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 2مهدي هداوند

 چكيده

، مؤلفان از حال حاضر حمايت از آثار سينمايي داخلي مشمول قانون حمايت حقوق در

قانون  كهاين رغمعليد. واقعيت اين است كه باشمي 1331مصنفان و هنرمندان مصوب 

جمهوري  كهايند و با وصف دهميمايت قرار نح مذكور آثار سينمايي خارجي را مورد

د و آثار سينمايي متعلق به پديدآورندگان باشمياسالمي ايران عضو كنوانسيون برن ن

در صورت وجود معاهده متقابل ايران با ساير كشورها( قابل  ء)جز خارجي در قلمرو ايران

ه از آثار سينمايي خارجي آمدعمله هاي باما در عمل و در مواردي، حمايت ،تحمايت نيس

در اين مقاله برآنيم تا ضمن بررسي  د.باشميي ايران فراتر از قانون موصوف در نظام حقوق

ها به يين مقررات خاص آننظام حقوقي ايران در خصوص نمايش آثار سينمايي خارجي و تب

رم و ساير عنايت به عدم عضويت ايران در كنوانسيون برن،  با ها پاسخ دهيم كهاين پرسش

وايپو و تريپس چرا و چگونه از حقوق پديدآورندگان آثار  رايتكپيمعاهدات مانند معاهده 

موجود اساس معيارهاي  د؟ و آيا اين حمايت برشوميسينمايي خارجي در ايران حمايت 

ثير اين امر بر صنعت سينماي ايران چيست؟ در صورت الحاق منطقي و مطلوب است؟ تأ

، هنري و حقوق مالكيت ادبي سيون برن يا تصويب قانون جديدي در زمينهايران به كنوان

 د صنعت سينماي كشور خواهيم داشت؟مرتبط، چه تغييراتي در وضعيت موجو

 

 واژگان كليدي

 ي خارجي، پديدآورنده اثر سينمايياثر سينمايي، نمايش آثار سينماي

mailto:ladanh.1978@yahoo.com
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 مقدمه

همچون ساير آثار وفق قانون  و هنري،اثر سينمايي به عنوان يكي از آثار ادبي 

ي قانوني هاحمايتمشمول  1331 مصنفان و هنرمندان و حمايت حقوق مؤلفان

اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در »( اين قانون، 2) ماده( 3اساس بند ) . براست

سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و  پردهي نمايش يا هاهصحن

 دارد. مورد حمايت قانون مذكور قرار «يا نشر شده باشدبط روش نوشته يا ض

سينمايي  از منظر مجريان و دولتمردان، به همان اندازه كه حمايت از آثار

احترام به حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي خارجي نيز د، نمايميبديهي داخلي 

يط حمايتي مقرر اين تأكيد فارغ از تحقق شرا .اندهضروري بوده و بر آن تأكيد كرد

 1331، مصنفان و هنرمندان مصوب حقوق مؤلفاناز قانون حمايت  22 مادهدر 

در اخذ مجوزهاي قانوني براي پخش و انتشار اثر خارجي در ايران به عنوان شرط 

اين  ممكن استكه  حالي الزم و كافي براي اخذ اين مجوزها ذكر شده است. در

و پخش اثر نسبت به آثار  توليد يا اجرا ابل توسط كشور محلحمايت به طور متق

 و پخش شده در ايران رعايت نگردد.سينمايي توليد 

ميثاق  21، ماده 1اعالميه جهاني حقوق بشر 11 ماده 2برابر بند شايد بتوان 

 المللي اقتصادي، اجتماعيميثاق بين 15و ماده  2المللي حقوق مدني و سياسيبين

هاي عضو جستجو نمود، زيرا بر در تكليف دولتاين اقدام دولت را  3و فرهنگي

قانون مدني مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت  2اساس ماده 

 و رعايت آن الزامي است. در حكم قانون ،3ايران و ساير دول منعقد شده باشد

آثار سينمايي،  حوزهگفته آن هم صرفاً در ممكن است كه استناد به مواد پيش

اندركاران سينما اما واقعيت اين است كه دست ،احتمال و يك ادعا نباشديك  ءجز

. اندهبيش از ساير صنوف به رعايت اين حقوق و لزوم تعامل پاياپاي خود پايبند بود
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 تا جايي كه در سازمان صدا و سيما و بين صنوف سينمايي از تضمين حقوق خالقان

ين مبناي آن را اخالق عنوان ترممهآثار سينمايي به عنوان يك تعهد يادشده و 

جمهوري اسالمي ايران  كهاينند نه عهود الحاقي ايران در اين زمينه. كما نمايمي

 رايت ملحق نشده است.المللي در عرصه كپيهاي بينين كنوانسيونترمهمهنوز به 

در اين مقاله برآنيم تا ضمن بررسي نظام حقوقي ايران در خصوص نمايش آثار 

ها پاسخ دهيم كه با به اين پرسش هاني خارجي و تبيين مقررات خاص آسينماي

 معاهدهعنايت به عدم عضويت ايران در كنوانسيون برن، رم و ساير معاهدات مانند 

وايپو و تريپس چرا و چگونه از حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي  رايتكپي

ساس معيارهاي موجود د؟ و آيا اين حمايت بر اشوميخارجي در ايران حمايت 

منطقي و مطلوب است؟ تأثير اين امر بر صنعت سينماي ايران چيست؟ در صورت 

مالكيت ادبي،  زمينهالحاق ايران به كنوانسيون برن يا تصويب قانون جديدي در 

هنري و حقوق مرتبط، چه تغييراتي در وضعيت موجود صنعت سينماي كشور 

 خواهيم داشت؟

 

 دآورندگان آثار سينمایيتضمين حقوق پدی الف ـ

 الزامات داخلي حمایت از آثار سينمایيـ 1

 1331بر اساس قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

د، حقوق مادي و گردميدر كشور محسوب  رايتكپي زمينهكه قانون مادر در 

 مادهمعنوي خالقان آثار ادبي و هنري به رسميت شناخته شده است. بر اساس 

حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار »اين قانون  22

بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده خواهد بود كه اثر براي نخستين

در ساير « باشد و قبالً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.
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ح يا ضمني حمايت از آثار سينمايي به قوانين و مقررات داخلي نيز به طور صري

 بيني شده است.پيشعنوان يك اثر ادبي و هنري 

مصوب شوراي عالي  1311هاي فرهنگي كشور به عنوان مثال اصول سياست

و  خود، به لزوم كمك به افزايش توليد سينمايي 23و  22انقالب فرهنگي در بندهاي 

انوني از آثار و توليدات فرهنگي، نمايش فيلم و وضع مقررات الزم براي حمايت ق

اجرايي چگونگي نامه آيين 2 مادهعلمي و هنري اشاره نموده است. بند )ح( 

صادراتي به محصوالت و خدمات سينمايي و سمعي و بصري، در ه پرداخت جايز

مدارك دال بر ارائه اثر سينمايي، به لزوم ه جهت حمايت از حقوق پديدآورند

به عنوان يكي از  كنندهتهيهول از قبيل قرارداد با رعايت حقوق مالكيت محص

 (ش. 1311)توكلي، اقدامات مورد نياز جهت دريافت جوايز تصريح كرده است. 

نامه آيين 1 مادهي پخش و توزيع فيلم نيز در هانبر همين اساس سازما

 ايحرفهي پخش و توزيع فيلم، ملزم به رعايت اصول هانتأسيس و فعاليت سازما

وابط و قواعد جاري مربوط به حقوق مالكيت فكري در كشور شده و قبل از و ض

شروع فعاليت در ارتباط با هر فيلم موظفند تا قرارداد حقوقي معتبري را با 

نمايش كه در آن ه ي سينمايي يا غير سينمايي داراي پروانهافيلمصاحبان 

 د نمايند.، منعقتوافقات و تعهدات طرفين به صورت شفاف قيد شده باشد

اين حمايت مبني بر منع تكثير بدون مجوز آثار مجاز كه موجب  كهاينضمن 

قانون  1 مادهتري در تر و گستردهتضييع حقوق صاحبان اثر شود، در ابعاد محكم

 ،ندنمايميمجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز ه نحو

 بيني شده است.پيشنيز  1311مصوب 
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 ي حمایت از آثار سينمایيالمللبينزامات ال ـ2

عدم الحاق  ،دشومياولين چيزي كه در بيان اين الزامات به ذهن متبادر 

يعني برن و  رايت،كپيي المللبيني اصلي هانجمهوري اسالمي ايران به كنوانسيو

برداران يا توزيع و تكثيركنندگان به رعايت حقوق رم و در نتيجه عدم الزام بهره

 لقان آثار سينمايي خارجي است، اما واقعيت اين است كه ايران پيش از پذيرفتنخا

جهاني حقوق ه ي را با الحاق به اعالميالمللبين، برخي از الزامات هاناين كنوانسيو

ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، المللبينبشر و ميثاقين به ويژه ميثاق 

يز درج در قوانين داخلي پذيرا شده است كه با جانبه و نهاي دونامهموافقتانعقاد 

هايي بخش ،اي كه بر مقررات الحاقي ايران و الزام قانوني اين امر شدتوجه به اشاره

 يم.نمايميو مقررات داخلي را بررسي  هانامهموافقتاز اين 

ي فرهنگي ميان ايران و هانامهه موافقتبه غير از توافق كلي كه تقريباً در هم

ر كشورها مبني بر احترام به قوانين و مقررات داخلي يكديگر و تبادل آثار ساي

 2 ماده 3ادبي و هنري و آثار سمعي و بصري به ويژه فيلم وجود دارد، برابر بند 

فرهنگي بين ايران و قطر، حفظ حقوق مالكيت فكري مؤلفين بر نامه موافقت

 المللي جمهوريات دوجانبه بيناساس قوانين و مقررات جاري دو كشور يكي از الزام

 اسالمي ايران است.

تجاري و ه تأكيد بر دستيابي به توليدات مشترك فيلم و همكاري در عرض

نامه موافقت 1 مادهي سينمايي يكديگر )دو كشور( نيز در بند )ب( هافيلمنمايش 

فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري آفريقاي 

ي فيلم، توليد مشترك فيلم و نمايش هاهو توافق بر شركت در جشنوارجنوبي 

 1 مادهي سينمايي بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور در هافيلم

 هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسالميهاي همكارينامهموافقت
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بين دولت  ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريالنكا و همچنين

 وسني و هرزگوين قابل مالحظه است.جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ب

هاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري همكارينامه موافقت 13 مادهدر 

هاي متعاهد به كارگيري تالش خود اسالمي ايران و دولت فدرال نيجريه نيز طرف

ي فرهنگي، ملي و هاهاموال و گنجينرا براي جلوگيري و منع معامالت غير قانوني 

 اند.همعنوي يكديگر و احترام به قوانين حق تأليف دو كشور اعالم داشت

جانبه مالحظه هاي دو يا چندنامهموافقتتوان در بسياري از اين الزامات را مي

نمود كه به نظر ذكر اين تعداد در اين مقاله كافي به مقصود بوده است و بايد ديد 

 عمل چقدر به اين تعهدات پايبندي نشان داده شده است. عرصهدر 

 و اما قوانين و مقررات داخلي كه براي رعايت حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي

دهند. پيش از اين بخش مهمي از اين الزامات را تشكيل مي اند،هشد بينيپيش

مصنفان و ذكر شد كه در ايران مقرراتي عالوه بر قانون حمايت حقوق مؤلفان، 

نيز براي تضمين حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي  1331هنرمندان مصوب 

وجود دارد كه بسياري از اين مقررات براي حمايت از آثار خارجي هم نافذ 

ي پخش و هانتأسيس و فعاليت سازمانامه آييند. به عنوان مثال بر اساس باشمي

توانند به پخش و توزيع يلم ميي تخصصي پخش و توزيع فهانتوزيع فيلم، سازما

كه بر همين اساس رعايت  ش.( 1311)توكلي، ي غير ايراني نيز اقدام نمايند هافيلم

و ضوابط مربوط به حقوق مالكيت فكري و انعقاد قرارداد حقوقي  ايحرفهاصول 

الزامي بوده و براي تضمين اين اقدام  هانمعتبر با صاحبان فيلم براي اين سازما

، ستادي براي مبارزه با قاچاق محصوالت سمعي و بصري و 1313سال  نيز در

ي سينمايي ايراني و صاحبان حقوق سينمايي و هافيلمصيانت از حقوق مالكان 

ي خارجي مجاز جهت پيشگيري از اقدامات مجرمانه و جلوگيري هافيلميي ويديو
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ارائه ستاد،  مجاز تشكيل گرديد كه از جمله وظايف اين ي غيرهاه فيلماز عرض

 هاي سينماييربط براي كاهش سرقت فيلمراهكارهاي فني جديد توسط اصناف ذي

 ش.( 1311)توكلي،  .برشمرده شده است

مجازات اشخاصي كه در امور ه قانون نحو 1 مادهگونه كه بيان شد در همان

ند مقرراتي براي حمايت از آثار سمعي و نمايميسمعي و بصري فعاليت غير مجاز 

شده كه با توجه به اطالق  بينيپيشاثر سينمايي است  هانصري كه يكي از آب

د براي آثار سينمايي خارجي نيز كاربرد داشته باشد و اين بدان توانميآن، 

مورد  ،شوندآن آثار تكثير ميه مجوز پديدآورند كه بدون 5كه آثار خارجيمعناست 

از حداقل  هاحمايتاين ه دامنند كه گيرميي بسيار قانونگذار قرار هاحمايت

 ي فراتر است.المللبيني هاحمايت

ين مقررات داخلي براي اعالم لزوم رعايت حقوق خالقان آثار ترمهميكي از 

 1311)توكلي،  .يي استويديوي هاهنمايش برنامه صدور پرواننامه آيينسينمايي، 

يي اعم از سينمايي، ويديوعرضه و نمايش هرگونه برنامه  نامهآيينطبق اين  ش.(

مستلزم  ...ي ورزشي، آموزشي، علمي وهاههنري، داستاني، سريال، مستند در زمين

د كه بر اساس باشمينمايش از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ه اخذ پروان

ه يي )متقاضي دريافت پروانويديوي هاهيا مالك حقوقي برنام كنندهتهيهآن  2 ماده

واگذاري رسمي ه ـ اصل نام1 :نمايش بايده ي اخذ پروانيي( براويديونمايش 

 ؛ييويديوو مالك فيلم مبني بر عرضه و نمايش فيلم مذكور به طريق  كنندهتهيه

 ارائه نمايد.ي خارجي را هافيلميي براي ويديوـ اصل كپي  2

ي در اين زمينه به نظر المللبيناين الزام پيش از الحاق به معاهدات  بينيپيش

 سازي و اجراي اين معاهداتقدام حداكثري و يا يك گام مؤثر در زمينه فرهنگيك ا

مورد اعتراض يك  1313قابل توجه اين است كه اين الزام در سال ه د. نكتباشمي
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شركت كامپيوتري قرار گرفت و با طرح يك دعوا در ديوان عدالت اداري خواستار 

اينت با شرع و عدم الحاق ايران به به دليل مب نامهآييناين  2 ماده 3ابطال بند 

و نهايتاً خروج اين الزام از اختيارات وزير فرهنگ و  رايتكپيمعاهدات مربوط به 

 ارشاد اسالمي شد.

خود  33/11/13مورخ  133ه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شمار

 ضمن اخذ نظر فقهاي شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم مغايرت اين بند با

احكام اسالمي، با عنايت به الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 

و تعهد اعضاي كنوانسيون  1313تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي در سال 

مزبور به رعايت مقررات آن از جمله در جهت حمايت از مالكيت معنوي و حمايت 

)توكلي،  .ا قانون اعالم نموداز آثار هنرمندان كشورهاي عضو، عدم مغايرت آن را ب

 ش.( 1311

رعايت حقوق خالقان آثار سينمايي  زمينهين آرا در ترمهماين رأي يكي از 

ي براي المللبيني هانالحاق آتي به كنوانسيو زمينهخارجي و مبناي مهمي در 

 گردد.ميپديدآورندگان آثار سينمايي محسوب ه ريزي اصول حمايتي از كليپايه

آيد، لكن اين تكليف پيش از الحاق به برن يك اقدام مازاد به حساب مي چهاگر

صدور اين رأي و ابتناي آن بر عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري به 

حداقل در سطح اجرا اين حوزه را به  هانالحاق به ساير كنوانسيوه عنوان مقدم

بدل نموده است. از اين مقيدترين حوزه بر رعايت حقوق خالقان آثار خارجي م

واقعيت نيز نبايد چشم پوشيد كه به هر حال ايجاد اين تعهد پيش از الحاق، گر 

تر سينماگران ي مطلوب بوده و موجبات حضور آسانالمللبينچه از منظر تعامالت 

ي را فراهم و در نتيجه پذيرش جهاني آثار سينمايي المللبيندر مجامع و مسابقات 

ي متهم به المللبيننموده و حداقل براي حضورشان در مجامع  ايران را تسهيل
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ي هاهبراي شركت هنرمندان سينماي ايران در جشنوار كهايننقض حق نشده و يا 

شوند، اما نبايد از نظر دور داشت كه تحميل اين نمي قائلشرطي را فيلم، پيش

پخش  هايهاي سازمانتواند در بسياري از موارد اقدامات اقتصادي و فعاليتامر، مي

ها و مؤسسات بايست حقوق شركتفيلم را با محدوديت مواجه نمايد. در واقع، مي

نمايند و به دنبال پخش و توزيع گذاري ميپخش فيلم را كه در اين كار سرمايه

 هاي خارجي به طور قانونمند و با نظارت و مجوزهاي قانوني هستند در نظر داشت.فيلم

گردد و ميبر 1331به سال  ايران رايتكپيآخرين قانون  كهاينبا توجه به 

رساني اين قانون را الزم روزي بالمللبينهاي علم و تكنولوژي و مقررات پيشرفت

جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق ه نمود، از اين رو اليحمي

د كه آخرين مرتبط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به دولت پيشنهاد گردي

طرح در مجلس شوراي اسالمي  مادهمراحل تصويب را در هيأت دولت گذرانده و آ

انداز آتي اين حوزه را به د چشمتوانميمذكور ه د. بنابراين مروري بر اليحباشمي

 نمايش بگذارد.

در اين متن پيشنهادي، عالوه بر تعيين و شناسايي دقيق خالقان اثر سينمايي، 

وجود  1331قانون سال  22 مادهكه در ـ ين انتشار در ايران شرط حمايتي اول

به نحو ديگري بيان و قلمرو اجراي آن را بدين شرح تبيين شده است:  ـ داشت

ايران هستد يا اقامتگاه قانوني آنان در ايران است و ه آثار پديدآورندگاني كه تبع

بار اري كه براي اولينشوند و يا آثبار در ايران منتشر ميآثاري كه براي نخستين

، بدون توجه به تابعيت يا اندهدر كشور ديگري انتشار يافته و در ايران منتشر شد

متقابل و همچنين آثار ه اقامتگاه پديدآورندگان آن آثار به شرط رعايت معامل

ايران است ه تبع هانآ كنندگانتهيهيا يكي از  كنندهتهيهديداري كه ـ  شنيداري

د. گيرميد، مورد حمايت قانون مذكور قرار باشميقانوني او در ايران يا اقامتگاه 
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ايران در مورد آثار سينمايي  رايتكپيبدين ترتيب قلمرو اجرايي و حمايتي قانون 

اصالح شده و به نوعي گسترش يافته است. با توجه به توليد آثار فاخر سينمايي 

 توانالمللي ميهاي بينا و جشنوارهها در ساير كشورهتر آندر ايران و حضور پررنگ

اين موضوع را براي حضور مؤثر آثار سينمايي ايران در ديگر كشورها و حمايت 

ه شدقانوني از اين آثار و ضمانت اجراهاي قانوني براي تعقيب و احقاق حقوق نقض

 شودخالقان آثار، به فال نيك گرفت، اما آيا همه چيز در آن سوي مرزها خالصه مي

هايي را به د آسيبتوانميي المللبيني هاحمايتدر داخل كشور اين الزامات و و 

 كنيم.صنعت سينما وارد نمايد؟ پاسخ به اين پرسش را در سطور آتي بررسي مي

 

 هاها و فرصتچالش ،ي براي حمایت از آثار سينمایيالمللبينـ الزامات ب 

 الملليبينمقررات  ـ1

هاي سينمايي و كارهاي مرتبط با آن را برن، فعاليت كنوانسيون 2 ماده 1بند 

 نامهرايت ژنو، موافقتهاي كپيمورد حمايت قرار داده است. همچنين در كنوانسيون

حق مؤلف سازمان  معاهدهي تجاري حقوق مالكيت فكري و هاهراجع به جنب

ت. حمايت از آثار سينمايي پرداخته شده اسه جهاني مالكيت فكري نيز به مقول

ه اليح اخيراًلكن  ،ي نپيوسته استالمللبينتاكنون ايران به هيچ يك از معاهدات 

 هاي برن و رم به دولت تقديم و مراحلالحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون

 نمايد.بررسي و تصويب را سپري مي

 هاها و چالشفرصت ،يالمللبينالحاق ایران به معاهدات  ـ2

ناظر جمهوري اسالمي ايران در سازمان تجارت جهاني و  با توجه به عضويت

 احتمال عضويت كامل در آن سازمان از يكسو و از سوي ديگر با عنايت به پيشنهاد

ي برن و رم، حمايت از آثار سينمايي در ايران هاندولت براي الحاق به كنوانسيو
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هر يك از اين  پيوستن يك كشور به كهايناالجرا خواهد شد و با عنايت به الزم

، ساير كشورها را ملزم به رعايت و حمايت از حقوق پديدآورندگان هانكنوانسيو

خواهد  المللي از آثار سينمايي ايران فراهمنمايد، موجبات حمايت بينآن كشور مي

 از بلكه ،آورد نخواهد وارد يهنر و يادب آثار حوزه به يبيآس نيتركم تنها نهشد و 

 .بود خواهد صنعت نيا تيتقو موجبات

حد و حصر آثار سينمايي خارجي كه حاصل از نمايش بيه دغدغ كهاينضمن 

قابل  1كنوانسيون برن 11 مادهبا اخالق و نظم عمومي منافات دارند نيز با رعايت 

ها ا آنلذ ،نظم عمومي در صالحيت مقامات ملي قرار دارد» زيرا ،دباشميرفع 

 ت محدودكردن امكان سوء استفاده از حق انحصاريند تدابير ضروري را جهتوانمي

انداز حقوق خصوصي در چشمه بود كه هم غافلاين نكته  مقرر كنند. نبايد از

 )شاكري، .«شوند و حق مؤلف تخصيصي بر اصل كلي نيستحقوق عمومي تعريف مي

 ش.( 1311
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 گيرينتيجه

مستلزم رعايت بر اساس مقررات داخلي، پخش آثار سينمايي خارجي در ايران 

اساس  بر اين تكليف  كهاينفارغ از  است،حقوق پديدآورندگان آثار سينمايي 

پيوسته  هاي گذشته به آنانبشر يا ميثاقين كه ايران در سال جهاني حقوقه اعالمي

جهاني حقوق بشر ه اعالميماهيت بودن آورغير الزاماما  ،است، به وجود آمده باشد

د توانمي رايتكپيي اصلي هانبه كنوانسيوايران  ميعدم الحاق جمهوري اسالو 

 .ي پخش و توزيع فيلم بار نمايدهانفشار اقتصادي مضاعفي را بر سازما

 يهانسازمان تجارت جهاني يا كنوانسيوبه اقداماتي كه براي الحاق ايران به  نظر

ي للالمبينت به هر يك از معاهداكشور شرايط الحاق  ،برن و رم صورت پذيرفته

با توجه به اقبال جهاني به سينماي ايران، الحاق ايران به  گرديده است.تسهيل 

 اين صنعت را در پيش خواهد داشت.تقويت  اين معاهدات موجبات
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 هاوشتنپي

اعالميه جهاني حقوق بشر، هر كس حق دارد از منافع معنوي و مادي هر  21ماده  2طبق بند . 1

 محصول علمي، ادبي يا هنري كه خود پديدآورنده آن است، استفاده كند.

ميثاق حقوق مدني و سياسي، كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون  21 مادهبق . ط2

 استحقاق حمايت بالسويه را دارند.گونه تبعيض هيچ

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر المللبينميثاق  15 ماده. طبق 3

مندشدن از حمايت منافع معنوي و ج: بهره ؛ب... ؛شناسند: الف...كس را درموارد ذيل به رسميت مي

 ه مصنف )يا مخترع( آن است.مادي ناشي از هر گونه اثر علمي يا ادبي يا هنري ك

ميالدي به ميثاق حقوق  1211ميالدي به اعالميه جهاني حقوق بشر و در سال  1231در سال . ايران 3

 ميالدي به ميثاق حقوق مدني و سياسي پيوسته است. 1211اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در سال 

نمايند معي و بصري فعاليت غير مجاز ميقانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور س 1بر اساس ماده . 5

گونه عملي گردد كه موجب تضييع  ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هر 1311ـ مصوب 

حقوق صاحبان اثر از جمله تكثير بدون مجوز آثار مجاز شود حسب مورد عالوه بر مجازات جعل و 

ي است در صورت مطالبه صاحبان اثر پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مال

كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال خسارت وارده را جبران مي

 شود.محكوم مي

هاي كشورهاي عضو كنوانسيون برن: مقررات اين معاهده به هيچ صورت به حقوق حكومت 11ماده . 1

نتظامي در تجويز نظارت يا جلوگيري از گردش، عرضه و به معرض در به كارگيري تدابير قانوني يا ا

صالح داراي حق اجراي آن است، گذاشتن هر اثر يا توليد كه وفق تدابير اتخاذشده، مقام ذينمايش

 كند.اي وارد نميخدشه

 

 

 فهرست منابع
 .(ش. 1311) .هاي فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگياصول سياست

 (.م. 1231) .يه جهاني حقوق بشراعالم
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 .نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصوالت و خدمات سينمايي و سمعي و بصريآيين

 (.ش. 1313)

 (.ش. 1313) .هاي پخش و توزيع فيلمنامه تأسيس و فعاليت سازمانآيين

 (.ش. 1313) .نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصوالت سمعي و بصريآيين

 (.ش. 1312) .هاي ويديويينامه صدور پروانه نمايش برنامهآيين

. تهران: سازمان مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميش.(.  1311) توكلي، شهرام.

 .131-131، 511، 513، 333ص ص ،چاپ و انتشارات، چاپ سوم

. مجموعه نري در نظام حقوقي كنونيتعديل قلمرو حقوق مالكيت ادبي، هش.(.  1312شاكري، زهرا. )

مقاالت نخستين همايش حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، 

 .115-121 صص هنر و ارتباطات.

 (.ش. 1331) .قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

 .ان و دولت جمهوري آفريقاي جنوبينامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسالمي ايرقانون موافقت

 (.ش. 1312)

هاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت فدرال نامه همكاريقانون موافقت

 (.ش. 1315) .نيجريه

هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت نامه همكاريقانون موافقت

 (.ش. 1311) .ينجمهوري بوسني و هرزگو

هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت نامه همكاريقانون موافقت

 .(ش. 1313) .جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريالنكا

 (.ش. 1311) .ندينمايم مجاز ريغ يهاتيفعال يبصر و يسمع امور در كه ياشخاص مجازات نحوه قانون

 ش.(. 1211هاي پخش. )لمللي حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان فنوگرام و سازماناكنوانسيون بين
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 (..م 1111) .المللي حمايت از آثار ادبي و هنري )كنوانسيون برن(كنوانسيون بين

 (.م. 1252) .كنوانسيون جهاني حق مؤلف

 )كتاب اول( .اليحه حمايت از مالكيت فكري

 (.م. 1221) .رايت وايپومعاهده كپي

 (.م. 1223) .هاي تجاري حقوق مالكيت فكرينامه راجع به جنبهموافقت

 (.ش. 1312) .نامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت قطرموافقت

 (.م. 1211) .المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيميثاق بين

 (.م. 1211) .المللي حقوق مدني و سياسيميثاق بين

 

 

 یادداشت شناسه مؤلفان

كارشناس ارشد حقوق عمومي، مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و : الدن حيدري
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Exhibition of Foreign Cinematographic Works in Iranian Legal 

System 
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Abstract 
At the moment, the protection of domestic cinematographic works 

is subject to "Act for Protection of Authors, Composers and Artists 

Rights (Copyright Law) 1970". The fact is that despite this act does 

not protect foreign cinematographic works and Iran is not a member 

of the Berne Convention and therefore Cinematographic works 

belonged to the foreign authors are not supported in Iran territory 

(except in the case of a treaty between Iran and other countries), 

however, in practice and in some cases, protection of foreign 

cinematographic works in Iran legal system, is above the law. In this 

article, we intend -in addition to the review of legal system in respect 

of exhibition of foreign Cinematographic works in Iran and clarify of 

certain provisions- to respond to these questions; with regard to Iran's 

non-membership of the Berne Convention, Rome and other treaties 

such as the WIPO Copyright Treaty and TRIPS why and how the 

rights of the authors of foreign cinematographic works are protected in 

Iran? And if this protection is logical and desirable, based on the 

existing criteria? What is the impact upon the Iranian film industry? In 

the case of Iran's accession to the Berne Convention or the adoption of 

new legislation concerning copyright and related rights, what changes 

in the present status of the cinema industry in Iran will happen? 
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