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چکیده
حق انحصاري براي پدیدآورنده عالوه بر ایجاد ) رایتکپی(حقوق مالکیت ادبی و هنري 

هاي ادبی و هنري، با این اعتقاد که این مندي غیرمجاز دیگران از آفرینشیا مالک و منع بهره
تواند مانع توسعه و یا موجب حق انحصاري، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می

کان استفاده از آن از مصادیق که دسترسی و ام–اي از آثارپاره. نادیده انگاشتن حقوق بشر شود
جمله اطالعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول ، از- حقوق بشر است

کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهاي عضو را در . حمایت خارج کرده است
. ترایت نسبت به این دسته از آثار و اطالعات مخیر گذاشته اسگسترش حمایت ناشی از کپی

کشورها نیز با پیروي از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ 
شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطالعات اتخاذ 

طور کلی یا جزئی از ، بعضاً اطالعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشري است، بهکرده
در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین . اندحمایت خارج کردهگسترة

و ایران بررسی شده، ) با توجه به تفاوت در رویکردها(کشورهاي آمریکا، فرانسه، انگلیس 
گذاري ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه ضمن تأیید رویکرد جدید قانون

.شده است
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مقدمه.1
حقوق مالکیت فکري و به طور خاص حقوق مالکیت ادبی و هنري عنصري اساسی در فرآیند 

المللی است و در این فرآیند نقش خود را از طریق ایجاد حق انحصاري براي توسعه ملی و بین
فکر، اندیشه و قوه خالقه هستند و همچنین اشخاص حقوقی که در خلق و افرادي که داراي 

حق انحصاري ناشی از مالکیت فکري . کنداند، ایفا میگذاري کردهآفرینش اثر فکري سرمایه
اي که سلطه مالک بر اموال فکري به معناي محدودیت شود، به گونهموجب عنصر کمیابی می

تحدید تصرف دیگران و در نگاهی کالن محدود ساختن . ودامکان تصرف براي دیگران خواهد ب
از این . نمایدگستره استفاده جامعه از اموال فکري در فرآیند رشد و توسعه جامعه خلل ایجاد می

شکل » حوزه عمومی«ناشی از مالکیت فکري، نهادي با عنوان » حق انحصاري«روي به موازات 
انحصاري براي هیچ شخص حقیقی و حقوقی وجود اي که در حوزه آن حقمحدوده. گرفته است

.)Pollaud-Dulian, 2005: 133(نداشته، استفاده از اموال فکري براي عموم آزاد و مجاز است
تصریح شده است کشورهاي ) 1967نسخه استکهلم (آنگونه که در مقدمه کنوانسیون برن 

ت به آثار ادبی و هنري هستند عضو اتحادیه خواهان حمایتی مؤثر و یکسان از حقوق مؤلف نسب
نفعان المللی مشترك براي تمام ذيو براي نیل به این هدف در پی ایجاد و شکل دادن نظام بین

2ماده 4اما برخالف این تالش برخی مقررات کنوانسیون برن از جمله بند . باشنداین حقوق می
اند و با هد ایجاد ننمودهبه طور مستقیم حکم وضع نکرده، الزامی را براي کشورهاي متعا

ها به قوانین ملی کشورها، آنها را در واگذاري حمایت از متون رسمی و اداري و آراي دادگاه
.وضع حکم در این خصوص و گسترش حمایت کپی رایت نسبت به این آثار مخیر دانسته است

این مسلماً این تفویض قانونگذاري که منجر به پراکندگی نظام حقوقی کشورها در 
. شود، به منظور جلب و تأمین منفعتی دیگر است که در حوزه عمومی مستقر استخصوص می

کنوانسیون برن و به طور کلی اطالعات دولتی ماهیتاً در حوزه 2ماده 4آثار مذکور در بند 
.)Dalloz, 2012: 312(عمومی قرار داشته و باید براي همگان قابل دسترس باشد 

مطلوب بنیادین است و وقتی نقش آن در اقتصاد، توسعه دانش و امروزه اطالعات یک 
گیرد، این نتیجه به شود و اثر آن بر قدرت در جامعه مورد واکاوي قرار میفرهنگ بررسی می

یکی از ). 393: 1391دراهوس، (آید که اطالعات مهمترین مطلوب بنیادین است دست می
ي نقش مهمی در برنامه زندگی انسان است دالیل اساسی بودن اطالعات این است که دارا

ها و هر چه اطالعات انسان نسبت به جهانی که با آرزوها، خواسته). 398: 1391دراهوس، (
تر باشد و هر چه تواند دقیقاش میاهدافش مرتبط است، بیشتر باشد، به همان میزان برنامه
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دراهوس، (تر خواهد بود ضعیفتر و قدرت تصمیم گیري ها کلیاطالعات کمتر باشد، برنامه
هایی آگاه و با اطالعات الزم که عنصري از جامعه بنابراین به منظور وجود انسان). 400: 1391

توسعه یافته هستند، باید بین حق انحصاري نسبت به اطالعات مورد نیاز براي زندگی بشري از 
عدالت «ن تعادل اصطالحاً ای. یک سو و دامنه حوزه عمومی از سویی دیگر تعادل برقرار کرد

.شودنامیده می» اطالعاتی
المللی به منظور ایجاد نظامی جهانی با اینکه کنوانسیون برن به عنوان اولین و مهمترین مقرره بین

براي حمایت از مالکیت ادبی و هنري به وجود آمده و در بسیاري از موارد با ایجاد استانداردهاي 
م به پیروي نموده است، در خصوص حمایت از اطالعات دولتی و حداقلی، کشورهاي عضو را ملز

شود، موضعی امري نداشته و با وضع حکمی اختیاري اطالعاتی که در بخش عمومی تولید می
کشورهاي متعاهد را در حمایت یا عدم حمایت از این آثار با عنایت به شرایط و منافع ملی خودشان 

ها در کنوانسیون نشان دهنده توجه جامعه جهانی به حقوق انسانمسلماً این موضع . مخیر دانسته است
.دسترسی به اطالعات است که به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است

در این مقاله ضمن تبیین مفهوم اطالعات دولتی، وضعیت حمایت از این دسته از اطالعات 
ملی کشورهاي ایاالت متحده، فرانسه، اي و مقرراترا در کنوانسیون برن و مقررات منطقه

.انگلیس و ایران بررسی خواهیم کرد

مفهوم اطالعات دولتی و مزایاي دسترسی و استفاده مجدد از آن.2
و محدوده شمول آن و همچنین آشنایی 1در ابتداي بحث آشنایی با مفهوم اطالعات دولتی

روي هموار راي فهم بهتر مطالب پیششک راه را ببا دیگر اصطالحات مرتبط با این مفهوم، بی
بنابراین بند نخست این قسمت را به این مقوله اختصاص خواهیم داد و در بند دوم . خواهد نمود

دسترسی و استفاده مجدد از این اطالعات را بررسی کرده، ضرورت و اهمیت آن را مورد 
.بررسی قرار خواهیم داد

مفهوم اطالعات دولتی. 2- 1
که در اواسط قرن بیستم 2عات دولتی همزمان با تصویب قوانین آزادي اطالعاتاصطالح اطال

ارائه تعریفی دقیق و جامع از اطالعات دولتی امري دشوار و شاید . سرعت گرفت، اهمیت پیدا کرد
و ) 254: 1390ویژه و طاهري، (اي انتزاعی و مفهومی عام است اطالعات واژه. غیر ممکن باشد

1. Governmental Information.
2. Freedom of Information Act.
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. کندقلمرو آن را محدود کرده، ولی ابهام آن را برطرف نمی» دولتی«اتصاف آن به وصف
اطالعات "، "اطالعات ذخیره شده توسط دولت"، "اطالعات بخش دولتی"اصطالحاتی مانند 

روند و شاید نتوان تفاوت به صورت مترادف و یا حداقل بدون تعیین مرز دقیق به کار می"عمومی
در قوانین کشورهایی هم که در حوزه تدوین قوانین آزادي اطالعات . ها یافتچندانی میان این واژه

در اینجا به تعدادي از تعاریف . خوردپیشرو هستند، تعاریف گوناگونی از این اصطالح به چشم می
گروهی . المللی اشاره خواهیم نمودهاي بیننظران و سازمانارائه شده توسط برخی از صاحب

اندازي شده آوري شده و راهاطالعات تولید شده، ذخیره شده، جمع"ان اطالعات دولتی را به عنو
,Jasserand, Hugenholtz(اند نمودهتعریف "توسط نهادهاي عمومی یا اشخاص تحت کنترل دولت

2012: 5 .(
هاي دسترسی به اطالعات بخش دولتی و در سند راهنمایی که در جهت توسعه سیاست1یونسکو

میالدي منتشر نموده، اطالعات دولتی را 2004بوط به مالکیت عمومی در سال ارتقاي اطالعات مر
(F. Uhlir, 2004: 4).کند تعریف می"هر اطالعاتی که توسط نهادهاي عمومی تولید شده است"

اي که براي بهبود دسترسی و استفاده نامهدر توصیه2سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
تی منتشر نموده و در آن به پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي استفاده از از اطالعات بخش دول

: کندتري از اطالعات دولتی ارائه میاطالعات بخش دولتی پرداخته است، تعریف گسترده
اطالعات دولتی شامل اطالعات محصوالت و خدمات که توسط یا براي دولت یا نهادهاي "

با 3".باشداند، میفظ و نگهداري و تکثیر شدهآوري، پردازش، حعمومی تولید، خلق، جمع
شود که صرف نظر از اختالفاتی که در این دقت در تعاریف ارائه شده این نکته مشخص می

تعاریف از لحاظ اقدامات صورت گرفته بر روي اطالعات توسط دولت وجود دارد، تمام این 
بنابراین آشنایی با . شترك هستندتعاریف در دو اصطالح اطالعات و نهادهاي عمومی و دولتی م

.این دو مفهوم براي درك اصطالح مرکب اطالعات دولتی ضروري است

اطالعات) الف
برخی قوانین از . شوددر مورد مفهوم اطالعات نیز در قوانین کشورها اختالفاتی مشاهده می

قطعاً. اندفاده نمودهاست6"سوابق"و دسته دیگر از اصطالح 5"اسناد"، گروهی از 4"اطالعات"واژه 
1 .Unite Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
3 . OECD Recommendation of the Council for Enhance Access (and More Effective use
4f Public Sector Information, 2008: P. 4.
5. Information.
6. Documents.
7. Records.
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کاربرد هریک از این اصطالحات داراي آثار گوناگونی خواهد بود و دلیل این موضوع تفاوت در 
تر نسبت به دو اصطالح دیگر اطالعات را باید داراي مفهومی بسیار عام. معانی این واژگان است

و یا این که از دانست که ممکن است در یک سند یا جزئی از یک سند گنجانده شده باشد 
به عبارت دیگر اطالعات یک بخش انتزاعی . مجموع اسناد یا منابع غیر اسنادي تشکیل شده باشد

بنابراین ). 146: 1386انصاري، (از دانش و سند یک وجود مادي و اغلب یک برگه است 
گیرد اطالعات تمام سوابق، اسناد و مدارك را صرف نظر از شکل ذخیره و نگهداري دربرمی

). 146: 1386انصاري، (
2002مکزیک که در سال 1در قانون فدرال شفافیت و دسترسی عموم به اطالعات حکومتی

میالدي به تصویب رسیده است، بر خالف قوانین بسیاري از کشورها تفاوت موجود میان 
ژه این قانون وا3در بند پنجم ماده . اطالعات و اسناد به صراحت مورد توجه قرار گرفته است

بند سوم همان ماده . تعریف شده است"هر دانش و معلومات موجود در اسناد"اطالعات به عنوان 
هاي رسمی، مکاتبات، ها، تحقیقات، قوانین، احکام، نامهها، گزارشفایل"اسناد را شامل 

ها،نامهها، اساسها، دستورالعملنامهها، قراردادها، موافقتنامهتصمیمات، دستورات، بخش
به عالوه این بند شکل و فرم خاصی را براي اطالق واژه سند ضروري . داندمی"ها، آماریادداشت

به : اسناد ممکن است در هر شکلی وجود داشته باشد"داند، به موجب قسمت پایانی این بند نمی
".اي و یا هولوگرافیهاي رایانهصورت کتبی، چاپی، سمعی، بصري، الکترونیکی، داده

اطالعات را هر نوع داده 1ایران در بند الف ماده » انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«قانون
در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاري ذخیره گردیده و یا در هر وسیله «داند که می

و در 2مرادف انگاشته» داده«را با » اطالعات«در این تعریف قانونگذار » .دیگري ضبط شده باشد
به دلیل عدم یکسانی این دو مفهوم . تعریفی از اطالعات وراي محل درج آن برآمده استصدد

ویژه و (3دهدرا تغییر نمی» داده«صرف محل ثبت یا ضبط ماهیت : این تعریف درست نبوده
1. Federal Transparency and Access to Public Government Information Law.

در بند . داندهاي ذخیره شده را اطالعات میقائل نشده است و دادهدر واقع این ماده بین اطالعات و داده تفاوت ماهوي . 2
قانون تجارت الکترونیکی نیز شبیه چنین متنی وجود دارد، با این تفاوت که اطالعات ذخیره شده، داده نامیده 2الف ماده 

Data)داده پیام«: این مادهطبق . اطالق شده است» داده پیام«شده و چون ابزار ذخیره، الکترونیکی است، به آن، عنوان 

Message)هاي جدید آوريبا وسایل الکترونیکی، نوري و یا فنکه هر نمادي از واقعه، اطالعات یا مفهوم است
.شودذخیره یا پردازش میاطالعات، تولید، ارسال، دریافت،

ی نیستند و بنابراین از ادبیات حقوقی و ، اصطالح حقوق)Information(و اطالعات ) Data(واقعیت اینکه واژگان داده . 3
تواند با توجه به هر قانونی می. یا متون موضوعه انتظاري نیست که این واژگان را دقیقاً و به طور یکسان تعریف نمایند

در «عبارت . اي را به طور خاص و فقط در گستره ادبیات خود تعریف نمایدعواملی چون قلمرو، موضوع و هدف خود، واژه
.مؤید این نکته است» انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«قانون 1مصرح در صدر ماده » ین قانونا
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). 255: 1390طاهري، 
توان گفت که اطالعات مفهومی وسیع داشته و به معلوماتی که اغلب در اسناد موجودمی

- ولی این نکته را باید در نظر داشت که امروزه با پیشرفت علم و بروز فن. گردداست اطالق می

ها نبوده و هر هاي جدید دیگر سند محدود به مصداق سنتی خود یعنی اوراق و برگهآوري
نظر از شکل و فرم آن به عنوان سند صرف: چیزي که بتوان اطالعات را در آن ذخیره نمود

.هد شدشناخته خوا

نهادهاي دولتی) ب
مل قوه مقننه، مجریه و قضائیه دولت در معناي بسیار محدود در میان قواي عمومی که شا

تر در تعریفی موسع). 22: 1386طباطبایی مؤتمنی، (گردد شود، تنها به قوه مجریه اطالق میمی
ها و مقامات ندولت به معناي قدرت سیاسی یا حکومت است و نهادهاي دولتی مجموع سازما

بر اساس این تعریف ). 21: 1386طباطبایی مؤتمنی، (سیاسی هستند که اداره جامعه را به عهده دارند 
. تمام نهادهاي زیرمجموعه حکومت اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه نهادهاي دولتی خواهند بود

مؤسسات . ه شده استاستفاد1در قوانین آزادي اطالعات معموالً از اصطالح مؤسسات عمومی
تري نسبت به نهادهاي دولتی داشته و اعم از نهادهاي دولتی و نهادهاي عمومی معناي گسترده
گذاران بیشتر به دنبال این هستند که نوع خدمت ارائه شده به عموم قانون. عمومی غیردولتی است

با نگاهی ). 148: 1386انصاري، (مالك عمل باشد و نه تنظیمات اداري و صوري که وجود دارد 
به قوانین آزادي اطالعات کشورهاي گوناگون دو رویکرد در مورد نحوه تشخیص نهادهاي 

اند، برخی از قوانین تعریف مشخصی از این نهادها ارائه نموده. گردددولتی و عمومی مشاهده می
بند اول که در 2میالدي1966مانند قانون آزادي اطالعات ایاالت متحده آمریکا مصوب سال 

هر بخش قوه مجریه، بخش نظامی، شرکت دولتی، هر شرکت تحت نظارت دولت "بخش ششم 
یا ) از جمله دفتر اجرایی رئیس جمهور(یا دیگر مؤسسات ایجاد شده توسط بخش اجرایی دولت 

دهی هاي است که سازماندر واقع اطالعات، آن بخش از داده. توان بر این عقیده بود که داده اعم از اطالعات استمی
دهی براي هدف مشخصی سازمانحقایقی است کهترین سطح هرم دانش قرار دارد و به معنايداده در پایین. اندشده
اند، » داده«داراي داده فاقد رابطه معنادار با چیزهاي دیگر است و از این روي افرادي که از یک رخدادي . اندنشده
اصل دهی شده است و زمانی حهاي سازماناما اطالعات، داده. باره آن واقعه تصمیمی بگیرند یا قضاوتی کنندرتوانند دنمی
زمینه هاي ها و پیشبه ترکیبی از اطالعات، تجارب، ارزش. ها در بعد زمانی و مکانی ارتباط ایجاد شودشود که بین دادهمی

گیري است و ایجاد در بیانی دیگر، دانش، استفاده از اطالعات براي تصمیم. شودگفته می) Knowledge(ذهنی، دانش 
مدیریت ،)1391(فاطمه،،لوستاره و نجف،پورعلی، قاضی،آتشی،زاده، محمدسنبابک، ح،اخگر. (کندبصیرت و خرد می

)106-107و 17-18ص نشر کتابدار،: ، تهراندانش فرآیندگرا؛ از راهبرد تا کاربست
1. Public Bodies.
2. US Freedom of Information Act, 1966.



115گسترة کپی رایت نسبت به اطالعات دولتی

در قانون انتشار و دسترسی آزاد . داندرا مشمول این قانون می"هر آژانس نظارتی مستقل دیگري
مجمع تشخیص مصلحت نیز همین رویکرد مورد قبول قرار گرفته و در 1388عات مصوب به اطال

ها و نهادهاي وابسته به حکومت به سازمان": این قانون مؤسسات عمومی عبارتند از1ماده ) د(بند 
معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاي آن که در مجموعه قوانین جمهوري اسالمی ایران 

".آمده است

رویکرد دیگر ارائه فهرستی از نهادهاي مشمول قوانین آزادي اطالعات به جاي تعریف این 
این رویکرد در قوانین کشورهایی از جمله ژاپن، نیوزیلند و انگلستان به چشم . باشدنهادها می

در نتیجه با توجه به گوناگونی تعاریف و . (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26)خورد می
اي انتخابی تعریف اطالعات دولتی و مصادیق آن از کشوري به کشور دیگر متفاوت رویکرده

باشد، در این میان عوامل فرهنگی و تاریخی تأثیر مهمی در مفهوم و مصادیق نهادهاي دولتی می
). Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26)دارند 

دولتیاز اطالعات 2و استفاده مجدد1مفهوم و مزایاي دسترسی. 2-2
نکته بسیار مهم که باید به آن توجه ویژه داشت تمایز میان دو مفهوم دسترسی به اطالعات 

جا به تعریف این دو اصطالح و وجوه در این. دولتی و استفاده مجدد از این اطالعات است
.دهیمها را مورد بررسی قرار میسپس مزایا و منافع آن. ها خواهیم پرداختتمایز آن

ترسی به اطالعات دولتیدس) الف
شود، داراي قدمتی یاد می3دسترسی به اطالعات که از آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر

میالدي توسط 1766سال یعنی از زمان تصویب قانون آزادي اطالعات در سال 240در حدود 
,Bjorkstrand(باشد می4پارلمان کشور سوئد در دوران موسوم به عصر روشنفکري Mustonen,

منظور از حق دسترسی به اطالعات، حق شهروندان یک جامعه به دریافت اطالعات ). 4 :2006
ویژه و (موجود در نهادهاي دولتی و در مقابل تکلیف نهادهاي دولتی به ارائه این اطالعات است 

لتی است و بنابراین مراد از حق دسترسی به اطالعات، دسترسی به اطالعات دو). 241: 1390طاهري، 
باید این نکته را خاطرنشان نمود که ممکن است حق دسترسی به اطالعات . نه هرگونه اطالعاتی

1. Access.
2. Reuse

هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که «: داردق بشر مقرر میاعالمیه جهانی حقو19ماده . 3
از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و 

.»بدون مالحظات مرزي آزاد باشد
4. The Age of Enlightenment.
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دولتی در قوانین بخشی همچون قوانین ثبت اسناد، اسناد عمومی و آمار در کشورهاي مختلف جهان 
ن آزادي مورد اشاره قرار گرفته باشد، ولی عمده قواعد و مقررات مربوط به این حق در قوانی

. خوردهاي آخر قرن بیستم در کشورهاي زیادي  به تصویب رسید، به چشم میاطالعات که در دهه
به موجب قوانین آزادي اطالعات اکثر کشورها، هر شهروند حق دسترسی به اطالعات موجود نزد 

ار متقاضی قرار اي از اسناد حاوي اطالعات را در اختینهادهاي دولتی را دارد و این نهادها باید نسخه
دهند، ولی این دسترسی به اطالعات به هیچ وجه حقی مبنی بر استفاده متقاضی از آن اطالعات 

گونه مقرر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ایران این2به عنوان مثال ماده . کندایجاد نمی
که قانون منع کرده آنهر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر": داردمی

- همان".ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بوداستفاده از اطالعات عمومی یا انتشار آن. باشد

داند، شود این ماده هر شخص ایرانی را محق به دسترسی به اطالعات عمومی میطور که مشاهده می
این اطالعات براي اشخاص در نظر اما به موجب قسمت آخر ماده حقی مبنی بر استفاده یا انتشار 

.نگرفته است

استفاده مجدد از اطالعات دولتی) ب
. را قاره اروپا دانستتوان مهد آناستفاده مجدد از اطالعات دولتی مفهومی بسیار نوپا است و می

میالدي 2003که در سال 1دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی
استفاده ": کندگونه تعریف می، استفاده مجدد را این2شده است، در بند چهارم از ماده تصویب 

مجدد به معناي استفاده افراد یا اشخاص حقوقی از اسناد ذخیره شده توسط نهادهاي عمومی براي 
اهداف تجاري یا غیرتجاري غیر از آن هدف اولیه که نهاد دولتی براي آن سند را تولید کرده است، 

این دستورالعمل تبادل اسناد میان نهادهاي دولتی را که صرفاً در پیگیري وظایف عمومی ".باشدمی
.(Bjorkstrand,  Mustonen, 2006: 4)نماید گیرد، مصداق استفاده مجدد تلقی نمیها صورت میآن

در نیز2میالدي انگلستان 2005مقررات استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی مصوب سال 
استفاده یک شخص از یک سند ذخیره شده توسط بخش "تعریفی مشابه استفاده مجدد را به عنوان 

ها طور که از تعریفهمان. نمایدتعریف می"دولتی براي هدفی غیر از هدف اولیه آن بخش دولتی
نگیزه آید در استفاده مجدد برخالف حق دسترسی به اطالعات، هدف به کار بردن اطالعات با ابرمی

و هدفی متفاوت از هدف اولیه نهاد دولتی ذخیره کننده اطالعات است، بنابراین برخالف حق 
کند، در استفاده مجدد هدف اصلی دسترسی که براي متقاضی حق استفاده از اطالعات ایجاد نمی

1. European Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of
Public Sector Information (Directive2003/98/EC).
2. The Re-use of Public Sector Information Regulations 2005.



117گسترة کپی رایت نسبت به اطالعات دولتی

رغمعلی. هاي گوناگون اعم از تجاري و غیرتجاري استاستفاده از اطالعات دریافتی در زمینه
تفاوت اساسی میان دسترسی و استفاده مجدد از اطالعات دولتی، باید این دو حق را مکمل یکدیگر 
دانست؛ به این صورت که حق استفاده مجدد از اطالعات دولتی کامل کننده حق دسترسی به آن 

این اطالعات بوده و تا وقتی امکان دسترسی به اطالعات دولتی وجود نداشته باشد، استفاده مجدد از
.    کنداطالعات مصداق پیدا نمی

مزایاي دسترسی و استفاده مجدد از اطالعات دولتی) پ
هاي گوناگون از جمله محیط نهادهاي دولتی روزانه حجم زیادي از اطالعات را در زمینه

زیست، آب و هوا، جغرافیا، تجارت و اشتغال، آمار، امور حقوقی و بسیاري مسائل دیگر در 
این اطالعات ممکن است در اشکال گوناگونی از . کنندي انجام وظایف خود تولید میراستا

هاي داده و دیگر اسناد ذخیره ها، نمودارها، آرشیوهاي سمعی و بصري، پایگاهقبیل گزارش
هاي هوا و پروژهوزیست، آبها از جمله محیطالزم به ذکر است که در بسیاري از زمینه. شوند

هاي هنگفت و همچنین ی به دلیل تخصصی بودن مسائل و نیاز به صرف هزینهعلمی و پژوهش
ها در بلند مدت، اشخاص خصوصی قادر به فعالیت در این عدم سودهی یا بازگشت هزینه

ها است و بالطبع اطالعات مربوط به ها نبوده و به نوعی دولت یگانه بازیگر در این عرصهحوزه
به عنوان مثال دولت ایاالت متحده امریکا تنها در . دهاي دولتی استاین موارد نیز در اختیار نها

هاي پژوهشی در داخل و خارج از میلیارد دالر صرف برنامه45میالدي بیش از 2003سال 
.(F. Uhlir, 2003: 5)خاك این کشور نموده است

هاي علمی دهگذار در تولید داعالوه بر این، دولت فدرال ایاالت متحده بزرگترین سرمایه
دسترسی و استفاده مجدد از .(F. Uhlir, 2003: 6)باشد توسط جوامع پژوهشی غیردولتی نیز می

این حجم عظیم اطالعات تولید و ذخیره شده توسط نهادهاي دولتی توسط اشخاص خصوصی 
هاياعم از حقیقی و حقوقی داراي منافع و مزایاي فراوان اقتصادي و اجتماعی بوده و در سال

جا به صورت بسیار مختصر به اخیر مطالعات زیادي در این حوزه صورت گرفته است که در این
.نماییمتعدادي از این مزایا اشاره می

نظران براي دسترسی و امکان استفاده مجدد از اطالعات دولتی دو صاحب: اقتصاددر زمینه
توان از آثار اقتصادي مستقیم می. اندنوع آثار اقتصادي مستقیم و غیرمستقیم را متذکر شده

توسعه بازارهاي جدید براي صنایع وابسته به اطالعات، افزایش راندمان سایر صنایع، بروز و 
,F. Uhlir, M. Sharif, Merz)ظهور اشخاص خصوصی به عنوان بازیگران اقتصادي را نام برد 
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میالدي 2006در سال براساس یک نظرسنجی صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا). 61 :2008
میلیارد یورو 27حجم بازار اقتصاد اطالعات بخش دولتی در اتحادیه اروپا مبلغی در حدود 

1.تخمین زده شده است

هاي دولتی از طریق ایجاد توان به بهبود عملکرد بخشاز جمله آثار اقتصادي غیرمستقیم می
دولتی و استفاده مجدد بخش فضاي رقابت با بخش خصوصی در نتیجه دسترسی به اطالعات 

عالوه بر این، افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت یکی . خصوصی از این اطالعات اشاره نمود
زمانی که اطالعات دولتی . دیگر از آثار مهم دسترسی و استفاده مجدد از اطالعات دولتی است

رد، این گیهاي خصوصی قرار میالخصوص شرکتبه صورت رایگان در اختیار اشخاص علی
ها توانند از این اطالعات استفاده نموده و ارزش افزوده تولید نمایند، این فعالیتاشخاص می

باعث تحریک موتور اقتصادي جامعه و باال رفتن درآمد اشخاص خصوصی و در نتیجه اخذ 
2.مالیات بیشتر از این اشخاص توسط دولت خواهد گردید

ترسی و استفاده مجدد از اطالعات دولتی داراي منافع عالوه بر مزایاي اقتصادي فراوان، دس
اجتماعی و سیاسی فراوانی از جمله ایجاد شفافیت سیاسی، پاسخگویی دولت، مشارکت در 

ها توسط افراد جامعه، آگاهی و دسترسی به خدمات عمومی و افزایش آموزش و گیريتصمیم
دي کاخ سفید در گزارشی انتشار میال2009در همین راستا در ژانویه سال . شودپژوهش می

پذیري و ترویج مشارکت آگاهانه عموم در اداره امور اطالعات دولتی را باعث افزایش مسئولیت
همچنین گروهی دسترسی به اطالعات دولتی را بنیان دموکراسی دانسته و 3.کشور دانسته است

ه به اطالعات ذخیره شده گذار به یک جامعه دموکراتیک را دسترسی شهروندان آن جامعالزمه
اي که باید به آن نکته). 64: 1383دوست تهرانی، نمک(نمایند نزد نهادهاي دولتی قلمداد می

توجه داشت این است که اغلب مزایاي اجتماعی یاد شده نتیجه دسترسی به اطالعات دولتی است، 
.باشدت دولتی میدر حالی که مزایا و منافع اقتصادي نیازمند استفاده مجدد از اطالعا

پس از آشنایی با مفهوم اطالعات دولتی و مزایاي دسترسی و استفاده مجدد از این اطالعات، در 
اي و قوانین المللی و منطقهرایت اطالعات دولتی در اسناد بینقسمت بعدي به بررسی وضعیت کپی

برخورد ن پرداخته، نحوهداخلی کشورهاي فرانسه، انگلستان، ایاالت متحده و جمهوري اسالمی ایرا
هاي اتخاذي این کشورها در خصوص اطالعات دولتی و دسترسی و استفاده مجدد از این و سیاست

1 . Beyond Access: Open Government Date & the Right to Reuse Public Information,
2011: 52.
2 . Ibid.
3 . Beyond Access: Open Government Date & the Right to Reuse Public Information,
Available at: http:// www.access-info.org/ documents/ Access Docs/ Advancing/
Beyond- Access-7-junuary- 2011-web.pdf , P. 52.
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.اطالعات را بررسی خواهیم نمود

رایت نسبت به اطالعات دولتیکپی. 3
معادل 1"حقوق مؤلف"و ژرمنی و کشورهاي فرانسوي زبان، اصطالح در نظام حقوقی رومی

کیت غیرمادي انحصاري و قابلیت استناد در مقابل همگان که مجموعه امتیازات معنوي و حق مال
کرنو، (باشد شود، میمالی را شامل و مؤلف صرفاً به واسطه آفرینش اثرش از آن برخوردار می

المللی مربوط به مالکیت ادبی و هنري در معاهدات بین). 49: 1390دوالمبرتوري، سیرنلی، والر، 
ویژه ال بهکه زادگاه آن کشورهاي پیرو نظام حقوقی کامن2"رایتکپی"اصطالح معموالً

با این وجود مترادف دانستن . باشد، مترادف با حقوق مؤلف به کار برده شده استانگلستان می
برداري رسد و باید نزدیکی این دو اصطالح را در زمینه بهرهاین دو اصطالح صحیح به نظر نمی

: 1390کرنو، دوالمبرتوري، سیرنلی، والر، (و نه در خصوص امتیازات حق معنوي مالی دانست
ها، مقاالت، رایت مجموع حقوقی است که به پدیدآورندگان آثار اصیل از قبیل کتابکپی). 49

هاي کامپیوتري و بسیاري آثار دیگر که از کشوري به کشور ها، برنامهها، نقشهها، عکسفیلم
.(Kinsella, 2001: 10)شود باشد، اعطا مینظام مالکیت ادبی و هنري متفاوت میدیگر و بسته به

برداري از اثر خود و اثر حق انحصاري تکثیر، عرضه، اجرا و بهرهرایت به پدیدآورندهکپی
رایت حق کپیهمچنین حق تولید آثار اشتقاقی را اعطاء نموده و هیچ شخصی بدون مجوز دارنده

.از اثر را نداردبرداري بهره
رایت شوند که مشمول حمایت قوانین کپیهایی ذخیره میبسیاري از اطالعات دولتی در قالب

بوده، دسترسی غیر مجاز و استفاده مجدد از این اطالعات توسط اشخاص خصوصی در صورتی 
و رایت محسوب شده رایت بدانیم، نقض کپیکه اطالعات دولتی را مشمول حمایت قوانین کپی

رایت مانع بزرگی در مقابل دسترسی و استفاده مجدد از این اطالعات در واقع اعمال قوانین کپی
اي، باید المللی و منطقهرایت اطالعات دولتی در اسناد بینقبل از بررسی وضعیت کپی. خواهد بود

ار حاوي به این نکته اشاره نمود که برخورداري اطالعات ایجاد شده توسط نهادهاي دولتی و آث
رایت به معناي اطالق سمت پدیدآورنده به نهادهاي دولتی که اشخاص این اطالعات از کپی

زیرا تنها شخص حقیقی از توانایی آفرینش برخوردار است و شخص . باشدحقوقی هستند، نمی
هایی باشد تواند واجد چنین ویژگیحقوقی که یک شخصیت فرضی و اعتباري است نمی

در بیانی دیگر خلق این اطالعات و آثار قطعاً توسط اشخاص حقیقی ). 85: 1387زرکالم، (
1. Droits d'auteur.
2. Copyright.
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که این اشخاص کارمندان یا مأموران نهادهاي دولتی و صورت گرفته است، منتها به دلیل این
اند، نهاد مربوط صاحب عمومی هستند و این آثار را در چهارچوب خدمات عمومی خلق کرده

).92: 1387زرکالم، (شود میرایت شناخته کپیحق و دارنده

ايالمللی و منطقهرایت نسبت به اطالعات دولتی در مقررات بینکپی. 3- 1
رایت از اطالعات اي که حاوي مقرراتی در خصوص حمایت کپیالمللی و منطقهاسناد بین

گروه اول اسناد راجع به حقوق مالکیت فکري و . شونددولتی هستند به دو گروه تقسیم می
باشند و گروه دوم اسناد در رایت میالخصوص حقوق مالکیت ادبی و هنري و کپییعل

ها مقررات مربوط به استفاده مجدد از اطالعات بخش دولتی هستند که در ضمن آنبردارنده
در این بند به ترتیب این دو گروه را . رایت اطالعات دولتی شده استاشاراتی به وضعیت کپی

.دهیمیمورد بررسی قرار م

اسناد راجع به حقوق مالکیت فکري. 3- 1- 1
المللی راجع به ترین سند بینترین و قدیمیکه مهم1کنوانسیون برن:المللیاسناد بین) الف

در 2به اعضاء اجازه داده است تا در مورد حمایت از متون رسمی2ماده 4باشد در بند رایت میکپی
در اختیار "به موجب این بند . م الزم را اتخاذ نمایندرایت خود تصمیقوانین راجع به کپی

گذاران کشورهاي عضو اتحادیه است که متون رسمی قانونی، اداري یا قضایی و نیز ترجمه قانون
بر اساس این ماده بسیاري از کشورهاي عضو 3".رسمی این متون را مشمول حمایت قرار دهند

اند که در مباحث آتی به آن رایت مستثنی نمودهکپیکنوانسیون برن این متون را از شمول حمایت
بندي اطالعات دولتی با توجه به تعاریف نکته کلیدي در اینجا این است که طبقه. اشاره خواهد شد

باشد و تر از متون رسمی عنوان شده در کنوانسیون برن میارائه شده در مباحث گذشته بسیار گسترده
هاي داده و تمام انواع دیگر آثار ایجاد شده ر، تصاویر، پایگاهها، آماممکن است شامل گزارش

در نتیجه با توجه به کنوانسیون برن، حمایت از اطالعات دولتی به . توسط نهادهاي دولتی بشود
توانند این اطالعات را مشمول حمایت رایت منع قانونی ندارد و کشورها میموجب قوانین کپی

در این کنوانسیون تنها به متون رسمی که بخش کوچکی از اطالعات رایت قرار بدهند؛ زیرا کپی
دولتی است اشاره شده است و عالوه بر آن در مورد همین متون هم کشورها در حمایت یا عدم 
1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
2. Official Texts.
3. "It Shall be a Matter for Legislative in the Countries of the Union to Determine the
Protection to be Granted to Official Texts of a Legislative, Administrative and Legal
Nature, and to Official Translations of such Texts."
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2ماده 4با این حال قسمت آخر بند . اندرایت ملی خود مخیر شدهحمایت به موجب قوانین کپی
هاي غیر رسمی متون رسمی را نادیده انند حمایت از ترجمهتوحاکی از این است که اعضا نمی

(Goldstein, 2001: 5).بگیرند 

هاي تجاري نامه راجع به جنبهرایت از جمله موافقتالمللی مربوط به کپیدر دیگر مقررات بین
رایت صراحتاً به وضعیت کپی2و معاهده حق مؤلف وایپو1)تریپس(حقوق مالکیت فکري 

رایت پرداخته نشده است، ولی از مندي این اطالعات از حمایت کپیلتی و بهرهاطالعات دو
9ماده 1بند (توسط هر دو مقرره ) 21تا 1مواد (آنجایی که مواد اصلی و ماهوي کنواسیون برن 

پذیرفته و بر لزوم پایبندي کشورها به ) معاهده کپی رایت وایپو1ماده 4موافقت نامه تریپس و بند 
کنوانسیون برن براي کشورهاي عضو 2آن تأکید شده است، این اختیار مندرج در ماده اعمال 

سازمان جهانی تجارت و کشورهاي الحاق شده به معاهده مذکور سازمان جهانی مالکیت فکري 
1ماده 4توانند با استناد به بند بنابراین کشورهاي عضو معاهده حق مؤلف وایپو می. نیز وجود دارد

کنوانسیون برن را اجرا نموده و نسبت به شمول یا عدم شمول حقوق 2ماده 4هده، مفاد بند این معا
شود، مؤلف نسبت به اطالعات دولتی که در فضاي سایبر و از طریق ابزار الکترونیک منتشر می

.گیري نمایندتصمیم
3رایت اروپان کپینویس قانودر منطقه اتحادیه اروپا، پیش:اي اتحادیه اروپااسناد منطقه) ب

رایت میالدي به عنوان یک همکاري بین محققان کپی2002اي بود که در سال پروژهنتیجه
هدف از این . رایت اروپا صورت گرفتسراسر اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه آینده قانون کپی

روپا بوده است رایت اتحادیه انویس، ایجاد شفافیت و ثبات در قانون کپیپروژه و تهیه پیش
(Wittem Gorup, 2010: 5).االجرا درنیامده و در نویس هنوز به صورت قانون الزمالبته این پیش

نویس دو گروه از آثار از در ماده دوم از بخش اول این پیش. نویس باقی مانده استحد یک پیش
:اندرایت مستثنی شدهحمایت کپی

المللی و همچنین ترجمه ز جمله معاهدات بینمتون رسمی قانونی، اداري و قضایی ا) 1
.رسمی این متون

.اسناد رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی) 2
شود در بند اول، همان متون رسمی ذکر شده در کنوانسیون برن از طور که مشاهده میهمان

ه توسط اند و در بند دوم این استثنا به اسناد رسمی منتشر شدرایت مستثنی شدهحمایت کپی
1. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement 1994 (TRIPs).
2. WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).
3. European Copyright Code.
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باید توجه داشت که در بند دوم این ماده منظور از انتشار، . مقامات دولتی تسري یافته است
منتشر شدن یک سند به طور رسمی در روزنامه رسمی یا معادل آن نیست و صرف در دسترس 

تواند منتشر شده با این حال، اطالعات مخفی و محرمانه نمی. نمایدعموم قرار گرفتن کفایت می
نویس آثار رسمی ایجاد در توضیحات این پیش). Wittem Gorup, 2010: 5)ر نظر گرفته شود د

رایت قرار شده توسط پدیدآورندگان خصوصی و همچنین حقوق اخالقی مورد حمایت کپی
). Wittem Gorup, 2010: 5)اند گرفته

سال 1هاي دادهاهتوان به دستورالعمل حمایت قانونی از پایگاي میاز دیگر اسناد منطقه
هاي هاي داده یا بانکدر این دستورالعمل پایگاه. اشاره کرد2پارلمان و شوراي اروپا1996

هاي عصر تکنولوژي است، به موجب نظام ترین پیشرفتاطالعاتی که به واقع یکی از مهم
وقت زیاد هاي داده نیازمند صرف جا که خلق پایگاهاز آن3.اندخاص مورد حمایت قرار گرفته

هاي اطالعاتی ها پیشگامان اصلی در ایجاد این بانکهاي هنگفت است، معموالً دولتو هزینه
هاي قابل توجه در زمینه گذاريهدف از این دستورالعمل ارتقا و حمایت از سرمایه. هستند

ي داده هااین دستورالعمل بر خالف کنوانسیون برن از پایگاه. هاي داده بوده استایجاد پایگاه
این دستورالعمل در صورت 4ماده 1در بند . نمایدحاوي اطالعات غیر اصیل نیز حمایت می

توانند پدیدآورنده پایگاه داده قلمداد اجازه قوانین کشورهاي عضو اشخاص حقوقی هم می
شوند و در عمل بدیهی است که نهادهاي دولتی نیز یکی از اشخاص حقوقی محسوب می. شوند

هاي داده ایجاد شده توسط نهادهاي دولتی را ي از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا پایگاهنیز بسیار
.(F. Uhlir, 2004: 33)اندمشمول این دستورالعمل قرار داده

اسناد راجع به استفاده مجدد از اطالعات دولتی) پ
که به مسأله استفاده مجدد از اطالعات دولتیاي بسیار مهم در زمینهاز جمله اسناد منطقه

رایت از اطالعات دولتی پرداخته است، دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد حمایت کپی
میالدي در جهت ایجاد یک 2003این دستورالعمل در سال . باشداز اطالعات بخش عمومی می

1. Databases
2. Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the Legal
Protection of Databases (1996)

2ماده 5در همین راستا بند . باشدرایت مورد حمایت میهاي داده از جمله آثاري است که به موجب نظام کپیپایگاه.3
اي از آثار ادبی و هنري دانسته است که به دلیل گزینش و ترتیب محتواي خود را مجموعههاي دادهپایگاه"کنوانسیون برن 

البته باید توجه داشت که بین کشورها در مبانی حمایت ".گیرندشوند و مورد حمایت قرار میآفرینش فکري محسوب می
رایت را امري هاي داده به موجب نظام کپیگاهخورد، ولی باید حمایت از پایهاي داده اختالفاتی جدي به چشم میاز پایگاه

.تثبیت شده دانست
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سري قواعد حداقلی با هدف ارتقاي استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی تحت شرایط 
9شماره 1الزم به ذکر است که این دستورالعمل در شرح. آمیز تصویب شدفانه و غیر تبعیضمنص

خود هیچ تعهدي را بر کشورهاي عضو مبنی بر اجازه استفاده مجدد از اطالعات عمومی بار 
رایت، این دستورالعمل کپیدر زمینه. گیري مختار گذاشته استکند و کشورها را در تصمیمنمی

اند و اطالعاتی که توسط اشخاص ثالث تولید العاتی که توسط نهادهاي دولتی تولید شدهمیان اط
و بند 22در شرح شماره . شوند تفکیک قائل شده استشده و نزد نهادهاي دولتی نگهداري می

رایت هستند از حیطهها داراي کپیاین دستورالعمل اطالعاتی که اشخاص ثالث در آن1دوم ماده 
در مورد اطالعات دولتی که نهادهاي دولتی در 22در شرح شماره . اندعمل مستثنی شدهدستورال

حق را براي استفاده نهاد دولتی ذيباشند، اجازهرایت میآن داراي حقوق انحصاري ناشی از کپی
رایت در مورد پذیرش وجود کپیاین موضوع به وضوح نشان دهنده. داندمجدد ضروري می

البته به موجب . باشدید شده توسط نهادهاي دولتی به موجب این دستورالعمل میاطالعات تول
توانند با تعیین شرایط خاص و یا حتی بدون هیچ شرطی براي ها میدستورالعمل، دولت8ماده 

.برداري صادر نمایندرایت مجوزهاي بهرهاستفاده از اطالعات و اسناد داراي کپی
لمللی در مورد تسهیل استفاده مجدد از اطالعات دولتی تدوین اسند دیگري که در سطح بین

است که توسط یونسکو 2»عمومیراهنماي توسعه و ارتقاي اطالعات دولتی حوزه«شده است، سند 
هاي میالدي به انجام فعالیت1997و به دنبال تشویق مدیرکل این سازمان در کنفرانس عمومی سال 

رسی به اطالعات موجود در حوزه عمومی با هدف نهایی کشورهاي عضو در جهت تسهیل دست
این سند . ایجاد یک مخزن الکترونیکی از اطالعات مربوط به سازمان یونسکو تدوین شده است

میالدي توسط سازمان یونسکو منتشر شد و در آن ابتدا فواید و مزایاي 2004راهنما در سال 
اشخاص خصوصی برشمرده شده است و به دسترسی و استفاده مجدد از اطالعات دولتی توسط

رایت را توصیه دلیل همین مزایاي فراوان، این سند برخورداري اطالعات دولتی از حمایت کپی
ها و پیشینه تاریخی، اطالعات دولتی را مشمول کند و نیز به کشورهایی که به موجب سنتنمی

برداري مجاز، استفاده ور مجوزهاي بهرهدهد تا به موجب صددانند، پیشنهاد میرایت میقوانین کپی
).F. Uhlir, 2004: 34)مجدد از اطالعات دولتی را ممکن سازند 

نامه شوراي سازمان همکاري اقتصادي و توصیه«توان به آن اشاره نمود سند دیگري که می
مه نااین توصیه. است3»توسعه براي دسترسی پیشرفته و استفاده مؤثر از اطالعات بخش عمومی

1. Recital.
2. Policy Guidelines for the Development and promotion of Governmental Public
Domain Information (2004).
3. OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and more Effective use
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رایت در اطالعات دولتی میالدي منتشر شده است، در صورت وجود کپی2008که در سال 
احترام به این حق را الزامی دانسته است و همانند سند راهنماي سازمان یونسکو کشورها را 

رایت را در جهت استفاده مجدد از هایی نموده که مانعیت قوانین کپیترغیب به استفاده از روش
برداري ساده و مؤثر ها صدور مجوزهاي بهرهاز جمله این روش. سازدبرطرف میاطالعات

.     باشدمی
اي راجع المللی و منطقهدر پایان این قسمت با توجه به مطالبی که بیان شد و بررسی اسناد بین

توان نتیجه گرفت که اطالعات به حقوق مالکیت فکري و استفاده مجدد از اطالعات دولتی می
رایت قرار بگیرند، ولی با این حال تقریباً تمام مقررات توانند مشمول حمایت کپیدولتی می

رایت را مانعی بر بررسی شده به اهمیت استفاده از این اطالعات توسط عموم واقف بوده و کپی
برداري و یا هایی از جمله صدور مجوزهاي بهرهدانند و با پیشنهاد روشسر راه این موضوع می
رنگ گیري در مورد حمایت یا عدم حمایت از این اطالعات، سعی در کماختیاري نمودن تصمیم
.رایت دارندمقررات مربوط به کپینمودن نقش بازدارنده

رایت اطالعات دولتی در مقررات ملیوضعیت کپی.4
گیري برايالمللی کشورها در مورد تصمیمطور که بیان شد به موجب مقررات بینهمان

در این بند به مطالعه . رایت مختار هستندبرخورداري اطالعات دولتی از حمایت قوانین کپی
مقررات داخلی چهار کشور ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و جمهوري اسالمی ایران 

در ابتداي بحث ذکر این توضیح الزم . رایت اطالعات دولتی خواهیم پرداختدر مورد کپی
رایت اطالعات دولتی، سه مطالعه مقررات ملی کشورهاي گوناگون در مورد کپیاست که با 

مدل و روش عمده در برخورد کشورها با اطالعات دولتی از لحاظ برخورداري از حمایت 
:خوردرایت به چشم میکپی

رایت و به عبارت مستثنی نمودن کلیه اطالعات دولتی از حمایت قوانین و مقررات کپی- 
1عمومی؛ر، قرار دادن کلیه این اطالعات در حوزهدیگ

رایت به استثناي آثار رسمی که از برخورداري کلیه اطالعات دولتی از حمایت کپی- 
اند؛رایت مستثنی شدهشمول حمایت کپی

.رایت از کلیه اطالعات دولتیحمایت کپی- 

of Public Sector Information (2008), Directorate for Science, Technology and Industry
Committee for Information, Computer and Communications Policy, OECD, Seoul.
1. Public Domain.



125گسترة کپی رایت نسبت به اطالعات دولتی

بنابراین سه کشور . ها استجراي آنها و چگونگی اهدف ما در این قسمت، بررسی این مدل
نمایند، انتخاب ها را اعمال میو انگلستان که به ترتیب هریک از این مدل2فرانسه1ایاالت متحده،

هاي اتخاذي این سه کشور، در نهایت مقررات کشور پس از بررسی مقررات و سیاست. اندشده
وش اتخاذي موجود مشخص گردیده و خودمان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد تا ر

طور که در مباحث همان- قبل از ورود به بحث اصلی باید توجه داشت . بهترین روش پیشنهاد شود
حق دسترسی به اطالعات دولتی با حق استفاده مجدد از این اطالعات متفاوت - گذشته بیان گردید 

ادي اطالعات به رسمیت شناخته شده حق دسترسی به اطالعات دولتی به موجب قوانین آز. باشدمی
که حق دسترسی به اطالعات، به صورت خودکار موجد است و با توجه به اهمیت این قوانین و این

رایت مانعی بر سر راه حق حق استفاده مجدد از اطالعات دولتی نخواهد بود، قوانین و مقررات کپی
ن قسمت تمرکز بر روي مقررات کشورها از این جهت در ای. باشددسترسی به اطالعات دولتی نمی

.باشدو تأثیر آن بر استفاده مجدد از اطالعات دولتی می

ایاالت متحده آمریکا) الف
آمریکا یکی از گونه که در مباحث قبل ذکر گردید دولت فدرال ایاالت متحدههمان

اران این کشور گذنظران و قانونصاحب. بزرگترین تولیدکنندگان اطالعات در سطح جهان است
به خوبی به میزان و کیفیت اطالعات تولید شده توسط نهادهاي دولتی و امکان استفاده جامعه از 

این 1976رایت سال قانون کپی105این اطالعات واقف بوده و بدین جهت به موجب ماده 
و در رایت مستثنی شدهکشور، کلیه آثار دولت ایاالت متحده در سطح فدرال از حمایت کپی

هاي تواند از حمایتبه عبارت دیگر هیچ اثري از دولت آمریکا نمی3.اندحوزه عمومی قرار گرفته
اصطالح حوزه عمومی در مورد . )Dalloz, 2012: 316(مند شود مقرر در قوانین حقوق مؤلف بهره

گیرند شود که به وسیله حقوق مالکیت فکري مورد حمایت قرار نمیآثار و اطالعاتی اعمال می
)G. Field Jr. et al, 2006: 60( در ایاالت متحده عالوه بر آثار و اطالعات دولتی، آثاري که مدت

هاي محض در حوزه عمومی قرار ها به پایان رسیده است و همچنین ایدهرایت از آنحمایت کپی
فراد جامعه گیرند، این است که عموم اویژگی مهم مواردي که در حوزه عمومی قرار می4.دارند

).قانون کپی رایت13ده ما. (عالوه بر آمریکا، ژاپن نیز شبیه چنین شیوه اي را اتخاذ کرده است. 1
).قانون کپی رایت5ماده 1بند . (کشور آلمان نیز در این خصوص شبیه فرانسه است. 2

3. Section 105 of 17 U.S.C: "Copyright Protection under this Title is not available for
any Work of the United States Government, but the United States Government is not
Precluded from Receiving and Holding Copyrights Transferred to it by Assignment,
Bequest, or Otherwise."

هاي محض و آثاري که مدت حمایت آنها منقضی شده، از شمول حق انحصاري ناشی از مالکیت فکري و خروج ایده. 4
المللی و ملی مالکیت ریکا نیست، بلکه امري پذیرفته شده در مقررات بینورود آنها به حوزه عمومی مختص حقوق آم
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توانند بدون نیاز به اجازه قبلی و یا هیچ محدودیتی از این آثار و اطالعات استفاده مجدد نمایند می
)(G. Field Jr. et al, 2006: 60 .

به موجب این ماده . رایت ایاالت متحده، آثار دولتی تعریف شده استقانون کپی101در ماده 
شده توسط یک مأمور یا کارمند دولت ایاالت متحده به عنوان آثار ایجاد": آثار دولتی عبارتند از

بنابراین هرگاه مأموران و کارمندان دولتی در راستاي انجام 1".بخشی از وظایف رسمی آن شخص
رایت وظایف رسمی خویش آثار و اطالعاتی را تولید نمایند، این آثار به هیچ وجه از حمایت کپی

به موجب 3و مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژي2ی ایاالت متحدهخدمات پست. باشدبرخوردار نمی
رایت آمریکا از این قاعده کلی مستثنی بوده و آثار و اطالعات تولید شده رویه موجود در اداره کپی

عالوه بر .(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 24)رایت برخوردار خواهند بود ها از حمایت کپیدر آن
رایت آمریکا، دولت این کشور از دریافت قانون کپی105مت آخر ماده این، به موجب قس

حق منع نشده رایت به موجب قراردادهاي انتقال این حق و یا به موجب وصیت توسط افراد ذيکپی
. است

رایت ایاالت متحده آثار و اطالعات تولید شده شود قانون کپیطور که مشاهده میهمان
-صورت کامل در حوزه عمومی قرار داده و از شمول حمایت کپیتوسط دولت فدرال را به 

نظران دالیل و مبانی براي انتخاب این روش و مدل ذکر صاحب. رایت مستثنی نموده است
:کنیمها اشاره میجا به تعدادي از آناند که در ایننموده
ه صورت رایت بیکی از کارکردهاي حقوق مالکیت فکري به طور عام و مقررات کپی) 1

خاص ایجاد انگیزه و اشتیاق از طریق اعطاي حقوق انحصاري در پدیدآورندگان آثار و 
درست برخالف پدیدآورندگان بخش خصوصی، نهادهاي . باشدگذاران در این حوزه میسرمایه

دولتی احتیاجی به انگیزه و تشویق براي تولید آثار و اطالعات ندارند؛ زیرا این نهادها وظایف و 
ها برخورداري از نمایند و هدف آنیف خود در خصوص ارائه خدمات عمومی را ایفا میتکال

منافع مادي ناشی از حقوق انحصاري نبوده و اطالعات تولید شده توسط نهادهاي دولتی یک 
.(F. Uhlir, 2003: 6)شود کاالي عمومی محسوب می

امور را به عهده دارند و دولت و نهادهاي دولتی به نمایندگی از سوي جامعه تصدي ) 2
اینکه در متن فقط به حقوق آمریکا اشاره شده، بدین علت است که این قسمت از پژوهش به حقوق آمریکا . فکري است

.اختصاص دارد
1. Section 101 of 17 U.S.C: "work of  the United States Government is a Work Prepared
by an Officer or Employee of the United States Government as Part of that Person`s
Official Duties."
2. US Postal Services.
3. Ational Institute for Standards and Technology.
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بنابراین اطالعات و آثار . بخشدجامعه است که به مفهوم دولت معنا و اعتبار میخواست و اراده
هاي دولتی تنها به تولید شده توسط نهادهاي دولتی در اصل متعلق به عموم مردم بوده و نهاد

عالوه بر این، شهروندان از طریق پرداخت . نمایندگی از مردم این اطالعات را در اختیار دارند
هاي الزم براي تولید اطالعات را پرداخته و از این جهت نیز مالک واقعی این مالیات هزینه
.(F. Uhlir, 2003: 6)باشند اطالعات می

هاي مورد بنیادین بشر و به نوعی زیربناي همه آزاديآزادي بیان که یکی از حقوق ) 3
اي باشد، همواره با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکري رابطهاهتمام ملل مختلف می

گذاران به در این راستا قانون. رایت داشته استمتعارض با قواعد و مقررات حمایت از کپی
رسد برخورداري اطالعات دولتی از این به نظر میاند، بنابردنبال ایجاد تعادل بین این حقوق بوده

رایت و ایجاد محدودیت در اشاعه این اطالعات توسط شهروندان با این هدف در حمایت کپی
- تعارض بوده و همچنین با هدف حقوق مالکیت فکري که ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان می

.F. Uhlir, 2003: 6)(باشد منافات دارد 
مندي و امکان استفاده مجدد عموم افراد جامعه از عی و اقتصادي ناشی از بهرهمنافع اجتما) 4

اطالعات دولتی به مراتب فراتر از منافع اقتصادي است که ممکن است دولت در صورت 
.)F. Uhlir, 2003: 6)رایت از اطالعات دولتی کسب نماید حمایت مقررات کپی

بر همین . باشدرایت ارتقاي سطح دانش میهدف اصلی از وضع قوانین و مقررات کپی) 5
مبنا قانون اساسی ایاالت متحده در ماده اول از بخش هشتم به کنگره این اجازه را داده است که 
از طریق اعطاي حقوق انحصاري به مؤلفان، موجبات ارتقاي سطح دانش و هنرهاي مفید را 

رایت باید منجر به ارتقاي سطح کپیگذاري در زمینهشک قانونبر این اساس بی. فراهم آورد
رایت از اطالعات دولتی و طور که در مباحث قبل ذکر شد عدم حمایت کپیدانش شود و همان

.باشدامکان استفاده مجدد از این اطالعات یکی از عوامل مؤثر پیشرفت علم و دانش می
زمان مدیریت و سا) A- 130(نامه رایت کشور ایاالت متحده، بخشعالوه بر قانون کپی

هاي کلی مربوط به استفاده میالدي منتشر شد، سیاست2000این کشور که در سال 1بودجه
نامه مدیریت منابع اطالعات دولت هدف این بخش. داردمجدد از اطالعات دولتی را بیان می

ین ا. باشندهاي اجرایی دولت فدرال موظف به اجراي آن میفدرال بوده و همه ادارات و شاخه
نماید و به ترین تولید کننده اطالعات تصدیق مینامه نقش دولت فدرال را به عنوان بزرگبخش

اي بیشتر از نامه، تمام ادارات دولت فدرال از گرفتن هزینهاین بخش8موجب بند هفتم از ماده 

1. Office of Management and Budget (OMB)



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه128

انتشار مجدد االمتیازي براي استفاده مجدد، فروش مجدد یا انتشار و یا گرفتن هزینه یا حقهزینه
. Circular N.A-, 2000: 130)(اند اطالعات از متقاضیان منع شده

از دیگر اقدامات مؤثر دولت ایاالت متحده آمریکا در جهت امکان دسترسی و استفاده مجدد از 
میالدي در مقیاسی 2009در سال 1اندازي پورتال اطالعات باز دولتیتوان به راهاطالعات دولتی می

این پورتال دسترسی و استفاده مجدد از صدها هزار پرونده و سابقه . بار اشاره کردي اولینبزرگ برا
متأسفانه آینده این پورتال به دلیل . سازدهاي گوناگون براي عموم ممکن و مقدور میرا در زمینه

بودجه هاي آن از محلهاي اخیر مورد تهدید قرار گرفته است؛ زیرا هزینههاي اقتصادي سالبحران
.(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25)شود عمومی تأمین می

فرانسه) ب
گذاري در حوزهقانوندر کشور فرانسه که یکی از کشورهاي پیشرو و با سابقه در زمینه

باشد، کتاب اول از بخش اول قانون مالکیت فکري مصوب سال حقوق مالکیت فکري می
تا قبل از سال . ربوط به حقوق مؤلف را مشخص نموده است، قواعد و مقررات م2میالدي1992
اي در این قانون در خصوص برخورداري آثار و اطالعات دولتی از میالدي هیچ مقرره2012

میالدي و طی اصالحاتی که در این قانون 2012در سال . خوردرایت به چشم نمیحمایت کپی
برداري از اثري که توسط مأمور ره، حق به)L.131- 3- 1(صورت پذیرفت به موجب ماده 

اش یا بعد از دریافت آموزش الزم ایجاد شده است، پس از خلق دولتی در راستاي انجام وظیفه
.شودبه صورت کامل به دولت منتقل می

برداري که دولت در خصوص بهرهاول این: باشداین ماده حاوي دو نکته بسیار مهم می
اده در مقابل مأمور پدیدآورنده، داراي حق اولویت است و نه تجاري از آثار مذکور در این م

و نکته دوم اینکه مفاد این ماده در (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25)یک حق انحصاري 
مورد آثاري است که در نتیجه تحقیقات علمی یک مرکز عمومی علمی و فناوري یا مرکز 

قرارداد با شخص حقوقی حقوق عمومی علمی فرهنگی و تخصصی که مشروط به وجود
عالوه بر این ماده، .)Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25)شود باشد، اجرا نمیخصوصی می

رایت نسبت به آثار دکترین حقوق عمومی و شوراي دولتی فرانسه نیز دولت را داراي حق کپی
ي انجام وظایف و اطالعات ایجاد شده توسط کارمندان و مأموران مؤسسات عمومی در راستا

رغم عدم تصریح قانون مالکیت فکري با این حال، علی). 92: 1387زرکالم، (دانند خود می
1. Government open Data Portal (www.data.gov).
2. Code de la propriété intellectuelle.
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رایت و برخورداري آثار و اطالعات دولتی از حمایت فرانسه به موارد مستثنی از حمایت کپی
نند و رویه قضایی فرانسه آثار رسمی ما)Pollaud-Dulian, 2005: 133(این قانون، دکترین 

,Lucas, Lucas)اند رایت مستثنی نمودهها و احکام قضایی را از حمایت کپیقوانین، پرونده

ها جاري ها این استثناء را در مورد تفسیرها یا گردآوري رویه و پروندهالبته دادگاه. (106 :2001
.(Lucas, Lucas, 2001: 116)دانند نمی

انون دسترسی به اسناد عمومی این کشور که در سال عالوه بر قانون مالکیت فکري فرانسه، ق
میالدي به موجب یک 2005میالدي توسط پارلمان فرانسه به تصویب رسید و در سال 1978
نامه در جهت اجراي دستورالعمل اروپایی چنین به موجب یک تصویبنامه اصالح و همبخش

اوي مقرراتی در مورد استفاده در مورد استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی تکمیل شد، ح
.باشدمجدد از اطالعات دولتی می

این قانون میان اسناد اداري و اطالعات عمومی تمایز قائل شده و اسناد اداري را تنها قابل 
,Jasserand, Hugenholtz)داند دسترسی دانسته، ولی اطالعات عمومی را قابل استفاده مجدد هم می

این قانون، اسناد اداري اسنادي هستند که توسط نهادهاي بخش عمومی 1به موجب ماده . (9 :2012
ها، مطالعات، ها، گزارشفایل: هاي این اسناد عبارتند ازبرخی از نمونه. اندتولید یا دریافت شده

این قانون به عنوان 10اما اطالعات عمومی در ماده . ها و موارد بسیار دیگرسوابق، آمار، دستورالعمل
عات موجود در اسناد تولید شده یا دریافت شده بوسیله یک نهاد بخش عمومی در مأموریت اطال

10ماده .(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9)خود در انجام یک خدمت عمومی تعریف شده است 
این قانون استفاده مجدد از اطالعات موجود در اسنادي که اشخاص ثالث در آن داراي حقوق 

ي اطالعات بخش عمومی مستثنی نموده و قابل رایت هستند را از حوزهکپیمالکیت فکري و
این قانون مقامات دولتی را 25، اما ماده (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9)داند استفاده مجدد نمی

موظف کرده است تا هویت شخص ثالث را براي متقاضی استفاده مجدد، در جهت کسب مجوز از 
در نهایت قابل ذکر اینکه استفاده مجدد مشروط به عدم تحریف اطالعات و ذکر منبع . او افشا نمایند
.(Jasserand, Hugenholtz,2012: 10)باشد رسانی میروزو آخرین به

رایت نسبت به آثار دولتی به رغم شناسایی حق کپیشود، علیطور که مشاهده میهمان
ی مانند قوانین و احکام قضایی از شمول موجب قانون و دکترین کشور فرانسه، آثار رسم

اند و عالوه بر این، پارلمان فرانسه با تصویب قانون دسترسی به رایت خارج شدهحمایت کپی
اسناد عمومی و اصالح آن در پیروي از دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از 

ز اسناد اداري قلمداد نموده است و رایت را تنها مانعی بر سر راه استفاده ااطالعات دولتی، کپی
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نه اطالعات عمومی موجود در این اسناد، و با برگزیدن شیوه و مدلی هوشمندانه، هم حق 
رایت را براي دولت در آثار دولتی به رسمیت شناخته است و هم امکان استفاده مجدد کپی

.شهروندان از اطالعات موجود در این آثار را فراهم آورده است
د اداري در کشور فرانسه در زمینه مدیریت و ایجاد امکان استفاده مجدد از اطالعات دو نها

: کنندکه عبارتند ازعمومی و دولتی نقش بسیار مهمی ایفا می
1کمیسیون دسترسی به اسناد اداري) 1

2هاي غیرمادي عمومی فرانسهآژانس دارایی) 2

هایی در مورد دسترسی به ها و مشاورهصیهکمیسیون دسترسی به اسناد اداري، ارائه تووظیفه
هاي غیرمادي آژانس دارایی. باشداسناد اداري و استفاده مجدد از اطالعات عمومی به متقاضیان می

عمومی فرانسه، نهادهاي عمومی و دولتی را در مدیریت اطالعات عمومی در اختیار خود یاري داده 
براي اطمینان از استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی برداري و ابزارهایی از قبیل مجوزهاي بهره

این آژانس در مورد آن دسته از اطالعات .(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10)نماید ارائه می
روز رسانی ندارند، از قبیل گزارشات عمومی، یک مجوز در گونه بهعمومی که احتیاج به هیچ

,Jasserand, Hugenholtz)نماید ورت رایگان صادر میجهت استفاده مجدد از این اطالعات به ص

باشد از جمله اطالعات موجود در روز رسانی میاما در مورد اطالعاتی که نیازمند به،(10 :2012
هاي شود که استفاده مجدد را منوط به پرداخت هزینههاي داده، مجوز دیگري صادر میپایگاه

میالدي، هیچ نهاد 2011ته ضروري است که از ماه می سال اما ذکر این نک. سازدصورت گرفته می
دولت مرکزي مجاز به دریافت هزینه براي استفاده مجدد از اطالعات نیست، مگر به موجب یک 

توان نتیجه گرفت که استفاده مجدد از فرمان قانونی و تحت شرایط خاص و به این ترتیب می
).Jasserand, Hugenholtz, 2012: 11)باشد یگان میرااطالعات دولتی در کشور فرانسه تقریباً

انگلستان ) پ
رایت شاید سخن گزافی نباشد اگر بگوییم کشور انگلستان مهد قواعد و مقررات مربوط به کپی

زمان با گسترش رایت در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدي و همهاي حقوقی کپیاولین زمینه. باشدمی
نعت چاپ در کشورهاي اروپایی از جمله انگلستان به وجود آمد صنعت و به طور ویژه ص

از لحاظ تاریخی در کشور انگلستان همواره نظام حاکم و فرمانروایان که ). 67: 1386نیا، حکمت(
ها پادشاه و ملکه قرار دارند، داراي اختیارات زیادي در حوزه مقررات مربوط به در رأس آن

1. Access Commission to Administrative Documents.
2. Agency for Public Intangible Assets in France.
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است که به موجب آن، فرمانروا در مورد 1ثال براي این مدعا نظام امتیازاند و بهترین مرایت بودهکپی
نمود و پدیدآورنده اختیاري در این خصوص نداشت گیري میحق نشر و چاپ آثار تصمیم

). 68: 1386نیا، حکمت(
میالدي 1988انگلستان مصوب سال 2ها و اختراعاترایت، طرحدر حال حاضر در قانون کپی

آشنایی با مفهوم این دو . شودمشاهده می4رایت پارلمانیو کپی3رایت سلطنتیکپیدو اصطالح 
به . نمایدرایت را مشخص میاصطالح، وضعیت برخورداري اطالعات و آثار دولتی از کپی

وقتی اثري را ملکه یا یک مأمور یا مستخدم پادشاه در "، 1988قانون سال 163ماده 1موجب بند 
شرط معمول راجع به (153ماده 1اثر با توجه به بند ) الف: کندلق میچارچوب وظایفش خ

ملکه اولین دارنده ) رایت است و بمورد حمایت کپی) رایتشایستگی برخورداري از کپی
".رایت در اثر استهرگونه کپی

ا ملکه در هر قانون مصوب مجلس ی": داردهمان قانون مقرر می164ماده 1عالوه بر این، بند 
طور که مشاهده همان".رایت استصاحب کپی5هاي سندیکاي کلیساي انگلستاندستورالعمل

ها، هاي دولتی، نقشهنامهاي از آثار مانند قوانین، آئینشود، براساس این دو ماده طیف گستردهمی
بوسیله هاي داده که گزارشات، موارد منتشر شده در روزنامه رسمی و بسیاري موارد دیگر و پایگاه

.باشندرایت سلطنتی میاند موضوع کپیکارمندان سلطنت و در حین انجام وظیفه ایجاد شده
جایی که اثري تحت نظارت یا کنترل ": رایت انگلستانقانون کپی165ماده 1به موجب بند 

شایسته حمایت 153ماده 1اثر با توجه به بند ) الف: شودمجلس عوام یا مجلس اعیان خلق می
وجود آمده است، اولین دارنده مجلسی که با نظارت یا کنترل وي اثر به) رایت است و بیکپ

شود و اگر اثر با نظارت یا کنترل هر دو مجلس خلق شده باشد، رایت در اثر محسوب میکپی
مقرر 166ماده 1چنین بند هم".رایت هستنددو مجلس به طور مشترك صاحب اولیه کپی

شود، براساس مقررات اي که به مجلس تقدیم مییت در مورد هرگونه الیحهراکپی": داردمی
گونه نتیجه گرفت که با دقت در مواد بیان شده باید این".ذیل به یک یا هردو مجلس تعلق دارد

هایی که به مجلس در مورد آثار خلق شده تحت نظارت و کنترل مجلس و همچنین الیحه
نماید، ولی به محض تصویب لوایح به عنوان انی مصداق پیدا میرایت پارلمشود، کپیتقدیم می

.باشدرایت سلطنتی میرایت این قوانین متعلق به ملکه و مصداقی از کپیقانون، کپی

1. The System of Privileges.
2. Copyright, Designs and Patent Act (1988).
3. Crown Copyright.
4. Parliamentary Copyright.
5. General Synod of the Church of  England.
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رایت انگلستان در مورد قانون کپیگیرانهبا توجه به موارد بیان شده موضع شفاف و سخت
هاي یاد ین کشور با پیروي از مدل سوم از مدلا. خورداطالعات دولتی به وضوح به چشم می

داند، البته باید این نکته را رایت میشده تقریباً تمام اطالعات دولتی را مشمول حمایت کپی
باشند خاطر نشان نمود که اطالعات ذخیره شده توسط نهادهاي محلی از این قاعده مستثنی می

(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22(.
رایت، کشور انگلستان همانند فرانسه و پیرو برخورداري تمام اطالعات دولتی از کپیرغم علی

میالدي 2005، در سال 1دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی
این 15به موجب ماده . مقررات استفاده مجدد از اطالعات بخش عمومی را تصویب نمود

هاي اي بیش از هزینهي استفاده مجدد نباید هزینهبراي صدور اجازهمقررات، نهادهاي عمومی
.اضافی معقول از متقاضی مطالبه نمایندآوري، تولید، بازتولید و انتشار اسناد و یک هزینهجمع

ها اشاره شد، نقش دو نهاد در مدیریت و کنترل امکان عالوه بر قوانین و مقرراتی که به آن
اولین نهاد اداره اطالعات بخش . العات دولتی در انگلستان بسیار مهم استاستفاده مجدد از اط

ي تعیین معیارها، دریافت شکایات از متقاضیان دسترسی و استفاده مجدد است که وظیفه2عمومی
دومین نهاد اداره انتشارات .Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22)(از اطالعات را به عهده دارد 

رایت سلطنتی از طرف باشد که سازمان اصلی و مرکزي اداره کپیمی3سلطنتپارلمانی و رسمی
رایت این اداره مجوزهاي استفاده مجدد از آثار و اطالعات مشمول کپی. ملکه انگلستان است

چنین براي دیگر نهادها مجوز براي صدور مجوز استفاده مجدد از آثار سلطنتی را کنترل و هم
اداره انتشارات .(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22)نماید در میتحت تصرف آن نهادها صا

صادر نموده 4هاي اخیر مجوزي تحت عنوان مجوز دولت بازپارلمانی و رسمی سلطنت در سال
سایت که در وب5این مجوز در راستاي سند چهارچوب صدور مجوز دولت انگلستان. است

ها و معیارهاي صدور مجوز را تعیین ین روشآرشیو ملی این کشور منتشر شده است و بهتر
ها داراي این مجوز نهادهاي دولتی را که اطالعات ذخیره شده توسط آن. صادر شد: کندمی

برداري سازد تا براي استفاده مجدد از این اطالعات مجوز بهرهباشد، قادر میرایت سلطنتی میکپی
برداري بهرهاین مجوز اجازه6.تی اتفاق نیافتدرایت سلطناي که نقض کپیصادر نمایند، به گونه

که استفاده از اطالعات و آثار داراي 7تجاري را صادر نموده و تناقضی با قواعد استفاده منصفانه
1. The re-use of public sector information Regulations 2005.
2. The Office of Public Sector Information.
3. Her Majesty's Stationery Office.
4. Open Government License.
5. UK Government Licensing Framework.
6. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.
7. Fair use.
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این مجوز یک مجوز 1.سازد، نداردرایت را تحت شرایطی با اهداف غیرتجاري ممکن میکپی
و تولید آثار اشتقاقی را منوط به ذکر منبع نموده دائمی، جهانی و رایگان است و استفاده مجدد

رایت باید توجه داشت که این مجوز اطالعاتی را که اشخاص خصوصی در آن حق کپی. است
2.داشته و در اختیار نهادهاي دولتی قرار دارد از شمول این مجوز مستثنی نموده است

ت توسعه دسترسی و استفاده در نهایت یکی دیگر از اقدامات مهم دولت انگلستان در جه
میالدي براي 2010و موتور جستجو در سال 3اندازي یک پورتالمجدد از اطالعات دولتی، راه

این پورتال و موتور جستجو امکان پیدا . باشدهاي تحت مجوز دولت باز میارائه مجموعه داده
بندي اطالعات د نظر و دستهها، نهاد عمومی مورنمودن اطالعات مورد نیاز را از طریق کلید واژه

.(Jasserand, Hugenholtz, 2012: 23)سازد میسر می

ایران) ت
رایت یا حقوق مؤلف در مقررات ایران به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان کپی

شمسی و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار 1348و هنرمندان مصوب سال 
عالوه بر این دو قانون، قانون حمایت . شمسی مورد حمایت قرار گرفته است1352صوتی مصوب 

اي را براي شمسی نظام ویژه1379اي مصوب سال افزارهاي رایانهاز حقوق پدیدآورندگان نرم
یک از این قوانین و همدر هیچ. افزارها مقرر داشته استحمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

اي به وضعیت برخورداري یا عدم برخورداري آثار و ها اشارهجرایی آنهاي انامهچنین آئین
در عمل نهادهاي دولتی در ایران با توجه به سودي . اطالعات دولتی از حقوق مؤلف نشده است

شود و خارج نشدن این ها میمؤلف نصیب آنکه از برخورداري اطالعات و آثار دولتی از حقوق
برداري از ر قوانین موجود، خود را داراي حق انحصاري بهرهآثار از شمول حقوق مؤلف د

توان اعمال این از لحاظ حقوقی نیز نمی. داننداطالعات و آثار تولید شده توسط این نهادها می
رویه توسط نهادهاي دولتی را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا آثار ادبی، هنري و علمی به محض ایجاد 

ردار بوده و عدم حمایت نیازمند استثناء نمودن برخی آثار به از حمایت حقوق مؤلف برخو
.باشدصورت صریح می

باشند، قانون تجارت الکترونیکی عالوه بر قوانین باال که مختص مالکیت ادبی و هنري می
نیز در خصوص آن دسته از اطالعات دولتی که از طریق ابزار الکترونیکی و در فضاي مجازي 

از حقوق مؤلفحمایت«مبحث دوم این قانون به فصل اول . ل استناد استشوند، قابمنتشر می
1. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.
2. Ibid.
3. www.data.gov.uk.
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البته این قانون مستقیماً نسبت به لزوم رعایت . اختصاص دارد» الکترونیکیدر بستر مبادالت
طبق . حقوق مؤلف وضع حکم نکرده و به مقررات اصلی حاکم در این حوزه ارجاع داده است

حمایتآثار تحت حمایت قانون) عرضه و نشر(اجرا و توزیع حق تکثیر، «این قانون 62ماده 
کتب و نشریاتو قانون ترجمه و تکثیر1348,9,3مصنفان و هنرمندان مصوب و حقوق مؤلفان

افزارهايپدیدآورندگان نرمو قانون حمایت از حقوق1352,9,26آثار صوتی مصوب و
توضیح . »اختیار مؤلف استدرمنحصراً» امداده پی«، به صورت 1379,10,4اي مصوب رایانه

آوريفنوسایل الکترونیکی، نوري و یا بااینکه اطالعات اعم از دولتی و غیر آن پس از آنکه 
قرار » داده پیام«ند، تحت عنوان شوخیره یا پردازش میذدریافت،جدید اطالعات تولید، ارسال،

که اطالعات دولتی در قانون حمایت ز آنجاییدر واقع ا. باشندگرفته، موضوع حقوق مؤلف می
اند، به عنوان آثار مشمول حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از شمول کپی رایت خارج نشده

باشند و چنانچه بستر تولید و ذخیره و انتشار آن، ابزار الکترونیک حمایت حقوق مؤلف می
نتیجه اینکه طبق مقررات موضوعه .باشد، داده پیام تلقی شده، مشمول حمایت خواهند بود

نواند فیزیکی یا ها که مینظر از قالب بروز و بستر انتشار آنایران، اطالعات دولتی صرف
. دیجیتال باشد، مشمول حقوق مؤلف هستند

این نقص قوانین موجود در الیحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط 
روز شدن قوانین حقوق مؤلف برداشته خواهد در مسیر بهکه در صورت تصویب گام بزرگی 

مبحث دوم از فصل اول این الیحه، آثار غیرقابل حمایت را برشمرده . شد، برطرف شده است
قانونقبیلازعمومیمقرراتوقوانینمتونتمام«، 5ماده 5و 4، 3موجب بندهاي به. است

چندیادوتوافقاتوهاکنوانسیونمفادمچنینو ههانامهآیینوعاديقوانینکشور،اساسی
آگهیها،بخشنامهها،دستورالعملها،ابالغیهقبیلازاداريرسمیمتونالمللی، تمامبینجانبه
ها،دادگاهقرارهايواحکامقبیلازقضاییمتوناداري و تمامسایر دستوراتوعمومیهاي

از شمول حمایت » قضاییمراجعازشدهادرقضایی صتصمیماتسایرورویهوحدتآراي
.اندخارج شده

با توجه به مواد بیان شده در الیحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنري و حقوق مرتبط که 
باشد، در صورت برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهاي در حال توسعه می

کشورهایی قرار خواهد گرفت که از ران در زمرهتصویب این الیحه، کشور جمهوري اسالمی ای
. نماید، قرار خواهد گرفترایت مستثنی میمدل دوم یعنی مدلی که آثار رسمی را از حمایت کپی

هرچند برگزیدن این مدل پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطالعات 
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اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از دولتی موجود در متون رسمی خواهد بود، اما بررسی
هایی را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم کنند، ضرورت اعمال سیاستاین مدل پیروي می

باشند، نمایان رایت برخوردار میاي از اطالعات دولتی که همچنان از حمایت کپیگسترده
برداري صدور مجوزهاي بهره: شدهمانطور که در مورد کشور فرانسه و انگلستان ذکر . سازدمی

هاي ملی حاوي اطالعات دولتی قابل اندازي پورتالهزینه و همچنین راهرایگان و یا بسیار کم
مندي جامعه از مزایایی که در مباحث گذشته دسترسی و استفاده مجدد نقش بسیار مهمی در بهره

. براي استفاده مجدد از اطالعات دولتی بیان شد، دارند
1382هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران که در سال ت این اقدامات با نگاهی به سیاستاهمی

سازي در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و امور فرهنگی، نهاددر حوزه. شودابالغ شد نمایان می
افزاري و تأکید بر افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم

د خالقیت و نوآوري؛ در زمینه امور اجتماعی و سیاسی، حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی رویکر
سازي و سازي و پاسخگویی در همه سطوح و فرایندهاي تصمیمزدایی، شفافعلمی و فنی، تمرکز

هاي خصوصی و سازي بخشي اقتصاد، توانمندهاي حاکمیت کشور و در حوزهگیري حوزهتصمیم
وان محرك اصلی رشد اقتصادي و تحقق رشد اقتصادي سریع، پیوسته و باثبات از تعاونی، به عن

رود که قطعاً امکان استفاده مجدد از اطالعات بخش هاي کلی نظام به شمار میمهمترین سیاست
.آورددولتی توسط بخش خصوصی و شهروندان امکان تحقق این اهداف را به وجود می

گیرينتیجه.5
چنین کمک به رشد و ي براي تنظیم روابط انسان در جامعه بشري و همنظام حقوقی ابزار

تمامی قواعد حقوقی ساختار و نظامی را تشکیل . المللی استتوسعه کشورها در سطح ملی و بین
. آوا باشندها و اجزاي آن باید هماهنگ و همدهند که به منظور تأمین اهداف باال، تمام بخشمی

ها و از یک نظام حقوقی است که پس از هماهنگی با سایر بخشحقوق مالکیت فکري جزئی
حقوق مالکیت فکري . تواند در امر توسعۀ همه جانبه و پایدار کشور مؤثر باشدقواعد حقوقی نمی

در انتخاب موضوعات تحت شمول، اشخاص مشمول حمایت و کمیت و کیفیت حقوق اعطایی 
نون نماید که از یک سو با حمایت مناسب و به گذاري شده و وضع قااي سیاستباید به گونه

اندازه از افراد خالق و اندیشمند و اعطاي پاداش مادي و معنوي به آنها، انگیزه و تمایل به 
نوآفریدن را افزایش داده و از سویی دگر دسترسی و برخورداري جامعه را از آثار فکري تولید 

تواند عاملی براي مسلماً مالکیت فکري زمانی می. شده به طور نامتعارف محدود یا پرهزینه نکند
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یافتگی باشد که به موازات افزایش کمی و ارتقاي کیفی تولیدات علمی، توده مردم رشد و توسعه
هاي علمی دسترسی داشته و در ارتقاي سطح زندگی، بتوانند حسب عالقه و نیاز خود به آفرینش

.ا استفاده نمایندهاقتصاد، رفاه و فرهنگ خویش از این آفریده
اي از مالکیت فکري در هماهنگی و بنابراین حقوق مالکیت ادبی و هنري به عنوان شاخه

اعالمیه 27ماده 2هاي حقوقی از جمله حقوق بشر باید در راستاي مفاد بند سویی با سایر بخشهم
مایت کرده و اشخاص ح» از منافع مادي و معنوي آثار علمی، فرهنگی و هنري«جهانی حقوق بشر 

اعالمیه مذکور در خصوص 19به آنها حق انحصاري اعطا نماید و با مد نظر قرار دادن مفاد ماده 
ها به اطالعات مورد نیاز زندگی بشري، حق دسترسی به اطالعات و ضرورت دستیابی انسان

گیري ر شکلبه بیانی دیگر به منظو. انحصار ناشی از حمایت را در حد متعارف و اعتدال نگاه دارد
هاي آگاه و مطلع است باید بین حق انحصاري نسبت به اي توسعه یافته که متشکل از انسانجامعه

.اطالعات تولید شده و دامنه حوزه عمومی تعادل برقرار کرد و به عدالت اطالعاتی دست یافت
ها برخالف اشخاص خصوصی که منافع شخصی و سود اقتصادي خود را دنبال دولت

د، رسالت تأمین بستر مناسب براي تحقق حقوق بشر را برعهده دارند و از این روي الزم کننمی
است براي دسترسی مردم به اطالعات اولیه زندگی اجتماعی و استفاده مناسب از این اطالعات 

.توجه خاص داشته و از تالش الزم دریغ ننمایند
تواند یجاد انحصار براي دولت میایت و احمایت از اطالعات دولتی در قالب مقررات کپی ر

به همین دلیل الزم . مسیر ارائه اطالعات را به جامعه باریک کرده یا به طور کلی مسدود نماید
رایت و مقررات حقوق بشر در خصوص دسترسی به است بین انحصار ناشی از مقررات کپی

موضوع توجه داشته، در کنوانسیون برن به خوبی به این . اطالعات توازن و تعادل برقرار کرد
گستردن دامنه انحصار دولتی نسبت به برخی آثار و اطالعات که الزمه زندگی مناسب بشري 

متون «این کنوانسیون کشورها را در حمایت از 2ماده 4بند . است، جانب احتیاط را برگزیده است
ه و وضع حکم را به مخیر داشت» رسمی قانونی، اداري و قضایی و همچنین ترجمه رسمی این متون

.قانون ملی کشورهاي متعاهد وانهاده است
به منظور رعایت حقوق بشر و احترام به حق مردم در دسترسی به اطالعات بر برنکنوانسیون 

هاي خود خالف بسیاري از موارد که جنبه امري داشته و کشورهاي عضو را به رعایت کمینه
ورها به حمایت از این متون در قالب حقوق مؤلف کند، از ادبیات امري و الزام کشملزم می

خودداري کرده و به منظور حفظ حقوق پدیدآورنده و احترام به استقالل کشورها در توجه به 
منافع ملی و شرایط داخلی خود این آثار را به طور کلی از شمول کپی رایت خارج نکرده 
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.است
هاي تیار و با توجه به منافع خود، شیوهکشورهاي عضو کنوانسیون برن با استفاده از این اخ

برخی مثل ایاالت متحده و ژاپن کلیه اطالعات دولتی را از شمول کپی : اندمتفاوتی را برگزیده
اند و رایت خارج دانسته، آن را تماماً در حوزه عمومی و قابل دسترس براي همگان قرار داده

به منطوق کنوانسیون برن، فقط آثار رسمی را به برخی دیگر مثل فرانسه و آلمان با پایبندي بیشتر 
اند و برخی دگر مثل انگلستان عنوان بخشی از اطالعات دولتی خارج از گستره حمایت دانسته

کشور ما در مقررات موضوعه فعلی . داننداین اطالعات را مشمول حمایت و حق انحصار می
حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنري و اي به این امر ندارد، ولی در الیحه قانون جامعاشاره

حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهاي در حال توسعه 
در صورت تصویب این الیحه، . رایت استثنا کرده استباشد، آثار رسمی را از حمایت کپیمی

حکم پیشرفتی بزرگ در هرچند این . ایران رویکردي همانند فرانسه و آلمان خواهد داشت
باشد، اما مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطالعات دولتی منعکس در آثار رسمی می

کنند، ضرورت اعمال بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروي می
ات هاي ملی حاوي اطالعاندازي پورتالبرداري و راههایی مثل صدور مجوزهاي بهرهسیاست

تري از دولتی قابل دسترس و استفاده مجدد را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گسترده
.سازدباشند، نمایان میرایت برخوردار میچنان از حمایت کپیاطالعات دولتی که هم
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