
 9011 بهار، 03، شماره هشتمپژوهش حقوق خصوصی، سال  فصلنامه

 

 

 

 رایتکارکرد بالک چین در حمایت از کپی
 

 2مهدی ناصر -  1امیر اسالمی تبار

 
 4/12/1931تاریخ پذیرش :      1/11/1931تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

هاا بالک چین بستتتتنا تامتمناس  ستتتا اه  ابلیا بنخورز را  ع  تو ن  ن انش
هاا  لکتنوتیکی ر  ز رز.  ین پژوهش به روش  ستتنازا به زتلال پیاممالی و ذخینه ز زه

ستتاعا بالک چین چه تقشتتی زر حمایا  ع پاستتویویی به  ین ستتا ل  ستتا اه پیازه 
  نین تقش  ین بستن زر  یجاز  منیا، شفافیا،  ؟ مهم لملل ز رزر یا زر سطح بین اپی

  ننیعس زر زستنس بوزن ااربن ن، پیشیینا  ع تقض حقوق فکنا و حمایا بیشتن و    
شورهاا پیازه  ستن  ع حقوق اپی   ا صه می ساعا اننده  ین ب  ما ؛ وزش ر یا  فن ز خال

مایس و بیان اارانز، وجوه  ، مفهوم شتتتناستتتی ها منوط بهشتتتناستتتایی  ین شتتتاخصتتته
. به جها گستنزه بوزن  ین بستن زر جهان، عنضه و  ساهاا فن روا  ین بستن چالش

حق به اه ملمنسله  تتشتتار  ن بوزه و  مامی اشتتورهاا زربنز رتده  ن تتشتتار یا   ن به
عا بالک چین سا للته پیازه ،باشند، ملسم به حمایا  ع  ین   ن هستندانو تسیون بنن می

مچون  منیا ملازال ی، هماهنیی فضتتتاا ز خل و خارال بالک چین،  هایی ه با چالش  
ستتتاعا  بن ستتتاعا  ن رز زهاا  عطاا مجوع، ذخینه  فقد ن  و تین زر جها هماهنگ    

عا  ین سا زر پیازه گذ ر نسیاسا  ها و  غیینتاپذینا همن ه  سا اه تیاعمند  وجه  ز زه
 . سابستن زر تظام حقو ی 
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 ، حقوق  ین ن  حازیه  روپا
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 مقدمه
 ا  ورا رمستیارا ز زه اه  ع فن   ستتتابالک چین جدید نین تون بستتتتنهاا عمومی     

هایی  عجمله تامتمناس و  ورا، ز ر ا شاخصهبه جها بنخورز را  ع  ین فن اه  سامندبهنه

 و تد منجن به  یجاز  حوالت  ستتتاعا  ن زر تظام حقو ی میباشتتتد اه پیازهگستتتتنزه بوزن می

فن و ن زر صتتتن ا،   تصتتتاز،  یجاز زولا  لکتنوتیکی و تظاین  ن شتتتوز.  ین بستتتتن به جها   

بوزن،  ابلیا  ت قاز و ذخینه  تو ن ملازالت  لکتنوتیکی ر  بنخورز را  ع خصتتوصتتیا تامتغین  

.  2باشتتندهاا مالی می ن رز زهاا من قدشتتده زر  ین بستتتن خارال  ع انتنل و ستتطه   .9تیس ز رز

شتتتوز  مامی من حل  تجام     زیین  تچه  حا عنو ن  ن رز ز زر  ین بستتتتن من قد می    علارت به 

ده  شها یا حکوما  تجامهاا مالی ماتند باتا سطهمذ ان ت  ا تهایی شدن  ن، بدون زخالا و

شتتده زر  ین بستتتن  لا  ت قاز م امالت، مفاز  ین  ن رز زها زر  الب ادهاا رمستیارا  عو پس

 ین   .4گینزصتتورت می 0 تجام  ین فن یند زر  ین بستتتن  وستتش هوش مصتتنوعی  اه شتتوتدمی

به باعخو تی مفاز  ن رز زها   د م و زر  شتتتده، تستتتلا هاا ز زه بنر یاته مطابق با زستتتتور ل مل    

هاا  ین عتجین  شتتده به  ن،  ن رز زها ر  زر بلوکها با مقنر ت ز زه ن اصتتورت  ائید مطابق

 5تماید.صورت منظم  ما تامشوص ذخینه میبه

                                                                                                   
9 . Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hong-Ning Dai, Huaimin Wang, An Overview of 

Blockchain Technology: Architecture, Consensus, andFutureTrends 
,onlineeditionin,https://www.researchgate.net/publication/318131748_An_Overview_o
f_Blockchain_Technology_Architecture_Consensus_and_Future_Trends, 2017,557. 
2. Giancaspro Mark, Is a‘smart contract’ really a smart idea? Insights from a legal 

perspective, computer law & security review, Vol 33,2018,825. 
هوش مصنوعی اامپیو نا  سا اه  ت قاز  ن رز زهاا هوشمند،  لا و عنضه  تها زر بالک چین ر   حا تظارت  ن ر       .0

  (Technical Rules)می زهد.  ین اامپیو ن بن  ساس زستور  ل مل هاا ز زه شده به  ن اه  صطالحات  و عد  کنیکی     
  اندن  جارت می باشند تسلا به  تجام وظایف خوز   د م میتامیده می شوتد و زربنز رتده  و عد حقو ی و  صول حاام ب

( Lopez& Martinez,2018,6). 
4. Karen E. C. Levy, Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts 

and The Social Workings of Law, downloaded from social science research network, 

Https//:www.ssrn.com,2017,1-2. 
5.Carmen Holotescu, Understanding Blockchain Technology and How to Get Involved, 

onlineedition:https://www.researchgate.net/publication/ 
324209739_Understanding_Blockchain_Technogy_And_How_To_Get_Involved, 
2018,1. 
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عنو ن صفحه متمناس به 9یشدن صفحه گستنزه جهات  سال پس  ع جهاتی  23 ین بستن حدوز  

ها و  تجام ملازالت  جارا ر  تیس ز رز، روا اار  مده پیامرز را  ع ذخینه ز زهاه  ابلیا بنخو

بوزه و  ابلیا بنخورز را   TCP/IPهاا بالک چین بستنا  سا اه زربنز رتده پنو کل 2 سا.

پس  ع  بد ن بیا اوین     بالک چین ولین تموته   0ر  ز رز.  ن بستتتتن ع  مامی خصتتتوصتتتیات    

ر  ن ز و تتقال عنو ن بستتتتنا اه  ین  رعها  ابلیا تقل      شتتتده به  عنو ن  ولین  رع رمستیارا به 

ستن به  4ر ز رتد طن حی شد  ستن بنخورز ر  ع بیا اوین به ب بالک چین   - صطالح بیا اوین . ب

ع رهاا جهاتی،  به جها توساتات شدید  یما  ین  رع زر با   2392شهنت ز شا.  للته زر سال    

ن ستتاعا بستتت و پیازه  نجاا هایی زر جها حل  ین موضتتون ماتند جاییسینی   نیوم به الش

هاا  پیامز زهستتتاعا و باعخو تی  تو ن  ین بستتتتن  ابلیا ذخینه 5  نیوم بالک چین  تجام شتتتد.

ساب    سناز مالکیا، ح تالی،  یو تتقال  ور ق بهاز ر زیجهاا باتکی، تقلحاوا  طالعات هویا،  

6ز رزر  هاا حاوا مفاز  ن رز زهاا من قدشده زر  ین بستن پیامهاا مالی و ز زه ن انش
. 

ستن  صطالحاً  ن رز زهاا هوشمند تامیده می       ت قاز   2شوتد.  ن رز زهاا من قدشده زر  ین ب

صیا ی          ن صو صنوعی،  ین  ن رز زها ر  و جد خ ستن بالک چین  حا تظارت هوش م ها زر ب

نزز گزو خصوصیا منجن می   خالصه  ین طور خوز  جن یی و شفافیا تموزه  سا. به  همچون 

 ع ت قاز،  مضتتاا  ن رز ز  وستتش مت املین و باعخو تی  ن  وستتش هوش مصتتنوعی، مفاز   ا پس

  8شتتده و پس  ع ذخینه، جها مشتتاهده عموم عنضتته شتتوز. ن رز ز زر بستتتن بالک چین ذخینه
                                                                                                   
9. World Wide Web. 
2 . JP Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace https:// 

www.eff.org/cyber space-independence (accessed 17 July 2018). 
0. Savelye, Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, computer law & 

security review,Vol 34,2018,551 
4. Bernard Marr, A Very Brief History Of Blockchain Technology Everyone Should 

Read, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-
blockchain-technology-everyone-should-read/#24958eb07bc4(Accessed 26 Nov 2018). 
5. SKLAROFF JEREMY, SMART CONTRACTS AND THE COST OF INFLEXIBILITY, 

University of Pennsylvania Law Review,Vol166,2017,271. 
6 . H Sheraton and B Clark, ‘Blockchain and IP: Crystal Ball-gazing or Real 

Opportunity?’ PLC journal, ,2017,40-41 
2. P Cuccuru, ‘Beyond Bitcoin: An Early Overview on Smart Contracts’, International 

Journal of Law and Information Technology, Vol25, 2017,102. 
8 . D. Yaga, P. Mell, N. Roby, and K. Scarfone,"Blockchain technology overview, 

retrievedfromhttps://csrc.nist.gov/CSRC/media/Publications/nistir/8202/draft/documents/nis
tir8202-draft.pdf,( accessd on 08 February 2018). 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/#24958eb07bc4(Accessed
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/#24958eb07bc4(Accessed
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 If- Then نین  ن  لیوریتم هاا ریاضتتتی اه مشتتتوص    وریتم ت قاز  ین  ن رز زها  حا  لی   

مثال زر م امالت  ملیکی ماتند بیع،  تتقال مالکیا زر صور ی  عنو نبه 9پذینز.باشد  تجام میمی

 گن وجهی پنز خا تشوز،  تتقال مالکیتی   و شوز اه وجه مورز م امله پنز خا گنززمحقق می

و تتقال حقوق  ن یی  ن رز زهاا هوشتتمند زر تقلپذینز. خصتتوصتتیا خوز  جتیس صتتورت تمی

هاا تمایاتنده حقوق مازا و      پیام زیین ز زهعلارت د. به ان ر یا جلوه می مازا تاشتتتی  ع اپی  

اننده  ثلیاشده،  هاا زیجیتالی زر بستن بالک چین ذخینهم نوا ز رتده   ن اه زر  الب  وان

تتقال  ن زر  الب  ن رز زهاا هوشتتتمند،         و حقوق مالکیا فکنا پدید ورتده بوزه اه تقل        

تو ورا  ین مقاله تستتلا به  2باشتتد.اننده حمایا  ع  ین حق زر بستتتن بالک چین می ضتتمین

ها   ستتا اه محوریا بحد زر ستتاین حوعه  حوعه  ینهاا منتشتتنشتتده زر  ین  ستتاین پژوهش

به  بوزه و  ر لاطی ها زر تظام حقو ی یا اشورساعا  ن ن رز زهاا هوشمند و مکاتیسم پیازه

اه  ین پژوهش منحصتتتن ً زر بستتتتنهاا تامتمناس یا اارانزهاا  ین بستتتتنها تد رتد، زرحالی

 نین بستن تامتمناس زر حوعه حمایا  ع حقوق   عنو ن مشوص خصوص اارانز بالک چین به 

  هااپوشتتاتی میان  ین پژوهش و ستتاین حوعهرو همم نوا ز رتده   ن  ألیف شتتده  ستتا.  ع ین

ستنهاا تامتمناس  من لش وجوز تد رز. عالوه بن  ن،  ین مقاله به عنو ن  ولین پژوهش زر حوعه ب

ستنها زر حمایا  ع اپی  می ساین مقاالت منتشنشده ز    باشد اه به تقش  ین ب ر ر یا پنز خته و 

ستنهاا   حوعه شن ن و مالفان به اارانزهاا ب هاا من لش مالکیا فکنا و حمایا  ع حقوق تا

مقاالت    لملل تیس تد. زر ستتتطح بین هاا حمایتی  ع مالفان پنز خته    اس یا حتی ستتتاین جنله  متمن

ر یا  نها به مقاالت  منتشتتنشتتده زر خصتتوص اارانز بالک چین زر حمایا  ع حقوق اپی  

صه    ستناز زر  ین پژوهش خال سی   مورز   صورت گنفته زر م تلن نین شده و مطابق با بنر   هاا 

تا   ی    با له   االتهاا  طالعا ی    ا روع زهم    SSRNو  Heinonline ،Siencedirectمتحده  عجم

سا.  تشده   هیچ مستند  اتوتی یا پژوهشی جدیدا زر هیچ منلع م تلنا چاپ   2391فوریه سال  

شتتتده زر تظام حقو ی  ین ن با    هاا  تجام   نین پژوهش و ن جسو توینرو  ین مقاله ر  می   ع ین

                                                                                                   
9 . Jane Winn, The Impact of XML on Contract Law and Contract Litigation, 

5,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.101.7055&rep=rep1&type
=pdf[https://perma.cc/E59A-XY9V] (accessed 26 Nov 2018). 
2. Bodo, Gervai, Quintais, Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright 

licensing?, International Journal of Law and Information Technology,Vol26, 2018,316. 
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افته   ی متحده و اشتتتورهاا  وستتت ه    ع  طالعا ی حوعه حقوق  یاالت   نین مناب مندا  ع توین بهنه

   حازیه  روپا  لقی انز.

 لملل به زتلال بیان تقش بالک چین  تظن مقنر ت موجوز زر عنصتته بین ین پژوهش  عتقطه 

 ین   هاا فن روا زر حمایا  ع حقوق پدید ورتدگان   ار زیجیتالی یا غین زیجیتالی و چالش            

ستن زر زستیابی به  هد ف مقنره می    ین   رو  بتد ئاً به بیان مفهوم شناسی اارانزا  باشد.  ع ین ب

 )گفتار زوم( و یوجوه  مایس  ین بستتتن با مکاتیستتم ستتنت    ع ن به بیان)گفتار  ول( و پسبستتتن 

 .خو هیم پنز خاهاا پیش روا  ن )گفتار سوم( چالش

 
 مفهوم شناسی کارکردی بالک چین -1
 مفهوم شناسی بالک چین -1-1

صل به  ن  اب ز اه ر یاتهشو  ا   نیف میعنو ن پاییاه ز زه ورا بالک چین بهفن لیا  هاا مت

زر  ن ر ز رتد. ذخینه  طالعات زر  ین بستن زر هن بلوک  ع  ن عتجین   شدهذخینه  طالعاتمشاهده 

ع  گنزز،  شتتده ذخینه میپیام زر  الب ادهاا رمستیارااه هن ز زهصتتورت گنفته و به جها  ن

جیتالی ر   هاا زیپیام زر  الب  وانو ن ز زه.  ین بستتتتن  ابلیا ذخینه  ت ستتتاباال بنخورز ر  یمنی 

ع  زر هن بالک بنخورز ر  یافته زر  ین بستتتتن زر  الب اد      هاا  تجام  اه  ن انش به جها  ن   9.ز رز

صنبه   مکان  تجام م امله جدید بن روا همان مورز م امله با   شوز، میذخینه فنز یا  لیوریتم منح

شتتده زر بالک چین اه تماینده هن  زیجیتالی ذخینه 2هااهمان خصتتوصتتیات وجوز تد رز.  وان 

زهنده حق مالکاته یا فنز بن روا یا ااالا مازا یا زیجیتالی یا هن حق زیینا          پیام تشتتتان ز زه

شوتد.  تچه زر  ن رز زهاا هوشمند  ابلیا    باشند، زر  ن رز زهاا هوشمند مورز م امله و  ع می  می

                                                                                                   
9 . Shaan Ray, Blockchains: The Technology of Transactions, https:// 

towardsdatascience.com/blockchains-the-technology-of-transactions-
9d40e8e41216((accessed 26 Nov 2018). 

تماینده یا ااالا زیجیتالی یا مازا زر فضتتتاا مجاعا بوزه و            وان ها  مو لی زیجیتالی می باشتتتند اه می  و تند         .2
 صتتتاحب  ن به منسله، استتتب مالکیا ااالا مازا یا غین مازا یا ز ر بوزن حقی بن  ن باشتتتد.  ع  ین زیدگاه  وان ها به 

هاا  رعا      ته  وان  هار زستتت هاا ز ر یی  Currency tokensچ هاا بهنه ورا  Asset tokens،  وان   ،  وان 

y tokensUtilit و  وان هاا حقیEquity tokens   .قسیم می گنزتد  
Ahmad Ali, Understanding different types of tokens and why it is important, 
https://medium.com/@ahmadali1/understanding-the-different-types-of-tokens-and-
why-its-important-d7625070ad21(accessed 26 Nov 2018) 

https://medium.com/@ahmadali1?source=post_header_lockup
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د  هاا هوشمنهاا هوشمند هستند. ز ر ییعنو ن وجه یا ز ر ییبهشده ز رز  رع رمستیارا و تتقالتقل

یتالی  هاا زیجز اه  وسش زولا شناسایی و  طالعات  ن زر  الب  وان    شو  طالق میی به مایملک

 ع   گنفته باشتتد؛ بنابن ین حقوق تاشتتیها   لقفنز به  نشتتده و اد منحصتتنبهزر بالک چین ذخینه

صیا مالیا می     ر یا، حق  ختن ن و مو راپی صو شابه اه و جد خ شند  ابلیا تقل ز م و تتقال زر  با

شا    شمند ر  خو هند ز  ستنهاا تامتمناس فن لذ  تقش  9 ن رز زهاا هو زر حمایا   (DLT)  ورا ب

ها زر  و تتقال  نها جها مشتتتاهده عموم، تقل ع حقوق م نوا  فن ز زر  لا  طالعات، عنضتتته  ن

 هاا مالی خالصه گنزز.گینا  ع سوء ستفازه الب  ن رز زهاا هوشمند و جلو

 
 مکانیسم عملکرد بالک چین -2-1

بالک چین عمومی   ،شتتوز قستتیم می 0و خصتتوصتتی 2عمومیتون بستتتن بالک چین به زو 

اهده یا  ابلیا مشتتااربن بن ا  مامی  فن ز ممکن بوزه و هن  زستتتنستتی به  ناه  بستتتنا  ستتا

شتتتده زر  ن ر  ز رز. لذ  عموم جام ه جها  ت قاز        ذخینه هیه روتوشتتتا  ع  مامی  طالعات     

یا ذخینه  وان   تقل  ، ن رز ز مالی  به  ین بستتتتن و        و تتقال حقوق  تالی،  ابلیا وروز  هاا زیجی

ا  سا اه تسل   بستنا بنخورز را  ع  مکاتات  ن ر  خو هند ز شا؛  ما بالک چین خصوصی    

منبوطه  ابلیا وروز به بستن و ذخینه  طالعات  به ساعمان یا  رگان خاصی طن حی و  نها  رگان 

. وروز به تون  خین  ع بالک چین  وسش  فن ز منوط به بنخورز را  4شده خوز ر  ز رزبنداطلقه

 هاا منبوطه زر بن بن ن شتتدن ستتیستتتم  رگان  و تد منجن به  یمن ین  من می  ستتا اه ع مجوع 

5حمالت ستتتایلنا گنزز.
رانزهاا  ین زو بستتتتن عمینه حمایا  ع هاا موجوز میان اا فاوت 

طور اه بیان شتتد، بالک چین خصتتوصتتی  نها زر   ورز. همانحقوق مالکاته  فن ز ر  فن هم می

                                                                                                   
9. Bodo, Gervai,, Quintais, Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright 

licensing?, International Journal of Law and Information Technology,Vol26, 2018,314. 
2. public/permission less. 

0. private/permissioned. 

4. D. AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, SMART CONTRACTS FROM 

A LEGAL PERSPECTIVE, Facultat de Dret Facultad de Derecho, Universiad de 
Alicante, downloaded from www,ssrn,com, 2018,6. 
5 Tim Swanson, Permissioned distributed ledgers. 2015. URL: 

http://www.ofnumbers.com/wpcontent/uploads/2015/04/Permissioned-
distributedledgers. 
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ستم یا  رگان خاص یا زر حوعه    ساعمان    سی سا. لذ   ستنزه   هاا ف ال زر حوعه   ا خاص گ

 ز ت حقوق م نوا  فنحمایا  ع حقوق مالکاته  فن ز تیاعمند چنین بستتتنا جها ذخینه  طالعا

و جد  ین بستتتن  9هاا مدینیا  طالعات حقوق مالکاتهباشتتند. زر اشتتور  منیکا ستتاعمان  می

زر بالک چین خصوصی و  یجاز     2هاها با ذخینه   طالعات زر  الب  بن ز زه.  ین ساعمان هستند 

 مامی . ز رتدروتوشتتتی  ع  ن زر بالک چین عمومی تقش مهمی زر حفاظا  ع  ین  طالعات 

و تتقال حقوق مالکاته  فن ز پس  ع عنضه زر بالک چین عمومی  هاا مالی بن روا تقل ن انش

هاا پیشتتین حاصتتل  ع ذخینه   ها تیس ذخینه و تستتوهزر بالک چین خصتتوصتتی  ین ستتاعمان  

ستفازه  ع حقوق  فن ز       طالعات مورز باعبینی  ن ر می سوء  شکل  مکان  گینتد؛ بنابن ین به هیچ 

 0.یسافن هم ت

 
 رایتتأثیر بالک چین بر مقررات کپی -3-1

سا اه  ابلیا پیازه        ستنا   ستنزه جهاتی، ب صفحه گ صی   ساعا ز بالک چین هماتند  ر   

اشتتتورهاا عضتتتو  ین انو تستتتیون زر  4انو تستتتیون بنن 5مطابق با مازه  ،تقاط جهان ر  ز رز

 مامی حقوق مازا و م نوا   لان خوز به ملسم به رعایا محدوزه صتتتالحیا ستتتنعمینی خوز 

سیون       ضو  ین انو ت شورهاا ع شند می  لان زیین ا صنف   با سیون مذاور  ن  ع  ینکه  تظ. انو ت

 مامی مایملا مازا و زیجیتالی  تان  ستتنا ز زه، مستتئله حمایا  ع حقوق م نوا  فن ز ر  به

صور ی 2)مازه  ضو تلوزه     ( زر شورهاا ع شور اه فنزا  ل ه یکی  ع ا  ما   ن خوز ر  زر  ین ا

 ین مازه شتتن یش حمایا  ع  0( بند 0)مازه  د ر   حا حمایا خوز  ن ر ز زه  ستتا.انمنتشتتن 

لذ       یار عموم  ن ر گنفتن  ن  شتتتنیح تموزه  ستتتا  حقوق م نوا  فن ز ر  زر  کثین و زر  خت

صور ی  ضو حمایا می           زر شورهاا ع سش ا شد،  و صیات با صو  .زشو اه   نا و جد  ین خ

 ع تجااه شتتتناستتتایی و  لا  طالعات یا   ن زر بالک چین منجن به  تتشتتتار  طالعات به              

ستم    صل به  ن می سی شن یش موجوز زر بند    هاا مت شد، لذ   سا. به علار ی    0مازه  0با موجوز  

                                                                                                   
9. collective management organizations (CMOs). 
2. Metadata. 

0. Bodo, Gervai, Quintais, op.cit, 2018,317-318. 
4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (September 1886), 

last revised 1971. 
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سایی یا   ن زر  الب ادهاا رمستیارا      شنا صل  ع  شده زر بالک چین و   لا  طالعات حا

 ورز. همچنین خصوصیا  عموم جام ه  ع  تتشار یا   ن ر  فن هم می عنضه  ن موجلات  طالن

ستم  شفافیا بالک چین منجن می  سی سیون ز     گنزز  ا  ضایی اشورهاا عضو  ین انو ت ر هاا  

یافته و حمایا  ع حقوق   ستتاتی به  هد ف خوز زستتا حن ع  تتشتتار یا   ن زر یا اشتتور به

 صاحلان   ار بهتن صورت پذینز. 

زستور ل مل   4. مطابق با مازه  ساش بن اشورهاا عضو   حازیه  روپا تیس حاام همین شن ی

ر یا و حقوق من لش زر جام ه  طالعا ی مصتتتوب  هاا اپیستتتاعا حمایا  ع جنله  هماهنگ  

صور   23399 شورها    یزر شن گنزز، ا شورهاا   حازیه  روپا منت ضو    ااه   نا زریکی  ع ا ع

الک ستتاعا بباشتتند. پیازههاا حقو ی حاام بن  ن   ن میه ین   حازیه ملسم به حمایا  ع جنل

ضو  ین   حازیه عمینه حمایا هن چه    شورهاا ع بهتن  ع حقوق م نوا  فن ز ر  فن هم  چین زر ا

ضن  لا  طالعات زر بالک چین    سا. زر حال حا شورهاا         ، ورزه   ضایی  مامی ا ستم   سی

زر  اند. چن اه  ین بستتتنشتتناننده میعضتتو انو تستتیون بنن ر  ملسم به حمایا  ع حقوق منت 

سیون پیازه      ضو  ین انو ت شورهاا ع صنف      مامی ا شده و  شنان ساعا  نده،  تظن  ع  اب یا منت

سیون      شورهاا  ین انو ت سش یکی  ع ا سایی    چون   ن وا  و سش زولا شنا  و  طالعات  ن  و

 باشند.شده  سا، اشورها ملسم به حمایا  ع   ن منتشنشده میزر بالک چین ذخینه

ستیابی به  هد ف بیان  صور ی محقق می   ز شوز اه  مامی  طالعات منبوط به   ار   شده زر 

شور  منیکا  ین        صی  لا گنزز. زر ا صو مالفان یا موتنعان و... زر بالک چین عمومی و خ

ساعمان    شتنک میان  ساعمان      CMOهاا  من با طن حی پنوژه عملکنز م سا.  شده   هاا  محقق 

سندگان و      من لش زر  ین خصو  شار  طالعات  هنیساع ن، توی ص با  لا  طالعات حاصل  ع  تت

شنانندگان زر  الب   زر بالک چین خصوصی و عنضه  ن زر بالک چین عمومی       بن ز زهمنت

ضون ر  ممکن تموزه زر  الب  وان رو هن فنز با وروز به بالک  تد.  ع ینهاا زیجیتالی  ین مو

بلیا  طالن  ع  مامی  طالعات منبوط به منتشتتتنانندگان هن چین و باعخو تی مفاز هن  وان  ا   

هد ز شتتتا.        مالکیا فکنا ر  خو  با  لا       2گنوه  ع   ار من لش  هد ف مقنر زر   ته  حقق    لل

                                                                                                   
9. European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonization of 

Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. 
2. Bodo, Gervai, Quintais, op.cit,324. 
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سا    سیا شد.  عجم هاا خاص تیس میگذ راز وطللاته  ین  طالعات زر بالک چین تیاعمند  له  با

شوز.  هاا  لتی  لمد ز میفن یند و ااهش هسینهها  سنیع زرروتد  تجام  ین  گذ را ین سیاسا  

ستن بالک چین      صویب  و تین خاص زر جها  لس می تموزن  لا  ین  طالعات زر ب همچنین  

 باشد. ز ر  ع زیین  لس مات میهاا صالحیا ع سوا ساعمان

الا باشتتد اه مبنز را  ع   ارا میمستتئله زیین اارانز بالک چین زر شتتناستتایی و بهنه

بنز را  ع  ین   ن تیاعمند  تجام زر  ین صورت بهنه  9ی  ن مورز شناسایی و  ع تشده  سا.      صل 

 اتوتی جها   اهباشتتد. زرصتتور یاننده  ن می حقیقا ی جها شتتناستتایی منتشتتناننده یا  لا

ستن بالک     صل  ع  ولید   ار من لش با حوعه مالکیا م نوا زر ب  لس می بوزن  لا  طالعات حا

صویب و  ستن  لا ت  چین   شند، زر  ی شو   ارا اه زر  ین ب ن  ز فا د هنگوته حمایا  اتوتی با

شا؛  ما    صورت  لا  ستفازه  ع  ن به زیین ن ر  خو هد ز  اننده  ین   ن  ابلیا  عطاا مجوع  

صور ی  سوی         زر سا، پا ضن تیس چنین   شد اه  للته زر حال حا شته با اه چنین  اتوتی وجوز تد 

ز ر   روپا به  ین موضتتون ز زه بدین شتتکل  ستتا اه من جع صتتالحیا اه تظام حقو ی   حازیه

تستتتلا به  تجام  یدبا 2زستتتتور ل مل   حازیه  روپا زر خصتتتوص  ین   ار  0مطابق با مفاز مازه     

 حقیقات گستنزه زر خصوص شناسایی سابقه  لتی  ین   ن زر اشورهاا موتلف   حازیه   د م 

شتتده منتشتتنشتتده  ما منتشتتناننده  ن تام لوم باشتتد باید   ناه   ن بیا( زرصتتور ی2تمایند. )بند 

شنشده   د م            شار و  لا  ین   ن  ع  ولین محل منت ض یا  تت ست الم و سلا به   ساعمان منبوطه ت

( و تتایج حاصتتتل  ع  حقیقات خوز ر  جها پیشتتتیینا  ع  زعاهاا ب دا زر ستتتاعمان        0)بند  

 منوعه به جها  وستتت ه بالک چین زر میان  0(6)بند  مالکیا م نوا   حازیه  روپا  لا تماید.

اشورهاا عضو  ین   حازیه،  لا  طالعات مذاور زر بالک چین عمومی و خصوصی  تجام      

گینز. زر  ین صتتورت  تجام  حقیقات مذاور زر امتنین عمان ممکن و بدون بنخورز را   می

اننده  زر  ختیار زرخو سا أمین و  4ها.  ین  طالعات  ع سوا  ور الپذینزصورت می ع هسینه 

                                                                                                   
9. Orphan Works. 

2. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 

2012 on certain permitted uses of orphan works OJ L 299, 27.10.2012, pp 5–12 
[hereinafter ‘Orphan Works Directive’]. 
0 . EUIPO, ‘Orphan Works Database’ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/web/ob 

servatory/orphan-works-database> accessed 17 July 2018. 
4. Oracle. 
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 و تد بن  ساس  طالعات زریافتی  ع  ور ال  اننده میگینتد. زر  ین صورت زرخو سا ن ر می

ستور ل مل فوق     شنیفات ز سلا به  تجام   شنیفات مذاور،     ع پس 9 لذان   د م تماید.ت تجام  

 .  2ز زگاه ر  خو هد ز شااه فنزا  زعایی ز شته باشد،  ین  زعا  ابلیا  ر ئه زر زرصور ی

ساعمان جهاتی    زر مو رز تقض حقوق مالکاته مالف یا موتنن یا هن فنز ز ر ا حق م نوا، 

باشتد.  عجمله   زربنز رتده م اهد  ی زر خصتوص حمایا  ع صتاحلان   ار می   0مالکیا م نوا

تده  خوز زربنز ر 94و  99اه زر مو ز    ستتتا 4ر یا  ین ستتتاعمان    ین م اهد ت م اهده اپی    

به         اارگینا  بس رهایی جها       و عدا جها ملسم تموزن اشتتتورهاا عضتتتو  ین م اهده بن 

( و 99ز ر )مازه هاا صتتتالحیاشتتتده زر ستتتیستتتتم ستتتاعمان تیهد را  یمن  طالعات ذخینه

بالک به جها تامتمناس بوزن     (94باشتتتد. )مازه   جلوگینا  ع تقض حقوق ز رتدگان   ار می   

ضنورت پیازه  نشده زر  ینه طالعات ذخ یمن بوزن چین و  ستن به   ،   ع  عنو ن یکیساعا  ین ب

ساس می  99 بس رهاا  یمن تیهد را  طالعات مطابق با مازه  گنزز. مطابق با م اهده مذاور  ح

شکل اه  ختیار تماید حقوق مالکاته خوز   ، ز رتده   ن میتیس  ین م اهده 2و  6مو ز   و تد به هن 

ن ن  تتقال زهد.  ین  ن رز ز تیس زر صتتتورت  ت قاز زر  الب  ن رز ز       ر  زر  الب  ن رز ز به زیی   

 هوشمند  ابلیا  لا و عنضه زر بالک چین ر  خو هد ز شا.

 
 زدایی نقض و جبران خسارات وارد بر حقوق مالکانه در بستر بالک چینابهام -4-1

                                                                                                   
چین می باشتتند اه به عنو ن منلع ز زه هوشتتمند جها زریافا   ور ال ها ستتیستتتم هاا  طالعا ی م تلن خارال  ع بالک .9

شتتوتد.  ین ستتیستتتم ها  ر لاطی  تالین با بالک چین و    طالعات خارجی زر  ت قاز  ن رز زهاا هوشتتمند به اار گنفته می
فین ر  به طن اامپیو نا اه عقد زر شمول زستور  ل مل  ن  تجام می شوز ز شته و زر اسنا  ع  اتیه  مامی  طالعات جدید     

( زر اشتتور  یاالت متحده با  وجه به ز ر بوزن شتتفافیا  طالعا ی،   (kehrli, Jerome,2016,11  ن منتقل می تماید.)
اارانز  ین سیستم هاا  طالعا ی بسیار پن رتگ می باشد و  طالعات  فس یش یا ااهش  یما ااالها، وض یا موجوز زر       

،  حکام صازره  ع محاام زر خصوص   (Werbach,Cornell,2017,17-18)ها خصوص تنخ ها،  یما سهام شناا   
باشتتتد.             بل  ستتتتون ال می   Jon Buck, Why can’t ستتتلب  هلیا و ...  ع طنیق  ین ستتتیستتتتم هاا  طالعا ی  ا

decentralised applications communicate with the real world without oracles? (Updated 
2017)https://cointelegraph.com/explained/blockchain-oracles-explained.   

2. S Schroff, M Favale and A Bertoni, ‘The Impossible Quest – Problems with Diligent 

Search for Orphan Works’, International Review of Intellectual Property and 
Competition Law, Vol43, 2017,286. 
0. World Intellectual Property Organization (WIPO). 
4. WIPO Copyright Treaty (WCT) . 

https://cointelegraph.com/explained/blockchain-oracles-explained
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صورت می   تقض حقوق مالکاته  بهگاهی  شاهده   ،پذینزصورت غینعمدا    زشو میگاها م

  مثال زر یا  ط ه موستتتیقیعنو نباشتتتند، بهزر یا   ن  فن ز موتلفی ز ر ا حقوق م نوا می

قال   ن مسبور          یا ز ر ا حقوق بن بن زر  تت نده و ... هن  یاتو، خو ت یالون، پ تده و ن تو ع ؛  دهستتتت

صنف      م اهده بیان 2و  6بنابن ین  تچه زر مو ز  سا،  شده   شد.  تظن  ع مثال  خین میشده ذان با

و تد  زر  ین صتتورت  متیاع  ستتتفازه  تحصتتارا یا غین  تحصتتارا  ع   ن مسبور زر صتتور ی می  

به  تتقال  ن رضتتتا          باشتتتند.       یا و گذ ر گنزز اه  مامی  طن ف ز ر ا حق تستتتلا  ز شتتتته 

اه چنین  ن رز زهایی زر  الب  ن رز زهاا هوشتمند من قد گنزز، با  وجه به  مکان  زرصتور ی 

به     عات موجوز زر بالک چین و   یین حق هن فنز  یا       باعخو تی  طال مایس و  ابل صتتتورت مت

تف ان، هوش مصنوعی    شویص  ین حقوق، زر صورت عدم  مضاا  ن رز ز  وسش  مامی ذا     

 اه  ین  ن رز ز زرمفاز  ن رز ز خوزز را و  ن رز ز  شکیل توو هد شد؛  ما زرصور ی      ع  ائید

 اللی غین  ع  ن رز ز هوشتتتمند من قد گنزز،  مکان تقض  ین حقوق وجوز خو هد ز شتتتا. زر 

اه چنین شن یطی فن هم گنزز، زر صورت عدم  عالم رضایا    تظام حقو ی  منیکا زرصور ی 

. زر  2پیش خو هد  مد 9 ز عقیم شتده  لقی و شتن یش باعپنز خا وجوه  تفع،  ن رزذا یا  عهن

ته   گاه  خا        ین مو رز ز ز خا وجوه پنز  باعپنز  به  ها حکم  به     شتتتده می ن که فنز ر   اند، بل

چنین شتتتن یطی زر تظام حقو ی  ین ن   0پنز خا و جلن ن خستتتار ت تیس محکوم خو هد انز.  

ض یا عدم تفوذ می صور ی   و تد  ن رز ز ر  و جد و اه  تجام یا عمل حقو ی  تماید. عین  زر

طنف زر  ت قاز  ن رضتتایا تد شتتته باشتتد، عمل حق بوزه و یامنوط به رضتتایا  طن ف ذا

 رو مطابق با عمومات  اتون    گنزز.  ع ینحق  لقی میحق ذامذاور فضتتتولی  لقی و  جاوع به   

ه جلن ن خسار ت  ن رز زا حقوق،  ع حیطمدتی جلن ن خسار ت تاشی  ع تقض حق یکی  ع ذا

با تظن             ظام حقو ی  ین ن مطابق  هد گنفا. زر ت مدتی  ن ر خو  یا  خارال و زر حوعه مستتتئول

ستو ر        4 ن  ع تظن ت موجوز،صحیح  ساب عمل غین اتوتی بن عامل   سئولیا مدتی بن  تت ملناا م

                                                                                                   
9. Fair remuneration. 
2. Giancaspro Mark, Is a‘smart contract’ really a smart idea? Insights from a legal 

perspective, computer law & security review, Vol 33,2018,829. 
0. Werbach,Cornell, CONTRACTS EX MACHINA, Duke Law Journal,downloaded 

from social science research network,www.ssrn.com,Vol67,2017,34. 
 23-98، صص 9015پیا، حسن، حقوق مسئولیا مدتی و جلن ن ها، چاپ  ول،  هن ن،  تتشار ت خنسندا، ره .4
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ت   حمیل خسار    و ن فنزا ر  اه منجن به  ضییع حق ز رتده و رو زر  ین مو رز می سا.  ع ین 

تظن  ع وجوز عمد یا  قصتتتین یا فقد ن هن یا، به جلن ن  مامی         به وا شتتتده  ستتتا، صتتتنف  

 9خسار ت و رزه مستند به  صل جلن ن اامل خسارت محکوم انز.

سنیع   صه        تقش بالک چین زر   ستنز ز وجوه زر زو منحله خال سار ت و رزه و   جلن ن خ

شتتتده  زر خستتتارت  ع طنیق  رعهاا رمستیاراستتتنجی پنز خا گنزز. منحله  ول  مکانمی

.  ع تجا  ا ستتتشتتتده زر  ین بستتتتن یا هن بستتتتن متمناس یا تامتمناس زیین مالکیا فنز و ذخینه

ها زر  رو ذخینه  ن ع ین ،و تتقال زر بستتتتن بالک چین ر ز رتد   رعهاا مجاعا  نها  ابلیا تقل      

ها میا یا فنز به پنز خا وجه،  ن و تد زر صتتورت محکو ین بستتتن یا هن  بس ر زیینا، می

ر  زر م نض بلوک شتتتدن  ن ر زهد. زر  ین صتتتورت میس ن وجهی اه باید پنز خا گنزز بن 

علیه زر ستتتاین  گنزز.  مکان  ستتتت الم وجوه محکوم  ستتتاس  یما روع  رع مجاعا بالک می  

 خا پنز ها تیس فن هم  سا. زر  ین صورت  مکانبستنهاا خارال  ع بالک چین  وسش  ور ال

خستتارت  ع بلوک انزن  عتلار یا فنز زر هن ستتایا موجوز زر صتتفحه گستتتنزه جهاتی یا   

 2.باشدمیهاا ز رتده  ین بستن فن هم باتا

 

 شفافیت اطالعاتی بالک چین -5-1

خو تدن  زر صدور مجوعهاا  ابل   نشفافیا  طالعا ی و اارانز   زیین شاخصه  ین بستن   

؛ دباشتتمیپیام زر  ین بستتتن و جد خصتتوصتتیا رستتمیا ز زه . زر حقوق  منیکا  لا هن ستتا

شتتتده زر  الب  ن رز زهاا هوشتتتمند اه زر  ین بستتتتن ذخینه         بنابن ین  ستتتناز م امالت  تجام    

 و تد با  ین تظن زر تظام حقو ی  ین ن می 0باشتتند.شتتوتد، و جد خصتتوصتتیا رستتمیا می  می

م امالت زر یا اشور به جها محوریا   هایی مو جه باشد. رسمیا بوشیدن به  سناز     چالش

                                                                                                   
بن ا مطال ه بیشتن زر خصوص  صل جلن ن اامل خسارت رک:  سمتی  لنیسا، علی،  صل جلن ن اامل عیان، فصلنامه     .  9

 9014، 90فقه و حقوق  سالمی، سال هفتم، شماره 
2. UJOMusic, a blockchain platform has been offering a few music albums, Including 

Imogen Heap’s Tiny Human for sale for the Ethereum cryptocurrency. See: 
www.ujomusic.com, accessed 17 July 2018 , ‘Ujo Attempts Music On The Blockchain 
A Second Time With: EGO By RAC [Op-Ed]’ 
(Hypebot.com,2017)http://www.hypebot.com/hypebot/2017/11/ujo-attempts-music-on-
the-blockchain-a-second-time-with-ego-by-rac.html, accessed 17 July 2018. 
0.  Vos Jacques,Blockchain Based Land Registry, Illusion or Something in Between, 

European Land Registry Association,7Th Annual publication,2017,5. 
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حوعه حاامیا  ن اشتتور بن  ستتناز م امالت من قدشتتده زر محدوزه صتتالحیا ستتنعمینی  ن 

سمی   می سناز ر   و تد مت املین  ن رز زهاا  لکتنوتیکی ر  ملسم به  لا م امالت خوز زر زفا ن  

 و تد پذینز، مییتماید.  ع طنفی زیین  شتتویص هویتی اه زر زفا ن  ستتناز رستتمی صتتورت م

 ن ر  فن هم  ورز.  للته زر تظام حقو ی  ین ن مکاتیسم  ت قاز م امالت  عمینه  ت قاز م امالت  یمن

ینز. مکاتیستتم  پذملتنی بن  مضتتائات زیجیتالی،  ع طنیق  مضتتائات  لکتنوتیکی مطمئن  تجام می

ا، جها  فا ن گو هی  مض عملکنز  ین زو  مضا متفاوت بوزه و  مضائات زیجیتالی باید  وسش ز    

اه  ستتتا اه  مضتتتائات زیجیتالی چنین  شتتتناستتتایی  مضتتتااننده گو هی گنزتد.  ین زرحالی

رو همان  شتتویص هویتی اه زر زفا ن گو هی  مضتتا صتتورت    مکاتیستتمی وجوز تد رز.  ع ین

سمی بی     پذینز، میمی سناز ر شویص مجدز هویا زر زفا ن     ما؛ دتیاع گنز ت و تد  فن ز ر   ع  

صورت پیازه  ضائات زیجیتالی به  فن ز زر تظام حقو ی  ین ن،        زر  صیص  م سم  و ساعا مکاتی

یاعمند ستتتیاستتتا      تظام  اتون   پذینش محدوزه        گذ را  ین ن ت یا  گذ را  اتوتی زر جها رز 

امالت   ستتناز م صتتالحیا حاامیتی خوز بن صتتدور  ستتناز و  لس م یا عدم  لس م مت املین بن  لا

 یسم  سا.خوز زر  ین مکات

ستن تیس به      شار   ن یا مالف یا موتنن زر  ین ب صل  ع  تت صدور  منسل لا  طالعات حا ه 

ها و  تستتان پس  ع ذخینه زر هن  ین  طالعات بن ا ماشتتین 9باشتتد.مجوع مالکیا  ن   ن می

باعخو تی      بل  ند  بلوک  ا لارا      هستتتت هاا  ج جاییسین مجوع کا  ین مجوع  . زر حقوق  منی

صاحل   می شد اه  ضه  با ان   ار باید بن ا   ن خوز  خذ تمایند. پس  ع  لا  ین  طالعات و عن

ها جها مشتتتاهده عموم  فن ز،  ین مجوع  ابلیا شتتتناستتتایی  وستتتش هن فنزا ر  خو هد  ن

شا.  ع تجااه  مامی فن یندهاا بیان  صورت خوزاار  وسش هوش    شده زر بالک چین به ز 

نابن ین باشتد؛ ب ته هسینه بن ا منتشتناننده   ن می زهد،  ین فن یند فا د هنگومصتنوعی رخ می 

بالک چین زر ااهش هسینه صدور مجوع و  شنیفات زریافا  ین مجوع تقش  ساسی ز رز.      

سا     شفافیا  طالعا ی   سئله ب دا  ستن بالک چین عمینه ذخینه     ،م ضه  ین  طالعات زر ب عن

ه  ورز؛ بنابن ین  تچنا فن هم میزور ع هنگوته  جاوع ستتایلها زر محیطی  یمن ر  بهپیامز زه

هاتی باشد. به جها ج گنزز، فا د خصوصیا  تکار،  نزید و ج ل می  زر  ین بستن ذخینه می 

                                                                                                   
9. Bodo, Gervai, Quintais, op.cit, 2018,330. 
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  9منسله صتتدور مجوعا جهاتیبوزن  ین بستتتن،  لا و عنضتته  ین  طالعات زر بالک چین به

ن ر   گنزز اه باید  وستتش  مامی اشتتورهاا عضتتو انو تستتیون بنن مورزحمایا    لقی می

 و تد مستتئله مدینیا حقوق م نوا  فن ز ر  شتتفافیا موجوز زر بستتتن بالک چین می 2گینز.

صور ی    حا ش ان  ن ر زهد. به علار ی زر سمتی  ع     ل ستفازه    اه فنزا به فنز زیین مجوع  

د،  لا و عنضتته  ین  ن رز ز زر بالک انصتتورت  تحصتتارا  عطا  حقوق م نوا خوز ر  به

قوق طنف زیین ر  حفظ تماید.  ین موضتتتون زر صتتتفحه گستتتتنزه جهاتی   و تد حچین می

سا  به جها عدم وجوز هنگوته تظارت بن تحوه  ت قاز  ن رز زها زر  عین  ، قنیلاً غینممکن  

سوءتیا  ین حقوق ر  به       سا فنزا حقوق خوز ر  به فنز زیین منتقل و با  ستن ممکن    ین ب

ستفازه    الد تیس  تتقال زهد. حتی  ت قاز  ین  ن رز زها زر  تییسه زیین ن بن ا زریافا مجوع  

الک اه زر ب ن به زیینا صتتازرشتتده  ستتا،  أ ینگذ ر  ستتا. به جها  ن ع حقی اه پیش

باشتتتد، همو ره پییینا  ین زهنده حقوق م نوا  فن ز میچین مورز م امله،  طالعات تشتتتان

ستتتنزه جهاتی  ین  من  قنیلاً موضتتون ممکن  ستتا؛  ما زر ستتاین بستتتنها  عجمله صتتفحه گ   

 باشد.تاممکن می

 های فراروی این بستروجوه تمایز بستر بالک چین از مکانیسم سنتی و چالش -2
طور گذر  به بنخی  ع وجوه  ین بستتتتن با مکاتیستتتم حمایا  ع    گنچه زر گفتار پیشتتتین به 

شاره گنزید،  ما زر  ین گفتار جها روشن  حقوق اپی  موضون به بیان هن یا  ن شدن  ر یا  

 ع  ین وجوه پنز خته و تقاط  وت مکاتیستتم توین تستتلا به مکاتیستتم ستتنتی مورز  حلیل  ن ر   

و هایی تیس روبن ستتتاعا  ین مکاتیستتتم زر حقوق اشتتتورها با چالش      خو هد گنفا.  للته پیازه    

 ها  شاره خو هد شد. نین  نباشد اه زر بند زوم  ین گفتار به مهممی

 
 ز سیستم سنتی و نوینوجوه تمای -1-2

 عدم انسجام سیستم سنتی -1-1-2

عدم وجوز شتتفافیا و پاییاه ز زه مناسا زر ستتاماتدهی  طالعات تاشتتی  ع حقوق م نوا  

                                                                                                   
9. global licensing standards. 
2. Creative Commons Metrics page for an (unfortunately outdated) set of statistics on 

license adoption: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Metrics(accessed 17 July 
2018). 
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منتشنانندگان  تو ن   ار صو ی یا  صوینا  عجمله موعیا، عکس، فیلم و... یکی  ع  ین ز ت 

هاا  پاییاه نزز. همچنین پن اندگیگسیستم سنتی زر شناسایی مالا حقیقی یا   ن  لقی می     

زهنده حقوق مالکاته یا فنز بن  ن و عدم هماهنیی یا به  شتتتتن ک             ذخینه  طالعات تشتتتان  

 لملل عمینه  ضییع حق مالا حقیقی ر  فن هم  گذ شتن  طالعات مذاور خصوصاً زر عنصه بین

 س ف بن ا ز رتده  نهاا گ نها و جد هسینه ورز.  تتشتتار یا  لا یا   ن زر یا اشتتور ته می

شده زر  شوز. عالوه بن مو رز بیان شوز، بلکه  ین  من منجن به   الف فن و ن و ا تیس می  لقی می

شی  ع اپی  شی  ع بدعهدا طنف    ر یا بهمو رز  تتقال حق تا شکالت تا طنف زیین  ن رز ز، م

تلف بوزه و زر زیین  ن رز ز خصتتوصتتاً زر مو رزا اه  ن رز ز  عطاا مجوع ز ر ا فاعهاا مو

و تد    نها می عماتی مقد را  ع  من م امله باید پنز خا گنزز وجوز ز رز.  ین  من تیس ته         فاع هن 

شته باشد،     شده به هسینه فن و ن جها  بطال مجوع ز زه طنف زیین زر ز زگستنا ر  به همن ه ز 

ص بوزن حق  بلکه منجن به   الف فن و ن و ا خو هان تیس خو هد شتتتد. مستتتئله ب د تامشتتتو           

ر یا بن ا یا فنز تستتلا به  شتتواص  الد  ستتا.  ین مشتتکل خصتتوصتتاً زر محیش       اپی

یا و اند. به جها عدم وجوز شتتفاف لکتنوتیکی صتتفحه گستتتنزه جهاتی بیشتتتن تموز پید  می 

شتتتده زر  ین محیش، بستتتیارا  ع حقوق م نوا    بندا عدم زستتتتنستتتی به  طالعات غین طلقه     

شنانندگان تنم  سش زیین ن مورز  جاوع  ن ر می    و  فس رهامنت سندگان مقاالت  و گینز. زر توی

شاهده می    سیارا  ع مو رز م ستن تنم ب سنده یا طن    فس ر یا مقالهگنزز  ا زر  ین ب سش توی  ح  ا  و

شتتده و فنز زیینا با زریافا یا خنید  ن   ن،   ن مذاور ر  به تام خوز زر   صتتلی  ن عنضتته  

 9م نض فنوش گذ شته  سا.

ستن بالک چین مورز حل  شده زر پیازه مشکالت بیان  طور  همان ووفصل  ن رگنفته  ساعا ب

شفافیا بالک چین به جها           ش اه بیان  صیا  صو سا. خ شفافیا   ستن و جد ویژگی  د  ین ب

 رها،   نین  ین  بسشتتوز. مهمبنخورز را  ین بستتتن  ع بنخی  بس رهاا مدینیا شتتلکه تاشتتی می

شد.  ین فن یند منجن می می Timestampingفن یند  ض و تتقال ز زهز  ا  مامی تقلشو با ه  ها یا عن

ضه یا تقل     ولیه ز زه شدن ز یق عمان عن شوص   2ز.ها  لا گنزو تتقال  نها زر بالک چین با م
                                                                                                   
9. Savelyev, op.cit,2018,552. 
2 . Olaf Weicker, Content Timestamping, https://content-blockchain.org/scenarios/ 

content-timestamping/,(Accessed 25 Nov2018) 
Luke Parker, Timestamping On The Blockchain, https://bravenewcoin.com/ 

https://bravenewcoin.com/insights/contributors/luke-parker
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اه چه استتی  بتد ئا  ین   ن ر  زر  ین بستتتن  تتشتتار ز زه،  رو همو ره  ابلیا  شتتویص  ین ع ین

منسله  اه  لا یا   ن زر بالک چین و  تتشار  ن جها مشاهده عموم به  ییفن هم  سا.  ع تجا 

سایی رسمی  ن  وسش زولا  لمد ز می        شنا ستنزه  صدور مجوع  تالین و  گنزز و به جها گ

 مامی اشتتورهاا جهان، زیین تیاعا به طی  شتتنیفات   بوزن  ین بستتتن و  ابلیا  ستتنا  ن به 

ن یند وجوز تد رز.  با عنایا به  ینکه  تچه زر بالک          هاا  ین ف طوالتی  لا و پنز خا هسینه   

و تتقال  ن ر گینز، باید زر  الب یا  ن رز ز هوشتتمند باشتتد و  ین  ن رز ز  چین باید مورز تقل

تقال  و تر یا یا   ن زر تقلگنزز، لذ  تقض حق اپی حا تظارت هوش مصتتنوعی من قد می

ه من جع شده ب  ین  من منجن به گس رش عمل و  ع  نها  ابل  حقق تیسا، بلکه بدون مجوع  ن ته

فنز،  منحصنبه  IPچن اه به جها وروز هن فنز با  .9گنززتظار ی  وسش هوش مصنوعی تیس می  

رو   ع ین زهد فن هم  سا. مکان شناسایی  ینکه چه اسی و رز بستن شده و چه ف الیتی  تجام می

هاا  بن ا   امه زعوا و صتتنف هسینهبه جها پیشتتیینا  ع تقض حقوق صتتاحب   ن، موجلی 

ستن بالک چین تیس منجن می   گس ف و   الف و ا با ی تمی ستنزه بوزن ب ز  ا هن   ن وش ماتد. گ

هاا  من لش با حوعه مالکیا م نوا زر  ین بستتتن  لا و تیاعا به  لا   ار موتلف زر ستتاعمان 

شته باشد.  ع ین   ساعمان موتلف وجوز تد  ز ر زر اشورهاا   صالحیا  هاارو  مکان هماهنیی 

موتلف جهان و اسب  طالعات العم زر جها شناسایی حقوق مالکاته  فن ز زر اسنا  ع  اتیه  

 فن هم  سا.
 اشتراک غیرقانونی اثر دیگر در سیستم سنتی -2-1-2

ز رتدگان حقوق م نوا یا   ن زر سیستم سنتی  ابلیا  عمال انتنل بن  ستفازه  ع   ن خوز  

وه   نها زر ایفیا عموماً  فاو ی با تستته جها  تکه   ار اپی شتتده  ع   ن  صتتلی تهر  تد رتد. ب

ر سیستم  باشند. همچنین ز ن  ع تسوه  صلی می بسیار تاعل    صلی تد رتد بلکه  ع جها  یما تیس 

شده به      شته و   ار اپی  ساتی زر  سنتی مات ی طلی ی زر جها جلوگینا  ع  ین   ن وجوز تد   

 ابلیا تشن و  کثین ر ز رتد. همچنین زر جها  ینکه چه   د ز اامپیو ن زر سطح سن اسن جهان 

   تد،  طالعا یمند شتتده و  ن ر  جها  ستتتفازه غینمجاع  هیه تموزهجهان  ع   ن اپی شتتده بهنه

شوز،  فن زا به جها زشمنی ز شتن با صاحب   ن زر اسنا  وجوز تد رز. گاها تیس مشاهده می

                                                                                                   
insights/timestamping-on-the-blockchain,(Accessed 25 Nov2018). 
9. Werbach,Cornell, op.cit,2017,26. 
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سا  لکتنوتیکی به    ع  اتیه   ن اپ شده  ن ر  زر  الب پ ر جهان   مامی اامپیو نهاا موجوز زی 

 9بدون  مکان جلوگینا  ع  ین عمل  رسال تمایند.

وفصل  ن رگنفته  سا. بستن بالک      ورا بالک چین مورز حلشده زر فن هاا بیانچالش

شد. می 0زربنز رتده  ابع هش 2چین سایی ز زه    4با شنا ها یا  ن رز زهاا تقض  پیام ین  ابع  مکان 

 ورز. به علار ی هنگاه   نا زر بالک چین عنضتته شتتوز،  طالعات   ن ر یا ر  فن هم میاپی

شتتتوز.  ین  طالعات زر هش بالک هن بالک ذخینه و زر  زر یا بلوک  ع عتجین ذخینه می 

 ابلیا شتتناستتایی  ن وجوز ز رز؛ بنابن ین   پیام مشتتابه با  ین  طالعاتصتتورت وجوز هن ز زه

 ا  ع مفاز  ین  شتتتده من قد گنزز، خالصتتتهپیام عنضتتتهاه  ن رز زا بن روا ز زهزرصتتتور ی

لف  ها  ابلیا شناسایی متو   طالعات زر هش بالک بالای زیین ذخینه و زر صورت  شابه  ن  

 غیین    نین. چن اه اوچافن هم  سا. همچنین  مکان ها و  غیین  ین محتو  تیس وجوز تد رز 

 ر حتی عامل مول  ابلیا زر یا زیتا منجن به  یجاز  غیین فاحش زر مقد ر هش  ن شتتتده و به       

 5شناسایی ر  خو هد ز شا.

 

 دشواری جبران خسارات واردشده بر صاحب اثر در سیستم سنتی -3-1-2

ن هم  زر ستتیستتتم ستتنتی زر صتتورت تقض حق صتتاحب   ن  مکان جلن ن خستتار ت و رزه ف

اننده   ن زر اشتتورا غین  ع اشتتور متلون وا بوزه و  مکان   امه زعوا   بستتا تقضتیستتا. چه

                                                                                                   
9. Savelyev, op.cit,2018,554. 

ستن پس  ع تهایی         .2 سا. م امالت  تجام یافته زر  ین ب شده   شکیل  بالک چین  ع بالک،هش بالک و پیش هش بالک  
صه  ا  ع مفاز  ین  ن رز ز زر هش          شده و خال شده زر یا بالک  ع  ین عتجین ذخینه  شدن زر  الب یا ادرمستیارا 

زر خصتتتوص باعخو تی ز زه پیام هاا ذخینه شتتتده زر هن بالک  ع طنیق هش   بالک تمایه می شتتتوز.  طالعات مورز تیاع 
بالک بدستتا می  ید.  ع  ین رو اوچتنین  غیین زر هن ز زه پیام موجوز زر بالک منجن به  غیین هش بالک و شتتناستتایی   

س    عامل مول می گنزز. پیش هش بالک تیس بن ا  یجاز  ر لاط میان بالک هاا عتجین به اار می روز. به شنا ایی و علارت 
 شتتتویص ذخینه ز زه پیام هاا مشتتتابه با هش بالک هاا متفاوت زر هن بالک  وستتتش پیش هش بالک  ن بالک  تجام   

 زهد.گینز.  ین شناسایی ر  هوش مصنوعی  تجام میمی
0. Hash Function. 

4. What is Hashing, Under the Hood of Blockchain, https://blockgeeks.com/guides/what-

is-hashing/, (Accessed, 18,Nov2018). 
5. Jimi S, How does blockchain work in 7 steps — A clear and simple explanation., 

https://medium.com/coinmonks/blockchain-for-beginners-what-is-blockchain-
519db8c6677a,(Updated 12 May 2018). 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/
https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/
https://medium.com/@JimiS?source=post_header_lockup
https://medium.com/coinmonks/blockchain-for-beginners-what-is-blockchain-519db8c6677a,(Updated
https://medium.com/coinmonks/blockchain-for-beginners-what-is-blockchain-519db8c6677a,(Updated
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،  مکان ر یا مالفانندگان حق اپیفن هم تلاشد. همچنین ممکن  سا به جها اثنت تقض

  امه زعوا علیه  مامی  تان یا  ت قاز  ن رز ز جها جلن ن خستتتارت و رزشتتتده فن هم تلاشتتتد. 

صتتازر گنزز اه هن فنز بدون ز ر    9اه تستتلا به   نا مجوعهاا منلع باعور یهمچنین زرصتت

زر صتتورت   2بوزن حق  تتقال  ن   ن  نها زر محدوزه ف الیا خوز بتو تد  ن ر   ستتتفازه تماید،

ستنهاا         سایی متولف زر ب شنا ضایی وجوز ز رز، ته  مکان  تقض  ین مجوع ته  مکان پییینا  

باشد. زر سیستم سنتی عنضه یا   ن زر       ها میه زیین وجوز و سطه متمناس فن هم  سا. مسئل  

هاا  یا و سطه YouTubeهاا غینمالی ماتند محیش صفحه گستنزه جهاتی همو ره باوجوز و سطه

باتا       ماتند  باتا        مالی  نابن ین منتشتتتناننده یا   ن زر   هاا وجوز فیلم و ها همن ه  ستتتا؛ ب

ها به  متیاع خوز ر  بن ا عنضتتته   ن زر  ین ستتتایا ها مجلور  ستتتا  ا مقد را  ع حقموعیا

صنبه   0ها بپنز عزمدین ن  ن سایا منح شوز،      . زر مو رزا اه   ن زر  ضه  شناننده تیس عن فنز منت

سطه       ستیی و  شک صورت ور صاحب   ن بن ا زریافا حقوق مالی خوز ملسم به  زر  هاا مالی، 

 .4وروز و طی  شنیفات  صفیه  مور ورشکستیان خو هد بوز

ستفازه  د،  تتقال حق  شطور اه بیان  تد. همانشده ین مشکالت تیس زر بستن بالک چین حل

 ع   ار یا فنوش  ین حق زر بالک چین  لس ماً باید  وستتتش  ن رز زهاا هوشتتتمند  تجام گینز.          

و تتقتتال و  ع گنزز،  رع      و تتتد مورز تقتتل     تچتته زر  ین  ن رز زهتتا  حتتا عنو ن  من می           

ستن بالک چین  ابلیا تقل     رمستیارا سا.  ین  رعها  نها زر ب شته و  قو تتشده زیجیتالی   ال ز 

باو ستتتطه     و تتقال  ن تقل  باتا       ها  ر لاطی  ند  مات مالی  تد رز.  ع ین  هاا  رو زر  ن رز زهاا   ها 

ن  باشد. همچنی ها میهوشمند  ت قاز  ن رز ز منصنف  ع ورشکستیی تهازهاا مالی ماتند باتا     

  ااه  طالعات حاصتتل  ع  ن زر  مامی اامپیو نهاعنضتته یا   ن زر بالک چین به جها  ن

جها عنضتته و  YouTubeهایی ماتند متصتتل به  ین بستتتن موجوز  ستتا، زیین تیاعا به و ستتطه

ها  رو تیاعا به پنز خا وجه به مدین ن  ین سایا شناسایی  ن به مواطلین موجوز تیسا.  ع ین   
                                                                                                   
9. Open source licenses. 
2. Section 2 (a) of Creative Commons CC BY 4.0 license. 
0. Ryo Takahashi, How can creative industries benefit from blockchain? 18 July 2017. 

URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/07/how-can-creative-industries-benefit-
from-blockchain/. 
4 . Savelyev Alexander, Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, 

computer law & security review,Vol 34,2018,553. 
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  لسحمه تیس وجوز تد رز.عنو ن حقبه

 
 هاچالش -2-2

 امنیت مبادالتی -1-2-2

و تتقال حقوق م نوا زر  الب  ن رز زهاا هوشمند، پنز خا  زر تقل شد طور اه بیان همان

گنزز گینز. ستتا لی اه مطنح میشتتده  تجام میعوض زر  ن رز ز زر  الب  رعهاا رمستیارا

هاا مالی شتتتده اه عمالً وجوز و ستتتطه ین  ستتتا پنز خا وجوه زر  الب  رعهاا رمستیارا

 و تتقال  ین  و تد  منیا تقل   بنز  یا می  ع میان می ها یا تظارت مقامات صتتتالح ر        ماتند باتا    

 لشتتت ان  ن ر زهد؟  یا زیین مو تع  ت قاز  ن رز زها زر  ن رز زهاا هوشتتتمند           حقوق ر   حا 

سخ  ین چالش  ع منظن حقوق  منیکا می  ستن  وجوز ز رز؟ زر پا  و ن گفا  لا  طالعات زر ب

؛ بنابن ین  تچه زر  ین  ن رز زها مورز 9نززگ لقی می CMOمنسله  لا زر سیستم   بالک چین به

گینز،  طالعات حاصتتل  ع شتتناستتایی حقوق مالکاته یا فنز بن یا مال یا و تتقال  ن ر میتقل

 و تد زر  ین  ن رز زها تموز پید  اند. مو تع رو مو رزا ماتند  شتتتلاه تمی.  ع ین ستتاحق مالی 

ب مورز منجن به عقیم شتتتدن یا بطالن  ن رز ز     و تد حستتت خارجی ماتند  جلار و  ان ه تیس می    

تد  زر حقوق  ین ن تیس صتتتنف  زعاا وجوز مو تع خارجی زر  ت قاز  ن رز زها تمی      گنزز.  و 

 و تد ها مورز خدشتته  ن ر زهد.  ین مکاتیستتم زر مقام   لات می  صتتل صتتحا ر  زر مورز  ن 

جه گ          عدم تفوذ مو  لا  حا با ظام حقو ی  ین ن  تد  ن رز ز ر  زر ت مامی     ؛ نز  ما  حقق  ن زر    

رو وجوز  ن رز زهاا ستتنتی یا  لکتنوتیکی ملتنی بن بستتتنهاا متمناس تیس موجوز  ستتا.  ع ین 

ها  ع  منیا ملازال ی زر  ن رز زهاا ملتنی بن بستتنهاا تامتمناس به جها مکاتیستم حمایتی  ن  

شتتده  زر ادهاا رمستیارا هاا  لکتنوتیکیپیامحید بنخورز را  ع  و بع هش زر ذخینه ز زه

و  یمنی زر بن بن حمالت ستتتایلنا تستتتلا به  تو ن متمناس  ن اامالً مشتتتهوز  ستتتا.  ین  من  

  و تد یکی  ع  بس رهاا حمایتی  ع حقوق اپی  فن ز تیس  لقی گنزز.می

به زتلال توساتات شدید  یما بیا اوین زر   2392شده  ع سال  ما مسئله  رعهاا رمستیارا

سیون         باع رها صویب انو ت صل  ین  وجه   شورهاا زتیا  ن ر گنفا. ماح ا مالی مورز وجه ا

                                                                                                   
9. Bodo, Gervai, Quintais, op.cit, 2018,317. 



28 
 

 1399 بهار، امه سی، شمارهشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

بوز. مطابق با مفاز مازه  23929یکنو خا ستتتاعا م امالت ملتنی بن  رعهاا مجاعا زر جوالا 

 و تند تستتلا به  ملا  رعهاا مجاعا   د م انند اه   ین انو تستتیون  فن ز زر صتتور ی می  2

به  ن عها  وستتتش مقامات صتتتالحیا      مجوع  مکان  ملا  ین  ر   رو  .  ع ینز زه شتتتوزها  ز ر 

صالحیا        سو بق خوز ر  به من جع  ض یا حقو ی و  ضیان باید  مامی مد رک مثلا و ز ر  متقا

گذ را هن اشتتور م ین خو هد شتتد  قدیم و  ین من جع با  ستتت الم  ع اه  وستتش مجلس  اتون

هاا منبوطه زر صتتورت  شتتویص صتتالحیا فنز بن  مکان  ملا  ین  رعها، مجوع    ستتاعمان

ا و و تتقال  ین  رعه  و هند انز؛ بنابن ین به جها انتنل اامل زولا بن تقل         مذاور ر   عطا خ  

شویی  مکان  حقق توو هند ز شا،    نها جن ئمی ماتند پول مکان   یین مالا هن  رع مجاعا ته

طه     عدم وجوز و ستتت تا        بلکه  با ند  مات مالی  لازال ی ر  زر  ین خصتتتوص      هاا  یا م ها تیس  من

  ز.توو هد ز ن ر  لش ان  حا

 

 هماهنگی میان فضای داخل و خارج بالک چین -2-2-2

سایی حقوق           چالش زیینا اه مطنح می شنا صل  ع  سا اه  لا  طالعات حا شوز  ین  

  یشیینا پحق زر  ین بستن   و تد  ع هنگوته  جاوع بهمالکاته بن ا  فن ز زر ز خل بالک چین می

وجوز  ه گستنزه جهاتی، چه  ضمینی  اند؛  ما به جها  فاوت ماهیتی بستن بالک چین و صفح  

صتتورت  تحصتتارا  اه مالف یا پدید ورتده،  مام حقوق مالکاته خوز ر  بهز رز  ا زرصتتور ی

طنف زیین  ن رز ز منتقل تکند، همان حقوق ر  زر زتیاا خارال  ع بالک چین چه زر  الب           به 

ستن صفحه گستنزه جها      ینا منتقل  تی به زی ن رز زهاا ااغذا یا  لکتنوتیکی من قدشده زر ب

ساعز؟ زرصور ی   ستفازه  ع   ن به ت صورت  تحصارا من قد گنزز، به   اه  ن رز ز  عطاا مجوع  

جها  لا و عنضه  ین  ن رز ز زر بالک چین،  مامی  فن ز متصل به بستن  ابلیا مشاهده مفاز     

شن یش زر  ن رز زهاا  عطاا مجوع به   شا. همین   تحصارا    صورت غین  ن رز ز ر  خو هند ز 

صور ی  شمند من قد  تیس وجوز ز رز. زر ز،  شو اه  ن رز زهاا  عطاا مجوع زر  الب  ن رز ز هو

به جها مکاتیستتتم خاص  ت قاز  ین  ن رز زها و  ابلیا  ستتتت الم  طالعات خاص مورزتیاع  ع             

 شده زرهاا  طالعا ی  ور ال،  مکان  طالن  ع موضون وجوز ز رز؛  ما چالش بیان سوا پاییاه 

                                                                                                   
9. Uniform Regulation Virtual Currency Business Act,July2017 (URVCBA). 
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صتتورت غین  لکتنوتیکی یا  لکتنوتیکی و زر اشتتورا شتتوز اه  ن رز ز بهصتتور ی تمایان می

صتتتورت  اه  ین  ن رز زها به ورا بالک چین تلاشتتتد. زرصتتتور یمن قد گنزز اه ز ر ا فن

ضاا زیجیتالی ذخینه ت    شا.       شوت صحیح زر ف ستفازه وجوز خو هد ز  سوء  د،  مکان هنگوته 

یکا بن  ین موضتتون ز زه، عقیم شتتدن  ن رز ز  اتویه و محکومیا  پاستتوی اه تظام حقو ی  من

 و ن زر  ین  ن رز زها،  ن رز ز ر  زر حقوق  ین ن تمی.  سا مقصن بن جلن ن خسار ت مت ارف   

غین تافذ یا باطل  لقی تموز. چن اه  ائل شتتدن بن حالا عدم تفوذ یا بطالن تیاعمند زلیل  اتوتی 

وجوز تد رز.  صتتل صتتحا تیس مقتضتتی صتتحا  ین  ن رز زها   بوزه و زلیلی زر  ین خصتتوص 

 تد عا باشد. ضمن  ینکه زر حال حاضن  ین ن اشورا  سا اه بستن بالک چین زر  ن ر ه      می

تشده  سا. زر  ین صورت  ائل شدن بن بطالن  ین  ن رز زها زر محدوزه صالحیا سنعمینی          

ر  ت قاز  ن رز زهاا باطل و  ابلیا         ین اشتتتور،   تد ر زولا ر   ع حید عدم وجوز تظارت ز      

 ن رو زر تظام حقو ی  ینزهد.  ع ین لش ان  ن ر می  ت قاز سیل اثینا  ع  ین  ن رز زها تیس  حا 

ضییع حق         نها می سار ت مدعی   صحا  ین  ن رز زها، حکم به جلن ن خ شدن بن   و ن با  ائل 

 تماید.

 
 قراردادهای اعطای مجوزسازی فقدان قوانین در جهت هماهنگ -3-2-2

باشتتتند؛  ما     نین ران  اتوتی جها  ستتتتفازه  ع یا   ن می     ن رز زهاا  عطاا مجوع مهم  

 ستتتا. به جها عدم وجوز  و تین   روبنوهایی تیس  ت قاز  ین  ن رز زها زر بالک چین با چالش

یات تحوه  ت قاز  ن رز زهاا  عطاا مجو         خاص زر ستتتطح بین  یان جسئ ع زر  لملل زر جها ب

 و تد با  ین چالش مو جه شتتوز اه  اتون  ن رز زهاا فن منعا،  ت قاز  ن رز زهاا هوشتتمند می

 چه  اتون و ز زگاه صالح زر رسیدگی به زعاوا تاشی  ع  ین  ن رز زها    حاام بن  ین  ن رز زها

 ستتتا و زر لحظه  ت قاز، چه  و عدا بن  اتون حاام  ع جها  عطاا مجوع حاام   و ز زگاهی

ن بنن و  لمللی ماتند انو تسیو هاا بینشوز اه انو تسیون  باشد.  ین مشکل  ع تجا تاشی می   یم

 نها به بیان  و عدا الی زر خصتتوص شتتناستتایی   ار پنز خته و یا تظام حقو ی     WIPOیا 

رو اشورهاا جهان با  صویب  و تین     لملل وجوز تد رز.  ع ینر یا زر عنصه بین منسجم اپی 

ها بیان جسئیات  ین حقوق و تحوه حمایا، حقوق مذاور ر  مطابق با  لس مات           موتلف زر ج
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سایی انزه     شنا شده زر هوش    تد.  و عد پیشو هنجارهاا حقو ی حاام بن اشور خوز  تویس 

 گن  روگینز.  ع ینمصتتنوعی تیس مطابق با  و عد حاام بن هن اشتتور مورز شتتناستتایی  ن ر می  

قد گنزز یا باید طنفین خوز  اتون حاام بن  ن رز ز ر    یین         ن رز زا زر ستتتطح فن منعا من 

شوص انز         ضون ر  م ساین م یارها  ین مو شتنین  ر لاط یا  انند یا با م یارهاا  اتون ز ر ا بی

ها   لمللی زر جهاا بینبار خو هد بوز. لذ   صتتویب انو تستتیون اه بن ا  فن ز عازا مشتتقا

ا و  و ن رویکنز  منیکزر یا تیاه می باشتد. ات می  یین  کلیف زر  ین خصتوص جسو  لس م 

  حازیه  روپا زر   یین  اتون حاام بن  ن رز ز،   یین  اتون تاشتتتی  ع  صتتتل  ر زه طنفین و زر         

شتتده زر فوق زر م یارهاا بیان 9 نین  ر لاط ز تستتا.صتتورت عدم   یین  اتون ز ر ا تسزیا

زر  2ا.پذین  ستتظن  ع میان تظن ت موجوز  مکان نین تتظام حقو ی  ین ن تیس با پذینش صتتحیح

شی  ع  ین  ن رز زها تیس به جها عدم         سیدگی به زعاوا تا صالح زر ر شویص ز زگاه  حوعه  

 ا جس  وستتل به  و عد عام حاام بن تظامات  لملل، چارهوجوز ستتند  اتوتی زر ستتطح زر بین 

تد رز.  ع ین    هاا ر   یین صتتتالحیا ز زگاه   رو رویکنز تظام حقو ی  منیکا ز  حقو ی وجوز 

انو تسیون منبوط   0-9 ر زه )مو ز خوز زر صورت عدم   یین  ین مورز طلق با  صل حاامیا   

 نین م یار  ع م یارهاا  الهه(، مطابق با صتتتحیح 2335مصتتتوب به  ن رز زهاا  تتواب ز زگاه 

ی  زر تظام حقو   موجوز بن  ر لاط بیشتتتتن و م یار هدف ف الیا  جارا و  جن ا مفاز  ن رز ز        

شد. تظام حقو ی   حازیه  روپا تیس مطابق با مازه  می 0 منیکا صوب       20با سل م سیون بنوا انو ت

م یار  شویص ز زگاه صالح ر  زر  صل حاامیا  ر زه، ملناا  اتوتی حاام بن  ن رز ز و  9168

صنف  سا. حمایا  ع حقوق م سیدگی به     4اننده  ن ر ز زه   صالح زر ر زعاوا   یین ز زگاه 

                                                                                                   
9 . Marshall, Brooke Adele, «Reconsidering The Proper Law of The Contract», 

Melbourne Journal of International Law, Vol 13,2012, p28 see also: Uniform Computer 
Information Transactions Act Section 102,105(b&c).109. 

شده  وسش حقوق ز تان رک: مافی، همایون، ااویار، حسین،  . بن ا مطال ه بیشتن زر  ین خصوص و مشاهده تظن ت  ر ئه 2
کا،              هاا حقو ی  منی ظام  تا  ع منظن ت قده زر محیش  ینتن هاا  لکتنوتیکی من  حاام بن  ن رز ز  بنرستتتی  طلیقی  اتون 

 .925-955،صص9012، 9، شماره 4  حازیه  روپا و  ین ن، فصلنامه مطال ات حقوق  طلیقی، زوره 
0. McCafferty, Anne ,“Internet Contracting and E-Commerce Disputes: International and 

United States Personal Jurisdiction”, The Global Business Law Review, Vol. 2,2011, p 
115. 

ا  ع  ن رز زهامافی، همایون،  سدیان، سوز به، ز زگاه صالح زر زعاوا تاشی       بن ا مطال ه بیشتن زر  ین خصوص رک:    .4
 .043، ص9015، 9 جارا  لکتنوتیکی زر تظام هاا حقو ی  منیکا و  روپا، فصلنامه مطال ات حقوق  طلیقی، شماره 
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به  ینکه زر حقوق  ین ن   یین صتتتالحیا              یا  با عنا ظام حقو ی  ین ن تیس   ین  ن رز زها زر ت

صالحیا       ز زگاه صوالً طنفین  ابلیا  عطاا  سیدگی به زعاوا  مور حاامیتی بوزه و   ها زر ر

ق ها  لس ماً مطابها خصوصاً زر  ن رز زهاا فن منعا تد رتد،  شویص صالحیا ز زگاهبه ز زگاه

عام موجوز زر مو ز      عد  مدتی مصتتتوب      90 لی  99با  و    یین   9021 اتون  یین ز زرستتتی 

 گنزز.می

تویس شتتتده  للته  منوعه زر جها حل  ین موضتتتون  ن رز زهایی زر  الب  لیوهاا پیش        

طور اامل زر تحوه  ت قاز  ن رز زهاا  عطاا مجوع  گاهی         تد اه  فن زا اه به    شتتتدهطن حی

قنر ت حاام بن  ین تون  ن رز زها تیس تا گاه باشتتند با  ت قاز  ن رز زهاا خوز زر تد شتتته و  ع م

تویس شده تسلا به  عطاا مجوع به زیین ن   د م تمایند.  ین  لیوها اه به   الب  لیوهاا پیش

س ه      9مجوعهاا عمومی شورهاا  و یافته مورزپذینش شهنت ز رتد،  منوعه زر تظام حقو ی ا

سو  ضه   ن رگنفته و ت سوه عن سال  شده  ن ه زیجیتالی  خنین ت شد زر  می 2390اه منبوط به  با

 ورا و  وس ه  ین بستن به   صی    ما به جها  وس ه فن  2بستن بالک چین تیس زر زستنس  سا.   

گذ را  اتوتی صتتحیح زر جها   یین  کلیف  ب از  اتوتی  عجمله  و تین  تقاط جهان ستتیاستتا

ص  ستن می     حاام بن  ن رز ز یا ز زگاه  شد زر  ین ب سیدگی به  ن رز زهاا من قد   و تد الح زر ر

  لمللی  لمد ز گنزز.جسو  لس مات تظام حقو ی بین

 
 ها در بالک چینذخیره ابر داده-4-2-2

کی  هاا  لکتنوتیپیامد، بستتتتن بالک چین بستتتتنا جها ذخینه ز زهشتتتطور اه بیان همان

ن  گنزز  یشتتوتد. ستتا لی اه مطنح می هاا عتجین ذخینه میها تیس زر بلوکپیامباشتتد. ز زهمی

ن  پیام ر  زر خوز ز رز؟  یا بستن بالک چی ساعا چه مقد ر ز زه  سا اه  ین بستن  ابلیا ذخینه  

شتده هم  ع جها حجم یا  ر  زر خوز ز رز؟ ستا الت بیان  ن ز زه بستاعا  تو ن   ابلیا ذخینه

گنزز. به علار ی  یا  ین بستتتتن  ابلیا        هاا موتلف مطنح می پیام ز زه هم  ع جها حجم ز زه 

ها  ابلیا ذخینه چه      زر یا بلوک ر  ز رز یا خین و مجمون بلوک    بن ز زهستتتاعا یا  ذخینه

                                                                                                   
9. Creative Commons licenses. 
2. Savelyev op.cit,2018,556. 
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صور ی پیام ر  زر خوز ز رتد؟ همچمقد ر ز زه ز، شو پیامی زریا بلوک ذخینه اه ز زهنین زر

شتتده زر هن بلوک، چیوتیی حذف یا  یجاز  غیین زر با  وجه به  غیینتاپذینا  طالعات ذخینه

یام چیوته خو هد بوز؟ ستتتا ل     محتو ا ز زه یام زر خصتتتوص ز ئمی بوزن ز زه ب دا پ هاا   پ

چین یا بستتتتن توین بوزه و هنوع   شتتتده زر  ین بستتتتن  ستتتا. با  وجه به  ینکه بالک       ذخینه

هاا  شتتده زر عتجینههاا ذخینهپیام تد،  یا ز زههاا من لش با  ن عمالً تشتتان ز زه تشتتدهچالش

صورت ز ئمی و پاید ر زر طول عمان با ی خو هند ماتد یا خین؟ زر بستنهاا    بتد یی  ین بستن به 

شکل با  یجاز ت     ستنزه جهاتی  ین م صفحه گ شتیلان  ع  تو ن ز زه سوه متمناس ماتند  ها  پیامهاا پ

 شتتده زر  ین بستتتن هاا ذخینهپیاماه زر طول عمان، ز زهباشتتد؛ بنابن ین زرصتتور ی ممکن می

ک هاا پشتتتیلان ر ز رتد؛  ما زر بالایفیا خوز ر   ع زستتا زهند،  ابلیا جاییسینی با تستتوه 

ضن طن حی ت    شته یا زر حال حا سا.  ع ین   چین چنین  مکاتا ی وجوز تد    رو  وجه به  ینشده  

 9باشد.مشکل جسو ضنوریات می

 

 های مرتبط با تغییرناپذیری بالک چینچالش -5-2-2

ها و  منسله  تتشتتتار  ن د،  لا و عنضتتته  طالعات زر بالک چین به    شتتتطور اه بیان   همان 

شتتتده  ین  ستتتا اه  یا  ین  طمینان  باشتتتد؛  ما چالش مطنحر یا میبنخورز را  ع حق اپی

ن اه مالا و   ی   وجوز ز رز اه منتشتتناننده   ن، همان مالا و   ی   ن باشتتد؟ زرصتتور ی 

د نا با ستتوءتیا تستتلا به  تتشتتار  ین   ن   د م تمای تستتلا به  تتشتتار  ن   د م تکند و فنز زیی

شتتتده زر بالک چین ر   یجاز تموز.   ذخینهپیام  پیام  غیین ت العم زر ز زه  و ن ز زهچیوته می 

صور ی  صازر گنزز به جها  لس م   زر صاحب   ن  ور بوزن  اه حکمی  ع ز زگاه ملنی بن  غیین 

 گنچه زر تظام  شتتده ر  خو هد ز شتتا؟ذخینه پیام ین حکم اد م منجع صتتالحیا  غیین ز زه

ین  ستتاعا بحقو ی  منیکا، هوش مصتتنوعی  ع چنین  ابلیتی بنخورز ر بوزه و  مکان هماهنگ

 شده زر هن بلوک ر  ز رز،هاا ذخینهپیامفن یندهاا موتلف و  یجاز  غیین ت العم بن روا ز زه

هاا  اند. بسیارا  ع  ر ا صازره  ع ز زگاه لملل بیشتن تموز پید  می ما  ین چالش زر سطح بین

گاه اه حکمی  ع ز زیا اشتتور  ابلیا  جن  زر اشتتورا زیین ر  تد رز؛ بنابن ین زرصتتور ی 

                                                                                                   
9. Ibid. 
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صازر       سه بنعلیه یا  منیکایی  شور فن ت شته   شو ا شور  منیکا ر  تد    ز اه  ابلیا  جن  زر ا

شد،  غیین ز زه  سم   پیام ذخینهبا صورت می شده زر بالک چین با چه مکاتی ابیان  ین  پذینز؟ بی 

ساعا چنین مکاتیسمی  حساس       لمللی زر خصوص شفاف  چالش خأل وجوز  و تین خاص بین

وتی  لمللی زر جها   یین  کلیف  اتهاا بینرو  صتتویب  و تین و انو تستتیونگنزز.  ع ینمی

ی ملاتاه مطابق با  شتتتوززر  ین خصتتتوص جسو ضتتتنوریات  ستتتا.  للته  ین تکته یاز ور می 

اه مدعاا فنزا زر خصتتوص مالکیا  شتتده زر بستتیارا  ع تظامات حقو ی  ا هنیامیپذینفته

 اتون  9252مازه  مثالعنو ن)به  ساز،   ن مت لق به منتشناننده  ن شویا   ن منتشنشده  ابا ت

شتتده زر بالک چین  ا عماتی اه حکمی  ع هاا ذخینهپیاممدتی روستتیه( بنابن ین صتتحا ز زه

صازر تینزز خدشه  ز ز سم    نز ر توو هد بوز.  ین  من مگاه بنخالف محتو ا  ن  صنف  ع مکاتی

الین  وستیله مکاتیستم حل  ت  حل  تالین  ختالفات  ستا. به علار ی  ین موضتون  ابلیا حل به  

قاز  ن رز زهاا                تاشتتتی  ع  ت  تد رز.  ین مکاتیستتتم موصتتتوص حل  ختالفات   ختالفات ر  

صحا مو    شمندا بوزه اه  سا  ما چالش       رز م امله  ن پیشهو سایی  ن رگنفته   شنا  ن مورز 

مالکیا   ن           مطنح به علار ی  ماهیا موضتتتون و  شتتتده زر خصتتتوص  ختالف زو طنف زر 

 9باشد.منتشنشده می

 

 های تعارض قوانینچالش -6-2-2

هاا   ارض   لملل چالشستتتاعا  ن زر ستتتطح بینهاا بالک چین زر پیازهیکی  ع چالش

به   و تین ز خلی و بین مازه   عنو ن لمللی  ستتتا،   ثال زر  فان و       22م یا حقوق مال  اتون حما

صوب     صنفان م صنیح    9048م شور  ین ن،   شده حمایا  ع حقوق مالکاته زر حوعه مالکیا   ا

پذینش  ستتا اه  ین   ن بن ا  ولین بار زر  ین ن چاپ یا تشتتن  ابلفکنا زر صتتور ی زر  ین ن 

گذ ر  ین ن زر  ین خصتوص منصتنف  ع بستتنهاا    رستد، رویکنز  اتون شتده باشتد. به تظن می  

سطح بین       ستنها زر  ستنزه بوزن  ین ب شد. چن اه گ  لملل موجب  مجاعا متمناس یا تامتمناس با

ن رگنفته   لش ان   ور  ین ن زر  فشاا یا   ن  حا شوز  ا صالحیا  تحصارا سنعمینی اش     می

شد، به       شناننده  ن مقیم  ین ن با ضاا مجاعا ر  هنچند منت شار  ن زر ف شار   منسلو تتو ن  تت ه  تت

                                                                                                   
9 . Savelyev Alexander, Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, 

computer law & security review,Vol 34,2018,557. 
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زر حوعه صالحیا سنعمینی  ین ن ز تسا.  فسون بن  ن به جها عدم  لحاق  ین ن به انو تسیون  

وهش  شاره شد( زر حمایا  ع   ار منتشنانندگان     )اه زر  ین پژ WIPOبنن یا ساین م اهد ت  

یازه ذا با چالش   ستتتاعا بالک چین زر تظام حقو ی  ین ن می  حقوق، پ تد  هاا حمایا  ع     و 

 نها   ار منتشتتنشتتده زر اشتتورهاا زیین مطابق با تص   حقوق مالکاته همن ه باشتتد. چن اه ته

شورا زیین    شن  ولیه  ن زر ا شند، بلک  ابل حمایا تمی  اتون  ین ن به جها چاپ یا ت ه  ین  با

 فن ز  ر یاگذ را  جن یی زر حمایا  ع حقوق اپی و تد تظم حاام بن ستتیاستتامکاتیستتم می

گذ را  اتوتی زر  ا جس ستتتیاستتتارو چاره لملل ر  با  ختالل مو جه اند.  ع ینزر ستتتطح بین

 ماتد.موجوز با ی تمی  لمللی و  صویب یا  صالح  و تینهاا بینجها  لحاق به انو تسیون
 

 گیرینتیجه

 ورا منجن به  یجاز  بس رهاا جدید زر حمایا  ع حقوق مالکاته  فن ز شتتتده              وستتت ه فن 

فنز  ساعا  ین  بس رها زر تظام حقو ی عالوه بن بنخورز را  ع خصوصیات منحصنبه سا. پیازه 

س ه تظام حقو ی می  سا. گنزز، با چالشاه موجب  و ها   وجه به  ین چالش هایی تیس مو جه  

د. یکی  ع  ین  بس رها بالک چین تام ز رز.  ین    ان ریسا  ین  بس رها ر  همو ر ن می ر ه بن ا پی

 ا زه ورا رمستیارا ز بستن به جها خصوصیا ی  عجمله تامتمناس بوزن و بنخورز را  ع فن

مالکیا م نوا ر  بنخو              ته  فن ز زر حوعه  کا مال یا  ع حقوق  ما یا ح رز ر  ستتتا.   ار    ابل

تسیون بنن و   لمللی  عجمله انو محض  تتشار مورزحمایا  و تین بین  تتشاریافته زر  ین بستن به  

باشتتتند.  ن رگنفته و اشتتتورها ملسم به حمایا  ع   ن منتشتتتنشتتتده می WIPOستتتاین م اهد ت 

یارا  ع  و تین بین     یا م اهده اپی   94و  99 لمللی  عجمله مو ز   ع تجااه زر بستتت یپو بن  و ر 

هاا توین زر جها حمایا  ع حقوق        ورامندا  ع فن ستتتاعا  بس رهاا جدید و بهنه    پیازه 

سا، زر  ینده    شده   ستنا جایی چند ن زور بالک چین به ا تهم نوا  فن ز  أاید  سین  عنو ن ب

ستتاعا  ن زر تظام تاخو ه ملسم به پیازهصتتفحه گستتتنزه جهاتی خو هد شتتد اه اشتتورها خو ه 

 نین  شتتده زر متن  ین پژوهش، مهمهاا بیانتظن  ع چالش. صتتنفخو هند شتتدخوز  حقو ی

ه ، مستتئله  گاهی بوشتتی بشتتوتدمیستتاعا  ین فن یند با  ن مو جه چالشتتی اه اشتتورها با پیازه

 موعشی   هااساعا بنتامه و تد با پیازهمی اه  سا منزم زر خصوص تحوه  ستفازه  ع  ین بستن

لاط     یل  ر  که        ع طنیق وستتتتا یا شتتتل ند  لویسیون  مات ماعی محقق گنزز   جم ی   و هاا  جت
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صور ی  شوز، بالطلع  هد ف مقنر  ع پی   زر سن ت ستن زر تظام حقو  اه  ین هدف می ی  ریسا  ین ب

هاا  یح ستتتیاستتتاگذ را و  جن ا صتتتحتیس محقق توو هد شتتتد. زومین چالش مستتتئله  اتون

ی به شتتده و زستتتیابگذ را  هد ف   یینگذ را جها ستتیاستتاباشتتد.  اتونشتتده میبینیپیش

 خوبی  جن اه مقنر ت مصوب به ها جس با  جن ا مقنر ت مصوب ممکن تیسا. زرصور ی    ن

شتتتده تیس توو هد  و تستتتا  درت  جن یی خوز ر  به تمایش بیذ رز.       تینزز،  اتون  صتتتویب  

 1و عدم زستیابی به  هد ف مقنر زر مو ز   9093یامدهاا  صویب  اتون  لا مصوب   رو پ ع ین

به ب د  اتون مذاور  عجمله پیامدهاا  جن  تکنزن صحیح و اامل مقنر ت زر خصوص بالک   

 چین خو هد بوز.

  گذ را  اتوتی و  گاهیستتاعا  ین بستتتن زر تظام حقو ی اشتتورها عالوه بن ستتیاستتاپیازه

ین  بس رها  باشد. یکی  ع   شده تیس می ساعا  بس رهاا  ع پیش   یین نوط به پیازهبوشی به منزم م 

 ن رز زهاا هوشتتمند هستتتند اه  ت قاز  ن رز زهاا  عطاا مجوع زر بالک چین  نها زر  الب  

پذینز.  ع تجااه  ت قاز  ین  ن رز زها منوط به  وصیص مجوع  مکان   ین  ن رز زها صورت می 

ی  ز ر اشور متلون متقاضعا و  مضائات زیجیتالی  ع سوا من جع صالحیا ملا  رعهاا مجا

 نین ران زر  وصیص  ین مجوعها زر یا اشور  تجام  شنیفات  لا  مالک زر    ، مهم سا 

شور می        سطح ا ضی موجوز زر  صوص  مامی  مالک و  ر  شورهاا     خ شد.  ع تجااه زر ا با

صحیح بن تحوه  جن ا        زرحال ستم تظارت  سی س ه  شور و تین وجوز تد رز  ع ین و ها  رو  ین ا

 ا  فن ز موجوز زر ستتطح  ین اشتتورها خوز    هستتتندهاا  شتتویقی بینی مکاتیستتمتیاعمند پیش

ضی خوز ملازرت به  قدیم  ظهارتامه سی      انند هاا  لا  مالک و  ر  سا شکل   .  ع تجااه زو م

ش  ی  ین  شتتتنیفات  وستتت  طهاا  لتی و طوالتی بوزن  زر تظام حقو ی اشتتتورها باالبوز هسینه    

متی  ع ز، بن عهده گنفتن  س شو هایی اه زر  ین خصوص پیشنهاز می  ، مکاتیسم  سا متقاضیان  

نه  لا و پیش   هسی یا   هاا  لتی  وستتتش زو اه          بینی بنخی م اف یا ی بن ا  فن زا  مال ا هاا 

سلا به  قدیم  ظهارتامه     عمان   یینمدت سش زولا ت شند بمی ،هاا خوز   د م تمایندشده  و .  ا

هایی جها او اه انزن هن چه بیشتتتتن  ین فن یند چه  ع عالوه بن  ین مو رز  ر ئه زستتتتور ل مل

 جها ب د عماتی و چه  ع جها  شنیفات  تجام  ین فن یند جسو  لس مات  سا.

 و تد  عجمله  می ستتتاین  بس رهاا ملازال ی مورز ستتتتفازه زر  نستتتاعا بالک چین و پیازه
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س ه تظ   بس رهاا شور  و حمایا  ع حقوق مالکاته  فن ز ام حقو ی  ین ن و  نزز. لقی گ زر  ین ا

تظام حقو ی  ین ن به جها تیاع بن ا وروز به باع رهاا جهاتی و حضور ف ال زر حوعه  جارت   

 لمللی تیس تیاعمند  عتلار ستتتنجی و  طلیق مکاتیستتتم  بس رهاا توین با  و عد  منه موجوز زر بین

ا  ورا جاییسین  بس رهاا زیین با.  بس رهاا جدید مت ا ب بن  وس ه فن تظام حقو ی خوز  س 

ها تسلا   نا  ناارگی لمللی تیس بن تحوه بههاا جدید ن شده اه  للته تظام حقو ی بین مکاتیسم 

رو به جها عدم حضتتتور ف ال     هاا جدیدا تیس   د م خو هد تموز.  ع ین     به طن حی مکاتیستتتم  

حیح  صتت گذ راستتیاستتاستتاعا  ین  بس رها تیاعمند  لمللی، پیازهین ین ن زر  صتتویب مقنر ت ب

یان  و حل چالش    اتوتی  مندا تظام    نین  راان بهنه مهم عنو نبه شتتتده زر  ین پژوهش هاا ب

از  ین   لمللی و  طلیق مفهاا بینرو  لحاق به انو تستتیون ع ین . ستتاحقو ی  ین ن  ع  ین  بس ر 

خلی و  صتتالح یا  صتتویب  و تین جدید زر  ین حوعه جسو  لس مات  ها با  و تین ز انو تستتیون

 گذ را  ین ن خو هد بوز.مجلس  اتون
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