
 

 

 

 

 

 توازن و کارآمدی سنجش :تیرا یکپ اقتصادی تحلیل

 تیرا یکپ نظام در
 

 ∗دادگر یداهلل

 ∗∗جعفرزاده میرقاسم

 ∗∗∗باقرصاد محمدعلی

 چکیده

 عناصـر  دیگـر  و ابزارهـا  دیگـر  و فایـده ـ   هزینه تحلیل ق،حقو اقتصادی تحلیل در
 نظـام  تحلیـل  در مهـم  ایـن  آیـد.  مـی  دانـان  حقـوق  و اقتصاددانان کمک به اقتصاد روش
  یـک  از تا است شده تالش مقاله این در است. مطرح داری معنی صورت به نیز رایت کپی
 حـوزه  کـردن  حـدود م جـویی،  رانـت  ماننـد  رایت کپی توسعه های آسیب ترین مهم طرف
 توسـعه  فوایـد  دیگـر  طـرف  از و گیـرد  قـرار  ارزیـابی  معـرض  در مبادله هزینه و عمومی
 ایـن  یافتـه  یـک  شـود.  بررسی رقابت بر تأثیر سازی، تجاری وری، بهره همچون رایت کپی
 و ایـران  در رایـت  کپـی  کنـونی  نظـام  کلـی  ارزیابی یک در که شود می بیان چنین مقاله
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 بحـث  رایت کپی عرصه در توازن «آینده» مورد در توان می سختی به که ای گونه به است؛
 دهد. افزایش را رایت کپی وری بهره تواند می توازن رعایت ما نظر به کرد.
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  مقدمه

 یا وجود از بحث و است توازنی رویکرد متوجه رایت کپی در ها تحلیل بیشتر امروزه
 یـده ناد را انگیـزه  نقش توان یم نه است. حمایت درجه از بحث بلکه نیست حمایت نبود
 یدبا رایت یکپ در هدف کرد؛ یپوش چشم رایت یکپ های یتمحدود از توان یم نه و رفتگ

 باشد. حمایت مورد آثار به یدسترس و انگیزه میان مناسب و دقیق توازن یک به یدنرس
 سـنجش  جهـت  اقتصـادی  تحلیـل  در تـوازن  ایـن  تحلیـل  برای ابزارها ترین مهم از یکی
 نحـوه  از متفـاوتی  فهـم  اسـت  ممکن مفسران 1است. فایدهـ   هزینه تحلیل نظام، کارایی
 آزمـون  یـک  فایدهـ   هزینه تحلیل که ایده این در اما باشند داشته مزایا و منافع سنجش
 انـد؛  کـرده  وارد خدشـه  ندرت به است، شاخه این در تحلیل و گذاری سیاست برای خوب
  دارد. وجود تصمیمی هر در بازنده و برنده

 هـر  در شرایط درست فهم با گذاران قانون و گذاران سیاست که است این مهم نکته
 فوایـد  طرح با ـ تحلیل برای فرصتی است الزم لذا نمایند، اتخاذ را تصمیم بهترین قضیه
 مخالفان ادعای مورد های آسیب ترین مهم به ابتدا در اول قسمت در آید. پدید ـ ها آسیب و

 بعـد  قسـمت  در یک(. )بند پردازیم می یک هر ارزیابی به و کرد خواهیم اشاره رایت کپی
 خـواهیم  نهایی تحلیل در و دو( )بند شد خواهد گذاشته قضاوت به رایت کپی نظام فواید
 سـه(.  )بنـد  خیر یا است کارآمدی دارای رایت کپی نظام کلی، ارزیابی یک در آیا که دید
 حـق  یعنی آن عام معنای رایت کپی از منظور شود اشاره است الزم بحث به ورود از قبل
  است. هنری و ادبی

 معنـای  بـه  رایت کپی نظام بر متمرکز عمدتاً اقتصادی تحلیل که آنجایی از هرچند
 اقتصـادی  حقوق بر آن توجه و تکیه نتیجه در و است مؤلف حق نظام برابر در آن خاص
   گیرد. می قرار ما بررسی حاشیه در اخالقی حقوق است،

 اقتصـادی  تحلیـل  تـا  کنـیم  مـی  تـالش  پـژوهش  یـن ا در که است این دیگر نکته

 توسـعه  و ظهور مهد عنوان به آمریکا رایت کپی نظام با تطبیقی ای مطالعه با را رایت کپی
 عالوه، به ببریم. پیش به رایت کپی قدرتمند رژیم از مند بهره نیز و حقوق اقتصادی تحلیل
 در قانونی مستندات بحث اسرسر در و نکرده فراموش را ایران رایت کپی نظام کوشیم می

 ایران رایت کپی به راجع سوم مبحث در خاص طور به البته و شویم یادآور را ایران حقوق
 کرد. خواهیم اظهارنظر آمریکا و

 
توانـد موجـب تحلیـل رفتـار کـارگزاران دیگـر        که می تکنیک ارزیابی است یکفایده  - تجزیه و تحلیل هزینه .1

جمله با توجه بـه بـرآورد   از  ،حقیقی یا حقوقی شخاصمنظور از این تکنیک، این است که ا ها نیز گردد. رشته
رین بـازدهی و کمتـرین   تنماینـد کـه دارای بیشـ    ها و منافع امور مختلف تصمیم خاصـی را اتخـاذ مـی    هزینه
 .(29. ، ص1391دگر، یداهلل، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کالن، نشر آماره، )دا های ممکن باشد هزینه
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  ها بیآس و مضرات .1

 جـویی،  رانـت  آتـی،  هـای  خالقیـت  بر محدودیت ایجاد انحصارزایی، قسمت این در
 عوامـل  ذکـر  و عمـومی  حـوزه  کـردن  محـدود  گـی، فرهن آزاد های جنبش مبادله، هزینه

 شد. خواهد بررسی رایت کپی های آسیب عنوان به رایت، کپی نبود با کپی محدودکننده

 1انحصار .1-1

 لـدلی دو به عمده ورـط به دارد. اجتماعی رفاه بر منفی آثار اغلب بازار در انحصار
 رقـابتی  مـانع  ایجـاد  خسـت، ن شـود.  می مخالفت رایت کپی در انحصار با مرتبط، هم به
 در محـدودیت  بـه  مسـأله  ایـن  2«.کـارایی  عـدم  از ناشـی  زیـان » ایجـاد  دیگر و است

 اگـر  که است درست شود؛ می منجر مطلوب سطح از کمتر اطالعات انتشار و دسترسی
 بـازار  بـه  نسـبت  و بـرده  بـاال  را آن قیمـت  بدهیم، کنترل کاالها از نوعی بر شخص به

 چـون  شود؛ می بدتر کل یک عنوان به جامعه اما زند، می جیب به بیشتری پول رقابتی
 بیشـتری  پـول  نیستند مایل یا و توانند نمی اما بدهند پول توانستند می که خریدارانی
 دست از مطلوبیت معنای به این بیاورند. دست به را اطالعات توانند نمی دیگر بپردازند
 را کـاال  ارزش است ممکن کنندگان صرفم این است؛ کارایی( عدم از ناشی )زیان رفته
 ایـن  درهرحـال  باشـند.  نداشـته  باالتر قیمت پرداخت برای کافی منابع یا نگذارند باال

 شـکل  از بـازار  انحـراف  خـاطر  به کارایی عدم از ناشی زیان رود. می دست از مطلوبیت
 همـه  و بـود  برابـر  بـازار  قیمـت  بـا  نهـایی  هزینـه  بـود،  رقـابتی  بازار اگر است. رقابتی
 فراتـر  قیمتی وضع با و انحصار با اما باشند. داشته دسترسی محصوالت به توانستند می

 ایـن  از داشت. خواهند کمتری دسترسی دارند کمتری پول که کسانی نهایی هزینه از
 شـود  تصـور  کـه  شـده  سـبب  اختراعات با قیاس در ویژه به ویژگی چند وجود گذشته
 3است: انحصار موجد رایت کپی
 االصـول،  علـی  نشود، بازار وارد یا نشده تولید یـرایت کپی اثر اگر اختراع، رخالفب ـ
 ضـرورت » بـه  وابسته رایت کپی چون گیرد؛ نمی قرار ابطال یا اجباری لیسانس معرض در
 
نقطه مقابل آن رقابت است.  های گوناگون است. در بنگاه (monoply) اولین منبع نارسایی بازار، وجود انحصار .1

ر جـایگزینی  سیاست عمومی برای تصحیح انحصـا  شود. اگر رقابت در بازار باشد هزینه نهایی و قیمت برابر می
)کوتر  گذاری برای وضع قیمت به خصوصی برای تصحیح انحصار است یا قانون )در صورت امکان( آن با رقابت

، 1388و یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداهلل دادگـر و حامـد اخـوان هـزاوه، انتشـارات پژوهشـکده اقتصـاد،        
دگر یداهلل، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کالن، برای دیدن انواع بازارهای رقابتی و غیررقابتی رك. دا. (62ص.

 به بعد. 73 ص.منبع پیشین، ص
2. Deadweight loss 
3. Ghidini, Gustavo, Intellectual Property and Competotion Law: the Innovation Nexus, 

Edward Elgar Publishing, 2006, pp. 55-56. 
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 صـنعت  در اجبـاری  لیسانس استفاده مورد ترین رایج آمریکا، حقوق در نیست. 1«کارکرد
 یـا  شـخص  هـر  شـد،  توزیـع  «عموم» برای و ضبط آهن  یک که زمانی است؛ موسیقی
 الزحمه حق پرداخت بر مشرو  و رایت کپی صاحب رضایت بدون را آن دارد حق گروهی

 موســیقی آثــار مــورد در تنهــا البتــه و کنــد توزیــع و ضــبط شــرایط، دیگــر رعایــت و
 لیسـانس  پـذیرش  از ردی ایـران  رایـت  کپـی  حقـوق  در 2رود. می کار به «غیردراماتیک»
 بـودن(  )رضـایی  اصـل  خـالف  به توجه با را آن برخی و شود نمی دیده قوانین در باریاج

 پـذیرش  از ای نمونـه  توان می ما نظر به اما نویس پیش در 3دانند. نمی پذیرش قابل بودن،
 بسـیار  یـا  نشده پذیرفته اصوالً یا مسأله این پس 4کرد. مشاهده را اجباری لیسانس نظام
 است. شده تجویز خاصی شرایط با و محدود
 بدهـد،  مجـوز  5«اشـتقاقی  اثـر » خالق به که ندارد تعهدی هیچ رایت کپی دارنده ـ
 دارای برنـده  اثـر  یـک  ترجمـه  ماننـد  باشد فرهنگی باالی اهمیت دارای دومی اگر حتی
 نوبل. جایزه
 اعمـال  باقـدرت  رایت کپی در 6«فروش اولین دکترین» یا «زوال اصل» آمریکا در ـ
 از را اثـر  مـواردی  در توانـد  می رایت کپی صاحب است؛ هایی محدودیت اراید و شود نمی

 کلـی  بـه  حـق  این اختراع در اما کند. منع دادن قرض یا دادن کرایه مانند بعدی استفاده
 قـوانین  در خریـدار(  بـرای  محـدودیت  )وضع مجوزی چنین شود. می زایل فروش از پس
 لیسـانس  بـه  وضـوح  بـه  اختراع در است. مشکل آن پذیرش و نشده داده ایران رایت کپی

 صنعتی های طرح اختراعات، ثبت قانون 15 ماده از ج بند )نک. است شده اشاره اجباری
 (.1386 مصوب تجاری عالئم و

 کـارایی  عـدم  از ناشی زیان ایجاد انحصار، با مرتبط ناکارآمدی شد، گفته که چنان

 نظـر  در عمـل  در کـه  نباشـد  زیچی آن ناکارآمدی این است ممکن دلیل چند به است.

 
برگـه اختـراع را زمـانی    « ابطـال »یکـی از جهـات    1310اختراعـات   وقانون سابق عالئـم   37. برای نمونه ماده 1

نشده باشـد. ایـن   « استفاده عملی»دانست که با وجود گذشت پنج سال از تاریخ صدور برگه اختراع از آن  می
خـورد، امـا    به چشم نمی 1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  ماده در قانون جدید ثبت اختراعات طرح

 دانست. 17را در زمره موارد صدور لیسانس اجباری مذکور در ماده  شاید بتوان آن
 رایت آمریکا. قانون کپی 115. نک. ماده 2
 .62-61، صص. 1386، نشر دادگستر، مؤلف. محمودی، پژمان، حقوق قراردادهای 3
ترجمـه  »ه ( ک1389نویس الیحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ) پیش 43. نک. ماده 4

ـ ـه در صورت پرداخت مبلغـ ـبدون اجازه دارنده آن را با شرایطی از جمل« و انتشار اثر ه بـه متـرجم   ـی عادالن
 داند. مجاز می

نامه اقتباسی،  اقتباسی، فیلم موسیقاییای، اثر  ه از یک یا چند اثر موجود از جمله اثر ترجمهـ. اثری است برگرفت5
نویس الیحه جامع حقوق مالکیت ادبـی و هنـری و حقـوق     اده یک پیشـاز م 3 دـده و ... )بنـص، چکیـتلخی

 .مرتبط(

6. First Sale Doctrine 
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 آنهـایی  خـدمات.  یا کاال یک نه است بازار با مرتبط اصطالح انحصار، اوالً شود: می گرفته

 داشـته  را انحصـار  بـا  مـرتبط  ناکارآمدی توانند می باشند، داشته بازار بر مؤثر کنترل که

 در فکـری  صـوالت مح اگـر  کند. نمی اعطا بازار قدرت لزوماً قانونی انحصار درواقع، باشند.

 کـس  هیچ که رمانی یا دی سی مانند داشت؛ نخواهد دنبال به انحصاری نشود، موفق بازار

 کـه  آیـد  مـی  پدیـد  زمـانی  تنهـا  انحصـار  کـه  ایـن  نتیجـه  نـدارد.  آن خریـد  به ای عالقه

 کـاالی  بـا  جـایگزینی  قابـل  سـختی  به را حمایت مورد اطالعاتی کاالی کنندگان، مصرف

 اگـر  نیسـت؛  ناپـذیر  اجتنـاب  انحصـار  بـا  مرتبط ناکارآمدی .2 بیابند. تر نزدیک اطالعاتی

 همـانی  تولیدشـده  کـه  میزانـی  سپس و باشد قیمت کامل تبعیض یک در بتواند انحصار

 هرچنـد  بود. نخواهد کارایی عدم از ناشی زیان هیچ شد می تولید بود رقابت اگر که باشد

 توانـد  می شود آن درگیر انحصارگر که میزانی به اما نیست، ممکن 1قیمت کامل تبعیض

 حـال  هـر  در .3 دهـد.  کـاهش  را رفتـه  دسـت  از مطلوبیت با مرتبط ایستای ناکارآمدی

 اضـافی  سـود  رقـابتی،  بـازار  زیـرا  اسـت  بخش انگیزه که است اضافی سودهای انداز چشم

 مولـد  نامحسوسـات  بـرای  انحصـار  دلیـل،  همـین  به است. پایین هم انگیزه و بخشد نمی

 دسـت  بـه  بـرای  گذار سرمایه و مبتکر مؤلف، برای راهی انحصاری حق بدون چون ،است

 یـا  و ایسـتا  نظـر  از انحصـار  است ممکن واقع در ندارد. وجود گذاری سرمایه بازده آوردن

 جدیـد  اثـر  تشـویق  برای نگر آینده و پویا منظر از اما باشد اجتماعی ضرر یک نگر گذشته

 کـارایی  عـدم  از ناشـی  ضرر ایجاد از نظر صرف رایت کپی گفتیم، که چنان اما است. الزم

 دلیـل  آن بـه  ایـن  گیـرد.  قرار اتهام مظان در نیز رقابتی مانع ایجاد دلیل به است ممکن

 دنبـال  به یکی هستند: تنش در اغلب فکری مالکیت سیاست و رقابتی سیاست که است

 کـه:  داشـت  توجـه  بایـد  اما آن. کردن محدود دنبال به دیگری و است بازار قدرت دادن

 نـوآوری  موجـب  نیـز  فکـری  مالکیـت  بلندمدت در و است مدت کوتاه تنش این نخست،

 هسـت.  نیـز  رقابـت  حقـوق  نگرانـی  کـه  کنـد  مـی  فـراهم  را کننده مصرف رفاه و شود می

 نیسـت  انحصـاری  حقوق خود فکری حقوق دوم، نیست. اساسی ناسازگاری این بنابراین،

 ایـن  حـال،  ایـن  بـا  خاص. فعالیت یک برای است 2استثنا حق یک واقعی معنای به بلکه

 3بدهـد.  بـازار  قـدرت  شـد،  تر وسیع یا تر طوالنی گسترده نحو به اگر تا که دارد را قابلیت

 های هزینه به فراتر بلکه است نکرده اعالم غیرقانونی را انحصار خود گاه هیچ قانون، سوم،

 در شـدن  درگیـر  بـدون  انحصـار  الّاو دارد رنظ بازار قدرت تحصیل برای ضدرقابتی رفتار

 
1 �. Price Discrimination 
2 �. Exclusive right 
3. Veljanovski, Cento, Economic Principle of Law, Cambridge University Press, 2007, 

p. 72. 
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 رایت کپی کنیم، صحبت تر دقیق کمی بخواهیم اگر چهارم، ندارد. مانعی ضدرقابتی رفتار

 بـا  قیـاس  در مسـأله  ایـن  و اسـت  حمایت مورد ایده بیان تنها و کند نمی حمایت ایده از

 مهـم  یاربسـ  کنـد  مـی  حمایـت  ایـده  از کـه  اختـراع  ماننـد  فکـری  مالکیت اشکال دیگر

 دـقواعـ  کنـد،  نمـی  ادـایجـ  انحصـار  رایـت  کپی که مـنپذیری اگر حتی اینکه پنجم1است.

 شـوند.  مـی  رقابـت  تهدیدکننده رفتارهای از مانع غیرمنصفانه رقابت نهاد یا رقابت حقوق

 بـه  رقابـت  حقوق زمینه در آمریکا در چه و اروپا در چه حاضر حال در ها دادگاه عالوه، به

 تخطی به فکری حقوق است ممکن اگرچه معتقدند و نگرند می تر دوستانه فکری مالکیت

 رـمقصـ  فیزیکـی  مالکیـت  از بـیش  توانـد  نمـی  کلی طور به اما نجامد،ابی رقابت اصول از

 شود. دانسته

 آینده یها ینوآور و ها تیخالق کردن محدود .1-2

 بـرای  رایـت  کپـی  توسـط  محـدودیت  ایجـاد  اتهـام،  تـرین  مهم انحصار، ایراد از بعد

 یـاد  رایـت  کپـی  2پویـای  ناکارآمـدی  عنـوان  بـه  آن از که امری است. بعدی های نوآوری
 یـا  دانش اساس، این بر است(. رایت کپی ایستای ناکارآمدی که انحصار برابر )در شود می
 آثـار  مبنـای  بـر  را خـود  اثـر  مخترعـان  و مؤلفـان  دارد: 3تجمعی یا تراکمی ماهیت ایده

 بـود؛  خواهـد  زیـاد  بسـیار  مجـدد  نوآوری هزینه نکنند، را کار این اگر سازند. می پیشین
 امـا  اسـت،  پیشـین  آثـار  از اسـتفاده  و دسترسی نیازمند جدید آثار کارآمد ایجاد درواقع
   کند. می محدود را قبلی اثر استفاده و دسترسی فکری مالکیت

 کننـد،  گـذار وا معقـول  شـرایط  با را خود اثر بخواهند رایت کپی صاحبان اگر حتی

 پیشـین  اثر ناآگاهانه نقض و مالک شناسایی در شکست خطر آنها با مذاکره و آنها یافتن

 جدیـد  های پدیده افشای رایت، کپی آثار کامل پذیری استثنا رابطه، این در دارد. پی در را

 تـأخیر  بـه  و داده  کـاهش  آن نمـو  حال در فرهنگی و علمی پیشرفت کردن مسدود با را

 اطالعـات  که این گرفتن نظر در با که داده توضیح گونه این را نظر این کلر بن .اندازد می

 یک هم و است کند( می استفاده آن از که کسی )برای داد درون یک هم رایت کپی دارای

 اولـین  بـین  تضادی فکری محصول ایجاد فرآیند فکری(، اثر تولیدکننده )توسط داد برون

 بیشـتر  نسـل  اولـین  حقوق هرچه» آورد: می وجود به پدیدآورندگان نسل دومین و نسل

 ایـن  ... «کمتـر  آنهـا  انگیزه و شود می بیشتر دوم نسل هزینه اما است بیشتر انگیزه باشد

 بعـدی  خالقیت آورده عنوان به اطالعاتی کاالی از استفاده ای مالحظه قابل نحو به مسأله
 

1 �. Ghidini,Gustavo(2010) Innovation Competition and Consumer Welfare in intellectual 
property law, Edward Elgar Pub, p.224. 

2 �. Dynamic Inefficiency 
3 �. Cumulative 
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 دیگـر  یـا  نقـاش  صـنف، م نویسـنده،  باشـد  کمتـر  حمایـت  هرچـه  1کنـد؛  مـی  محدود را

 و گیرند می وام قبلی آثار از پیش از بیش نقض بدون و مجوز به نیاز بدون پدیدآورندگان

 آثار ایجاد هزینه باشد، تر قوی حمایت هرچه اما است؛ تر پایین هم جدید اثر ایجاد هزینه

 2یابد. می کاهش ایجادشده آثار تعداد نتیجه در و رود می باالتر جدید

 شـخص  هـر  اختراع در دهد. می نشان بهتر را مشکل زمینه این در ختراعا با قیاس

 رایـت،  کپـی  در اما 3بگیرد. اختراع گواهی خود توسط ایجادشده بهبودهای برای تواند می

 قـانون  106 مـاده  زمینـه  ایـن  در دارد. اشتقاقی آثار بر انحصاری حق رایت، کپی صاحب

 سـپارد  می آن مالک به را اصلی اثر تغییر یا ساقتبا کپی، هرگونه اجازه آمریکا رایت کپی

 بـرای  قـدرتی  هیچ بهبوددهندگان بنابراین، 4است. ترتیب همین به نیز ایران حقوق در و

 ندارند. بهبودیافته اثر ارزش تقسیم برای اثر صاحب با زنی چانه

 یـا  خواسـته  کـه  دیـدگاهی  نیسـت  مشـخص  کـه  ایـن  از نظر صرف اوصاف، این با

 و انگیـزه  فقـدان  مشـکل  بـرای  پاسـخی  چـه  کند، می تجویز را مجانی ریسوا ناخواسته

 کـه  گفت توان می نمونه برای داد. ارائه توان می نیز دیگری های پاسخ دارد، بازار نارسایی

 اختراع از بیش آن حمایت مدت که است درست است. خاصی نوع از رایت کپی در توازن

 شـود  می داده «پیشگام» ایده از استفاده ازهاج بعدی پدیدآورندگان به عوض در اما است

 رایـت  کپـی  کـه  «اثـر  افشای» عالوه، به 5دارد. وجود «ایده بیان» بر انحصاری حق تنها و

 دفاعیـات،  از ای مجموعـه  همچنین، است. نوآوری ارتقای جهت در خود است، آن مشوق

 مکـانیزم  یـا  و «آزاد اسـتفاده » دفـاع  اسـت:  بعـدی  کنندگان استفاده منافع کننده تأمین

 ودـخـ  جای در که است بعدی نوآوران مناسب دسترسی برای همه 6«اجباری لیسانس»

 کرد. خواهیم اشاره آنها به

  جویی رانت .1-3

 سـنجند،  مـی  مبادلـه  و اشـخاص  اسـتفاده  مبنای بر را ارزششان که اموال برخالف
 از جـویی  رانـت  مکـان ا که گیرند می قانونی انحصارهای از را ارزششان ابتدا فکری حقوق

 
1 �. Mazziotti, Giuseppe, EU Digital Copyright Law and End User, Berlin, Springer, 

2008, pp.19-20. 
2 �. Landes, Wiliam, And Richard Posner, Economic Structure of Intellectual Property, 

Harvard University Press, 2003, pp. 68-69. 
 1387های صنعتی و عالئـم تجـاری مصـوب     نامه اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح آیین 25برای نمونه نک. ماده  .3

 ضوع اظهارنامه قرار بگیرد.تواند مو که اشاره کرده است که توسعه یا بهبود اختراع می
 .1352قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات  3تا  1مواد  .4
 رایت است. ها و حمایت از بیان ایده، اصل مسلم نظام کپی اصل عدم حمایت از ایده. 5

6 �. Compulsory License 



94 

 

 

ب 
صو
ی م
ت اسالم

رویکرد قانون مجازا
1392

به قسامه
ی 
ی کپ
صاد
ل اقت
تحلی

 
ی
ی و توازن در نظام کپ

ش کارآمد
ت: سنج

رای
 

ت
رای

  

 رویـداد،  ایـن  بـه  کند. می فراهم را مبتکران و گیرندگان لیسانس کنندگان، استفاده دیگر
 سـودهای  بـه  نگاه یعنی ـ سودجویانه رفتار این اند.داده لقب رایت کپی استراتژیک هزینه
 ییجـو  رانـت  آن بـه  که است چیزی -آزاد بازار انحرافات دیگر یا انحصار سود از بادآورده
 بـه  اسـت،  مضـر  اجتمـاعی  نظـر  از امـا  نیسـت  غیرقانونی یا غیراخالقی رانت، گویند. می

 دهد. می تنزل را جامعه یک ثروت کلی سطح و شود می منجر اقتصادی ناکارآمدی

 تجاری، عالئم و اختراعات برخالف است: خاصی وضع رایت کپی وضع میان، این در
 با عمومی های گروه میان 1«عمومی انتخاب» زنی چانه از رایت کپی مبنایی و قانونی طرح
 رژیـم  یـک  بـرای  بیشـتر  عمـومی  انتخـاب  هزینـه  بـه  ایـن  و آید می بیرون بزرگ منافع
 مـا  به عمومی انتخاب نظریه و تجربه است. انجامیده ها نظام دیگر با مقایسه در رایت کپی
 سیاسـی  تـأثیر  اشـتن د برای اهداف دقیق تعیین در یافته سازمان های گروه که آموزد می
 شود؛ می دیده هم رایت کپی در دقیقاً مسأله این و دارند بسیاری منفعت سایرین از بیش
 گسـترده  هـای  البـی  درگیـر  آمریکا در ویژه به تجاری های انجمن و رایت کپی صنایع زیرا

 یـک  گـذاری  قـانون  جویی رانت رایت، کپی در امروز که گفت توان می که نحوی به هستند،
 موافقت رایت کپی با اند کرده درخواست رایت کپی صاحبان زمان هر کنگره و شده معضل

 است. کرده

 یـا  رانـت  اتـالف  عنـوان  بـا  آن از کـه  اسـت  چیزی رانت، با ارتبا  در دیگر مشکل

 بـا  خصوصـی  رانت و عمومی رانت است ممکن که این توضیح شود. می یاد 2پراکنی رانت

 از کمتـر  )خصوصـی(  آورد می دست به مبتکر که چیزی آن مثالً باشند. متفاوت یکدیگر

 آن بـه  منجـر  اسـت  ممکن مسأله این )عمومی(. شود می جامعه عاید که است چیزی آن

 را اجتمـاعی  هـای  رانت اما شوند درگیر خصوصی رانت در شرکت برای اشخاص که شود

 رقابـت  در نگفته گذاری سرمایه .1 دهد: می ر  نحو دو به معموالً مسأله این کنند. تلف

 بـرای  اجتماعی نامطلوب و جایگزین های تکنیک در گذاری سرمایه .2 و رانت کسب برای

 رقابت. بردن

 همین به و است رایت کپی در مسلم و مشهود امری جویی رانت که است این واقعیت
 در مسـأله  ایـن  اسـت.  شـده  تردید کمتر اقتصادی تحلیل ادبیات در زمینه این در دلیل
 کـه  جـایی  تا شد. مشاهده رایت کپی مدت توسعه قانون تصویب جریان در ویژه به آمریکا

 در رسید. تصویب به زده شتاب و غیردموکراتیک روندی در قانون این دارند اعتقاد برخی
 گسـتره  در چـه  و پوشـش  تحت مصادیق زمینه در چه رایت کپی توسعه های زمینه دیگر
 قـانون  تصـویب  در نفع ذی های گروه و بزرگ رایت کپی صنایع ردپای شمول تحت حقوق

 
1 �. Public Choice 
2 �. Rent Dissipation 
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 رایـت  کپـی  توسـعه  عوامـل  از یکـی  زنی چانه و گری البی مجموع در و خورد می چشم به
 در گـذاری  قـانون  تصـویب  سـاختار  دلیـل  به تواند می خود امر این البته شود. می دانسته
 رـخاطـ  همـین  به و باشد کشور آن در رایت کپی آثار اقتصادی ارزش افزایش یا و آمریکا
 معضـل  یـک  عنوان به حاضر حال در ایران مانند کشوری در موضوع این طرح ما نظر به

 نیست. پذیرفتنی

 کـه  اسـت  ایـن  گرفت پراکنی رانت و جویی رانت از توان می که درسی وجود این با
 و نداشـت  دور نظـر  از را آنهـا  فکـری  مالکیـت  مانند نهادهایی به دادن شکل هنگام باید

 حد کمترین به فکری حقوق به بخشیدن استحکام با را آن تا کرد تالش و نگرفت نادیده

   رساند. ممکن

 مبادله هزینه .1-4

 حقـوق  های بسته انتقال برای که است هایی هزینه تمامی دربرگیرنده مبادله هزینه

 ایجـاد  هـای  هزینه شامل ها هزینه این است. نیاز مورد دیگر عامل به عامل یک از مالکیت

 هـای  هزینـه  و ...( و مـذاکره  انجـام  اطالعـات،  کسب مبادله، های فرصت )اکتشاف بادلهم

 ترتیبـات  برقـراری  شـود.  مـی  قضـاییه(  قـوه  و )پلـیس  نهادی ساختار از حمایت و حفظ

 را مبادلـه  هزینـه  منازعـات  کـاهش  و همکاری تسهیل طریق از تواند می مناسب حقوقی

 هزینـه  اگـر  دهد. افزایش را مبادله هزینه حقوق ناکارآمد ترتیبات برعکس، و دهد کاهش

 صـفر  اگـر  و انجامـد  مـی  کـارا  نتایج به مالکیت حقوق متفاوت ترتیبات باشد صفر مبادله

 حقـوق  تصـریح  کـه  اینجاسـت  در شـد.  خواهـد  منجـر  متفاوت کارایی با نتایج به نباشد

 رسـیدن  از مـوارد  بسـیاری  در مبادله هزینه وجود بنابراین، کند. می پیدا اهمیت مالکیت

.کند می جلوگیری منابع کارای حل راه به
1 

 هزینـه  .1 کـرد:  تقسـیم  دسته دو به را قراردادی هزینه توان می خالصه تعبیری به

 نئوکالسـیک  رویکرد مبنای بر قراردادی هزینه .2 و مالکیت حقوق حفظ و استقرار برای

 زمینـه  دو هـر  در رایـت  کپـی  رد هزینـه  منتقـدان،  تعبیر به 2شود. می ناشی انتقال از که

 ایـن  تعریـف  بودن دشوار آن، دلیل باشند. اندك کنندگان مبادله که زمانی حتی باالست؛

 فروش در مبادله هزینه البته ندارد. فردی به منحصر فیزیکی مرز چون است مالکیت نوع

 مطـرح  بـرداری  نسـخه  بـرای  حـق  انتقـال  بحث که زمانی نیست. باال خیلی اصلی نسخه

 امـا  است روشن موسیقی قطعه یا نقاشی مثالً شود، می دشوار حقوق این تعریف شود، می

 
 .189، ص. 1391دی حقوق، انتشارات پژوهشکده اقتصاد و نور علم، . دادگر، یداهلل، درآمدی بر تحلیل اقتصا1

2 �. De Geest, Gerrit, Civil Law and Economics, in: Encyclopedia of Law and 
Economics, Edward Elgar Pub, 2000, p. 894. 
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 خالقیـت  یـا  اسـت  آن نـاقض  نسـخه  اسـت  آن شـبیه  بسیار که چیزی که نیست معلوم

.است آن شبیه تنها که است مستقلی
 کـه  شده گفته حمایت، هزینه زمینه در همچنین 1

 هزینـه  نقـض،  گسـتره  و اطالعاتی کاالی ناپذیر رقابت طبیعت دلیل به فکری مالکیت در

2باالست. حمایت
 

 منفـی.  جنبـه  وهـم  دارد مثبـت  جنبه هم مبادله هزینه مطالعات، برخی اساس بر
 مرتبط هزینه دید به که زمانی اما کنند. می جلوه مضر کنیم نگاه هزینه دید به که زمانی
 خـود  بـا  مـرتبط  کـه  تجه آن از )یعنی کنیم نگاه آن به کار تقسیم و سازی تخصصی با

 قـراردادی،  هزینـه  در احتمـالی  مثبـت  های جنبه از گذشته است. مفید هستند( قرارداد
 فکـری  مالکیـت  در خصوصـی  مالکیـت  علیـه  رایـج  اسـتدالالت  از یکـی  که است روشن
 روشـن  اسـتقرار  نیازمنـد  کاالهـا  ایـن  مالکیت منظور، همین به است. مبادله های هزینه
 انگیـزه  اول وهله در اینکه برای شود، روشن باید نیز مالک یژهو حقوق طور همین است.
 وارد بـازار  مبادلـه  در راحتی به آمد وجود به که هم زمانی و آید وجود به آن ایجاد برای
 ایـن  از دقیـق  تعریـف  بلکـه  نیسـت،  کافی تجارت تسهیل برای فکری حقوق طرح شود.
 تجـارت  نشـود،  تعیین درستی به کاال یک مالکیت که زمانی زیرا است ضروری حقوق
3شود. می دشوار

 نیـز  حـل  راه امـا  است آسیب یک هرچند باال قراردادی مبادله هزینه  
 شـکل  بـه  رایـت  کپـی  دادن اسـت.  اساسـی  حل راه یک حقوق این شفاف تعریف دارد.
 عـالوه،  بـه  اسـت.  دادن لیسانس باالی های هزینه بر غلبه برای خوبی وسیله نیز جمعی
 ادعـا  آنچـه  برخالف تشریفات نبود دلیل به اصوالً رایت کپی در اجرا و دارها های هزینه
 نیست. باال چندان شود می

 عمومی حوزه کردن محدود .1-5

 خـارج  قـانونی  حمایـت  تحـت  از ذاتاً یا اثر آن در که است ای حوزه عمومی، حوزه
 اسـت  ای هحوز عمومی حوزه واقع در است. شده منقضی آن قانونی حمایت مدت یا بوده
 باشـند.  داشـته  دسترسـی  دیگـر  آثـار  بـه  مسـئولیتی  گونه هیچ بدون توانند می افراد که

 بـا  امـا  اسـت،  ضـروری  هـا  ایده جریان برای عمومی حوزه که کنند می استدالل بسیاری
 حـوزه  از خـارج  نـوآوری  آورد، مـی  دنبـال  به را انحصار که فکری مالکیت اصلی مشخصه
 بـیش  انحصـاری  حقوق اگر کند. می محروم کامل دسترسی از را عموم و ماند می عمومی
 دسترسی نیازمند عمیقاً خالقیت 4یابد؛ می کاهش نوآوری به دسترسی باشد استاندارد از
 

1. Landes and Posner, Op. cit., p.16. 
2. Ibid, pp.18-19. 
3. Leveque, Froncois; and Yann Meniere, Economics of Patent and Copyright, Berkley 

University Press, 2004, p.13. 
4. Gollin, Michael, Driving Innovation Intellectual Property Strategies for a Dynamic 

World, Cambridge University Press, 2008, p. 40. 
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 و زمـان  از فراتـر  هنرمنـدان  و است شکل تغییر و مجدد استفاده آزادی و دیگران آثار به
 بـرای  1اسـت.  برده بین از را قیتخال اخیر های توسعه اما کنند، می همکاری هم با مکان
 بـا  و داد افـزایش  سال 20 را حمایت مدت آمریکا در رایت کپی مدت توسعه قانون نمونه
 در شـد.  تـر  نزدیک آینده در عمومی حوزه به رایت کپی آثار ورود مانع قانون افزایش، این
 هنرمنـدان  و مصنفین مؤلفین، پیشین قانون 12 ماده اصالح قانون 89 سال در نیز ایران
  کرد. افزون سال 50 به 30 از را حمایت مدت 48

 منـابع  و کنـد  مـی  تـر  کوچـک  را عمـومی  حوزه مدت، توسعه همچون رویکردهایی

   2دهد. می کاهش را نوآوری به دسترسی

 نبـود  در اطالعات از استفاده» که است شده  گفته طور این رسا اما موجز عبارتی در

 دسترسـی  طبعـاً  زمینـه،  این در 3«دارد. مطلوب حد سوی به میل که است اموال حقوق

 را آن مـدت  طـوالنی  در ویـژه  بـه  و همیشـه  فکری مالکیت اما است. جامعه نفع به بیشتر

 عمـومی  حـوزه  وارد آرامـی  به شود می ایجاد که آثاری نیز رایت کپی در کند. نمی محدود

 فکـری  حقـوق  نبود کامل زهحو عنوان به را عمومی حوزه که مفهومی بنابراین 4شوند. می

 بـا  امـا  اسـت،  رایـت  کپـی  دارای ای نمونـه  هـم  آزاد لیسانس است. کننده گمراه داند، می

  آزاد. دسترسی

 نرفته کار به کامل طور به عموم استثنای برای فکری مالکیت حقوق اغلب عالوه، به

 حاصـطال  پیشـنهاد  ای عـده  دلیـل  همـین  به است. دسترسی محدودیت برای بلکه است،

   5اند. داده عمومی حوزه جای به را «دانش به دسترسی حوزه»

 خصوصـی  مالکیت با تواند می عمومی حوزه مالکیت وسیع تعریفی با نخست، پس،

 ممنوعیـت.  نـه  اسـت  دسترسـی  محـدودیت  برای تنها فکری حقوق دوم، یابد. گسترش

 از حمایـت  معـد  اصـل » یـا  ،«منصفانه استفاده» حمایت، دایم نه و «موقت مدت» سوم،

  است. عمومی حوزه حفظ جهت در همگی «ها ایده

 از محـدود  حمایـت  و نظـری  هسـته  فقـدان  که گرفت نادیده توان نمی حال این با

 یـراحتـ  بـه  مدت توسعه مانند موارد ای پاره در که دهـش موجب ومیـعم حوزه ومـمفه

 و فکـری  مالکیت توازن برای ومیـمفه بازنگری به ازـنی مسأله این و شود هـگرفت نادیده

 دارد. دسترسی
 

1  . Vaidhyanathan, Siva, Copyrights and Copywrsongs, New York University Press, 
2001, pp.186-188. 

2. Halbert, Debora, Resisting Intellectual Property, Routledge, 2005, pp.13-15. 
های مجلس،  . شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، انتشارات مرکز پژوهش3

 .166 ، ص.1388
4  . Landes and Posner, Op. cit., p. 69. 
5  . Gollin,Op. cit., pp. 46-47. 
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 دهد یم کاهش را کپی رایت، کپی نبود در حتی که عواملی .1-6

 کـردن  فهرسـت  کننـد،  مـی  اشـاره  آن بـه  رایـت  کپـی  مخالفان که مواردی از یکی

 در و شـود  مـی  آثـار  از کپـی  شـدن  محـدود  موجب رایت کپی غیاب در که است مواردی

 در بیشـتر  یادشـده  مـوارد  رسـید.  رایـت  کپـی  نتیجه انهم به توان می آنها دید از نتیجه

 ها ترین مهم از برخی به که است بسیار ادعاها این شود. می مطرح «برداری نسخه اقتصاد»

 داشـته  اصـیل  نسـخه  بـه  نسـبت  تری پایین کیفیت است ممکن کپی .1 کنیم: می اشاره

 زمـانی  وقفـه  نوعی ابراینبن است. بر زمان کپی .2 نیست. کاملی جایگزین بنابراین و باشد

 تولیـد  جبران برای مؤلف برای کافی فرصت که دارد وجود کپی و اصلی نسخه ورود بین

 توانـد  می رایت کپی از بیش ها فایل کردن رمزدار مانند فنی ترتیبات .3 آورد. می وجود به

 در تصـمیم  و یـادگیری  کـارآفرین،  برای و است کامل ندرت به دانش .4 شود. واقع مفید

 از آگـاهی  صـرف  .5 اسـت.  بـر  زمـان  دارد، ارزش بازار به ورود و کردن کپی که این مورد

 کمـک  باید کننده کپی مالی، موفقیت برای نیست. تقلید برای کافی دلیل جدید محصول

 آثـار  کپـی  بـرای  طبیعـی  موانـع  برخـی  .6 باشد. داشته را آن خاص دانش و مبتکر فنی

 دارد. وجود جدید

 قیمـت  اینکـه  ماننـد  دارد. وجـود  کپـی  کـاهش  برای هم راهکارهایی اینها بر عالوه

 شـود.  مـی  داده تـرجیح  اصـیل  نسخه برابر، قیمت با چون شود آورده پایین اصیل نسخه

 بـا  هنرمنـد  امضای مانند است کپی غیرقابل که چیزی کردن همراه با توان می همچنین

 سـمتی  به حرکت زمینه این در مناسب راهکار هم برخی نظر از داد. کاهش را کپی آثار،

 دی. سی بر مالیات وضع مانند باشد؛ سودآور رایت کپی صاحب برای کپی که که است

 هـای  فناوری وجود با که است روشن که کرد خاطرنشان باید نخست زمینه این در

 سـر  بـر  جـدی  مـانع  بتوانـد  کـه  کـرد  مـوانعی  از صـحبت  تـوان  مـی  سختی به پیشرفته

 یا موسیقی یا است فیلم رایت کپی موضوع که کند نمی تفاوتی امروزه باشد. برداری نسخه

 که آثار ایجاد هزینه به نسبت اندك هزینه صرف با و راحتی به همه کتاب. یک یا افزار نرم

 عمـوم  دسـترس  در و توزیع نیز راحتی به و شوند می کپی سرعت به و است باالیی هزینه

 بـا  اثـر  کـردن  همـراه  یا بودن اولین مزیت که داشت رانتظا نباید بنابراین گیرند. می قرار

 تنهـا  رایت کپی هدف دوم، باشد. رایت کپی جایگزین و موثر حل راه بتواند هنرمند امضای

 تولیـد  جهـت  مناسـب  انگیزه دادن برای مهم این بلکه نیست؛ برداری نسخه از جلوگیری

 فضـای  در بتوانـد  باید ؤلفم و ندارد اهمیت سلبی جنبه تنها خاطر همین به و است آثار

 عـالم  در شـده  فهرسـت  موارد اگر حتی بنابراین بدهد. انتقال دیگران به را خود آثار بازار

  نیست. کافی انگیزه ایجاد برای شود محقق واقع



99 

 

 

م
ل 
سا
ی، 
تر
گس
داد
ی 
وق
حق
ه 
جل

دم
شتا
ه

د و
 نو
ره
ما
 ش
،

 
وم
س

، 
هار
ب

 
13
95

 

 

 تیرا یکپ فواید و منافع .2

 آشـنایی  بـر  عالوه است الزم باشیم داشته درستی فایدهـ  هزینه تحلیل که این برای

 ارـاختصـ  بـه  تـقسم این در ویم.ـبش آشنا زـنی رایت کپی نظام منافع با احتمالی راتمض با

 کنیم. می اشاره منافع ترین مهم به

 فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه به کمک .2-1

 خالقیـت  ارتقا دنبال به فکری مالکیت که است شده  اشاره وایپو کتابچه مقدمه در

 توسـعه  بـه  کـه  منصـفانه  تجـارت  تشـویق  بـرای  نیـز  و است آن نتایج کاربرد و ترویج و

 ابزارهـای  از یکـی  کـه  شده ذکر رایت، کپی مورد در کند. می کمک اجتماعی و اقتصادی

  است. فرهنگی ملی میراث ترویج و سازی غنی ارتقا

 و فـردی  خالقیـت  تشویق و است وابسته افراد خالقیت به بسیار کشور یک توسعه

 اسـت؛  توسـعه  در اساسـی  فرآینـد  یک رایت کپی است. یشرفتپ الینفک جزء آن، ترویج

 حمایـت  سـطح  بـه  مسـتقیماً  فرهنگـی  و ملی میراث سازی غنی که داده نشان مطالعات

 نیازهـای  پـیش  از یکـی  فکری پدیده وتشویق دارد بستگی هنری و ادبی آثار به اعطاشده

 1است. اجتماعی و فرهنگی های پیشرفت همه مبنایی

 شیبخ انگیزه .2-2

 تکراری بیان یک به است مؤلفین برای انگیزه ایجاد رایت کپی هدف که عبارت این

 و بـوده  نظـر  همـین  آمریکـا  در ویـژه  بـه  و جهان در دیدگاه مؤثرترین است. شده تبدیل

 حقیقـت،  ایـن  بیـانگر  اسـت.  فکری مالکیت سازی جهانی های تالش پشت محرکه نیروی

 هـدف  را «نـوآوری  و خالقیـت  تشـویق » کـه  اسـت  فکری مالکیت جهانی سازمان شعار

 شناخت و است رایت کپی و فکری مالکیت سیاست موتور انگیزه، داند. می فکری مالکیت

  دارد. اهمیت بسیار آن

 کـارایی  )پدیدآورنـدگان(  مؤلفان به رایت کپی دادن برای اقتصادی توجیه واقع، در

 تـالش  و زمـانی  هـای  هزینـه  انجبـر  به ناشران و مؤلفان ساختن قادر با رایت کپی است:

 مجمـوع  کـه  اصـلی  هـای  نسخه ساختن برای ناشر هزینه و مؤلف طرف از اثر ایجاد برای

 2آورد. می وجود به انگیزه دهد می تشکیل را آن تثبیت اولین یا بیان ثابت هزینه اینها

 
1 �. Ibid, p. 41. 
2. Towse, Ruth, "What We Know What We Do Not Know and What Policy-

Makers Would Like Us to Know about the Economics of Copyright?", Review 
of Economic Research on Copyright Issues, Vol. 8, 2011, pp.1 and 11. 
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 مبپذیری اگر نیست. نوشتار این در آن مجال که واردشده انتقاداتی انگیزه نظریه به
 نقـش  کلـی  طـور  به و است مشوق راه ادامه برای اما ندارد آثار ایجاد در نقشی انگیزه که

 اثـر  در بهبود و اصالح عامل و اثر در گذاری سرمایه در تواند می اثر افشای بر عالوه انگیزه
 باشد. برجسته

 اثر افشای .2-3

 رایت کپی نبود با 1است. جدید آثار ایجاد تشویق رایت کپی هدف ترین مهم و اولین

 از ترس نبود و شود  منتشر چگونه اثر که این انتخاب شویم؛ می روبرو محرمانگی نوعی با

 زبـان  بـه  2کند. می ها نوآوری گذاشتن اشتراك به مشتاق را پدیدآورندگان غیرمجاز، کپی

 در امـوال  حقـوق  نبـود  در دارد؛ کفایـت  بـه  میـل  امـوال  حقوق با اطالعات تولید دیگر،

 در بـود.  خواهـد  اطالعات اجتماعی ارزش از کمتر اطالعات تولیدکننده پاداش ت،اطالعا

 اطالعـات  گسترش برای ای انگیزه هیچ و ندارد سودی هیچ انتظار بالقوه تولیدکننده واقع

 داشت. نخواهد

 یساز یتجار .2-4

 آن تـساخـ  از دـبع ازارـب به دـجدی وآوریـن یک آوردن دـفرآین ریـفک تـمالکی در

 مـالی،  کننـدگان  تـأمین  مخترعـان،  همـاهنگی  نیازمنـد  ـ  سـازی  تجـاری  بـه  موسـوم  ــ 

 اشـخاص  از هریـک  همـاهنگی،  ایـن  بـرای  اسـت.  بازاریـابی  و مـدیریت  کننـدگان  تبلیغ

 تعامـل  در غیرمسـتقیم  حداقل یا مستقیم طور به هم و کند معرفی را خود هم بایست می

 هـم  باشـد،  مـدیر  هـم  همزمان بایست می شخصی هر هماهنگی نبود در باشد. دیگران با

 بـرای  مهمـی  گزینه فکری حقوق واقع در مالی. پشتیبان هم و بازاریاب هم کننده، تبلیغ

 قـموفـ  راعاتـاختـ  از کمتـر  رایـت  کپی هـزمین این در دـهرچن است، هماهنگی تسهیل

 است. بوده

 ابداع در رقابت در ریتأث .2-5

 ایـن  مـا  نظـر  بـه  3انـد.  دانسـته  اثر ثبت به منو  را مهم اثر این نویسندگان بعضی

 را رقابـت  در رایـت  کپـی  نقـش  رایت کپی در حمایت نبودن تشریفاتی به توجه با دیدگاه

 آنهـا  ورود و هنری و ادبی آثار انتشار شود می ابداع در رقابت باعث آنچه گیرد. می نادیده

 آن. ثبت نه است بازار به

 
1 �. Towse, Op. cit., p. 104. 
2 �. Gollin, Op. cit., p. 39. 

 .266 ، ص.1387نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسالمی،  . حکمت3
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 فرهنگ انتقال تسهیل .2-6

 متنـوع  هـای  قالـب  شـناختن  رسمیت به با و هنری و ادبی حقوق انواع شناسایی با

 و نشـر  قـرارداد  مانند خاص قراردادهای و واگذاری و برداری بهره قرارداد مانند قراردادی

 کمـک  رایت کپی جمعی، مدیریت های سازمان از حمایت و طراحی نیز و افزار نرم قرارداد

 است. نموده وسیع مقیاس در ویژه به هنری و ادبی آثار انتقال بازار گیری شکل به بزرگی

 یور بهره یساز نهیبه الگوی .2-7

 و گیرد می قرار تولیدکننده صنف در پدیدآورنده فکری، مالکیت به اقتصادی نگاه با

 شـوند.  مـی  بنـدی  دسته کننده مصرف طبقه در کنند می استفاده فکری آثار از که کسانی

 مصـرف  میزان به فکری پدیده یک فایده میزان بپذیریم، را فکری مالکیت نظام اگر حال

 تولیدکننـده  برای حاصل فایده یابد، افزایش کاال مصرف مقدار اندازه هر دارد؛ بستگی آن

 توجه خالقیت ایجاد توانایی و فکر صاحب افراد نکته این به توجه با حال شود. می بیشتر

 رفـاه  موجبـات  کننـد  مـی  تـالش  و دارند می معطوف کنندگان مصرف خواست به را خود

 فکـری،  مالکیت شناختن رسمیت به با اینکه خالصه آورند. فراهم را کننده مصرف بیشتر

 رغبـت  طریق از ما و شود می مجهز عینی صورت به خود نیاز اعالن ابزار به کننده مصرف

 در تـا  کنـد  مـی  تـالش  نیـز  تولیدکننده و بریم می پی او خواست به مصرف و خرید به او

 نشـود،  حمایـت  فکری مالکیت از اگر اما نماید. تولید و گذاری سرمایه او خواست راستای

 آنان کار حاصل بسا چه و کنند می توجه خود درونی های خواسته به بیشتر پدیدآورندگان

 1باشد. نداشته بر در ای نتیجه عموم برای

 نهایی تحلیل .3

 نگاه یک در ما نظر به شدیم، آشنا اختصار به رایت کپی منافع و مضرات با که حال

 رایت کپی منافع و است کارآمدی دارای آمریکا در چه و ایران در چه رایت کپی نظام کلی

 آنهـا  از برخـی  امـا  کـرد  انکـار  تـوان  نمـی  را ذکرشده های آسیب چربد. می آن مضرات بر

 برای است. گرفته قرار گذار قانون مدنظر رایت کپی در نیز بسیاری و نیست جدی چندان

 نـه  شـود  مـی  اعطا استثنا حق اغلب و واقعاً رایت کپی در که دیدیم انحصار مورد در مثال

 برای «آزاد استفاده» و «محدود مدت» بعدی های خالقیت مورد در یا کامل. انحصار یک

 توجـه  بـدون  کماکان رایت کپی مشکل چند وجود این با است. شده تعبیه منظور همین

 موضـوع  طبیعـت  خـاطر  بـه  این و باالست فکری مالکیت در قراردادی هزینه اول، است.

 
 .266ـ265 همان، صص.. 1
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 است. رایت کپی اساسی معضل یک آمریکا در ویژه به جویی رانت دوم، است. حمایت مورد

 امـا  کاسـت  قـراردادی  هـای  هزینـه  از مالکیـت  حقـوق  شـفاف  تعریـف  بـا  توان می البته

 نیـز  عمـومی  حوزه سوم، گردد.برمی کشور گذاری قانون ساختار به حدودی تا جویی رانت

 برد. می رنج دقیق و عینی تعریف ضعف از و نداشته مشخصی تعریف

 توازن نام به مفهومی .3-1

 دنبـال  به فکری مالکیت منتقدان و مدافعان که است نشده باعث رایت کپی نظام کارایی
 رایـت  کپـی  کارآمدی شرایط از یکی توازن وجود که بگوییم است شایسته نباشند. توازن
 انگیـزه  بین است: مختلف نیروهای بین توازن ایده، ترین رایج ها اقتصاددان بین در است.
   کلی. طور به منافع و ها هزینه بین یا دسترسی و

 را هـا  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  آمـاری  و تجربی های داده نبود که است این واقعیت

 وجود بر سرسختی الالتاستد معادله طرف دو هر در دلیل همین به و است کرده دشوار
 در کـرد.  اثبـات  یـا  رد را آنهـا  همـه  قدرت با بتوان اینکه بدون دارد، وجود توازن نبود یا

 دانیم نمی را بزرگ پرسش این پاسخ هنوز ما» گوید: می نویسندگان از یکی زمینه همین
 و کننـده  مصرف بر رایت کپی اثر سنجش به تمایلی اقتصاددانان و گذاران سیاست چرا که
 ندارنـد.  مختلـف  بازارهـای  در اصـیل  آثار از استفاده توزیع و ایجاد بر و تولیدکننده رفاه
 موقعیـت  هـیچ  تقریبـاً  کـه  اسـت  نکته این و تجربی داده نبود دشواری این علل از یکی
 بـا  تـوان  می همه این با 1«نیست. باشد، نداشته وجود رایت کپی آن در که ای مقایسه قابل
 و منـافع  به کلی نگاهی با و رایت کپی کنونی ساختار مشاهده با و نظری یها داده ارزیابی
 نگـاه  یک در کنونی رایت کپی دهیم نشان که بود این ما تالش رسید. نتیجه به ها آسیب

 درونـی  سـازوکارهای  برخـی  بـه  بحـث  فراخـور  بـه  و است کارآمدی و توازن دارای کلی
 تـرین  مهـم  از برخـی  بـه  اینجـا  در یم.کـرد  اشـاره  هـدف  این به رسیدن برای رایت کپی

 جهـت  همگـی  رایـت  کپـی  گونـاگون  هـای  دکترین کنیم. می اشاره اختصار به سازوکارها
 هستند: مبادله های هزینه دیگر و کارایی عدم از ناشی ضرر کاهش
 بیـان  هـر  اختـراع،  بـرخالف  آمریکـا  در کـه  گفـت  توان می تقریباً مستقل: آفرینش -

 ثابـت  بتوانـد  اگر نقض دعوای خوانده گریزد. می سئولیتم از رایت کپی در مجددی
 مسـئول  مشـابهت  وجـود  بـا  حتـی  اسـت،  اصیل اثر از مستقل کامالً او اثر که کند

 دادن حـال  این با است. نشده پرداخته مسأله این به ایران در اما شود. نمی شناخته
 نیـت  حسـن  مطـابق  هـم  اثـرش  استقالل اثبات برای نقض دعوای خوانده به فرصت
 دیـده  امـروز  بسیاری آثار وانگهی گردد. نمی نو های خالقیت گسترش مانع هم است

 
1  . Towse, Op. cit., pp. 9-10. 
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 نـاقض  و آنهاسـت  بـا  هـایی  مشـابهت  دارای قبلی اثر به دسترسی بدون که شود می
 کند. نمی برآورده را رایت کپی هدف آنها دانستن

 ولـمحصـ  فروش با ریـفک صاحب ن،ـدکتری این اسـاس بر روش:ـف اولین دکترین -

 آن از دهـد  مـی  اجـازه  خریدار به و دهد می دست از را خود قانونی انحصار عموم، به

 پـذیرش  بـرای  مانعی شود. نقض مرتکب اینکه بدون بفروشد، دوباره و کند استفاده

 ندارد. وجود ایران حقوق در حق زوال دکترین
 یـا  اجرا یا تولید باز را دیگری اثر بخواهد کسی اگر طبیعی طور به اجباری: لیسانس -

 اجبـاری  لیسـانس  آن بـه  کـه - خـاص  شـرایط  در امـا  بگیرد اجازه باید کند توزیع

 لیسـانس  از اسـتفاده  تـرین  رایـج  نیسـت.  الزم رایـت  کپـی  صاحب اجازه -گویند می

 آن بـه  ایران رایت کپی حقوق در اما 1است. موسیقی صنعت در آمریکا( )در اجباری

  اند. دانسته بودن رضایی صلا خالف را آن برخی و است نشده اشاره
 نیسـت،  رایـت  کپـی  صـاحب  مجوز نیازمند ها استفاده برخی منصفانه: استفاده دفاع -

 در اثـر.  یـک  شـرح  و نقـد  ماننـد  شود، می انجام غیرتجاری مقاصد با که آنها ویژه به

 قـانون  107 مـاده  و است شده شناخته منصفانه استفاده عنوان با مسأله این آمریکا

 مسـأله  ایـن  نیـز  ایـران  حقـوق  در اسـت.  پرداختـه  مسـأله  این به آمریکا رایت کپی

 نقـل  هنرمندان و مصنفین مؤلفین، قانون 7 ماده نمونه برای شود. می دیده وضوح به

 را تقـریظ  و انتقاد صورت به و ادبی علمی، مقاصد به آنها به استناد و منتشره آثار از

 و کتـب  تکثیـر  قانون 5 ماده به نگریدب )همچنین است دانسته بالمانع مأخذ ذکر با

 ای(. رایانه افزارهای نرم قانون 7 ماده و نشریات
 آمریکـا  در منصفانه استفاده بر عالوه انحصاری: حقوق از استفاده بر ها محدودیت سایر -

 هـای  برنامه ثانویه انتقال مانند شده وضع انحصاری حقوق بر شماری بی های محدودیت

 دیگر و نابینایان جهت تولید باز برای معافیت ای، رایانه های نامهبر بر محدودیت کابلی،

 الیحـه  نـویس  پـیش  در بایگـانی.  مراکـز  و ها کتابخانه توسط بازتولید معافیت ناتوانان،

 اشـاره  مشـابهی  «استثنائات» به سوم فصل در کشورمان هنری و ادبی مالکیت جدید

 نمـایش  نـاتوان،  اشخاص استفاده ها، کتابخانه توسط تصویربرداری مانند است؛ شده

  اثر. عمومی
 جـز  کـه  ای شـاخه  بـر  کنترل برای رایت کپی صاحب های تالش :2سوءاستفاده دفاع -

 در زمینه این در .بیانجامد اثر از سوءاستفاده به است ممکن نیست، «اشتقاقی آثار»

 
1 �. See for more information: Elias, Estephan; and Richard Stim, Patent, Copyright 

and Trademark, Delta Printing Solution, 2004, p. 96. 
2 �. Misuse�(defence). 
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 سـت ا دفاعی این 1است. شده صادر رایت کپی صاحب علیه آرایی آمریکا های دادگاه
 بسـیار  منصـفانه  اسـتفاده  کـه  چـرا  باشـد،  منصـفانه  استفاده از مؤثرتر تواند می که
 ایـن  بـا  شـود.  نمـی  دیده مشابهی نمونه ایران حقوق در است. نامعین و انعطاف قابل
 جلـوی  و کـرد  تعبیـر  حق از سوءاستفاده نهاد تحت را مسأله این بتوان شاید حال،

 جانبـه  همـه  کنترل چون گرفت، را آثار شتقاقیا غیر های استفاده بر رویه بی کنترل
  است. آتی های نوآوری مانع

 خواهـان  اگـر  اما نیست، تشریفاتی رایت کپی از حمایت تشریفات: رعایت عدم دفاع -
 خوانـده  دفـاع  مسأله این زند، سرباز کار این از و کند طی را تشریفاتی که باشد نیاز
 صـورت  بـه  رایت کپی اعالن 1989 سال تا آمریکا حقوق در داشت. خواهد پی در را
 شـد  می محسوب اثر از حمایت شر  انتشار، تاریخ و پدیدآورنده نام با همراه c نماد
 ایـن  با نیست. اعالن به مشرو  هنری و ادبی آثار از حمایت 1989 سال از بعد ولی
 ناشـی  دعـاوی  طرح ویژه به قانونی های حمایت از مندی بهره منظور به اثر ثبت حال
 هـای  خسارت دهد می اجازه پدیدآورنده به اثر ثبت دارد؛ ضرورت رایت کپی نقض از

 آمریکـا  در بنـابراین  کند. مطالبه متخلفان از را فکری مالکیت حقوق نقض از ناشی

 ظـاهراً  ایـران  حقـوق  در کنـد.  ثبت را اثر نقض دعوی از قبل باید رایت کپی صاحب
 راًـظاهـ  دانـهنرمنـ  و نـمصنفی مؤلفین، ونـقان 21 ماده است. اختیاری ثبت نظام
 و کتـب  تکثیـر  و ترجمـه  قـانون  4 ماده است طور همین دارد. اشاره معنا همین به

 اقامـه  1379 مصـوب  ای رایانـه  افزارهـای  نرم قانون 9 ماده اما صوتی. آثار و نشریات
 کـه  شـده  باعـث  مسـأله  همـین  و اسـت  کـرده  فنی تأییدیه اخذ به منو  را دعوی
 آن از و 2ندارد وجود ایران در هماهنگی   رویه زمینه این در که باشند معتقد ای عده
   اند. کرده انتقاد

 و نیسـت  دایمـی  باشـد  که میزان هر به رایت کپی در حمایت حمایت: بودن موقتی -
   شود. می عمومی حوزه وارد اثر مدتی از پس

 هـیچ  گفت توان می تقریباً و است دشوار «اصالت» مفهوم تعریف اثر: داشتن اصالت -
 اثـر  اینکه برای باید که است جهانی آستانه یک اما ندارد. وجود آن از قانونی تعریف
 مقـداری  نیازمنـد  کشورها اغلب در اصالت باشد. آن دارای بگیرد، قرار حمایت مورد
 از «گرفتـه  نشأت» بلکه نشده کپی اثر که بدهد نشان باید و است مؤلف شخصیت از

 شخصـیت  چیـزی  چـه  اینکـه  بـرای  ای شده پذیرفته استاندارد چهی اما است. مؤلف
 

1. Pasqual, Frank, "Copyright in an Era of information Overload, Toward 
Privileging of Categorizing", Vanderbilt Law Review, Vol. 60, No. 1, 2007, 
p.18. 

 .35 . زرکالم، پیشین، ص.2
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 شود. می اعمال مختلف نقا  در مختلفی معیارهای و ندارد وجود سازد، می را مؤلف
 کـه  ایـن  بـرای  رایـت  کپی» که است این بیانگر آمریکا در 1«جبین عرق» استاندارد
 در ایـران  حقـوق  در «.بدهد نشان خود از خالقیت مقداری باید باشد داشته اصالت
 امـا  اسـت.  نشـده  ارائـه  نیـز  تعریفـی  و نشـده  اشـاره  اصـالت  بـه  قوانین از هیچیک

 معناسـت.  همـان  مفیـد  کـه  است رفته کار به آن جای به مشابه مفهوم با اصطالحی
 چیـزی  اثر که آمده 1348 سال هنرمندان و مصنفین مؤلفین، قانون در نمونه برای
 نـویس  پیش در آید. می پدید پدیدآورنده «ابتکار یا و هنر یا و دانش» راه از که است
 2است. شده تعریف «اصیل» اثر البته جدید الیحه

 بیـان  از تنهـا  و انـد  خـارج  رایت کپی حمایت از همواره ها ایده بیان: و ایده دوگانگی -

 ایـن  هنـری  و ادبـی  آثار از حمایت معیارهای از یکی واقع، در شود. می حمایت ایده

 و احسـاس  بـا  اثـر  اینکـه  چـه  کنـد،  پیدا خارجی تجسم فکری ایه تالش که است

 در شـود.  ارائه باید احساس قابل شکل یک در ضرورتاً و داشته سروکار انسان هوش

 حمایـت  شـمول  از ایده و فکر واقع، در 3ندارد. اهمیتی بیان شکل و زبان زمینه این

 طور به اصل این به ن،ایرا حقوق در بیاید. بیرونی قالبی در بایست می و است خارج

 آثـار  ذیـل  در صـراحتاً  جدیـد  الیحـه  نـویس  پـیش  در هرچنـد  4شده،  اشاره ضمنی

 دوگانه آمریکا، حقوق در است. شده خارج حمایت شمول از «فکر» حمایت غیرقابل

 102 مـاده  در اسـت.  شـده  فـدرال  قانون از جزیی 1976 قانون زمان از بیانـ   ایده

 هـیچ  بـه  رایـت  کپـی  حمایت شرایطی  هیچ تحت» که هآمد آمریکا رایت کپی قانون

 توصـیف،  شـکل  از نظـر  صرف کشف، یا اصل مفهوم، اجرا، روش فرآیند، روند، ایده،

 طریـق  از کـه  کـرده  قـانونی  را اصلی 1976 قانون «.یابد نمی تسری بیان یا توضیح

 بیـان  و ایـده  مرزهای اینکه وجود با و است کرده پیدا توسعه قرن یک از بیش رویه

 5شود. می استناد آن به هم هنوز شده فرسوده

 های نگرانی به رایت کپی نظام های پاسخ از بخشی تنها شد اشاره اجمال به آنچه

 آمریکا در چه رایت کپی کنونی نظام ما نظر به بنابراین است. دسترسی و عمومی منفعت

 
1 �. Sweat of brow 

عبارت است از هر آنچه که بدون تقلید از دیگری، از خالقیـت خـود پدیدآورنـده     «اصیل» (:20ماده یک )بند . 2
�ناشی شده باشد، هرچند از لحاظ محتوا یا موضوع جدید نباشد.

 .29 یشین، ص.پزرکالم، . 3

برای مثال در ماده یک قانون مؤلفین، مصنفین و هنرمندان اثر آن چیزی دانسته شده که از راه دانش یا هنـر،   .4
 اسـت،  رفتـه  کـار  آن به «ایجاد»و یا  «ظهور»و یا « بیان»ی که ـوه یا طریقـدون در نظر گرفتن شیـابتکار و ب
 شود.  ایجاد می

5 �. Veljanovski, Op. cit., p.29. 
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 مشاهده قابل نیز ام کشور حقوق در مسأله این و هست مناسب توازن دارای ایران چه و

 مستقل آفرینش یا سوءاستفاده یا منصفانه استفاده مانند سازوکارهایی هرچند است.

 اجراها ضمانت نیز و مدت و حوزه عوض در اما ندارد، وجود مدون طور به و آمریکا مانند

 شود. می دیده نسبی توازن نوعی و است محدودتر بسیار ایران در رایت کپی در

 توازن زاندا چشم .3-2

 سمت به نیز رایت کپی توسعه «آینده» روند آیا که است این سئوال قسمت این در

 اسـت.  واداشـته  نگرانـی  بـه  را همگـان  امر دو که است این واقعیت خیر. یا رود می توازن

 هـای  سـال  طـی  در رایـت.  کپی مدت توسعه دیگری و است رایت کپی حوزه توسعه یکی

 حقـوق  نیـز  و رایـت  کپـی  پوشـش  تحـت  مصـادیق  یمعنـا  بـه  «رایت کپی حوزه» اخیر

 فقـدان  نوعی آید می نظر به و است کرده پیدا افزایش چشمگیری نحو به آنها دربرگیرنده

 بسـیاری  عقیده حداقل است. دادن ر  حال در خصوصی و عمومی منفعت میان تناسب

 مدام و فتهگر فاصله )قانونی( نظری حوزه از بسیار رایت کپی عملی حوزه است؛ چنین این

 درسـت  دارد؛ وجود بیشتر بلکه و نگرانی همین نیز مدت افزایش زمینه در کند. می تغیر

 افـزایش  منطـق  کـه  نیست مشخص اما است امتیاز یک رایت کپی بودن موقتی که است

 رسیده تصویب به 1790 سال در آمریکا در رایت کپی قانون اولین چیست. حمایت مدت

 شـده  مواجـه  مـدت  و حـوزه  گسـترش  با بار هر و شده اصالح بار چهار کنون تا که است

 هـا،  نقشـه  ها، کتاب به و بود سال 14 تنها حمایت مدت قانون، اولین در مثال برای است. 

 حاضـر  حـال  در اما کرد، می حمایت اعطای آمریکایی شهروندان به تنها و نشریات و جداول

 وجـه  هـیچ  بـه  نیز پوشش تحت دیقمصا و پیداکرده افزایش نیز سال 120 تا حمایت مدت

 راه بـه  اخیر های سال در کمتر سرعتی با ما کشور در حمایتی توسعه چنین نیست. حصری

 خـواهیم  تحول شاهد رایت کپی مدت در هم و حوزه در هم جدید الیحه تصویب با و افتاده

 رسـازی حداکث دنبـال  به که شده همراه فکری مالکیت سازی جهانی روند با توسعه این بود.

 ای توسـعه  حـال  در و یافته توسعه کشورهای میان های تفاوت راه این در و هاست حمایت

 ماننـد  ای یافتـه  توسـعه  کشـورهای  کـه  اسـت  طبیعی گیرد. می نادیده را کشورمان مانند

 از حـداکثری  حمایـت  خواسـتار  هسـتند،  فکری محصوالت صادرکننده عمدتاً که آمریکا

 ایـن  واردکننـده  عمـدتاً  کـه  کشـورمان  نظیـر  ورهاییکشـ  امـا  باشـند؛  فکری محصوالت

 را دیگـر  کشـورهای  سـیاق  و سـبک  بایسـت  نمـی  و توانند نمی هستند فرهنگی محصوالت

 رایـت  کپی توسعه از حمایت برای حداقلی الزامات که نیست معنی بدین این البته بپیمایند.

 شـرایط  بـه  یسـت با مـی  حمایـت  افـزایش  در کـه  اسـت  ایـن  مسأله اما شود گرفته نادیده

 کرد. توجه جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی
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 میـزان  تعیـین  ارتبـا ،  ایـن  در مـا  کشـور  جمله از و کشورها همه اساسی مشکل
 مـدت  دارای رایـت  کپـی  معنـای  بـه  ،«اسـتاندارد  رایـت  کپی» اگر است. حمایت مناسب
 بسیار آن یینتع بیشتر، نه و باشد انگیزه موجد که حدی تا است مناسب حوزه و مطلوب
 آید می پدید محرمانگی باشد، ناکافی حمایت اگر که اینجاست قضیه اهمیت است. دشوار

 قـرار  مـدنظر  آن در دسترسـی  مالحظـات  کـه  معنی بدین باشد، قوی حد از بیش اگر و
 پاسخ زمینه این در متأسفانه شود. می نابود دسترسی محدودیت با فردی خالقیت نگیرد،
 و است مطلوب کنترل چقدر که دهد نمی پاسخ درستی به اقتصادی ریتئو نداریم. کاملی
 فکـری  مالکیـت  در غالـب  نظریـه  ایـراد  همان نوعی به این است. چقدر مطلوب مدت یا

 است. محور انگیزه نظریه یعنی
 نـوعی  دارای کنـونی  رایـت  کپی نظام معتقدیم ما اینکه رغم علی اینکه سخن کوتاه
 اسـت  تـوازن  سـوی  بـه  نیز رایت کپی توسعه آتی روند که نای از صحبت اما است، توازن
 است. نیاز زمینه این در بیشتری مطالعات به و است دشوار
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 گیری نتیجه

 دانسـته  منـابع  اتالف کمترین و بازدهی حداکثر با نظام معنای به کارآمد نظام اگر
 گفت توان نمی هرگز است. نسبی کارآمدی دارای رایت کپی نظام که گفت توان می شود،
 انحصار مانند مضرات این از بعضی گفت توان می اما است، آسیب بی رایت کپی توسعه که

 توجـه  مـورد  رایت کپی نظام در دیگر های آسیب از بسیاری همچنین، نیست. جدی چندان
 از مطلوبیـت  کـاهش  جهـت  در همگـی  رایـت  کپـی  متعـدد  های دکترین است. گرفته قرار
 (،آمریکـا  )در جـویی  رانـت  وجود این با اند. شده  وضع رایت کپی در توازن ایجاد و رفته دست
 رایـت  کپی های آسیب توسعه به عمومی حوزه از مشخص تعریف نبود و باال مبادله هزینه
 است. کرده کمک
 ایـن  مجموعـه  نیسـت.  پوشـی  چشم قابل رایت کپی فواید فایده،ـ   هزینه تحلیل در
 هـای  نظـام  تمـامی  در رایـت  کپی نظام تا است شده موجب مضرات بر آن چربش و فواید
 پذیرش در نه اختالفات و شود پذیرفته بدیل بی و قبول قابل نظامی عنوان به دنیا حقوقی
 رونـد  که کرد اشاره باید وجود این با شود. محدود آن جزئیات به تنها که رایت کپی نظام

 توسعه به است، جهانی هعرص در غالب روند که رایت کپی و فکری مالکیت توسعه پرنفوذ
 مـورد  در تـوان  مـی  سـختی  به که جایی تا است انجامیده رایت کپی حوزه و مدت رویه بی
 که گردد بازمی موضوع این به نیز مسأله این از بخشی کرد. قضاوت رایت کپی نظام آینده
 مشـکل  بسـیار  عمـالً  مناسـب،  حوزه و مطلوب مدت یعنی حمایت مناسب میزان تعیین
 اند. نداده آن به درستی پاسخ نیز اقتصادی های ظریهن و بوده
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