراي چند ويژگي است  ك توسط اشخاص حقيقي پديدآمده و تحت مديريت و ابتكار شخص 
تشر مي گردد و هويت  پديدآورندگان  واقعي اظهار نمي شود . مالك اصلي اثر حقوقي  يا حقيقي ايجاد مي شود و اثر به نام وي من

  شخص حقيقي يا حقوقي است كه اثر به  ابتكار وي ايجاد شده است .

بايحه حقوق  معنوي در اثر جمعي  ، اثر از سفارش و اثر ناشي از استخدام  متعلق به اشخاص حقيقي پديد آورنده آن  28در ماده  
با وجود اين در اثر جمعي شخصي كه اثر به ابتكار و يا مديريت  او پديدآمده است  نيست به مجموع اثر ، حقوق معنوي اثر است  

  جداگانه اي دارد .

قانون جامع  حمايت آورده است : در خصوص اثر ناشي از سفارش ، اثر ناشي از استخدام ، اثري كه حق استفاده آن به  46درماده 
سال از تاريخ  50شده ، اثر متعلق به شخص حقوقي و اثر جمعي ، به مدت  حمايت از حقوق مادي  شخص حقوقي واگذار

  پديدآمدن اثر ، تاريخ نشر يا عرضه  هر كدام كه آخرين  تاريخ باشد .

شد ترجمه  قانون جامع حمايت در خثوث ترجمه اثر آمده : در صورتي كه اثري به زبان  غير رايج كشور منتشر شده با 43در ماده 
  و انتشار آن به زبان رايج بدون  كسب اجازه از دارنده  حق با رعايت  شرايط زير مجاز  است : 

ماه از دارنده  حق  درخواست نموده باشد ولي نتواند اجازه او را  تحصيل  6متقاضي  ترجمه اجازه ترجمه  اثر را ظرف   -1
به  او را بيابد ،  همزمان با اقدام فوق الزم است  ظرف اين مدت كند  يا ابنكه  پس  از تالش  متعارف  نتوانسته باشد

 مات  صالح مذكور  در بند دو نيز  در صورت نيافتن دارنده به اطالع  ناشر اثر رسانده شود .ااطالع مق

 مجوز  اين كار از سوي كميته  منتخب دولت  صادر شود . -2

 د .وهشي باشژهدف از آن  ، تنها براي مقاصد آموزشي ، پ  -3

ار نخستين اثر ، ترجمه  ياد شده  توسط دارنده  حق يا اشخاص مجاز از سوي او انجام شظرف مدت  سه سال پيش از انت -4
 نشده باشد و يا تمامي نسخه  هاي ترجمه مزبور  دست كم  ،  ظرف مدت ياد شده باشد 

 جمعي مربوط  بپردازد   مترجم  مبلغ  عادالنه  اي را بابت  حق  ترجمه اي  به  وي سازمان  مديريت  -5

 نام پديدآورنده  و عنوان  اصلي  اثر در تمام  نسخه هاي اثر  به طور آشكار درج شود . -6

 كميته منتخب به توانايي  متقاضي در انجام  ترجمه  صحيح مطمئن باشد .  -7

كار  و با مديريت  او اليحه  جامع  در خصوص  اثر جمعي  ، آمده :  شخص  حقيقي يا حقوقي كه اثر به ابت 54درماده  -8
 پديد امده است در صورت  فقدان دليل مخالف نخستين مالك حقوق مادي شناخته مي شود .

ترجمه  اثري است كه توسط  مترجم  پديد مب آيد و با توجه به عدم پذيرش كنوانسيون برن ، در مورد ترجمه آثار خارجي ، 
د . در مورد مترجمي كه تحت  استخدام است ، هرگاه  پديدآورنده حين رعايت  اجازه از مولف  صرفاً اخالقي به نظر مي رس

دام  كننده به نوعي  خود  خلق كند به نظر مي رسد استخآفرينش اثر در استخدام  ديگري باشد و اثر را در اجراي وظايف  كاري 
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پديدآورنده  است اما با توجه  به ضرورت برداري از اثر متعلق به  مالك حقوق مادي به شمار  مي رود . به عبارت ديگر حق بهره
د استخدام  يا خدمت مستفاد نباشد . ( ص هاي عملي  اضافه مي كند  كه مشروط بر اينكه  خالف آن از شروط يا طبيعت قرار دا

288 (  

  : ثبت اثر ترجمه شده  1- 2 

از برتر شدن ادعاي مستند به پديدآورنده است .  ثبت اثر اختياري است ولي ثبت  كردن  آن با توجه  به قواعد شكلي ، متضمن امتي
ثبت آثار ادبي از جمله ترجمه به وجود اختياري بودن ، به نظر مي رسد  اولين راهكار جلوگيري از نقض حق باشد . بدون ثبت ، 

و وقت مي باشد . به نظر  مالك  حق ابتدا بايد حق  خود را  اثبات  كند كه در مراجع قضايي اثبات  اين امر ، مستلزم  صرف هزينه 
مي رسد پديدآورنده اثر خصوصاً در مورد ترجمه حوزه  سالمت ، براي  استفاده از مزاياي مادي و معنوي اثر و اجازه دادم به 

  اشخاص ثالث در استفاده  از اثر ، مي تواند  ثبت  اثر را خواستار شود .

به نظر مي رسد تدوين راه كاري در جهت  تشويق پديدآوررندگان به ثبت  با توجه به بحث  اختياري بودن ثبت ، درحوزه  ترجمه ،
، پديدآورندگان مي توانند  اثر و نام و عنوان و نشانه  ويژه اثر  48قانون حمايت  سال  21، منطقي به نظر برسد . با توجه به ماده 

يد به ثبت رسانند  . بايد گفت ترجمه   عموماً به معني خود را در مراكزي كه وزارت  فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي نما
تبديل كردن  يك متن از يك زبان  نوشته  شده يا گفته شده به زبان ديگر است و شايد بتون  به تبديل  برنامه رايانه اي از يك 

  مصداقهايي از اين نوع يافت . زبان  برنامه  نويسي به زبان ديگر نيز تفسير گردد كه البته در حوزه ترجمه پزشكي شايد بتوان

 2ماده  3كنوانسيون  برن  ، بر مالكين  كپي رايت بايد حق  صدور اجازه ترجمه آثار آنها  اعطا  گردد . بند  8براساس ماده  
شد . مرجع  پذيرش   هدكنوانسون برن ، ترجمه  يك اثر بدون وارد كردن لطمه  به كپي رايت يا حقوق مرتبط حمايت  خوا

است ثبت  اثر ادبي و هنري  وزرات ارشاد اسالمي است . بين ثبت  اثر و نوع حمايت  گرچه رابطه مستقيمي به شكل خاص درخو
  ي شود ولي مي توان  از ثبت به عنوان  راه كار ويژه در پيشگيري مقدماتي از نقض استفاده كرد .ميافته ن

 ضمانت  اجراي مدني  -2

به  ضمانت اجراي مدني از طريق  اقامه دعوا مي باشد كه بيشتر ناظر بر نحوه   ورنده طريق حمايت از حقوق پديدآاز 
وي پديد آورنده اثر فكري يا چگونگي  خسارت وارد شده  به نجلوگيري  از ضرر ناشي از تجاوز  به حقوق مادي و مع

صدور  دستور موقت  و  حقوق  پديدآورنده اثر يا قائم مقام وي  است  كه با اقامه دعوي  ماهوي  يا در خواست 
  )251پيگيري ماهيتي امكان پذير خواهد بود  . ( ص 

قانون جزا   248، 247،  246،  245حمايت از حقوق ادبي  و هنري به لحاظ  تاريخي  ابتدا  در چار چوب  مقررات  كيفري در مواد 
  در مبحث  دسيسه و تقلب در كسب تجارت به عمل آمده است . 1310مصوب 

 328قواعد  كلي ،  هر كسي به ديگري ضرري اعم از ضرر مادي يا ضرر معنوي وارد كند  مكلف به جبران آن است مواد   بر اساس 
هرگونه   1339قانون مسئوليت  مدني مصوب   10و  2و  1است . برطبق  مواد  اين وارد را به طور عام بررسي نموه 438و   335تا 

يا در نتيجه  بي احتياطي  و تخلف  از مقررات به شخص وارد گردد عامل ورود  زيان  مسول  ضرر و زيان مادي و معنوي كه عمددتاً
اي را ذكر نموده است : هرگاه   هدر اين مورد نكت 48قانون حمايت از مولفان   ، منصفان و هنرمندان   28آن خواهد بود . ماده 

شخص حقيقي مسول  كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات   متخلف  از اين قانون  شخص حقوقي باشد عالو بر  تعقيب جزايي
شاكي  خصوصي  از موال  شخصي حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند ما به 
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ف  ضمن محكوميت  متخل ،التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران  مي شود . زماني كه  ضمانت اجراي مدني و كيفري  توام مي شود 
كيفري ، محكوم به پرداخت  ضرر  وارده به مدعي مي گردد . اگر قبل  وقوع نقض در دادگاه  حقوقي ، ضمن اقامه دعوا ، از تكثير و 

بايد ضمن نوعي تجاوز طرف مقابل از حقوق خود  در جريان  قرارداد انتقال  يا بهره  وپخش   و نشر اثر ادبي جلوگيري به عمل آيد 
يا نشر و ديگر  موارد حقوقي  باشد . در اين راستا ضروري است  كه اقدامات  پيشگيرانه صورت گيرد گاهي نيز درخواست  داري بر

قانون اساسي قاضي موظف است كوشش كند  حكم  هر دعوا را در قوانين مدونه  بيابد 167بر اصل ناضروري است . ب موقتدستور 
معتبر اسالمي  يا فناوري  معتبر ، حكم  قضيه را صادر كند  نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا  و اگر نيابد با استناد به منابع 

  اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا  و صدور حكم  امتناع ورزد .

ايت  شاكي خصوصي در زمينه رسيدگي  قضايي آمده است : مراجع قضايي مي توانند ضمن رسيدگي به شك 48قانون  29درماده  
  نسبت به جلوگيري از نشر و پخش  و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دستور الزم به ضابطين دادگستري بدهند .

، سقوط  دعواي عمومي  1392قانون  آيين دادرسي  دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  20با توجه  به ماده  
هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقف يا متنهاي به صدور  قرار منع  موجب  سقوط دعواي خصوصي نيست .

تعقيب يا حكم برائت  گردد. دادگاه كيفري مكلف است  در صورتي  كه دعواي خصوصي در آن دادگاه  مطرح شده باشد مبادرت به 
ي هركس بدون  مجوز  قانوني ، عمالً يا در نتيجه  ب قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد : 1رسيدگي و صدور راي نمايد . ماه 
آزادي يا حيثيت يا شهرت  تجارتي يا طريق  ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجد شده احتياطي  به جان  يا سالمتي  يا 

بود . با توجه  به  لطمه اي  وارد نيايد كه موجب  ضرر مادي و معنوي ديگري شود ، مسئول  خسارت ناشي از عمل خود  خواهد
وارد شده  كه جبران  خسات   48موارد  ذكر شده ،  نكته اي كه ذكر آن ضروري  به نظر مي رسد ، ايرادي است كه به  قانون 

مطرح  شده  در اين قانون  صرفاً مي تواند  نوعي ضمانت  اجراي تكميلي در ضمن  ضمانت اجراهاي  كيفري آورده مي شود . در 
آيين   14گذر نوعي  جبران خسارت  در راستاي جرم  و نقض  انجام  گرفته را مد نظر قرار داده است . در ماده  واقع  قانون

ن هاي  مادي و معنوي  و منافع  ممكن الحصول  ناشي از جرم را اضرر و زي دادرسي كيفري آورده : شاكي مي تواند  جبران تمام 
معنوي  عبارتست  از  صدمات  روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي ، خانوادگي يا   مطالبه كند  و در تبصره  همان ماده ، زيان

اجتماعي است  دادگاه مي تواند  عالوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي  به رفع  زيان  از طريق  ديگر از قبيل  الزام  به عذر 
اختصاص  دارد كه رده : منافع ممكن حصول  تنها به مواردي آو 2خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد و در تبصره 

همين قانون  آورده  : هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شود  دعواي مذكوور    16. ماده  صدق  اتالف نمايد
وقي ، متوجه شود كه  موضوع قابل طرح در دادگاه كيفري نيست . مگر آن كه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوا در دادگاه  حق

واجد  جنبه كيفري نيز بوده است در اين صورت  مي تواند با استرداد دعوي به دادگاه  كيفري مراجعه كند . موكول كردن  جبران  
خسارت هاي ناشي از نقض حقوق  مالكيت  فكري  به اثبات  تقصير  مرتكب ، با ماهيت  اين حقوق ، سازگار نيست زيرا در اين 

ورت ضرورت  خواد داشت خواهان در هر مورد ، تقصير مرتكب را اثبات كند و اين امر با ماهيت مالكيت معنوي  تعارض دارد و ص
اين نشانگر ناكارآمد بودن  مسوليت  مبتني بر تقصير در خصوص حقوق مالكيت فكري مي باشد  امري كه در غياب قانون مرتبط با 

  يت  معنوي  و تمسك  به  قواعد كلي  قابل استنباط است . ضمانت اجراي مدني در حوزه  مالك

يت محض يا قانون  دني است  در باب اتالف كه حاكي از مسول 328ماده ديگري كه مي توان در اين  زمينه به آن اشار كرد ماده 
  )404ص 21نوعي است  . ( 
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كه شخص  به طور مستقيم مال  ناظر به مواردي است است  كه اتالفبا اين اوصاف  ، آنچه در اين زمينه  بايد ذكر شود آن  
ديگري را تلف كند در صورتي كه در حقوق  مالكيت  معنوي ، اعمال  ناقصانه  با واسطه انجام مي گيرد و نقض حقوق معنوي را 

  سك جست .شامل  نمي گردد و در باب شبيه سازي و نقض در محيط الكترونيكي نمي توان به آن تم

م  عنوان مي كند : هركس مال غير را تلف كند  ضامن آن است و  بايدمثل يا قيمت آن را بدهد اعمم از اين كه از  ق . 328ماده 
روي  عمد تلف كرده باشد يا بدون  عمد و اعمم از اين كه  عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص كند  و ضامن  نقض قيمت آن 

كثير كتب ، نشريات  و آثار صوتي  نيز در زمينه ضمانت  اجراي مدني نكاتي را ذكر كرده قانون  ترجمه و ت  9و  8مال است . ماده 
تر مد نظر قرار گرفته ضمانت  اجراي كيفري بيش تكرار كرده است در اين  قانون، را  تقريباً 48سال   28، ماده  8اند . در ماده  

   است.

هت متوقف كردن  نقض از جمله شبيه سازي يا بهره برداري غير مجاز  در خصوص  اقدامات  قضايي ج  52سال  قانون 9درماده  
را تكرار مي ند و عبارت به تقاضاي  او را اضافه كرده است . مراجعه قضايي  مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت  48ماده  قانون  

آن  صوتي موضوع  شكايت و ضبط شاكي  صوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش  و عرضه كتب و نشريات و آثار
  ) 9تصميم  مقتضي  اتخاذ  كنند  ( ماده 

همين قانون  آمده است : مقررات  اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص  مذكور در قانون حمايت  از حقوق  مولفان ،  11در ماده 
  منصفان و هنرمندان  را نفي نمي كند  و محدود نمي سازد .

قانون حمايت از نرم   13ي خصصي نموده است .  در تبصره  ماده عقيب  بزه را منوط به شكايت  شاكت  12در عين حال در ماده  
ستقيم به ضمانت  اره شده است  و در واقع  به شكل مافزار هاي  رايانه اي ، در خصوص جبران  خسارت  به  تبع امر كيفري اش

 13شخصي  مرتكب جبران مي شود . مي توان  گفت  لفظ هر  در ماده   اجراي  مدني اشاره اي كرده  :  خسارت شاكي از اموال
بيشتر  منصرف به اشخاص  حقيقي است تا حقوقي در واقع  اساساً  اشخاص  حقوقي نمي توانند  خوانده دعواي  ضرر ناشي از جرم 

تواند به اشخا  حقيقي  مرتكب جرم   نقض حقوق مالكيت  فكري واقع كردند و در مورد اشخاص  حقوقي ، عمالً ،  زيان  ديده مي
  )108ص  21شده به خود را  مطالبه نمايد . (  مراجعه كند و خسارت  وارد

مستقالً در باب ضمانت  اجراي  مدني موادي ذكر شده است  . در ماده   126تا  121در پيش نويس اليحه قانون  حمايت ماده  
ه حق ، در صورت عدم مغايرت با ساير الزامات قانوني ، حكم  به خارج ساختن از آورده است : دادگاه صالج به تقاضاي دارند 122

مي كند يا نسخه  هاي مزبور را به عنوان  جبران   چرخه ي تجاري يا معدوم ساختن  نسخه اي تكثير شده  و يا توزيع شده 
ه هاي مزبور را بدون  آگاهي از غير مجاز بودن  خسارت  به زيان ديده تحويل  مي دهد . اين مقرره در مورد اشخاص  ثالثي كه نسخ

در خصوص  123به نوعي تكرار شده  است . در ماده   28مفاد ماده  126اعمال نيست . در ماده  آن ،  تحصيل كرده باشند  قابل
مراجع قضايي براي  استفاده  از ابزار و وسيله اي در نقض آورده  : هرگاه  استفاده  غالب از وسيله و ابزار  نقض حقوق  باشد

جلوگيري از نقض حق  به تقاضاي  دارنده  حق ،  حكم  به معدوم كردن يا خارج ساختن  آنها از چرخه تجاري يا تحويل  آن ها به 
  دارنده  حق به عنوان جبران  خسارت خواهند  كرد  به گونه اي كه خطر نقض به حداقل برسد .

هاي  مذكور    آورده است  : دادگاه  در بررسي و تصميم گيري نسبت به درخواست 124 در ارتباط با حقوق اشخاص  ثالث در ماده 
لزوم تناسب ميان  اهميت  نقض  و شيوه  هاي جبران  خسارت و منافع اشخاص  ثالث را   ) 121و   122در دو ماده باال  ( مواد 
  ملحوظ خواهد داشت .
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رتباط با نحوه حمايت آورده است  :  حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت  در ا 48قانون  22نكته اي كه بايد ذكر شود ماده 
اين قانون  برخوردار است كه اثر براي  نخستين بار در ايران  پاپ يا پخش و يا نشر يا اجرا  شده باشد و قبالً  در هيچ كشري چاپ  

در صورتي  مورد   1ر موضوع آورده : حقوق مذكور در ماده ارنيز با تك 79قانون  سال   16يا پخش  يا اجرا نشده باشد . در ماده 
حمايت  اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران  توليد و توزيع شده باشد . بيان قوانين مرتبط با حمايت  از نرم 

گذشته است و نيازمند بحث دقيقتر مي افزار رايانه اي به جهت  آن است كه حوزه هاي ترجمه  اكنون فراتر از شيوه هاي سنتي 
خود در خصوص ترجمه  آورده است  : اموال زير براي اجراي حكم توقيف  65، در ماده   56قانون اجراي احكام مدني سال  باشد . 

ر صورت  رضايت منصف ، مولف و مترجم و د ننمي شود : تبصره  : تصنيفات تاليفات و ترجمه هايي كه هنوز به چاپ نرسيده  ، بدو
در واقع بايد گفت  عالوه بر دعواي ماهوي  اين  حق  براي  فوت آن ها  بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان  توقيف نمي شود .

پديد آورنده محفوظ است كه به منظور  مطالبه خسارت مادي و معني ناشي از نقض ، در صورت ضرورت ، ار حاكم قضايي دادرسي 
  وقت  را ضمن  درخواست  ، خواستار گردد.فوري و صدور  دستور م
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