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 ف، هیرمند
 

 لکیت معنویانکات مختصر در بارۀ حق م
 و عواقب تخطی از آن

 

تألیف، ایجاد، اختراع و فرصت های ، چاپی، تصویری، صوتی و دیجیتلیگسترش غیر قابل تصور رسانه های 
این محصوالت، ماحصل کار ها و تالش  ،تولید وسیع محصوالت روشنفکرانه و اندیشه یی را فراهم ساخته است

که بخشی از این محصوالت معنوی توسط اشخاص غیر مسلکی  دنایجادگران آن می باشمولدان و  های شباروزی 
ان گرایقسمت زیاد این چنین محصوالت، مجانی و قابل دسترسی  محققان غیر متخصص تألیف وایجاد میگردد و و

ً توسط متخصصین و اهل سلک تألیف و ایجاد می شوند، د، بخش دیگر این محنبه همه می باش صوالت، که غالبا
بدون اجازه و رعایت هردو گونه محصوالت معنوی نامبرده، استفاده از بنابران. نه خواهند بودیا کاُلً مجانی  قسماً و

مورد بحث توسط ایجاد محصول  نمی باشد، زیرا تخلیق و زمجا و رعایت قواعد کاپی رایت حقوق قانونی مؤلف
، صرف جهت اقناع آرمان های علمی واجتماعی موصوف نبوده بلکه وسیلۀ تأمین میشعت مذکور نیز یک اهل سلک

مادی و معنوی خود را  سایر امکانات و ، تخصص، دانشوقت، انرژیمذکور برای تولید محصول معنوی که ، است
 لذا. صرف نموده می باشد

 .ه نام خود و یا کدام شخص ثالث به نشر سپردن و ثبت کردنمحصول و اثر شخص دیگری را ب -
 از چنین آثار استفادۀ غیر میعاری و دسترسی -
 بدون طرق مجاز بودن قانونی آن به کار بردن اخذ و گرفتن قسمت و یا تمام این محصوالت و آنرا -
 تصرف، تعدیل و تغییر مالکانه و خود سرانه در آن -
و از عرضه و نشر غیر مجاز آن  ،این عرصه روش های قانونی و مشروع رعایت بدونفروش این محصوالت  -

تخطی از رعایت  ،قانونیمجاز و رعایت روش های  بدون اجازه وچنین آثارسایر انواع کاربرد منتفع گردیدن و 
بر اساس اصل  لکیت معنوی بوده و نه تنها بر اساس قوانین تمام کشور ها جُرم شناخته می شود بلکهاحق م

ناگزیر به پرداخت وجوهی   ،بودهنیز مسؤولیت مدنی، مرتکب این تخطی مکلف به جبران خساره به مالک محصول 
با ذکر این مختصر می بینیم که  .باشد متحمل  چنین خساره ای شده ،تخطیسبب به خواهد بود که  صاحب محصول 

 .وسیع نقض آن کدام ها خواهند بود لکیت معنوی چگونه حقی است و عرصه های معمول واحق م
به این امر چندان توجه نداشته باشند، که  ،محترم آثار نوشتاری انگارندگشاید عده ای محدودی از ن ،البته نه همه

شان به تألیف کدام مؤلف مراجعه میکنند، باید به شرایط عمومی و  هایجهت تکمیل و مستند نمودن نگارش وقتی 
توجه کرده و با رعایت آن شرایط  ستفاده ای از تألیفش گذاشته است،که در زمینۀ  همچو اگاهی اختصاصی مؤلف 
لکیت معنوی مؤلف را تحقق می اقبول حق م د، چرا که رعایت این اصل در حقیقت تأئید وناز آن تألیف استفاده بنمای

رار میداشتیم و معلوم نمی بود که در هرج و مرج داشته های معنوی نویسندگان و محققان ق بخشد و اگرنه ما حاال
 .و ده ها مشکل دیگر ادبی را پدید آورده استو علمی نوشتاری چه کسی کدام اثر 

تألیفات نوشتاری علمی، ادبی و هنری میباشد، بناًء در این مختصر  اکار وبسایت های انترنتی بیشتر ب چون سر و
 .نگاه عمدۀ نگارنده ، در رابطه به همین آثار خواهد بود

حقوق معنوی عبارت از حقوقی است که مولد و ایجادگر یک محصول معنوی بر اثر تولید شده اش دارد، این حقوق 
حق بدون تردید مسمی  ،انتشار اثر صرف، تعدیل، اهداء، فروشتحق سپردن امتیاز نشر اثرش،  شامل حق تولید، 

اصوالً  این حقوقانتقال سایر حقوقی میگردد که یک مالک بر ملکیت خود دارد،  وشدن اثر به اسم مولد و مؤلف آن 
بدون موافقت قانونی و آن  به( اعم از حقیقی و حکمی) ی دیگررواج ندارد  هر گونه  دسترسی  شخصیت حقوق

 .شمرده نمی شودمجاز از مولد اصلیمج
کاپی "اصطالحات  گرچه را توضیح نمود؛" حقوق مؤلف"و " تکاپی رای"در این جا الزم است فرق میان اصول 

ً به یک موضوع و متن به کار می برند، اما بعضاً دانشمندان و متخصصین میان " حقوق مؤلف"و "رایت را غالبا
تألیف بوده و حقوق مربوط  ثر وااصول کاپی رایت ناظر بر  کرده اند وآن اینکهمشخص این دو اصطالح تفاوتی را 

محصول چگونه و توسط چه کسی به نشر میرسد،  ؛که  هنری را بیشتر احتواء میکند -ادبی ، علمی، تحقیقی،اثربه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_nokat_der_barai_haq_malikyat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_nokat_der_barai_haq_malikyat.pdf
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ری ویا نسخه بردا ود، مورد تصرف قرار نمی گیرد به صورت غیر مجاز به نشر که نمی رسد وسرقت نمی ش
، این ها موارد متعلق به کاپی رایت می شوند.. و مجاز و قانونی صورت می پذیرد طورتجدید چاپ و نشر که به 

لکیت معنوی خواهد بود در حالیکه حقوق مؤلف مظروف این ظرف تشخیص اکاپی رایت در واقع ظرف حقوقی، م
 خواهد شد

که این  رابطۀ دائمی و غیر قابل انفکاک مؤلف و اثر وی واست، پدیدآورندۀ اثر حقوق مؤلف ناظر بر تمام حقوق 
هرگز تعلق محصول و ایجادگر  تألیف اثر و نام و حضور هویت و شخصیت ایجادگر اثر در کنار محصول باشد و

آن تحت شعاع هیچ امر دیگری قرارنه گیرد و تمام حقوق و وجائب  ناشی از رابطۀ تألیف ومؤلف به ایجادگر 
 .متعلق باشد، این ها موضوعات مورد عالقۀ حقوق مؤلف اندریا اث محصول 

 نظام حقوق مالکیت معنوی انگلیسی و امریکایی بیشتر متمایل به اصول کاپی رایت اند، یعنی توجه عمدۀ نظام
و نظام امریکایی به منفعت های اقتصادی و پولی ناشی از محصوالت معنوی، که کاپی رایت به آن " کامن ال"

 تجارتی و بازار را به خود میگیرد" شی"در این معنی محصول معنوی بیشتر  ،ان میدهد، معطوف استدلچسپی نش
" مالکانۀ"، تمایل کاپی رایت بیشتر به رابطۀ وچنین محصوالت همانند تولیدات تجارتی معامله و تنظیم می شوند

 .مؤلف و اثرش استکاپی رایت بر نگرد و در این رابطه در جستجوی منفعت آوری تطبیق اصولمؤلف با اثرش می
سایر پیامد های  توجه به حقوق مؤلف وشخصیت او و( کرومن وجرمنی)در حالیکه نظام حقوقی اروپای بری 

حقوق مؤلف که چشم انداز نظام اروپای بری است، بیشتر . ارزشی و معنوی محصول را از خود نشان میدهد
 .مؤلف می باشد –شامل حق ارزشی و حق مادی  –حق حمایت آن هدف  بوده وشخصیت گرا و ارزشگرا 

 دساتیر کاپی رایت و حقوق مؤلف معمول می باشد، شاملجرایم وتخطی های که در این حوزه یعنی حوزۀ رعایت 
آنرا به طور " سارق"اثر مورد نظر از مؤلف دیگری می باشد ولی  ؛نثر است سرقت اثر نوشتاری اعم از نظم و

یا عمداً به اسم شخص دیگری قلمداد میکند و ثمرات مادی و معنوی آن اثر را به خود و یا کامل به اسم خود و 
 .منتسب می سازد شخص دیگری

یک و یا با تغییر شکلی تألیف، بر علیه  با تغییر اسم و عنوانکسی،  نوع دیگر سرقت آن است که محصول معنوی
بدون موافقت مؤلف توسط شخص و یا یک موسسۀ  و یا اثر به طور دزدانه و ملکیت معنوی ارتکاب می یابد

انتشاراتی به نشر میر سد و یا بدون موافقت مؤلف تجدید چاپ میگردد و خالف ارادۀ مؤلف در نشر آن قواعد 
 .مربوط رعایت نمی شود

اگر اقتباس  ؛در اینجا الزم است، فرق اقتباس و تغییر حیله گرانۀ اثر را که به نیت دزدی اثر می باشد، توضیح نمود
تکمیل و وضاحت یک مطلب، از یک تألیف شخص دیگری با تذکر منبعه و یادآوری نام مؤلف مستند سازی، برای 

، این نوع صورت گیرد( کرده باشدنشرایط معینی را مطرح در صورتیکه مؤلف اصلی، درمعرفی تألیفش )اصلی 
 .قوق کاپی رایت را ندارداقتباس مجاز، معمول و مشروع است که قطعاً ماهیت تخطی از ح

مورد به  ،از دساتیر کاپی رایت ،یک نوع دیگر اقتباس گونۀ یک اثرمی تواند، به عمل بیاید که تشخیص تخطی آن
مورد قابل تشخیص است، آن روش آمیختن وامتزاج یک اثر با یک محصول دیگر خواهد بود که چنان باعث 

عمده و اصلی تألیف مخلوط شده را اثر  اولی یا منبعۀ اقتباس تشکیل اصلی اقتباس شده گردد که بخش اثر اختالط 
 چنین رویه ای  در غالب حاالت تخطی محسوب میگردد ،دهد

، یک تصرفات مالکانه در اثر شخص دیگر است؛ تصرفات مالکانه شامل تحریفمؤلف نوع دیگر تخطی از حقوق 
تعویض و تبدیل جمالت، کلمات و تغییر ساختار شکلی اثر که  فاهیم شامل اثر، منجملهتحریف م، بوده می تواند اثر

کاهش ارزش و معنی اثر شود و سبب قطع انتقال مفاهیم اساسی و مندرج در اثر به مخاطب گردد  باعث انحطاط و
این اعمال نیز ارتکاب فعل  ،به مخاطب او نه رسدو یا آنچه را که مؤلف می خواهد، و باعث آن شود که پیام مؤلف 

و سایر مباحثی که به روشنی " تاؤیل"، "تعبیر" ، "تفسیر"،" تبصره"بدون شک . تصرف در تألیف را بازگو میکند
یا به هدف توضیح یک اثر و یا به نیت نقد یک تألیف صورت می پذیرد، در ردیف تصرف مالکانه محسوب نمی 

آن همت تحلیل بلکه با حفظ اصالت اثر به شوند، زیرا که این روش ها در اصل اثر تصرف و دست اندازی نمیکنند 
 .که در صورت تعابیر و تفاسیر غلط و نابجا، مؤلف اصلی می تواند در دفاع از اثر خود بپردازد .می گمارند

، زائل شدن مقصد صدماتی وارد نمودن که باعثبه آن محوه کردن و تلف نمودن یک ملکیت معنوی و یا عمداً 
قابل تذکر است که تخلفات بر علیه . اصلی تألیف و اثر شود، نیز در زمرۀ جرائم بر علیه ملکیت معنوی می باشد

حق ملکیت معنوی به اشکال و صور متنوع و مختلف ُرخ میدهد که تثبیت مجرمیت آن واینکه در کدام یک از دسته 
ً بدون آگاهی های تخصصی و فنی های تخلفات ضد حق ملکیت معنوی دسته بندی م  ،مربوطکارمند ی شود، واقعا
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بلکه طوریکه بعداً خواهیم دید، شخص متضرر از تخلفات ضد مالکیت معنوی به اثبات  .کار آسانی نمی باشد
 .متضرر شدن خود خواهد پرداخت

و اجراست؛ این  نیز قابل تطبیق( حقوق جانبی)جانبی واضح گردد که اصول و احکام کاپی رایت بر مسالک 
شامل ناشران، چاپ کنندگان، ثبت کنندگان نوشتاری، صوتی، تصویری، بازیگران آثار هنری، ایفا جانبی مسالک 

ً تجاوز بر حقوق انحصاری چاپ آثار ... کنندگان نقش های معین در آثار با حرکات فزیکی و می باشند، مخصوصا
لیفات نوشتاری و تصویری است، خیلی با اهمیت بوده و نقض تکثیر تأ نوشتاری که یک حوزه ای از کار و زار و

دردناک قضایی شده می تواند زیرا در این عرصه موسسات چاپ و تجاوز به حقوق ناشر مربوط باعث دعوای 
کننده مبالغ هنگفتی را سرمایه گذاری میکنند، تخلفات چاپ های دزدانه و غیر قانونی، تکثیر نامتعارف وغیر قانونی 

ادبی، تحقیقی و هنری، چاپ بدون اطالع و موافقۀ پدید آورندۀ اثر، چاپ و نشر خالف سلیقه و رضایت مالک آثار 
دساتیر احکام  ،که در صورت وقوع فعل از جملۀ تخلفات معمول و شناخته شدۀ این نوع افعال می باشند ...اثر و

 .کاپی رایت برآنها تطبیق می شود
لکیت معنوی موجود باشند ایعنی جرائم بر علیه حق مالبته ممکن است، انواع تخلفات دیگری در این گروه از جرائم 

یا اتفاق بی افتند که در این جا از آنها تذکری به عمل نیامده باشد، این امر خیلی عادی خواهد بود زیرا مخصوصاً  و
 نادر و بکر به این حقوق به عمل می آید که در گذشته بی سابقه تازه،در دنیای مجازی یا دیجیتلی، تجاوزات خیلی 

بوده است، بحث بر جرائم در دنیای مجازی مبحث وسیع دیگری است که تتبع و تحقیق پیرامون آن ایجاب پژوهش 
 .جداگانه را می نماید

که در این عرصه وضع و نافذ  "ارگانیک"در کشور ما افغانستان تا حال در قانون اساسی و در بسیاری از قوانین 
لکیت معنوی و حق مؤلف و اصول کاپی رایت تذکر رفته و به رعایت آن اساس قانونی داده اشده است، از حق م

حق "لکیت معنوی در وطن ما به اشده است، مطالعۀ محتوای این قوانین نشان میدهد که نظام حاکم بر حمایت حق م
 .حقوق مؤلف متمایل استنزدیکتر می باشد و بیشتر به " مؤلف

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام » :مشعر است (ه ش 1332)قانون اساسی افغانستان 74مادۀ
 .های مؤثر طرح می نماید

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت 
 «.ر از نتائج آن را، مطابق به احکام قانون تعمیم می بخشدمیکند و استفادۀ مؤث

هدف حمایت حق مؤلف را در گام نخست  ،متن این ماده صراحت کامل دارد مبنی بر اینکه دیدگاه قانون اساسی ما
 .در نظرداشته است

از آنها تذکر  یل اصول کاپی رایت در قوانین دیگر دساتیری گنجانیده شده است که در ذ مربوط بهدر سایر موارد 
 :دبه عمل می آی

حقوق معنوی بر شی غیر » :کشور ما از حقوق معنوی چنین یاد کرده است  (ه ش 1311) قانون مدنی 791مادۀ 
 «.مادی وارد میگردد، تابع احکام قوانین خاص می باشد

اعاده، ادعا، این ماده با وجود مفهوم عام و سادۀ آن، حاکی از تسجیل حقوق معنوی، اتباع است، حقوقی که قابل 
 .می باشد جبراندفاع و 

کاپی )حق نسخه برداری» :خود متذکر شده است که  17در مادۀ سوم، فقرۀ ( ه ش 1333)قانون رسانه های همگانی
از انتشارات ثبت شده است که در مطابقت با معیار های قبول شده توسط داشتن حق مالکیت معنوی وامتی( رایت

 «.قانون جداگانه تنظیم می شود
) حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند ومحقق "قانون لکیت معنوی نافذ است اقانون دیگری که در موضوع حق م

ماالً همان قانونی خواهد بود که احت و هجری شمسی وضع و نافذ شده است 1334می باشد که در سال (" کاپی رایت
این قانون به سبب  مواد خیلی غنی و مسلکیی که دارد، . مورد نظر مادۀ سوم قانون رسانه های همگانی بوده است

ممکن یکی از بهترین قوانین وضع شده در دوران نهضت قانون گزاری فعلی محسوب گردد، که دارای هفت فصل 
ام ابعاد حقوق مالکیت معنوی، حق مؤلف و دساتیر کاپی رایت را در خود گرد آورده ماده می باشد و تقریباً تم 79و 

شخص : مالک»:بدین شرح این قانون از مالک حق ملکیت معنوی تعریفی می دهد 11در مادۀ سوم فقرۀ . است
 .« .حقیقی ویا حکمی است که دارندۀ حقوق انحصاری مندرج این قانون می باشد

پدیدآورنده دارای حق انحصاری نشر،  »:تعریف می دهد کهحقوق پدیدآورنده را چنین "به دنبال آن در مادۀ نُهم 
 .« .پخش، عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر خود می باشد
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 «.ه بوده قابل انتقال نمی باشدحقوق معنوی اثر منحصر به پدیدآورند» :مادۀ یازدهم ایضاح میدارد که( 1)فقرۀ 
 :پدیدآورنده دارای حقوق معنوی ذیل می باشد» :همان ماده توضیح شده است که( 2)در فقرۀ 

 ذکر یا عدم ذکر نام یا نام مستعار در اثر -1
 منع هر نوع استفاده از اثر که منافی حیثیت و اعتبار آن گردد -2
 «اثراعتراض بر هر نوع تحریف، تغییر شکل یا تصرف در  -3

حقوق معنوی شامل حق اساسی ملکیت معنوی است که اثر پدیدآمده صرف و فقط به نام پدیدآورندۀ آن تعلق دارد 
وتمام افتخارات معنوی، ناشی از محصول معنوی به صورت تمام عمر به پدیدآورنده متعلق می باشد، اگر 

 .وی و به ورثۀ قانونی او تحویل داده می شودپدیدآورنده وفات نموده باشد، جوایز مادی و معنوی آن به اسم خود 
هر گاه کارگر حین اجرای وظیفه با استفاده از تسهیالت کارفرما، اثری » :ماده می خوانیم که همان (3) و در فقرۀ 

طور دیگر موافقه  ،را ایجاد نماید این اثر به کارفرما نسبت داده شده و متعلق به وی میگردد، مگر اینکه در مورد
 «.شده باشد

دارندۀ جواز فعالیتی است که به  شخصیت حکمی: موسسۀ نشراتی»: خود مشعر است که 22مادۀ پانزدهم در فقرۀ 
 21وبعد در فقرۀ « .اساس آن امتیاز پخش، نشر، تکثیر، اجرا یا نمایش اثر را به نیابت از مالک آن حایز می باشد

تهیه کنندگان، فونوگرام ها و موسسات نشراتی را  حقوقی است که نمایش،: جانبیحقوق » :همین ماده می خوانیم
 «.مورد حمایت قرار میدهد

تجاوز به حقوق مؤلف و نقض اصول کاپی رایت، در تمام دنیا جرم شناخته شده و متکی به همین اصل در قوانین 
ین حوزه جرم معرفی گردیده و بر هر یک کشور ما هم تعرض به حقوق پدیدآورنده وزیر پا کردن احکام قانونی ا

 .از جرایم مربوط مجازات های تعیین گریده است
"  تجاوز بر حقوق ملکیت معنوی" در فصل بیست وسوم خود تحت عنوان  ( ه ش 1311)در قانون جزای افغانستان

متن ماده چنین  ،استدر بارۀ جرایم وتخلفات حق ملکیت معنوی، کاپی رایت و حقوق مؤلف گنجانیده شده ماده ای 
شخصی که بر یک حق از حقوق ملکیت معنوی غیر که آن را قانون یا معاهدۀ بین المللی ایکه افغانستان به » :است

آن الحاق نموده حمایه کرده باشد، تجاوز نماید، به جزای نقدیکه از دوازده  هزار افغانی تجاوز نه کند محکوم 
را روشن می مطلب  این ماده گوشۀ دیگر « .شدیدتری حکم کرده باشد میگردد مگر اینکه قانون خاص به جزای

، قربانی خارجی می تواند برعلیه خارجی صورت بپذیرد شخص سازد که احتمال دارد دستبرد از اثر معنوی یک
 .و یا برعکس آن یک متخلف خارجی تألیف یک هموطن ما را بدزد متخلف کشور ما دعوی نماید

یک فصل کامل و دارای اجزای خیلی دقیق در بارۀ مجازات ها و ..." مؤلف، مصنف وق حققانون حمایت "ولی 
دارد که نوع تخلفات ومجازات های مربوط را مشخص ساخته در خود  "احکام تأدیبی"را زیر نام نوع کاربرد آن 

 .است
قبل از ذکر خلص نکات اساسی و برجستۀ فصل متذکره این مطلب قابل یاددهانی است که براساس متن مواد ششم، 

از حمایت این قانون تنها همان آثاری بهره مند می شوند که  ..."قانون حمایت  حقوق مؤلف، مصنف"هفتم و هشتم 
ثبت اثر را پرداخته و تصدیقنامۀ اصولی را  در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت شده، وجه" امهنتصدیق"بر اساس 

حمایت حقوق "د، فقط در این صورت است که اثر مربوط و مؤلف وی از حمایت احکام قانون نبدست داشته باش
مستفید خواهند گردید، آثاری که قبل از انفاذ این قانون به نشر رسیده اند، نیز از حمایت قانونی  ..."مؤلف، مصنف

 یا بخش های از آن آثار وبعضی از ولی آثاری که مغایر مندرجات و احکام این قانون باشد و. شد برخوردار خواهند
 .پراگراف های اش با این قانون در تناقض باشد، حمایت این قانون را از دست خواهد داد

ی رایت، دعوی مربوط به تخلفات نقض حقوق مالکیت معنوی، حق مؤلف و کاپقانون نامبرده،   29بر طبق مادۀ 
به همین جهت است که بر اساس  متکی بر عرض و شکایت متضرر در محکمه آغاز گردیده و به دوران می افتد

 کمه بعد از رسیدگی در صورت اثباتمحمتضرر می باشد،  دوش مدعیبر اصل حقوق مدنی وظیفۀ اثبات ادعا
 دور احکام ذیل اقدام کندهمان قانون می تواند به ص 32و  29به اساس فقرات مختلف مواد جرم، 

 . و توقف تخلفات یجلو گیرحکم  -1
 .ضبط نسخه ها یا اجزای مربوط به آن که در آنها تخلف صورت گرفته است -2
 .ضبط وسایل استفاده شده برای تخلف و وسایلی که برای تولید مجدد غیر قانونی اثر کار گرفته شده است -3
 .حکم مبنی بر جبران خسارۀ عادالنه -7
 .ناشی از تخلفضبط عواید  -1
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 .بارجامه های آنها حکم از بین بردن کاپی های تقلیدی خارج معیار های تجارتی یا کاپی های جعلی و -6
 .حکم مصادره و مسدود ساختن مؤسسۀ نشراتی -4

 :اعمال ذیل الی یک سال قید را در قبال دارد ،بر اساس احکام این قانون
یا هدف آن تضعیف  از تولید مجاز مجدد یک اثر گردد و ابزار و وسایلی که باعث جلو گیریتولید و تورید  -1

 .کیفیت اثر باشد 
 ییا اشخاص یا اثر به مردم  و نامجاز یک برنامه و تولید وتورید وسایلی که باعث انتقال غیر معمول و -2

 .گردد که مستحق دریافت آن نمی باشند 
 .اجازه نامۀ پدید آورندۀ آنتغییر هر نوع معلومات الکترونیکی بدون داشتن  پخش، حذف و یا -3

: مادۀ سی ویکم آن آمده است که پیش بینی و تعیین نموده است؛ درنیز را  دیگری مجازات های معین ،این قانون
شخصی که در موعد مندرج مادۀ نوزدهم این قانون بدون موافقۀ کتبی مالک اثر به طبع و نشر آن به هر وسیله و »

به حبس الی یک سال یا جریمۀ نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از یکصد  یا روش اقدام نماید حسب احوال
 «.هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به هر دو جزا محکوم میگردد

حقوق "این قانون بر شخصیت های  31، و31، 32در جای از قانون آمده است که مجازات های مندرج مواد 
 .نیز قابل تطبیق می باشد(  ...هنرپیشه ها و  ،کارگردان فلم و تیاتر شامل ناشر، موسسۀ انتشاراتی،" ) جانبی

را   31به محکمه صالحیت داده شده است که در صورت تکرار تخلف، جزا های مندرج مادۀ   سی وپنجمدر مادۀ 
 .دوچند حکم نماید

 

 حق انحصاری طبع ونشر مراسالت خویش را دارا می باشد، در صورتیکه  ،پدید آورنده: مادۀ سی وهفتم میگوید که
 .طبع ونشر آن به ضرر دریافت کننده باشد، پدیدآورنده نمی تواند بدون اجازۀ وی از این حق استفاده کند

 .در باال سعی به عمل آمده است تا به طور خلص حقوق مالکیت معنوی و حول وحوش عمدۀ آن معرفی شود
 مدنی یک گروه انسانی و ه حقوق مالکیت معنوی که از یک جهت محافظ عمده ترین ارزش های فرهنگی ودر نتیج

د وبه ننسل اندر نسل انتقال می یابدر قالب آثار علمی، فرهنگی و هنری یک ملت محسوب می شود، ارزش های که 
د، آثاری که می باید انعکاس حقایق ننحوی عناصر هویتی و تشخص آن انسان ها را با خود به نسل های دور می بر

 ، حقایقی که در جای دیگر در اثر دیگر در پرداخت علمی و فرهنگی دیگر دستیاباصیل و مثبتۀ انسان ها باشند
با بیان خیلی شخصی و  د، ونشده نمی تواند، حقایقی که با احساس های خیلی ظریف یک انسان چیده و ریخته میگرد

، شیوۀ بیانی که زبان ناگفتنی ترین خصایل ادراک و روان می شودآورنده تصویر منحصر به فرد انسان پدید
برای آدم ها عرضه میگردد، و  پدیدآورنده است، این حقایق علمی و فرهنگی با آن گفته می شود، ثبت می شود و

محصوالت روزی ، و این آدم ها با آن از تراوش ها و محصوالت ملکیت معنوی یک پدیدآورنده بهره مند میگردند
کلید حل درد های وشاید زمانی هم  د نمودندر مدرج باارزشترین و نابترین ماحصل کار انسان اخذ موقعیت خواه

 .در یافت کردپنهان و آشکار انسان را در این آثار
 

کشیدنش که اثرش را با تنفس هر نفس و دادن جان معنی به کلمه، جان خود را در هر نفس  و اما پدیدآورنده یا مولد
به محصول کار خود می دماند، بهای اثر او برایش برابر بهای جان او خواهد بود و حصه ای از زندگی و مفهوم 

را نیز کافی نخواهد دانست، این اثر " ملکیت معنوی"زندگی او محسوب خواهد گردید، که  برای  اثر خود حتی اسم 
 .ندگی اش شمرده خواهد شد او برایش تعریف زنده بودن او خواهد گردید، مفهوم ز

 

یا کاپی رایت ونقض و زیر پا نمودن حقوق مؤلف هم ضربات تباه  دزدیدن، مراعات نکردن اصول نسخه برداری و
 کننده به ارزش های وارد میکند که جامعه ضرر آنرا متحمل می شود و هم پدیدآورندۀ اثررا زخم های می زند که

اتی میریزد و نیز دارایی معنوی او را مادتاً و هم به صورت معنوی صدمدنیای معنوی و درونی وی را در هم 
 .می باشندجبران ناپذیر ی این صدماتگاه وارد میکند که

 

، به اضافۀ ارتکاب یک عمل جرمی، نقض اصول حقوق مؤلف استفادۀ نامجاز و غیر معیاری برای مرتکبان 
تکب را به تنبلی و تحجر اندیشه مصاب خواهد نمود، چنین نقائص بی شمار دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت، مر

کاربری دیگر حوصلۀ تتبع وتحقیق را از دست خواهد داد، دیگر استعداد و قابلیت تحلیل، تدقیق، ارزیابی و سنجش 
که شد مبدل خواهد " مونتاژ گر"نتیجه گیری در او زائل خواهد گشت و او به یک ماشین بسته کار و  و مقایسه و

ط صفحات و پراگراف های تألیفات دیگران را پهلوی هم بچسپاند و این شیوۀ او به زودی برای مخاطبانش فق
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و در همان گام نخست بی معیاری، گردید و موصوف هرگز رشدی را نصیب نخواهد  تشخیص و رسوا خواهد شد
  .نقض حقوق دیگران، معتاد به تعرض به اصول و نظام مربوط خواهد گشت

 
 پایان
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