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سازوکارهای مالکیت فکری در حمایت از مجریان آثار هنری با
تأکید بر قراردادهای کار
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3

علی مشهدی

چىیذٌ
سمیىٍ ي َذف :اظ خّٕٔ ٝؿبئّی و ٝزض ؾبَٞبی اذیط زض ذهٛل حٕبیت اظ حمٛق
ٔدطیبٖ آثبض ٙٞطی زض ٘ٓبْٞبی ٔسضٖ حمٛلی ُٔطح قسٔ ،ٜم ِٝٛزضج حمٛق ٔطتجٍ ثب
ٔبِىیت فىطی زض ضٚاثٍ َطفیٗ ضاثُ ٝوبض زض ایٗ حٛظ ٜاؾت.
ريش :ایٗ تحمیك اظ ٘ٓ٘ ٔٛطی ثٛز ،ٜضٚـ تحمیك ث ٝنٛضت تٛنیفی ـ تحّیّی
ٔیثبقس  ٚضٚـ خٕٕآٚضی اَالٖبت ث ٝنٛضت وتبثرب٘ٝای اؾت  ٚثب ٔطاخٗ ٝث ٝاؾٙبز،
وتت ٔ ٚمبالت نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
یافتٍَا :زض ایٗ ذهٛل ثب ٚخٛز اذتالف ٘ٓطٞبی فمٟی  ٚحمٛلی زض ٔٛضز حمٛق
ٔبِىیت فىطی ٕٞ ٚچٙیٗ لطاضزاز وبض وٙٔ ٝكأ اذتالف ٞط ز ٚتٗبضو یب ٘جٛز لٛاٖس زض
فم ٝثٛز ٜچبِفٞبیی ضا ایدبز وطز ٜاؾت .زض ذهٛل لطاضزاز وبض ثب ٟٔط تأییس قٛضای
ٔحتطْ ٍٟ٘جبٖ ثط الیح ٝزِٚت زض ؾبَ  1369تىّیف لب٘ٔ ٖٛعثٛض ضٚقٗ قس  ٚتب ث ٝأطٚظ
حبوٕیت زاضز .زض حٛظٔ ٜبِىیت فىطی ٘یع ثب ٚخٛز چبِفٞبی ٔصوٛض ،لٛا٘یٗ پیف اظ
 .1زا٘كدٛی زوتطی حمٛق ٖٕٔٛیٌ ،ط ٜٚحمٛقٚ ،احس ٘دفآثبز ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی٘ ،دفآثبز ،ایطاٖ.
ٌ .2ط ٜٚحمٛقٚ ،احس ٘دف آثبز ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی٘ ،دف آثبز ،ایطاٖ؛ اؾتبزیبضٌ ،ط ٜٚحمٛقٚ ،احس
یبؾٛج ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،یبؾٛج ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿؤ)َٚ
Email: dr.d.babaei1356@gmail.com
 .3زا٘كیبضٌ ،ط ٜٚحمٛق ٖٕٔٛی  ٚثیٗ إِّّی ،زا٘كٍب ٜلٓ ،لٓ ،ایطاٖ.
وًع ممالٍ :پػٞٚكی

تاریخ دریافت ممالٍ1395/12/15 :

تاریخ پذیزش ممالٍ1399/8/5 :
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ا٘مالة ٕٞ ٚچٙیٗ لٛا٘یٗ ٔهٛة ؾبَٞبی اذیط ث ٝحٛظٜٞبیی اظ حمٛق ٔبِىیت فىطی
ٚضٚز وطزٜا٘س.
مالحظات اخاللی :زض تٕبْ ٔطاحُ ٍ٘بضـ پػٞٚف حبيط ،يٕٗ ضٖبیت انبِت
ٔت ،ٖٛنسالت  ٚأب٘تساضی ضٖبیت قس ٜاؾت.
وتیجٍگیزی :زض لٛا٘یٗ زاذّی ایطاٖ تٟٙب لب٘٘ٛی و ٝثَٛ ٝض يٕٙی ث ٝحك
اخطاوٙٙسٌبٖ اقبض ٜزاضز ،لب٘ ٖٛتطخٕ ٚ ٝتىثیط وتت ٘ ٚكطیبت  ٚآثبض نٛتی ؾبَ 1352
ٔیثبقس و ٝزض ٔبز 3 ٜذٛز ٘ؿرٝثطزاضی یب يجٍ  ٚتىثیط آثبض نٛتی ضا ثس ٖٚاخبظٜ
نبحجبٖ حك یب تِٛیسوٙٙسٌبٖ ا٘حهبضی یب لبئٓٔمبْ آٖٞب ثطای فطٚـ ضا ٕٔ ٔٛٙزا٘ؿتٝ
اؾت .پؽ اظ تهٛیت لٛا٘یٗ ،حٕبیت زض لبِت لطاضزازٞب ٕٞچٙبٖ ازأ ٝزاضز .زضج قطٌ
ثٟطٜٚضی اظ حمٛق ٔبِىیت فىطی زض لطاضزازٞبی وبض اظ ِحبِ حمٛلی ٔٛخٔ ٚ ٝكطٔٚ
ثٛزِٚ ،ٜی ثب ذألٞبی زض ظٔی ٝٙحمٛق ٔدطثبٖ آثبض ٙٞطی ٔٛاخ ٝاؾت.

ياژگان ولیذی
ٔبِىیت فىطیٔ ،دطی ،آثبض ٙٞطی ،لطاضزاز وبض ،پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وبض
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ممذمٍ
ضٚاثٍ وبضٌط  ٚوبضفطٔب أطٚظ ٜث ٝحٛظٜٞبی ٔرتّفی اظ ظ٘سٌی آزٔی ضؾٛخ
وطز ٜاؾت .زض ذهٛل ٔدطیبٖ آثبض ٙٞطی ،أب ٔؿبئُ ثب تٛخ ٝث ٝحیُ ٝوبض ٚ
ترهم آ٘بٖ لسضی پیچیس ٜاؾت .اظ ؾٛیی لطاضزازٞبی وبض اِعأبتی ضا ثط وبضٌط ٚ
وبضفطٔب ثٙٗٔ ٝبی حمٛلی آٖ تحٕیُ ٔیٕ٘بیٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثب اِعأبت ٚ
اخجبضٞبی حمٛق ٔبِىیت فىطی ض ٚث ٝضٞ ٚؿتیٓ .زض ٘ٓبْ حمٛلی ایطاٖ پیٕبٖٞبی
زؾتٝخٕٗی وبض ٘یع ؤ ٝیتٛا٘س اظ ؾٛی اتحبزیٞٝبیی ٙٞطی ثط َطفیٗ ضاثُٝ
ٚخٛز آ٘ىٛٙٞ ٝظ زضن نحیحی اظ حمٛق ٔبِىیت فىطی ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚاثٍ وبض زض
خبٔٗ ٝؾٙتی ایطاٖ ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت ،أب أطٚظ ٜثب ٚخٛز تغییطات فطٍٙٞی ٚ
اختٕبٖی  ٚتغییط زض ٘ ٚ ٔٛضٚاثٍ وبض ایٗ ٔ ٟٓثیف اظ پیف ٕ٘ٛز یبثس .زض ایطاٖ ثب
ٚخٛز آ٘ىٖٕٛٙٔ ٝیتی زض ضاؾتبی حٕبیتٞبی ٔصوٛض ٚخٛز ٘ساقت ٚ ٝثطای حٕبیت
اظ حمٛق اقربل ٔعثٛض ٘یبظٔٙس زضج قط ٌٚحٕبیتی ٔبِىیت فىطی زض لطاضزازٞبی
فطزی  ٚخٕٗی وبض ٙٞطی ٞؿتیٓ ث ٝتجییٗ  ٚتكطیح اثٗبز ایٗ ٔؿأِ ٝاقبضٜ
ٔیٕ٘بییٓ.
اظ ٘ٓط ضٚـقٙبؾی ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝزاقت ٝثبقیٓ و ٝپػٞٚف حبيط اظ
٘ٓ٘ ٔٛطی ثٛز ،ٜضٚـ تحمیك ث ٝنٛضت تٛنیفی ـ تحّیّی ٔیثبقس  ٚضٚـ
خٕٕآٚضی اَالٖبت ث ٝنٛضت وتبثرب٘ٝای اؾت  ٚثب ٔطاخٗ ٝث ٝاؾٙبز زاذّی ٚ
ثیٗإِّّی ،وتت ٔ ٚمبالت نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
اظ ٘ٓط پیكی ٝٙتحمیك ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوٙیٓ و ٝزض اضتجبٌ ثب حمٛق
ٙٞطٔٙساٖ ٔدطی اثط ،چٙس ٔمبِ ٝث ٝنٛضت ٔحسٚز حمٛق ٔعثٛض ضا ٔٛضز ُٔبِٗٝ
لطاض زازٜا٘س .ثطای ٔثبَ ٔیتٛا٘یٓ ثٔ ٝمبِ ٝؾیسٔحٕسٟٔسی لجِٛی  ٚؾٗیس ٔحؿٙی

محمدحسه پاکسرشت ،داریوش بابایی ،علی مشهدی

تحٕیُ ٌطزز ،ظٔیٝٙؾبظ تحِٛی قٍطف زض ایٗ حٛظ ٜثٛز ٜاؾت .ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثب
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تحت ٖٛٙاٖ «حٕبیت اظ حمٛق ٔٗٛٙی ٙٞطٔٙساٖ ٔدطی اثط زض حمٛق ایطاٖ،
فطا٘ؿ ٚ ٝاؾٙبز ثیٗإِّّی» و ٝزض ؾبَ  1396زض ٔدّ ٝحمٛق ذهٛنی ث ٝچبح
ضؾیس ٜاؾت .اظ ٘ٓط ٘ٛیؿٙسٌبٖ ،ثب تٛخ ٝث ٝا٘ٗىبؼ قرهیت ٙٞطٔٙساٖ ٔدطی زض
اخطاٞبی ایكبٖ ،ایٗ ؾؤاَ ُٔطح اؾت و« ٝآیب ایكبٖ اظ حمٛق ٔٗٛٙی
ثطذٛضزاض٘س؟» لب٘ٔ ٖٛبِىیت فىطی فطا٘ؿ ،ٝثب اِٟبْ اظ لٛاٖس حمٛق ازثی ٙٞ ٚطی،
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

حك ٚالیت  ٚحك حطٔت ضا ثطای ٙٞطٔٙس ٔدطی پصیطفت ٝاؾت .ضٚی ٝلًبیی ٚ
زوتطیٗ حمٛلی ایٗ وكٛض ،ثطای تىٕیُ حٕبیت ،اظ ضاٜٞبی زیٍطی ٘یع ٔسز
خؿتٝا٘س .ثب تٛخ ٝثٖ ٝسْ تهطیح ٔت ٖٛلب٘٘ٛی ایطاٖ ،زضثبضٙٞ ٜطٔٙساٖ ٔدطی ٚ
حٕبیت اظ ٔٙبفٕ ٔٗٛٙی ایكبٖ ،الخطْ حٕبیت اظ ایٗ ٔٙبفٕ اظ ؾبیط ضاٜٞب قبیؿتٝ
 ٚثبیؿت ٝاؾت.
ٖال ٜٚثط ٔمبِ ٝفٛق زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٔیتٛا٘یٓ ثٔ ٝمبِ ٝحٕیس آیتی تحت ٖٛٙاٖ
«ٔبِىیت ٔٗٛٙی زض آثبض ٙٞطی ثب تأویس ثط ٙٞطٞبی تدؿٕی» و ٝزض ؾبَ 1388
زض فهّٙبٔ ٝپػٞٚف زض فطٙٞ ٚ ًٙٞط ث ٝچبح ضؾیس ٜاؾت ،اقبض ٜزاقت ٝثبقیٓ .اظ
٘ٓط ٘ٛیؿٙسٔ« ،ٜبِىیت ٔٗٛٙی» ٔدٕٖٝٛای اظ فٗبِیتٞبی شٙٞی ا٘ؿبٖ اؾت وٝ
اضظـ تدبضی زاضز .اظ آ٘دب و ٝأطٚظ ٜثب ٌؿتطـ اضتجبَبت ،آفطیٙف یه اثطٖٛ٘ ،ی
حطفٙٔ ٚ ٝجٕ وؿت زضآٔس ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ ،دٕ ٖٝٛلٛاٖس  ٚلٛا٘یٙی ثط ضٚاثٍ
ثیٗ نبحت اثط ٖ ٚطنٝوٙٙس ٜآٖ ٘ ٚیع حىٔٛت ،حبوٓ اؾتٔ .بِىیت ٔٗٛٙی زض
یه تمؿیٓثٙسی وّی ث ٝز ٚثرف «ٔبِىیتٞبی ازثی ٙٞ ٚطی» ٔ« ٚبِىیتٞبی
نٗٙتی» تمؿیٓ ٔیقٛز .زض ثرف ا ،َٚث ٝزِیُ اذتالف زیسٌبٜٞبیی ٖٕستبً
التهبزی ،ایطاٖ ٛٙٞظ ث ٝلطاضزازٞبی خٟب٘ی ٔطث٘ َٝٛپیٛؾت ،ٝأب زض ثرف ز،ْٚ
ایطاٖ ث ٝوٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ ّٔحك ٌطزیس ٜاؾتٞ .ط پسیسآٚض٘س ،ٜزاضای ز ٚحك
اؾت1 :ـ حك ٔبزی؛ 2ـ حك ٔٗٛٙی .ثطای حطاؾت اظ ایٗ حمٛق  ٚزض خٟت حفّ
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ٔٙبفٕ پسیسآٚض٘سٌبٖ ،قبیؿت ٝاؾت زِٚت السأبتی ضا زض ؾ ٝثرف لًبیی ،اخطایی
 ٚتمٙیٙی ث ُٕٖ ٝآٚضزٞ .سف اظ ا٘تكبض ایٗ ٔمبِ ،ٝآٌبٞی  ٚزؾتیبثی پسیس
آٚض٘سٌبٖ اثط ث ٝایٗ چكٓا٘ساظ وّی اؾت و ٝپؽ اظ ذّك یه اثط چ ٔٛ٘ ٝحمٛق
ٔبزی ٛٙٗٔ ٚی ثطای آ٘بٖ تحمك ٔییبثس؟
زض پػٞٚفٞبی ا٘دبْقس ،ٜثیكتط تأویس ثط ذألٞبی لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ٔٛخٛز
ٔیثبقس  ٚتٛخ ٝذبنی ث ٝتٛإ٘ٙسی حٛظ ٜلطاضزازٞب زض حُ  ٚفهُ ذألٞبی ٔعثٛض
قس ٜاؾت .زض پػٞٚف حبيط ٔب ٘یع ث ٝز٘جبَ اثعاضٞبی ضفٕ ذألٞبی ٔعثٛض زض حٛظٜ

الف ـ مفًُمضىاسی مالىیت فىزی
ٔٛئ ٔٛبِىیت فىطی زض حمٛق ایطاٖ  ٚوكٛضٞبی ذبضخی ثحث تبظٜای ٘یؿت
ٔ ٚست ٔسیسی اؾت وٛٔ ٝي ٔٛثحث حمٛلسا٘بٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .تٗبضیف زض
حٛظ ّْٖٛ ٜا٘ؿب٘ی ثب ایطازٞبیی ض ٚث ٝضٚؾت .اظ ایٗ ضٕٔ ٚىٗ اؾت اذتالف
٘ٓطٞبیی ثیٗ حمٛلسا٘بٖ زض ذهٛل ٞط تٗطیف ٚخٛز زاقت ٝثبقس .اظ ایٗ ض ٚثٝ
ثبٚض ٍ٘بض٘س ٜث ٝغیط اظ تٗطیف ثٟتط اؾت ثٔ ٝفْٟٛؾبظی پطزاذت ٝقٛز .پؽ ثبیس اظ
ظٚایبی ٔرتّف ث ٝتٗطیف ٍ٘طیؿت ٝقٛز .زض تٗطیف ٘بْط ثٛٔ ٝي ٔٛحمٛق فىطی
ٔیتٛاٖ ٌفت ٔمهٛز اظ آٖ حمٛلی اؾت و ٝزض افىبض خسیس زض ٔٛيٖٛبت غیط
ٔحؿٛؾی ٘بقی اظ تالـٞبی ٔٗطفتی یبفت ٔیقٛز.
ثطذی اظ ٔترههبٖ حمٛق ٔبِىیت فىطی ٘یع ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝاضائ ٝتٗطیف
زلیك اظ ٔبِىیت ٔٗٛٙی ٘بٕٔىٗ اؾت ،ظیطا اظ یىؿٔ ٛهبزیك ٔبِىیت فىطی چٙبٖ
ٔتٌ٘ٛ ٚ ٔٛٙبٌ ٖٛاؾت و ٝاضائ ٝتٗطیف ٚاحس و ٝثتٛا٘س  ٕٝٞآٖٞب ضا پٛقف زٞس،
زقٛاض اؾتٔ ،ثالً زض ٘ٓبْ حبوٓ ثط ٔبِىیت ازثی ٙٞ ٚطی ثٙب ثط ٔجٙبی قرهیت،

محمدحسه پاکسرشت ،داریوش بابایی ،علی مشهدی
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تٛخ ٝظیبزی ث ٝقرهیت پسیسآٚض٘س ٚ ٜحمٛق آٖ ٔیقٛز ،أب زض حك اذتطأ ٚ
زیٍط ٔهبزیك ٔبِىیت نٗٙتی ،ثیكتط ث ٝاثٗبز  ٚفٛایس التهبزی حبنُ اظ اذتطأ ٚ
ثٟطٜثطزاضی اظ آٖ تٛخٔ ٝیقٛز  ٚحك اذاللی خبیٍب ٜچٙسا٘ی ٘ساضز( .حىٕتٙیب،
 1387ـ).
ثٙبثطایٗ ٖٛٙاٖ «ٔبِىیت ٔٗٛٙی» ث ٝنٛضت ٔؿتمُ  ٚثس ٖٚشوط ٔهبزیك زض
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٔت ٖٛلب٘٘ٛی ٘ٛقتٚ ٝخٛز ٘ساضز تب تالـ زض زؾتیبثی ث ٝتٗطیف آٖ زاضای فبیسٜ
حمٛلی ثبقس  ٚثتٛاٖ آٖ ضا ثط ٔهبزیك تُجیك زاز  ٚاٌط ایٗ انُالح زض ٘بٍٔصاضی
ثطذی ٟ٘بزٞبی ثیٗإِّّی ث ٝوبض ضفت ٝثبقس یب ٘بْ یه ؾبظٔبٖ اؾت  ٚیب ٔهبزیك
آٖ ث ٝذٛثی ضٚقٗ اؾتٔ .بِىیت فىطی ثٙٗٔ ٝبی تؿٍّ  ٚحك ثط ثطذٛضزاضی اظ
آثبض ٘بقی اظ فٗبِیتٞب  ٚتطٚاـٞبی ٘بقی اظ فىط ا٘ؿبٖ زض ظٔیٞٝٙبیٙٞ ،طی،
ازثیّٕٖ ،ی ،فطٍٙٞی ٔ ...ٚیثبقس .پؽ ایٗ حك ٔب٘ٙس تٕبْ حمٛق ٔبِىب٘ ٝثبیس ثٝ
ضؾٕیت قٙبذت ٝقٛز  ٚزض تٗطیف ٔبِىیت فىطی ثبیس ث ٝایٗ ٔ٘ ٟٓیع تٛخ ٝزاقت.
ثب ایٗ حبَ ،تالـ ثطای زؾتیبثی ث ٝتٗطیف ٘ ٚمى  ٚاثطاْ تٗطیفٞبی اضائ ٝقس ٜتب
حسٚز ظیبزی ٔب ضا ثب اثٗبز ٔبِىیت فىطی آقٙب ٔیوٙس  ٚظٔی ٝٙضا ثطای قٙبذت
ٔبٞیت  ٚاحىبْ ٔتطتت ثطآٖ  ٚقٙبذت ٘ٓبْٞبی حمٛلی ٕٛٞاض ٔیوٙس.
زض یه تٗطیف پیكٟٙبزی و ٝاظ ؾٛی یىی اظ ا٘سیكٕٙساٖ اضائ ٝقس ٜاؾت،
ٔیتٛاٖ ٌفت «ٔبِىیت فىطی یب ٕٞبٖ ٔبِىیت ٔٗٛٙی ٔدٕٖٝٛای اظ أتیبظٞب،
ٔه٘ٛیتٞب  ٚتٛا٘بییٞبیی اؾت و ٝپسیسآٚض٘س ٜآفطیٙف فىطی زضثبض ٜأطی غیط
ٔبزی  ٚغیط ّٕٔٛؼ زاضز ».ایٗ تٗطیف ٞط ز ٚخٙج ٝغیط ٔبزی  ٚغیط ّٕٔٛؼ
ٔبِىیت ضا زض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾت  ٚاظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ أتیبظٔ ،ه٘ٛیت  ٚیب تٛا٘بیی یبز
ٔیوٙس .ایٗ ٔفبٞیٓ زض حمٛق ٔٗب٘ی  ٚآثبض ٔتفبٚتی زاض٘س و ٝث ٝخبی ذٛز اظ آٖ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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1ـ مباوی مالىیت فىزی
ٔجب٘ی ٘ٓطی اٖتجبض ٔبِىیت فىطی  ٚث ٝتجٕ آٖ ٘ٓبْٞبی حمٛلی حبوٓ ثط
ٔبِىیت فىطی زاضای تفبٚت ٖٕیك اؾت ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝث ٝزقٛاضی ٔیتٛاٖ
تٗطیفی اضائ ٝزاز تب ثط اؾبؼ ٔ ٕٝٞجب٘ی زضؾت تّمی ٌطززٔ ،ثالً ٘ٓبْ حمٛلی
ضٔٚی ـ غضٔٗ ثیكتط ثط اؾبؼ ٔجب٘ی حمٛلی حمٛق َجیٗی  ٚاذاللی اؾتٛاض اؾت،
زض ٘تید ٝزض آٖ ،حمٛق ٔٗٛٙی  ٚاذاللی خبیٍبٚ ٜیػٜای زاضز ،زض حبِی وٓ٘ ٝبْ
حمٛلی آٔطیىب ثط ٔجٙبی «ٔٙفٗتٌطایی» اؾتٛاض اؾت  ٚثیكتط ث ٝآثبض التهبزی
(خٗفطظاز 1385 ،ٜـ).
ٔبِىیت فىطی ضا ٔیتٛاٖ ثط زٔ ٚجٙبی حمٛق َجیٗی  ٚحمٛق اذاللی ٚ
ٕٞچٙیٗ ثط ٔجٙبی ٔٙفٗتٍطایی تٗطیف وطز .حمٛق َجیٗی حمٛلی اؾت و ٝثٝ
ٖمُ  ٚذطز ا٘ؿبٖ زض تٗطیفٞب ضخٔ ٔٛیوٙس ٔ ٚجٙب ٕٞیٗ أط اؾت .زض ٚالٕ زض
نٛضتی وٖ ٝمُ  ٚذطز آزٔی چیعی ضا لجیح ثكٕبضز  ٚیب أطی ضا ذٛة ثسا٘س زض
ٖبِٓ حمٛق ٘یع زاضای اٖتجبض اؾت .ثط َجك تئٛضی حمٛق َجیٗی حمٛق ٔبِىیت
فىطی ثبیس ثط اؾبؼ حمٛق َجیٗی تٛخی ٝقٛز .ثٖ ٝجبضت زیٍط ا٘ؿبٖ ،اظ آٖ خٟت
و ٝا٘ؿبٖ اؾت  ٚپسیسآٚض٘س ٜآثبض ٔٛيٌ ٔٛفتٍ ٛاؾت ثبیس نبحت اذتیبض تّمی
ٌطزیس ٚ ٜزیٍطاٖ ٘جبیس ٔدبظ ث ٝتٗطو  ٚتدبٚظ ث ٝحمٛق ا ٚق٘ٛس .تٟٙب ثبیس ا ٚحك
ثٟطٜثطزاضی اظ اثط ضا زاقت ٝثبقس ٞ ٚیچ وؽ ٘جبیس ثس ٖٚضيبیتف اظ آٖ ثٟطٜثطزاضی
وٙس .نبحت حكثٛزٖ پسیسآٚض٘س ٜاثط اظ ِٛاظْ ا٘ؿبٖثٛزٖ ایكبٖ اؾت .ث ٝاٖتمبز
َطفساضاٖ ایٗ ٘ٓطی ،ٝحمٛق ٔبِىیت فىطی ٕٞب٘ٙس وّیٔ ٝهبزیك حمٛق َجیٗی اظ
زیطثبظ ٚخٛز زاقتِٚ ،ٝی ثكط ث ٝتسضیح ث ٝآٖ ٚالف قس ٜاؾت( .حىٕتٙیب1387 ،
ـ).
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قٙبؾبیی ٔبِىیت فىطی  ٚتأثیط آٖ ثط ٘ٛآٚضی  ٚپیكطفت ّٖ ْٛتٛخ ٝزاضز.
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حبَ اٌط ثرٛاٞیٓ ثط ٔجٙبی حمٛق َجیٗی  ٚاذاللیٔ ،بِىیت فىطی یب ٔهبزیك
آٖ ٔب٘ٙس حك ٔؤِف ضا تٗطیف وٙیٓ ،تٗطیف ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای اضائ ٝقٛز و٘ ٝكبٖ
زٙٞسٔ ٜجٙبی اٖتجبض ثبقس  ٚاٌط ثرٛاٞیٓ ٔبِىیت فىطی ضا ثط ٔجٙبی ٔٙفٗتٌطایی
تٗطیف وٙیٓ ،ثبیس ثط ٘تبیح  ٚفٛایس قٙبؾبیی ٔبِىیت فىطی زؾت ثٍصاضیٓ .ث ٝزیٍط
ؾرٗ ،زض ٔجٙبی حمٛق َجیٗی ،ثط وبض  ٚاظ خّٕ ٝوبض فىطی تأویس ٔیقٛز ،أب زض
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٔجٙبی ٔٙفٗتٌطایب٘ ٝثط اٞساف ٘ ٚتبیح حبنُ اظ اٖتجبض ٔبِىیت فىطی وٕٞ ٝبٖ
اٍ٘یع ٜایدبز فٗبِیت ثٛز ،ٜتأویس ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ضٚقٗ اؾت اضائ ٝتٗطیفی وٞ ٝط
زٔ ٚجٙب ضا پٛقف زٞس ،ثؿیبض زقٛاض یب غیط ٕٔىٗ اؾت( .حىٕتٙیب 1388 ،ـ).
ثحث ٔجب٘ی زض فّؿف ٝحمٛق ضاخٕ ث ٝاؾبؼ  ٚخٞٛط ٜلبٖسَ ٚ ٜجیٗت آٖ
اؾت .حمٛلسا٘بٖ ٌفتٝا٘س ؤ ٝطاز اظ ٔجٙبی حمٛق ،پبی ٚ ٝزِیُ ٘یطٚیی اؾت وٝ
آٖ لٛاٖس زض خبٔٗ ٝزاض٘س .ثسیٟیتطیٗ ٔجٙبیی و ٝاظ حمٛق زاضیٓ ایٗ اؾت وٝ
ضٖبیت لٛاٖس آٖ اخجبضی اؾت  ٚایدبز اِعاْ ٔیوٙس .پیساوطزٖ ٔجب٘ی ثطای حمٛق
ٔبِىیت فىطی وبضی ثؽ زقٛاض اؾت .ثطذی ٔٗتمس٘س حمٛق فىطی نبحجبٖ آثبض اظ
حسٚز ؾ ٝلطٖ پیف ثب قٙبؾبیی لٛا٘یٗ آٖ زض حمٛق ٔٛي ٖٝٛزض ٔ 1907یالزی
زض وكٛض اٍّ٘یؽ آغبظ قس ،أب ثبیس زا٘ؿت ؤ ٝبِىیت ٔٗٛٙی زض َ َٛتبضید،
زاضای تحٛالت ٖٕیك ثٛز ٜاؾت ،اٌط زض ثطٝٞای اظ تبضید ث ٝوبض تِٛیسی یب
قرهیت  ٚحمٛق پسیسآٚض٘س ٜتٛخٔ ٝیقس ٜاؾت ،أطٚظ ٔبِىیت فىطی ٔبٞیت
ؾیبؾی ٘یع پیسا وطز ٚ ٜحٛظٜای ضا قبُٔ ٔیقٛز و ٝزِٚت ٟ٘ ٚبزٞبی ٔس٘ی ٔب٘ٙس
ٌط ٜٚوتبةزاضأٖ ،ؤؾؿبت آٔٛظقیٔ ،ؤؾؿبت ذسٔبت ایٙتط٘تی ،ؾبظٔبٖٞبی
ٔحیٍ ظیؿت  ٚزیٍطاٖ ٘یع تالـ ٔیوٙٙس لٛاٖس آٖ ضا ثب اٞساف ذٛز ٕٞبًٙٞ
وٙٙس .ضٚقٗ اؾت اضائ ٝتٗطیفی و ٝثتٛا٘س  ٕٝٞذٛاؾتٞٝب  ٚحمٛق ٌطٜٞٚبی فٛق ضا
پٛقف زٙٞس ،ثؿیبض ثٗیس اؾت( .الجبِی زضذكبٖ 1386 ,ـ).
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ٔبزٔ 15 ٜیثبق ثیٗإِّّی حمٛق التهبزی ،اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔمطض وطزٜ
اؾت و ٝوكٛضٞبی َطف ٔیثبق أٛضی ٔب٘ٙس ثٟطٜٙٔسی  ٚحٕبیت اظ حمٛق ٔبزی
ٛٙٗٔ ٚی ٔهٙفبٖ ٔ ٚؤِفبٖ ضا ث ٝضؾٕیت ذٛاٙٞس قٙبذت .ثٙبثطایٗ ٘ؿُ ؾْٛ
حمٛق ثكط ثب تأویس ثط حمٛق افطاز 1حمٛلی ٔب٘ٙس ،حك ثط تٛؾٗ ٝضا ثطای
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾٗ ٝلبئُ اؾت .تٕبْ تٛؾٗٞٝبی التهبزی اظ خّٕ ٝتٛؾٗ ٝزض
ثرف ٔبِىیت فىطی زض ؾبی ٝا٘مالة نٗٙتی ثبیس زض ذسٔت ا٘ؿبٖ ثٝوبض ٌطفتٝ
ق٘ٛس؛ ٘ ٝا٘ؿبٖ زض ذسٔت تٛؾٗٞ ٚ ٝسف اظ تٛؾٗ ،ٝزؾتطؾی ث ٝتٕبْ حمٛق
ا٘ؿبٖٞب ٔهطفوٙٙس ٜزٜٞب ٔحه َٛزض ضٚظا٘س و ٝثط تٕبٔی ایٗ ٔحهٛالت حمٛق
ٔبِىیتی ثٔ ٝف ْٟٛذبل حمٛق ٔهطفوٙٙس ٜلبثُ تهٛض اؾت.
حٕبیت اظ حمٛق ٔبِىیت فىطی زض ٔمطضات وبض ٖال ٜٚثط ؾىٛت  ٚاخٕبَ لبٖ٘ٛ
ّٔی ٔب زض ایٗ ظٔیٗٔ ٝٙبٞسات  ٚوٛٙا٘ؿیٖٞٛبی ثیٗإِّّی اظ خّٕٗٔ ٝبٞسٜٞبی
ثطٖ ،پبضیؽ  ٚتطیپؽ ٘یع اظ پطزاذتٗ ث ٝاحىبْ ایٗ آثبض غبفُ ٔب٘سٜا٘س  ٚزض ٞیچ
یه اظ آٖٞب حتی اقبضٜای ٌصضا ث ٝایٗ آثبض ٘كس ٜاؾت  ٚفمٍ زض لٛا٘یٗ ّٔی
وكٛضٞب قبٞس تهٛیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتی ذبل ٘ؿجت ث ٝایٌٗ ٝ٘ٛآثبض ٞؿتیٓ.
(نفبیی 1395 ،ـ).
وكٛض اٍّ٘ؿتبٖ اِٚیٗ وكٛضی اؾت ؤ ٝمطضات حٕبیتی اظ آثبض ازثی ٙٞ ٚطی
ضا تسٚیٗ ٕ٘ٛز٘ .رؿتیٗ لب٘ ٖٛحك ٔؤِف ایٗ وكٛض لبّ٘ٔ ٖٛى ٝآٖ 2ثٛز و ٝزض
ؾبَ  1710ث ٝتهٛیت ضؾیس ،أب ٘رؿتیٗثبضی و ٝلبٍ٘٘ٛصاض اٍّ٘یؿی آثبض
اؾترسأی ضا ٔٛضز حٕبیت لطاضزاز زض ؾبَ  1911ثٛز .زض ثٙس ٔ 1بز 5 ٜلبٖ٘ٛ
ٔصوٛض آثبض ؾفبضقی  ٚآثبض اؾترسأی ثَٛ ٝض ٔدعا زض لؿٕتٞبی (ٛٔ )b( ٚ )aضز
اقبضٚ ٜالٕ قس ٜثٛز٘س .وكٛض آٔطیىب ٘یع ٘رؿتیٗثبض زض لب٘ ٖٛحك ٔؤِف ٔهٛة
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تٗطیف قس ٜثكطی اؾت( .ضإٙٞبی ٔیب٘دیٌطی ).ْ 2019 ،زض خبٔٗ ٝأطٚظ
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 1976آٔطیىب ٔف Work Made for Hire ْٟٛضا آٚضز ٚ ٜزض شیُ آٖ ث ٝز ٚزؾتٝ
آثبض اؾترسأی  ٚآثبض ؾفبضقی اقبض ٜوطز ٜاؾت .ان َٛحك ٘كط ،ایٗ لبٖ٘ٛ
خبیٍعیٗ لب٘ٔ 1909 ٖٛیثبقس و ٝزض آٖ ث ٝآثبض ؾفبضقی اقبضٜای ٘كس ٜثٛز.
(وّی).ْ 2012 ،
زض لب٘ ٖٛحك ٔؤِفٔ ٝهٛة  1961آٔطیىب ٘یع ث ٝخبی ٖجبضت « Work Made
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

 »for Hireاظ ٖجبضت َٛال٘یتط شیُ اؾتفبز ٜقس ٜثٛز'Works created by an « :

».employee within the regular stop of his employment
زض لب٘ٔ 11 ٖٛبضؼ  1957فطا٘ؿ ٝو ٝزض  3غٚالی ٛٔ 1985ضز انالح ٚ
ثبظثیٙی لطاض ٌطفت ،ٝآثبض اخبضٜای (ٛٔ )Work Made for Hireضز حٕبیت لبٍ٘٘ٛصاض
ٚالٕ قس٘س ،أب زض لب٘ ٖٛوپیضایت ٔهٛة  1992ثٛز و ٝآثبض اؾترسأی ٘یع ثٝ
َٛض ٔؿتمُ  ٚذبل تحت حٕبیت لطاض ٌطفتٙس ،اِجت ٝلجُ اظ آٖ زض وكٛض فطا٘ؿٝ
لٛا٘یٙی خٟت حٕبیت اظ ٔبِىیت فىطی ٚيٕ قس ٜثٛز ،اظ خّٕ ٝلٛا٘یٗ ٔهٛة
ؾبَٞبی ٔ .1973 ٚ 1971 ،1777 ،1744یثبیؿت ذبَط٘كبٖ وطز وٞ ٝیچ یه
اظ اؾٙبز ُٔٙمٝای  ٚوٛٙا٘ؿیٖٞٛب ٛٔ ٚافمت٘بٔٞٝبی ثیٗإِّّی ٔمطضات ذبنی زض
ٔٛضز آثبض اؾترسأی ُٔطح ٘ىطزٜا٘س ).ْ 2001( Goldstein .زض لب٘ ٖٛوپیضایت
ؾبیط وكٛضٞب ٕٞ ٓٞبُ٘ٛض و ٝشوط آٖ زض اثتسای ایٗ ٔجحث ضفتٔ ٝمطضات ضاخٕ ثٝ
آثبض ٘بقی اظ اؾترساْ ثیكی ٝٙچٙسا٘ی ٘ساضز.
زض لب٘ ٖٛحٕبیت حمٛق ٔؤِفبٖ ٔ ٚهٙفبٖ ٙٞ ٚطٔٙساٖ ٔهٛة ؾبَ ،1368
لبٍ٘٘ٛصاضی ضاخٕ ث ٝاثط اؾترسأی ثب اثط ؾفبضقی  ٚاثط اؾترسأی ثَٛ ٝض ذبل،
ایٗ ٖجبضت ضا ث ٝوبض ثطز ٚ ٜزض ٔبز 13 ٜآٚضز ٜاؾتٕب :حمٛق ٔبزی اثطٞبیی و ٝزض
٘تید ٝؾفبضقی پسیس ٔیآیس تب ؾی ؾبَ اظ تبضید پسیسآٔسٖ اثط ٔتّٗك ث ٝؾفبضـ
زٙٞس ٜاؾتٍٔ ،ط آ٘ى ٝثطای ٔست وٓتط تٛافك قس ٜثبقس.
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زض لب٘ ٖٛحٕبیت اظ پسیسآٚض٘سٌبٖ ثط٘بٔٞٝبی ضایب٘ٝای ٔهٛة ؾبَ 1379
لبٍ٘٘ٛصاض زض تمؿیٓثٙسی زٌٚب٘ ٝزض ٔبز 6 ٜآٚضز ٜاؾت :پسیسآٚضزٖ ٘طْافعاضٞب
ٕٔىٗ اؾت ٘بقی اظ اؾترساْ  ٚیب لطاضزاز ثبقس ،زض ایٗ نٛضت:
ـ ثبیس ٘بْ پسیسآٚض٘س ،ٜتٛؾٍ ٔتمبيی ثجتٞب ثٔ ٝطاخٕ یبزقس ٜزض ایٗ لبٖ٘ٛ
ثٛٓٙٔ ٝض نسٚض ٌٛاٞی ثجتٞب ،اٖالْ قٛز.
ـ اٌط ٞسف اظ اؾترساْ یب ا٘ٗمبز لطاضزاز ،پسیسآٚضزٖ ٘طْافعاض ٔٛضز ٘ٓط ثٛزٚ ٜ
یب پسیسآٚضزٖ آٖ خعء ٔٛي ٔٛلطاضزاز ثبقس ،حمٛق ٔبزی ٔطث ٚ ٌٛحك تغییط ٚ
نٛضت زیٍطی پیفثیٙی قس ٜثبقس.
2ـ تحًل لزارداد در حیطٍ حمًق وار (اس لزارداد فزدی تا پیمان
دستٍجمؼی وار)
زض ذهٛل لطاضزاز وبض زض ٘ٓبْ حمٛلی ایطاٖ تٗطیف نطیحی ٚخٛز ٘ساضز ،أب
ٔبز 7 ٜلب٘ ٖٛوبض آٖ ضا ٖمس غیط تكطیفبتی تّمی وطز ٚ ٜؾرٗ اظ قفبٞیثٛزٖ آٖ
آٚضز ٜاؾت .ثب ٚخٛز تٗییٗ تٗساز ظیبزی اظ قطایٍ تٛؾٍ لبٍ٘٘ٛصاض ،ثبظ  ٓٞایدبة
 ٚلج َٛثیٗ َطفیٗ نٛضت ٔیٌیطز  ٚذٛز لبٍ٘٘ٛصاض ٘یع زض ٔبز 7 ٜلب٘ ٖٛوبض
نحجت اظ لطاضزاز وبض ثٔ ٝیبٖ آٚضز ٜاؾت .قبیس ثٟتطیٗ ٔالن زض تٗطیف لطاضزاز
وبض ٕٞبٖ ٔالن لب٘٘ٛی زض لب٘ ٖٛوبض ثبقس.
اِجت ٝثبیس زض ٘ٓط زاقت و ٝتٟٗس حمٛلی وبض وطزٖ ثطای زیٍطی يطٚضتبً ٘بقی
اظ یه لطاضزاز ٘یؿت ،چٙیٗ اِعأی ٔیتٛا٘س ٘بقی اظ یه ٔٛلٗیت ذب٘ٛازٌیٔ ،ب٘ٙس
تىّیف ثٔ ٝؿبٖست ٔیبٖ ظٚجٞب ،یب ْٚیفٔ ٝطالجت  ٚتطثیت وٛزوبٖ  ...ٚثبقس.
ضاثُ ٝوبض نطف ٘ٓط اظ ٔبٞیتف تٟٙب  ٚتٟٙب زض نٛضتی ٔیتٛا٘س زاضای ٘یطٚی
حمٛلی ثبقس و ٝتحت ِٛای ٖبُٔ ؾٔٛی ؤ ٝتًٕٗ ٘یطٚی اِعاْآٚض ثطای آٖ اؾت
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ثٙب قس ٜثبقس .ایٗ اِعاْ زض تٕبْ لطاضزازٞب اٖتجبض زاضز ،ظیطا حتی زض ٔٛاضزی  ٓٞوٝ
زض لب٘ٔ ٖٛمطض ٘كس ٜایٗ اِعاْ زض ٔٗطو اذتیبض تفؿیط لطاض ٔیٌیطز .لطاضزاز وبض
چٙیٗ ٔبٞیتی زاضز ٕ٘ ٚیتٛاٖ آٖ ضا ثس ٖٚچٙیٗ ٔبٞیتی قٙبؾبیی  ٚتفؿیط وطز.
(ظضوالْ 1389 ،ـ).
أب پیٕبٖ خٕٗی اظ ٘ٓط ضاثُ ٝثیٗ وبضٌطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٚؾیّٕٞ ٝىبضی ث ٝحؿبة آیس .زض لطاضزاز فطزی وبض ،تأٔیٗ ایٗ ٕٞىبضی غیط
ٕٔىٗ ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ،ظیطا ٕٞبُ٘ٛض ؤ ٝیزا٘یٓ ،ضاثُ ٝوبضٌط ثب وبضفطٔب یه
ضاثُ ٝتجٗیتی اؾت  ٚوبضٌط ّٔعْ ث ٝتجٗیت اظ وبضفطٔبؾت .پؽ زض چٙیٗ ضاثُٝای
ٕ٘یتٛاٖ ٕٞىبضی ثیٗ وبضٌط  ٚوبضفطٔب ضا تهٛض وطز ،أب ٍٙٞبٔی و ٝث ٝخبی یه
٘فط وبضٌط ،ؾبظٔبٖٞبی وبضٌطی َطف ٔصاوط ٜلطاض ٔیٌیط٘س تب ا٘ساظٞبی ثیٗ
َطفیٗ تٗبزَ ثطلطاض ٔیقٛز  ٚزض ایٗ نٛضت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝپبیٖٛ٘ ٝی ٕٞىبضی
ضیرت ٝقس ٜاؾت( .نبثطی ا٘هبضی 1381 ،ـ).
ٖال ٜٚثط ایٗ َطفیٗ ضاثُ ٝوبض ٚلتی ثٔ ٝصاوطٔ ٜیپطزاظ٘س ایٗ ٘ىت ٝضٚقٗ
ٔیقٛز و ٝاذتالف ثیٗ ایٗ ز ٚزؾت ٝآٖ لسضٞب ٖٕیك ٘یؿت و ٝلبثُ انالح اظ
َطیك ٔصاوط٘ ٜجبقس .پیٕبٖ خٕٗی ضا ٜتٛافك ضا ثبظ ٔیٌصاضز ،زض حبِی ؤ ٝثالً
اٖتهبة پبیب٘ی خع تؿّیٓ َطف يٗیفتط زض ثطاثط َطف زیٍط ٘ساضز.
ثب ایٗ ٚخٛز ٘ٓط وبضٌطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ زض ٔٛضز پیٕبٖ خٕٗی یىٛٙاذت ٘یؿت
ٞ ٚط وساْ ثٙبثط زالیّی ثب آٖ ٔٛافك  ٚیب ٔربِفٙس .اظ ٘ٓط وبضفطٔبیبٖ ثبیس ٌفت وٝ
ا٘ٗمبز پیٕبٖ خٕٗی یه «ثس يطٚضی  ٚالظْ» اؾت .ایٗ َطظ فىط اظ آ٘دب ٘بقی
ٔیقٛز و ٝزض ٍٙٞبْ ا٘ٗمبز پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وبضفطٔب اظ لسضت چٙسا٘ی ثطذٛضزاض
٘یؿت ،زض حبِی و ٝزض ا٘ٗمبز لطاضزاز فطزی وبض ،وبضفطٔب ٔیتٛا٘س قطایٍ ذٛز ضا ثٝ
وبضٌط تحٕیُ وٙس.
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ٚلتی وبضفطٔب ث ٝخبی وبضٌط ثب ؾٙسیىبی وبضٌطی َطف ثبقس  ٚاظ آ٘دب وٝ
ٕٔٗٛالً ا٘ٗمبز پیٕبٖ خٕٗی یب ث ٝز٘جبَ یه اٖتهبة ٔٛفمیتآٔیع وبضٌطاٖ  ٚیب
تحت فكبض  ٚتٟسیس نٛضت ٔیٌیطز ،زض چٙیٗ حبِتی ٚلتی زَ ٚطف پیٕبٖ ثٝ
یه ا٘ساظٔ ٜبیُ ث ٝا٘ٗمبز آٖ ٘یؿتس ،قطٔ ٔٚصاوط ٜذٛز ٔٛفمیتی اؾت ثطای َطفی
و ٝثساٖ ٖاللٕٙس اؾت  ٚقىؿتی اؾت ثطای َطف زیٍط ،و ٝثب ایٗ ٔصاوطٔ ٜربِف
اؾتٖ .سْ ضغجت وبض فطٔبیبٖ ث ٝا٘ٗمبز پیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی ٔیتٛا٘س ذٛز
ٔٛخت تكٛیك وبضٌطاٖ ث ٝاؾتفبز ٜاظ ایٗ پیٕبٖٞب ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیّٝای ثطای وؿت
٘یؿتٙس.
ثیٗ پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی  ٚلطاضزاز فطزی وبض تفبٚتٞبیی اظ خّٕٛٔ ٝاضز ظیط
ٚخٛز زاضز:
ـ لطاضزاز وبض زؾتٝخٕٗی ثطای ا٘دبْ وبض ٔٗٙمس ٔیقٛزِٚ ،ی پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی
ثطای تٗییٗ قطایٍ وبض.
ـ لطاضزاز وبض زؾتٝخٕٗی ثیٗ ٌطٞٚی اظ وبضٌطاٖ ثَٛ ٝض ا٘فطازی ثب وبضفطٔب
ٔٗٙمس ٔیٌطززِٚ ،ی پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی ثیٗ ؾبظٔبٖ وبضٌطی ثب وبضفطٔب یب ؾبظٔبٖ
وبضفطٔبیی ٔٗٙمس ٔیٌطزز.
ـ زض ا٘ٗمبز لطاضزاز وبض ،وّی ٝافطاز ٔؿتمیٕبً زذبِت زاض٘س  ٚلطاضزاز ٔٗٙمسٜ
فمٍ ٘ؿجت ثٖ ٝبلسیٗ لطاضزاز ٘بفص اؾتِٚ ،ی زض ا٘ٗمبز پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وّیٝ
افطاز قطوت ٘ساض٘س ،ثّى ٝؾبظٔبٖ وبضٌطی پیٕبٖ ضا ٔٗٙمس ٔیوٙس  ٚپیٕبٖ ٔٗٙمسٜ
٘ؿجت ث ٝؾبیط وبضٌطاٖ ٔطث٘ ٌٛیع ٘بفص اؾت.
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 ،پیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی وبض ثبیس ثَٛ ٝض وتجی ٔٗٙمس ٌطزز ،زض نٛضتی وٝ
لطاضزازٞبی فطزی وبض ٔیتٛا٘س ثط اؾبؼ تٛافك قفبٞی  ٚیب ضٚاَ وبضٌبٗٙٔ ٜمس
ٌطزز.
ـ ٞسف پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وبض تٗییٗ قطایٍ وبض اؾت  ٚپیٕبٖ زؾتٝخٕٗی،
آثبض حمٛلی وٙٔ ٝحهطاً ٘بقی اظ لطاضزاز ا٘فطازی ٔیتٛا٘س ثبقس ثیٗ وبضٌطاٖ ٚ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

وبضفطٔب ایدبز ٕ٘یوٙس  ٚچٙیٗ پیٕب٘ی ٕ٘یتٛا٘س خب٘كیٗ لطاضزاز وبض قٛز .اثط
حمٛلی پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وبضایٗ اؾت و ٝقطایٍ لطاضزاز ٖبزی وبض ضا و ٝزض
ظٔبٖ ا٘ٗمبز آٖ ٔٛخٛز اؾت ،تغییط زاز ٚ ٜقطایٍ لطاضزازٞبی وبضی ضا و ٝزض آیٙسٜ
ٔٗٙمس ٔیقٛزٔ ،ثُ ٔیعاٖ ؾبٖبت وبض  ...ٚضا تٗییٗ ٔیوٙس.
ـ زض لطاضزاز وبض ،وبضٌط َطف لطاضزاز ثبیس قرم ٔٗیٗ  ٚحمیمی ثبقسِٚ ،ی
زض پیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٙسیىبٕ٘ ،بیٙسٌبٖ قرهیت حمٛلی،
(ؾٙسیىب) ثٛز ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ؾجت آثبض حمٛلی پیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی ٔتٛخ ٝوّیٝ
اًٖبی ؾٙسیىب یب وبضٌطاٖ وبضٌبٔ ٜیٌطزز  ٚزض نٛضت اؾتٙىبف وبضفطٔب اظ اخطای
پیٕبٖ  ٚیب ثطٚظ اذتالف زؾتٝخٕٗیٕ٘ ،بیٙسٌبٖ ؾٙسیىب ٔیتٛا٘ٙس اظ َطف
وبضٌطاٖ زض ٔطاخٕ تهٕیٌٓیطی حًٛض یبثٙس.
ب ـ راَىارَای مبىایی حمایت اس مجزیان آثار َىزی
1ـ تأثیز پیمانَای جمؼی بز حمایت اس حمًق مالىیت فىزی مجزیان آثار
َىزی
زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب لٛاٖس ٔطث ٌٛث ٝپیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی وبض زض حٛظٜ
ازثی ٙٞ ٚطی اظ َطیك لب٘ ٖٛتٗییٗ ٔیٌطززٔ ،ثالً زض لب٘ٔ ٖٛطث ٌٛثٙٞ ٝطٔٙساٖ
پیفثیٙی ٔیقٛز و ٝثطای ایٗو ٝلطاضزاز ٔٗتجط ثبقس ،ثبیؿتی وتجی ثٛز ٚ ٜیب
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ٔست آٖ  ٚحمٛق  ٚتٟٗسات َطفیٗ ثَٛ ٝض ضٚقٗ  ٚزلیك ٔٗیٗ ٌطززٌ .بٞی
حتی لب٘ٔ ٖٛمطض ٔیزاضز و ٝپیٕبٖ زؾتٝخٕٗی وبض ثبیس ث ٝثجت ثطؾس ّٖ ٚت
ثجت آٖ ایٗ اؾت ؤ ٝطاخٕ نالحیتساض ثتٛا٘ٙس اظ ثجت پیٕبٖٞبیی و ٝقطایٍ
لب٘٘ٛی ضا ضٖبیت ٘ىطزٜا٘س ،ذٛززاضی وٙٙس یب ثٛٔ ٝخت لب٘ ٖٛچبح  ٚا٘تكبض لطاضزاز
زض ضٚظ٘بٔ ٝضؾٕی يطٚضی ٔیثبقس( .ضئیؿی 1392 ،ـ).
ثَٛ ٝض وّی ٕٔىٗ اؾت ،لب٘ٔ ٖٛمطض زاضز وٛٔ ٝازی ضاخٕ ثٔ ٝعز ،ؾبٖبت وبض
ايبفی ٘ ٚىبت زیٍط زض لطاضزاز ٌٙدب٘س ٜقٛز .زض ایٗ حبِت ثبیس زا٘ؿت وٝ
ا٘فطازی ٘جبیس ٔتًٕٗ قطایٍ ٘بٔؿبٖستطی ٘ؿجت ث ٝلطاضزاز زؾتٝخٕٗی ثبقس ٚ
ثبالذطٕٔ ٜىٗ اؾت لب٘ ٖٛقٕٔ َٛمطضات یه لطاضزاز ضا ث ٝوبضفطٔبیبٖ  ٚوبضٌطا٘ی
ؤ ٝكٕ َٛپیٕبٖ ذبنی ٘جٛزٜا٘س پیفثیٙی وٙس ،أب زض ثطذی زیٍط اظ وكٛضٞب
َطفیٗ لطاضزاز زض ٔٛضز ا٘دبْ ٔصاوطات زؾتٝخٕٗی  ٚا٘ٗمبز پیٕبٖ آظازی ُٖٕ
زاض٘س ،ثس ٖٚآ٘ى ٝاحتیبخی ث ٝضٖبیت ٔمطضات لب٘٘ٛی زاقت ٝثبقٙس .زض ٚالٕ ایٗ
لطاضزازٞب ثٙٔ ٝعِ ٝیه تٛافك ٖبزی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ٔیتٛاٖ
اٍّ٘ؿتبٖ ضا ٘بْ ثطز ،ثب تحمیمی و ٝؾبظٔبٖ ثیٗإِّّی وبض ثط ضٚی قطایٍ وبض ٚ
تحّیُ پیٕبٖٞبی زؾتٝخٕٗی نٗٙت ؾیٕٙب ا٘دبْ زاز ٜاؾت ،ثٚ ٝيٛح ایٗ أط
ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت و ٝزض وكٛضٞب ضٚیٞٝب ٔرتّف ثٛز ،ٜزض ثطذی ایٌٗ ٝ٘ٛضٚاثٍ ضا
لب٘ ٖٛتٗییٗ ٔیوٙس  ٚزض ثطذی زیٍط پیٕبٖٞب ٔٙجٕ ٕٟٔی ضا زض ایٗ ظٔیٝٙ
تكىیُ ٔیزٙٞس( .اؾىٙسضی 1391 ،ـ).
ثَٛ ٝض وّی ثبیس ٌفت و ٝلٛاٖس حمٛق وبض زض حٛظٙٞ ٜط ٘یع ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ
لٛا٘یٗ زیٍط خٙج ٝآٔط ٜزاضز ،چ ٖٛایٗ لٛاٖس ثطای حٕبیت اظ ٔٙبفٕ ثبظیٍطاٖ ایٗ
حٛظٚ ٜيٕ قس ٚ ٜزض ٘تیدٛٔ ٝافمت٘بٔٞٝبیی و ٝثیٗ وبضٌطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ ایٗ
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 / 328فصلنامه حقوق پسشكی

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

حٛظٗٙٔ ٜمس ٔیقٛز٘ ،جبیس اظ ایٗ حمٛق و ٝحسالُ أتیبظات تًٕیٗقسٜای ضا
ثطای وبضٌطاٖ زض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾتٖ ،سٕ٘ َٚبیس  ٚقطایٍ ٘بٔؿبٖسی ضا ثطای
وبضٌطاٖ زض ٘ٓط ثٍیطز ،زض ٘تیدٞ ٝیچ پیٕب٘ی ٘جبیس ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات خبضی
وكٛضّٖ ،ىاِرهٛل لب٘ ٖٛوبض ٔغبیط ثبقس  ٚثبِتجٕ ٞیچ پیٕب٘ی ٘جبیس حبٚی
قطایٍ ٘بٔؿبٖس  ٚوٓتطی ٘ؿجت ثٛٔ ٝاضز پیفثیٙیقس ٜزض لب٘ ٖٛوبض ثبقس ،أب
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٔؿأِٝای و ٝپیف ٔیآیس ،ایٗ اؾت و ٝاٌط پیٕبٖ ،قطایٍ  ٚأتیبظات ثیكتطی اظ
لب٘ ٖٛثطای وبضٌطاٖ زض ٘ٓط ٌطفت آیب نحیح ٔیثبقس؟ زض خٛاة ث ٝایٗ ؾؤاَ ثبیس
ٌفت و ٝثٛٔ ٝخت ٔبز 141 ٜلب٘ ٖٛوبض ،پیٕبٖٞبی خٕٗی ٍٙٞبٔی اٖتجبض لب٘٘ٛی
ذٛاٙٞس زاقت ؤ ٝعایبیی وٓتط اظ آ٘چ ٝزض لب٘ ٖٛوبض پیفثیٙی ٌطزیس ٜاؾت ،زض
آٖ تٗییٗ ٘كس ٜثبقسٔ .ف ْٟٛایٗ ٔبز ٜایٗ اؾت و ٝزض لطاضزازٞبی ٙٞطی ٔیتٛاٖ
ٔعایبی ثیكتطی زض ٘ٓط ٌطفت  ٚایٗ أط ٞیچٌٔ ٝ٘ٛغبیطتی ثب لب٘٘ ٖٛساضز.
زض لٛا٘یٗ پبضٜای اظ وكٛضٞب ایٗ أط ث ٝنطاحت لیس قس ٜاؾتٔ ،ثالً زض ثٙس 2
ٔبز 31 ٜلب٘ ٖٛوبض فطا٘ؿ ٝآٔس ٜاؾت و ٝپیٕبٖ خٕٗی ٔطتجٍ ٔیتٛا٘س حبٚی
ٔعایبیی ثیكتط اظ آ٘چ ٝو ٝزض لب٘ ٖٛزض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،ثبقس ،أب زض حمٛق
اٍّ٘یؽ چٙیٗ ٘یؿت ،یٗٙی زض لطاضزازی و ٝثیٗ وبضٌط  ٚوبضفطٔب ٔٗٙمس ٔیقٛز
ٔیتٛا٘ٙس وٓتط اظ ٔعز پیفثیٙیقس ٜزض لطاضزاز زؾتٝخٕٗی ضا تٗییٗ وٙٙس ٕٙٔ ٚ
لب٘٘ٛی ٘ ٓٞساضز َ ٚطفیٗ زض ایٗ ٔٛضز آظازی ُٖٕ زاض٘س  ٚلب٘ ٖٛخع زض ثطذی
ٔٛاضز حسالّی ضا پیفثیٙی ٕ٘یوٙس و ٝتدبٚظ اظ آٖ ٕٔىٗ یب غیط ٕٔىٗ ثبقس.
(اِؿبٖ 1391 ،ـ).
پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی زض ضاثُ ٝثب لب٘ ٖٛوبض ،زاضای ٕٞبٖ اٖتجبض  ٚآثبض لب٘ ٖٛوبض
اؾتِٚ ،ی ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوطز و ٝلٛاٖس پیٕبٖ زؾتٝخٕٗی زض حٛظ ٜآثبض
ٙٞطی  ٚازثی اظ یه َطفٔ ،بزٛٔ ٖٚيٖٛی حمٛق وبض زِٚتی اؾت ،ظیطا ٕ٘یتٛا٘س
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قبُٔ أتیبظاتی وٓتط اظ حمٛق وبض زِٚتی ثبقس  ٚاظ َطفی زیٍطٔ ،بفٛق ٖیٙی
حمٛق وبض زِٚتی اؾت ،ظیطا زض نٛضتی و ٝنحیحبً ٔٗٙمس قس ٜثبقس ،زض آٖ
وبضٌبٗٔ ٜیٗ وٗٙٔ ٝمس ٔیقٛز٘ ،بلى حمٛق وبض زِٚتی ذٛاٞس ثٛز  ٚایٗ اظ
ٚیػٌیٞبی حمٛق وبض اؾت و ٝیه ٔٙجٕ حمٛلی ٔبزٔ ٖٚیتٛا٘س ٔٙجٕ حمٛلی
ٔبفٛق ضا ٘مى وٙس  ٚاظ لٛاٖس آٔط ٜآٖ ،ث ٝقطٌ ایٗو ٝخعء ٘ٓٓ ٖٕٔٛی اختٕبٖی
ثبقس ٕٖ٘ٔٛ ٓٓ٘ ٝی والؾیه ،زض خٟت ٔٙفٗت ٖبِیتط وبضٌط ٖسٕ٘ َٚبیس.
2ـ تىًیه بخص خصًصی در حمایت اس مجزیان آثار َىزی
چٙسا٘ی ضا ثطای پكتیجب٘یٞبی ٔرتّف اظ وبضٌطاٖ ثرف ٙٞطی زض زؾت ٘ساضز.
ٚالٗیت آٖ اؾت و ٝپكتیجب٘ی اظ ضأ ٜبِىیت فىطی زض ؾُح ٖٕٔٛی خبٔٗ ٝایطاٖ
٘یع ثب وكٕىفٞبیی ٔٛاخ ٝاؾت ،چ ٝضؾس ث ٝآ٘ى ٝزض ثرفٞبی ترههی ث ٝایٗ
ٔؿبِ ٝزلت قٛز .ایٗ اِجت ٝیىی اظ ٔكىالت اؾت .زض ٚالٕ ٘جٛز يٕب٘ت اخطاٞبی
ٔؤثط زض تمٛیت ایٗ حمٛق اؾت .اظ َطف زیٍط ٔكىالت ٘ٓبْ حمٛق وبض ضا ثبیؿتی
ث ٝثحث حبيط ايبف ٝوٙیٓ .فمساٖ ثٛزخٞ ٝط ؾبِ ٝثطای پیكطفت ذسٔبت  ٚایدبز
ٔىب٘یؿٓ حٕبیتی اظ وبضٌطاٖ ثرف ٙٞطی ثب ٔكىُ ٔٛاخٔ ٝیؾبظز ،ثٕٞ ٝیٗ
زِیُ پیكطفت ذسٔبت ثطای وبضٌطاٖ ثٚ ٝؾیّ ٝثرف ذهٛنی اؾت .ثٙبثطایٗ ایٗ
حٕبیت ٔیتٛا٘س اظ َطیك انٙبف ٔطث َٝٛا٘دبْ قٛز ،چطاو ٝثرف زِٚتی ثب
چبِفٞبیی ٔٛاخ ٝاؾت و ٝزض ایٗ ٔیبٖ تمٛیت حمٛق ٔطتجٍ ثب ٔبِىیت فىطی
حسالُ  ٚث ٝاقتجب ٜاظ اِٛٚیتٞبی وبضٌطاٖ ثرف ٙٞطی تّمی ٕ٘یقٛزٔ( .یطحؿیٙی،
 1385ـ).
ثَٛ ٝض وّی ایٗ زیسٌب ٜزض ثیٗ ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖٞبی ٔطزْٟ٘بز ٚخٛز زاضز وٝ
ایٗ ؾبظٔبٖٞبی ٔطتجٍ ثب آثبض ٙٞطی  ٚازثی ث ٝذبَط ٔطزٔی  ٚذٛز خٛـثٛزٖ
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فبنّ ٝظیبزی ثب َجمبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔٗ٘ ٝساض٘س  ٚلبزض٘س ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٚاؾُٝ
ٔطزٔی ٘مف پُ اضتجبَی ٔیبٖ الكبض ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔٗٔ ٚ ٝتهسیبٖ حىٔٛت ضا ثطلطاض
ٕ٘بیٙس .ثٙبثطایٗ ؾعاٚاض اؾت تب زِٚت ثب وبٞف تهسیٌطی زض أٛض اخطایی ذٛز زض
حٕبیت اظ ٔدطیبٖ ٙٞطی  ٚازثی تٕبیُ ثیكتطی ضا ثطای ٕ٘ ٛفٗبِیت اثطثرف
ؾبظٔبٖٞبی غیط زِٚتی ٟٔیب ٕ٘بیس ،ظیطا ثَٛ ٝض وّی ایٗ زیسٌب ٜزض ثیٗ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ؾبظٔبٖٞبی ٔعثٛض ٚخٛز زاضز و ٝزذبِت زِٚت اظ ٘ٓط زیٛاٖؾبالضی حبوٓ ثط
ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ثبٖث وٙسی پیكجط ٞط ثط٘بٔ ٚ ٝثیضغجتی ٘یطٞٚبی زاَّٚت
ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ تهٛض ٔیقٛز زِٚت ثبیس زض ضاؾتبی اضتجبٌ ثٟتط ثب ؾبظٔبٖٞبی
غیط زِٚتی ثٛزخٚ ٝیػٜای ضا ثطای آٖٞب زض ٘ٓط ٌطفت ٚ ٝثب اِٛٚیتثٙسی نسٔبت
اختٕبٖی ثط زذُ  ٚذطج ایٗ ثٛزخٓ٘ ٝبضت ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٔست ظٔبٖ ٔٗیٙی ٌعاضـ
آٖ ضا ثٔ ٝطاخٕ شیضثٍ ثطای وٙتطَ ویفی ّٖٕىطز اٖالْ ٕ٘بیٙس.
3ـ تمًیت گفتگًی اجتماػی در حمایت اس مالىیت فىزی َىزمىذان
ؾبظٔبٖ ثیٗإُِّ وبض تٗطیف وبضآٔس ٌ ٚؿتطزٜای اظ ٌفتٍٛی اختٕبٖی اضائٝ
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٚالٕ فطآیٙسٞب ّٕٖ ٚىطزٞبیی ضا و ٝزض وكٛضٞبی ٔرتّف ثطلطاض
ٞؿتٙسٗٙٔ ،ىؽ ٔیوٙس .ایٗ تٗطیف ؾبظٔبٖ ا٘ٛأ ٔصاوط ٜیب ٔكبٚض ٜیب نطفبً تجبزَ
اَالٖبت ٔیبٖ ٕ٘بیٙسٌبٖ زِٚتٞب ،وبضفطوبیبٖ  ٚوبضٌطاٖ زض ذهٛل ٔٛيٖٛبت ٚ
ٔٙبفٕ ٔكتطن ٔطث ٌٛث ٝؾیبؾت اختٕبٖی  ٚالتهبزی ضا زضثط ٔیٌیطز .ؾبظٔبٖ
ثیٗإِّّی وبض ثط ایٗ ٔٛي ٔٛنحٔ ٝیٌصاضز و ٝتٗطیف ٔعثٛض اظ ٌفتٍٛی
اختٕبٖی زض ٞط ظٔبٖ  ٚاظ وكٛضی ث ٝوكٛض زیٍط ٔتفبٚت اؾت( .اؾىٙسضی،
 1391ـ).
اتحبزی ٝاضٚپب ٘یع ٌفتٍٛی اختٕبٖی ضا تٗطیف وطز ٜاؾتٌ .فتٍٛی اختٕبٖی
اضٚپبیی زضثبض ٜؾیبؾت اختٕبٖی اضٚپبیی ،قبُٔ ٞط ز ٚؾُح ٔصاوطٔ ٚ ٜكبٚضٜ
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ٔیقٛزٛٔ .از ٗٔ 139 ٚ 138بٞس ٜاتحبزی ٝاضٚپبیی ثط اِعاْ وٕیؿی ٖٛاضٚپبیی ثٝ
ا٘دبْ ٔكبٚض ٜثیٗ وبضٌطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ زض ؾُح اتحبزی ٝزض ظٔی ٝٙؾیبؾت
اختٕبٖی تهطیح زاضزٔ .بز 139 ٜاظ ٔٗبٞسٔ ٜعثٛض ٘یع ثط ایٗ ٘ىت ٝتأویس ٔیوٙس
ؤٕ ٝىٗ اؾت ٌفتٍٛی ٔیبٖ قطوبی اختٕبٖی زض ؾُح اتحبزیٙٔ ٝدط ث ٝضٚاثٍ
ٔٗبٞسٜای قٛز ،اظ خّٕ ٝلطاضزازٞب ،لطاضزازٞبیی و ٝزض ؾُح اتحبزیٗٙٔ ٝمس
قسٜا٘س ،ثبیس ثطای زِٚتٞبی ًٖ ،ٛوبضٌطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ یب ُٔبثك ثب ضٚیٞٝبی
ذبل  ٚیب ُٔبثك ثب یه زضذٛاؾت ث ٝاخطا زضآیس( .ضٞجطی 1388 ،ـ).
پبی ٝاحتطاْ ث ٝانُ ٔعثٛض  ٚاخطای آٖ تحمك ٔییبثس .آظازی ا٘دٕٗٞب یه ٔفْٟٛ
چٙسثٗسی اؾت  ٚاثٗبز آٖ قبُٔ ایٗ ٔٛاضز ٔیقٛز:
ـ ّٖٕىطز آظازا٘ ٝؾبظٔبٖٞب.
ـ حك ا٘تربة آظازا٘ ٝؾبظٔبٖٞب.
ـ حك ؾبظٔبٖٞب زض ؾبظٔب٘سٞی أٛض زاذّی.
ـ حك اٖتهبة.
ـ حك تكىیُ اتحبزی ٚ ٝوٙفسضاؾی ٚ ٖٛپیٛؾتٗ ث ٝؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی
وبضٌطی  ٚوبضفطٔبیی.
ـ حٕبیت ّٖیٔ ٝساذّ.ٝ
ـ حك ا٘دبْ ٔصاوطات خٕٗی.
زض ٌفتٕبٖ أطٚظ ث ٝچٙیٗ ضغیٓٞبیی زٔٛوطاتیه یب ٔطزْؾبالض ٌفتٔ ٝیقٛز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝحیٍ  ٚقطایٍ ٌؿتطزٜتطٌ ،فتٍٛی اختٕبٖی ٘یبظٔٙس انٚ َٛ
اؾبؼ زٔٛوطاتیه اؾتٌ .فتٍٛی اختٕبٖی ٔىب٘یعْ ٔؤثط ٔكبضوت ضا و ٝالظٔٝ
حىٔٛت زٔٛوطاتیه اؾت ،فطأ ٓٞیوٙس ،اٌطچٌ ٝفتٍٛی اختٕبٖی تٟٙب زض خٛإٔ

محمدحسه پاکسرشت ،داریوش بابایی ،علی مشهدی

انُ آظازی ا٘دٕٗٞب اِٚیٗ ٔ ٚمسْتطیٗ ٖبّٔی اؾت وٌ ٝفتٍٛی اختٕبٖی ثط

 / 332فصلنامه حقوق پسشكی

ویژهنامه حقوق مالکیت فکری 5931

زٔٛوطاتیه پیكطفت ٔیوٙس ،أب ث ٝا٘تمبَ زٔٛوطاؾی ٘یع وٕه قبیب٘ی ٔیوٙس زض
وكٛضٞبیی ٘یع و ٝفطآیٙس ٌفتٍٛی اختٕبٖی تب حس ظیبزی ثٍ٘ ٝطـٞبی زِٚت اظ
لسضت ثؿتٍی زاضز ،ایٗ ٔٛي ٟٓٔ ٔٛتّمی ٔیقٛز.
زض ٔٛضز ٔجٙبی حمٛق اظ زیطثبظ تبو ٖٛٙزیسٌبٜٞبی ٔتفبٚتی اثطاظ قس ٜاؾت وٝ
ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی ٔرتّف لبثُ تمؿیٓثٙسی اؾت .زض ایٙدب ث ٝزؾتٝثٙسی ضایح و ٝزض
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ایٗ ٔٛضز ٚخٛز زاضز ،اقبض ٜذٛاٞیٓ وطز .زض ایٗثبضٔ ٜیتٛاٖ ٌفت و ٝؾ ٝتحّیُ
ٖٕس ٚ ٜاؾبؾی ٚخٛز زاضز( .ا٘هبضی 1384 ،ـ).
تحّیُ ا َٚآٖ اؾت و ٝثطذی ،لٛاٖس حمٛلی ضا اظ ٌ٘ ٔٛعاضٜٞبی اذجبضی
ٔیزا٘ٙس و ٝثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ یب غیط ٔؿتمیٓ اظ ٚالٗیتی حىبیت ٔیوٙس  ٚثط آٖ
اؾتٛاض اؾت .ثٙبثطایٗ فمٍ لب٘٘ٛی وُٙٔ ٝجك ثب ایٗ ٚالٗیت ثبقس ،حمب٘ی ٔ ٚكطٔٚ
ذٛاٞس ثٛزَ .طفساضاٖ ایٗ تحّیُ ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب ضا ٚالٌٕطایبٖ ٘بٔیس ذٛز زض
ایٗو ٝچٚ ٝالٗیتی ثبیس ٔجٙبی حمٛق ثبقس ،اذتالف ٘ٓط زاض٘س.
تحّیُ ز ْٚایٗ ٚالٗیت ضا آقىبض ٔیؾبظز و ٝثطذی لٛاٖس حمٛلی ضا اظ ٘ٔٛ
ٌعاضٜٞبی ا٘كبیی ٔیزا٘ٙس وِ ٝعٔٚبً اظ ٚالٗیتی حىبیت ٕ٘یوٙس  ٚثط آٖ اؾتٛاض
٘یؿت .ثٙبثطایٗ ٔجٙبی حمٛق ٔ ٚالن اٖتجبض ٔ ٚكطٖٚیت لٛا٘یٗ ،نطفبً ث ٝاُ٘جبق
آٖ ثب اضاز ٜلبٍ٘٘ٛصاض ٔٙحهط ٔیقٛز ٞ ٚیچ ٔٗیبض زیٍطی ثطای اضظیبثی لٛا٘یٗ
ٚخٛز ٘ساضزَ .طفساضاٖ ایٗ تحّیُ ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب ضا اٖتجبضٌطا ٘بٔیس ،ذٛز زض
ایٗو ٝچ ٝوؿی ثبیس ٔجٙبی اٖتجبض لب٘ ٖٛثبقس ،اذتالف ٘ٓط زاض٘س.
أب ٌط ٜٚؾ ْٛزض آذطیٗ تحّیٌُ ،عاضٜٞبی حمٛلی ضا اظ ٌ٘ ٔٛعاضٜٞبی تطویجی
 ٚآٔیرت ٝاذجبضی  ٚا٘كبیی ٔیزا٘ٙس ٔ ٚجٙبی لب٘ ٚ ٖٛحمٛق ضا آٔیعٜای اظ ٚالٗیت
 ٚاٖتجبض ٔیزا٘ٙس .اظ ایٗ زیسٌبٔ ٜكطٖٚیت  ٚاِعاْآٚضی لب٘ ٝ٘ ،ٖٛنطفبً ث ٝزِیُ
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ُٔبثمت آٖ ثب ٚالٗیت اؾت  ٝ٘ ٚذٛاؾت  ٚاضاز ٜلبٍ٘٘ٛصاض ،ثّى ٝتطویت ایٗ زٚ
لب٘ ٖٛضا ث ٝنٛضت لبٖسٜای ٔكط ٚ ٔٚاِعاْآٚض زضٔیآٚضز.
ٌفتٍٛی اختٕبٖی ٔؤثط  ٚوبضآٔس ثٔ ٝكطٖٚیت  ٚحمب٘یت قطوبی اختٕبٖی
ثؿتٍی زاضز .ؾبظٔبٖٞبی وبضٌطی  ٚوبضفطٔبیی زض حٛظٙٞ ٜطی  ٚازثی ثبیس
ُٔبِجبت ٙٔ ٚبفٕ اًٖبیكبٖ ضا ثبظٌٕ٘ ٛبیٙس  ٚؾیبؾتٍصاضی  ٚتهٕیٌٓیطیٞبی
آ٘بٖ نطیح  ٚضٚقٗ ثبقس .ایدبز ٌ ٚؿتطـ حك آظازی ثیبٖ ثطای ظ٘بٖ ،الّیتٞبی
لٔٛی ٔ ٚصٞجی ،افطازی و ٝزض ثرف التهبز غیط ضؾٕی قبغُ ٞؿتٙس  ٚافطازی
قطوبی اختٕبٖی ٘ؿجت ثٔ ٝؿبئّی و ٝث ٝآٖٞب ٔیپطزاظ٘س ،ثبیس تٛا٘بیی تٓٙیٓ
حٕبیتٞبی الظْ  ٚوبفی ضا زاقت ٝثبقٙس .ضٚی  ٓٞضفت ٝزض ٌفتٍٛی اختٕبٖی،
ٚخٛز  ٚحًٛض ؾبظٔبٖٞبی ٔٙؿدٓ  ٚفطاٌیط تب حس ظیبزی ثطای ثجبت ٚيٗیت ٚ
تأثیطٌصاضی ثط آٖٞب زض ٔصاوطات اؾت .ثطای ٔثبَ زض ُٔبِٗبت نٛضتٌطفت ٝثط
ضٚی قطوبی اختٕبٖی زض اتطیف ثط ایٗ أط اؾتسالَ قس ٜاؾت وٟ٘ ٝبزؾبظی ٚ
تمٛیت ؾبظٔبٖٞبی وبضٌطی  ٚوبضفطٔبیی ؾُح ثبال اظ ٖٛأُ ٔٛٔ ٟٓفمیت
ٌفتٍٛی اختٕبٖی زض ایٗ وكٛض اؾت).ْ 2019 ،Green( .
ایٗ أط ٔ ٟٓاؾت و ٝقطوبی اختٕبٖی زض ٌفتٍٛی اختٕبٖی زض ؾُح ّٔی،
فطاتط اظ ٔٙبفٕ فٛضی ذٛز ،ث٘ ٝح ٛؾبظ٘سٜای زاضای ْطفیت  ٚنالحیتٞبی فٙی زض
ٔجبحث ٌؿتطز ٜثبقٙس .قطوبی اختٕبٖی ثبیس ث ٝاَالٖبت ٔطث ٌٛثٔ ٝؿبئُ انّی
التهبزی اختٕبٖی  ٚلب٘٘ٛی و ٝوكٛض ثب آٖ ض ٚث ٝضٚؾت ،زؾتطؾی آؾب٘ی زاقتٝ
ثبقٙس .ثیكتط وكٛضٞبی زاضای اضٚپبی غطثی ؾبظٔبٖٞبی وبضٌطی  ٚوبضفطٔبیی
زاضای ٔؤؾؿبت تحمیمبتی ٚاثؿت ٝث ٝذٛز ٞؿتٙسٔ .ؤؾؿبت تحمیمبتی ٔعثٛض ٖالٜٚ
ثط ایٗؤ ٝؿبئُ ٔ ٚكىالت التهبزی  ٚاختٕبٖی پیچیس ٜضا تدعی ٝوطز ٚ ٜتحّیُ
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ٔیوٙٙس ْطفیت  ٚنالحیتٞبی قطوبی اختٕبٖی ضا تمٛیت وطز ٚ ٜآٖٞب ضا ثطای
ٔصاوط ٜثب زِٚت زض یه ٚيٗیت ٟٔیب ٔیؾبظ٘س.
4ـ حك بز داضته بیمٍ مالىیت فىزی مجزیان آثار َىزی
فٗبِیت زض زض ثرف ٙٞطی زض ثطذی ٔٛاضز ثب ٚاضزقسٖ يطض  ٚظیبٖ ثط وبضٌط
ٕٞطا ٜاؾت .افع ٖٚثط ذؿبضتٞبیی و ٝث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ث ٝؾجت وبض زض ٔحیٍ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٙٞطی تحٕیُ ٔیٌطزز ،لؿٕتی اظ ذؿبضتٞب ٔثُ ٞعیٞٝٙبی ثیىبضی  ٚاظ
وبضافتبزٌی ٔٛاضزی ضٚزضٚؾت .لؿٕت زیٍطی اظ ذؿبضتٞب ث ٝوبضٌطاٖ ٔب٘ٙس
يبیٗبت ٘بقی اظ ذسقٝزاضقسٖ ٖٛاَف  ٚاحؿبؾبت فبلس ٕ٘ٛز ٖیٙی ٔ ٚبزی
اؾت .ایٗ ٌط ٜٚاظ ذؿبضتٞب و ٝزض آٔبض ذؿبضتٞبی غیط ٔبزی ث ٝحؿبة ٔیآیس،
وبضٌطاٖ ثرف ٙٞطی  ٚازثی ضا ا٘سٍٞٚیٗ ؾبذت ،ٝآثبض تّری ثط ظ٘سٌی ا ٚزاضز ٚ
ٌب ٜزض ِ ٕٝٞحٓبت ظ٘سٌیٔ ،ب٘ٙس وبثٛؾی ٚحكتٙبن ثط ظ٘سٌی ٙٞطٔٙس ؾبیٝ
ٔیافىٙس .اظ ایٗ ضٍٞصض ا٘تٓبض خبٔٗ ،ٝافىبض ٖٕٔٛی ث ٝضٚـٞب  ٚقیٜٞٛبیی اؾت
و ٝاٌط ٕ٘یتٛا٘س زض تٕبْ ٔٛاضز ٔٛلٗیت ظ٘سٌی ٚی ضا ث ٝحبِت ا َٚثبظٌطزا٘س،
زؾت وٓ ثب تٕبْ أىب٘بت ثٟطٌٜیطی اظ ٔىب٘یؿٓٞبی ٔٛخٛز زض تطٔیٓ ٘ؿجی
آؾیتٞبی ٚاضزقس ،ٜتالـ ٕ٘ٛز  ٚاحؿبؾبت ،احتیبخبت ٛٔ ٚلٗیت وبضٌط ضا زض
ٔطاحُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزضیبثس.
زض ایٗ ضاؾتب َطظ ُٔطحوطزٖ حمٛق ثیٕ ٚ ٝاخطای خبیٍعیٙی ٚؾبیُ ٚ
ضٚـٞبی ٔجتٙی ثط ا٘سیكُٙٔ ٚ ٝك ثیٕٝای ث ٝخبی قیٜٞٛبی زیٍط ثبیؿتی ثٝ
ایٗ پطؾف خٛاة زاز ٜقٛز و ٝزض ثطاثط ٔحسٚزیتٞب  ٚوٕجٛزٞبی ٔبِی زِٚت ٚ
ذیطی ٝث ٝخبی زٚ ٚؾیّ ٝخب٘كیٗ خجطاٖ ذؿبضتٞبی ٚاضز ثط لطثب٘یبٖ خطائٓ ضاٜ
حُ خسیس  ٚلبثُ اخطا چیؿت؟
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پبؾد ٚايح  ٚلبَٕ ٘ٛیؿٙس ،ٜاضائَ ٝطح اؾتفبز ٜاظ أىب٘بت ٔت ٔٛٙثیٕٚ ٚ ٝخٛز
ؾبظٔبٖیبفت ٝثیٕٝای اؾت و ٝلبزض اؾت ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙجٕ خبیٍعیٗ لسضت حٕبیت
وٙس  ٚوبؾتیٞبی لجُ زض ظٔی ٝٙخجطاٖ ذؿبضتٞبی ٚاضز ثط وبضٌطاٖ ثرف ٙٞطی
 ٚازثی ضا تب حسٚز لبثُ ٔالحٓٝای ضفٕ ٕ٘بیسٙٔ .بثٕ ثیٕٝای ٔیتٛا٘ٙس ثب ٞسایت ٚ
تٓٙیٓ لبٍ٘٘ٛصاضاٖ  ٚازاضٜوٙٙسٌبٖ ایٗ ٘ٓبْ  ٚنٗٙت ثیٕٝای ثطای ایدبز
نٙسٚقٞبیی و ٝوبضثطز حٕبیتی آٖ زض ٔؿیط خجطاٖ آؾیتٞبی ٚاضز ثط حمٛق
ٔٗٛٙی وبضٌطاٖ ایٗ حٛظ ٜاؾت لسْ ثطزاض٘س .ثیٕ ٝتٟبخٕی و ٝو ٝثیٕ ٝاخطایی
حٕبیت اظ ثطٚظ ترّف تب حس أىبٖ خٌّٛیطی ذٛاٞس وطز .ثیٕٞٝبی اخطایی
ٔبِىیت ٔٗٛٙی ٖٕٔٛبً ٔبٕ٘ اظ پیسایف ترّف ،زٖبٚی  ٚذؿبضات٘ ،مى لطاضزاز ثٝ
ٚؾیّ ٝنبحت حك  ٚاٖٕبَ ذٛؾطا٘ ٝثیٌٕٝصاض ٔیق٘ٛس.
5ـ جزماوگاری ومض حمًق مالىیت فىزی مجزیان آثار ادبی ي َىزی
اظ ِحبِ ِغٛی ؾبذت ٚاغ ٜخطْاٍ٘بضی ،یٗٙی اٍ٘بضـ خطْ  ٚیب خطْ پٙساضی وٝ
اظ ز ٚوّٕ ٝخطْ ثٙٗٔ ٝی ٌٙب ،ٜذُب ،ثع ٚ ٜاٍ٘بض ثٙٗٔ ٝی پٙساض ،تهٛض ،فىط  ٚذیبَ
ٔطوت قس ٜاؾتٕٖ( .یس 1380 ،ـ ).زض انُالح التیٗ خطْاٍ٘بضی ٔٗبزَ
« »Criminalizationزض ٔمبثُ ٔفٔ ْٟٛربِف ذٛز ،یٗٙی خطْظزایی
« »Decriminalizationآٔس ٜاؾت ؤ ٝفٕٖ ْٟٛیك خطْاٍ٘بضی ضا زض فطآیٙس
خطْظزایی تكطیٕ ٔیوٙس .اظ ِحبِ انُالحی خطْاٍ٘بضی زض َی فطآیٙسؾبظی
حمٛلی آٖ تٗطیف ٔیقٛز و ٝثط اؾبؼ آٖ لبٍ٘٘ٛصاض اظ َطیك تهٛیت لٛا٘یٗ،
اٖٕبِی ضا ث ٝخٟت حفّ اضظـٞبی اختٕبٖی ٕٖٔٛ ٓٓ٘ ٚی ٖٛ ٚ ُّٖ ٚأُ زیٍط
خطْ تّمی ٔیٕ٘بیس( .زِٕبؼ 1381 ،ـ ).زض ایٗ فطآیٙس لبٍ٘٘ٛصاض ثب زض ٘ٓطٌطفتٗ
ٙٞدبضٞب  ٚاضظـٞبی اؾبؾی خبٔٗ ٚ ٝثب تىی ٝثط ٔجب٘ی ٘ٓطی ٔٛضز لج َٛذٛز،
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فُٗ یب تطن فّٗی ضا ٕٔ ٚ ٔٛٙثطای آٖ يٕب٘ت اخطای ویفطی ٚيٕ ٔیوٙس.
(آلبثبثبیی 1384 ،ـ).
خطْاٍ٘بضی زض خٛإٔ ث ٝز ٚنٛضت ٖٕٔٛی  ٚفٙی اتفبق ٔیافتسٍٙٞ .بٔی وٝ
لب٘ ٖٛویفطی ٚاضز حٛظٜٞبی ذبل ،فٙی  ٚترههیٓ٘ ،یط ٘مى حمٛق ٔبِىیت
فىطی وبضٔٙساٖ حٛظ ٜازثی ٙٞ ٚطی ٔیقٛز  ٚثطای ٞط یه اظ ایٗ ٔٛاضز تٗییٗ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ویفط وطز ٚ ٜآٖ ضا ٚاضز زض حیُ ٝلّٕط ٚحمٛق ویفطی ٔیٕ٘بیس ،خطْاٍ٘بضی فٙی
اتفبق ٔیافتس .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمٛٔ ِٝٛضز ثحث ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٌفت و ٝزض حیُٝ
حمٛق وبض ٘ ٚمى ٔبِىیت فىطی ٘یع چٙیٗ اتفبلی افتبز ٜاؾت .زض ٘ٓبْ حمٛلی
ایطاٖ ،اٌطچ ٝثیكتط خطْاٍ٘بضیٞبی ا٘دبْقس ٜتٛؾٍ لبٍ٘٘ٛصاض خٙج ٝفٙی ٘ساقت،ٝ
أب اذتهبلزازٖ فهُ ٔؿتمّی زض لب٘ ٖٛخعایی یب ٔبِىیت فىطی ث٘ ٝمى
ضفتبضٞبی لب٘٘ٛی زض ایٗ حٛظ ٜایٗ ٔٛي ٔٛضا ضٚقٗ ٔیؾبظز و ٝخطْاٍ٘بضی فٙی
زض ایٗ حیُ ٝثبیس ٚاضزٛٓٙٔ .ض اظ حٕبیت ویفطی  ٚویفطٌصاضی ٔتٙبؾت زض ایٗ
حٛظ ،ٜحٕبیتٞب  ٚپكتیجب٘یٞبیی اؾت و ٝاظ خب٘ت لبٍ٘٘ٛصاض زض لجبَ اٖٕبَ
ٔدطٔب٘ٝای و٘ ٝؿجت ث ٝافطاز زض خبٔٗ ٝاٖٕبَ ٔیقٛز ،ث ٝوبض ٔیضٚز.
زض ٔدٕ ٖٝٛلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ضاخٕ ث ٝحمٛق ٔبِىیت فىطی زض ٔٛضز ٔدطیبٖ
آثبض ازثی ٙٞ ٚطی زض ایطاٖ ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثب ذأل ٔٛاخ ٝاؾت .پؽ زض ایٗ ضاؾتب
ثبیس ضفتبضی و ٝخطْاٍ٘بضی  ٚویفطٌصاضی ٔیقٛز ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ؾطظ٘فپصیط
ثبقسٖٙ .هط ؾطظ٘فپصیطی ٌب ٜضیك ٝزض آؾیت  ٚظیب٘ی زاضز و ٝضفتبض ٔٗیٗ ثٝ
فطز یب خبٕٔٗٞ ٝچ ٖٛوُ ٚاضز ٔیؾبظز .زض ایٗثبضٕ٘ ٜیتٛاٖ ٖٙهط شٙٞی  ٚحبِت
ضٚا٘ی ٔطتىت ضا اظ ٘ٓط زٚض زاقت .ضٚقٗ اؾت و ٝلبثّیت ؾطظ٘فپصیطی ضفتبض،
آ٘مسض وٌ ٝب ٜتهٛض ٔیقٛز ،يبثُٙٔٝس ٘یؿت .ثیٌٕبٖ ایٗ انُٗٔ ،یبضی وٕی ثٝ
زؾت ٕ٘یزٞس تب ثتٛاٖ ثب تىی ٝثط آٖ تىّیف خطْاٍ٘بضی ضا یىؿط ٜوطز .ثٚ ٝیػ ٜزض
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خٛإٔ فطٍٙٞی ٔ ٚتىثط و ٝاضظـٞبی ٔتٔٛٙتطی ثط آٖ حبوٓ اؾت ،زاٚضی زضثبضٜ
ؾطظ٘فپصیطی ضفتبض زقٛاضتط اؾت( .غالٔی 1393 ،ـ).
ویفطٌصاضی ٔٙبؾت زض حیُ ٝحمٛق حٕبیت اظ ٔدطیبٖ آثبض ازثی ٙٞ ٚطی
ٕٔىٗ اؾت ث ٝنٛضت ؾبز ٜیب افتطالی ثبقس .زض ٚالٕ زض حٕبیت ویفطی ؾبزٜ
ثسیٗتطتیت اؾت و ٝلٛا٘یٗ ویفطی زض وٙبض ٘مف پیكٍیطا٘ٝای و ٝزض چبضچٛة
ثبظزاض٘سٌی خٕٗی  ٚفطزی زاض٘س٘ ،مف حٕبیتی اظ ضٍٞصض پیكٍیطی ضا ث ٝزٚـ
ٔیوكٙس .ثسیٗتطتیت لبٍ٘٘ٛصاض ویفطی ثبیس زض ٌعیٙف يٕب٘ت اخطای ٔٙبؾت
تكسیسی ٔیتٛاٖ ٌفت یىی اظ ٔٛاضزی و ٝثعٞىبضاٖ ثبِم ٜٛزض ٔطحّ ٝتطؾیٓ  ٚثٝ
فّٗیتزضآٚضزٖ آٖ ٔس ٘ٓط لطاض ٔیزٙٞسٞ ،عی ٝٙویفطی ٘بقی اظ اضتىبة خطْ اؾت
 ٚزض ٕٞیٗ ضاؾتب آؾیتپصیطی ثطذی اظ اقربل ٙٞطٔٙساٖ آ٘بٖ ضا ث ٝآٔبجٞبی
ُّٔٛثی ثطای ثعٞىبضاٖ تجسیُ ٔیوٙس .اظ ایٗ ض ٚآؾیتپصیطی اقربل ٔصوٛض
آٖٞب ضا قبیؿت ٝتٛخ ٚ ٝحٕبیت ٚیػٔ ٜیوٙس ).ْ 2017 ،Henderson( .زض وُ
خطْاٍ٘بضی زض حٛظٔ ٜبِىیت فىطی ث ٝخٟت آؾیتپصیطی  ٚپصیطـ خبٔٗ ٝزض
ضاؾتبی حٕبیت اظ ٔدطیبٖ ثرف ٙٞطی أطی يطٚضی ثٛز ٚ ٜؾیبؾتٞبی حٕبیتی
افتطالی زض حمٛق ویفطی ٚیػ ٜوبضٌطاٖ ضا ٔتجّٛض ٔیؾبظز ،ثٚ ٝیػٍٙٞ ٜبٔی وٝ
ثحث اظ اٖٕبَ ایٗ ؾیبؾتٞب زض فًبی خبٔٗٝای زض حبَ تٛؾٗ ٝثبقس.
ج ـ راَىارَای حمایت اس مجزیان آثار َىزی
1ـ حمایت اس مجزیان آثار َىزی طزیك لزاردادَای جمؼی وار
زض اٚایُ لطٖ ثیؿتٓ اخطاوٙٙسٌبٖ زض تالـ ثٛز٘س و ٝزض ضاثُ ٝثب تئبتط  ٚاخطای
ظ٘س ،ٜزض لبِت اتحبزیٞٝب ؾبظٔب٘سٞی ق٘ٛس .زض اٚاؾٍ زٕٞ 1930 ٝٞعٔبٖ ثب ضقس
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ٞبِیٚٛز ،ثطذی اظ ؾتبضٌبٖ ثعضيٟ٘ ،بزی ث٘ ٝبْ اتحبزی ٝثبظیٍطاٖ ؾیٕٙب ضا تكىیُ
زاز٘س اتحبزیٔ ٝصوٛض زض ؾبَ  1937پؽ اظ یه اٖتهبة تٟسیسآٔیع ،اتحبزیٝ
اؾتٛزیٛی فیّٓ ضا ٔدجٛض وطز تب آٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یه ا٘دٕٗ تدبضی قٙبؾبیی وٙس
 ٚپؽ اظ ایٗ اِٚیٗ لطاضزاز ایٗ ٟ٘بز ثؿت ٝقس .پیكطفتی لب٘٘ٛی زض ؾبَ 1935
ٕٞطا ٜثب لب٘ ٖٛضٚاثٍ وبض ّٔی ،ث ٝاخطاوٙٙسٌبٖ  ٚزیٍط وبضٌطاٖ أىبٖ زاز و ٝوبض
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ذٛزقبٖ ضا تٓٙیٓ وٙٙس .پیكطفتٞبیی زیٍط زض لب٘ ٖٛایبِت ٔتحس ٜفٗبِیتٞبی
اتحبزیٞٝب ضا اضتمب زازٟٓٔ .تطیٗ ایٗ لبٖ٘ٞٛب ،لب٘ ٖٛضٚاثٍ ٔسیطیت وبض ؾبَ 1947
ٔیثبقس و ٝانالحیٝای ثط لب٘ ٖٛضٚاثٍ وبض ّٔی ٔحؿٛة ٔیقٛز .ایٗ لبٖ٘ٛ
أىبٖ تٗییٗ قغُ تٛؾٍ اتحبزیٞٝب ثطای اًٖبیكبٖ ضا ٔحسٚز ٔیوطز .تب پبیبٖ
ز ٚ 1940 ٝٞزٚضاٖ َالیی ٞبِیٚٛز ،تٟی ٝتِٛیسات زیساضی قٙیساضی زض
اؾتٛزیٞٛبی ٔٗسٚزی ٔتٕطوع ثٛز٘س .اخطاوٙٙسٌبٖ  ٚث ٝذهٛل ثبظیٍطاٖ
لطاضزازٞبی َٛال٘یٔست ُٕٔ ٚئٙی ثب اؾتٛزیٞٛب ٔٗٙمس ٔیوطز٘س؛ اظ ایٗ زٚضاٖ
تحت ٖٛٙاٖ ؾیؿتٓ اؾتٛزی ٛیبز ٔیقٛز .زض ز 1940 ٝٞلٛا٘یٗ يس ضلبثت ٚ
پیكطفتٞبی فٙبٚضی ،ث ٝذهٛل ْٟٛض تّٛیعی ٖٛاؾتٛزیٞٛبی فیّٓ ضا ٔدجٛض وطز
تب وٙتطِكبٖ ثط ضٚی تِٛیسات زیساضی قٙیساضی  ٚتٛظیٗكبٖ ضا ٚاٌصاض وٙٙس .زض
ذالَ لطاضزازٞبیی و ٝاؾتٛزیٞٛب ثب قطوتٞبی تٟی ٝفیّٓ ٔؿتمُ ٔٗٙمس وطز٘س،
ؾیؿتٓ لجّی ث٘ ٝبچبض ُٔٗٙفتط قس .ثب ایٗ تٛيیح و ٝقطوتٞبی تٟی ٝفیّٓ ثب
ثبظیٍطاٖ لطاضزاز ٔٗٙمس ٔیوٙٙس ٔ ٚدسزاً ٘مف اتحبزیٞٝب إٞیت ثیكتطی ٘ؿجت
ث ٝلجُ پیسا وطز .تأثیط فٙبٚضی  ٚاؾتفبزٔ ٜدسز ضا ٘یع ٕ٘یتٛاٖ ٘بزیسٌ ٜطفت.
ْٟٛض تّٛیعی ٖٛث ٝپرفوٙٙسٌبٖ زیساضی قٙیساضی ایٗ أىبٖ ضا زاز و ٝفیّٓٞب ضا
چٙسیٗ ثبض پرف وٙٙس  ٚزضآٔس ثیكتطی وؿت وٙٙس( .اؾىٙسضی 1391 ،ـ ).ایٗ
ٔؿأِ ٝاتحبزیٞٝبیی ٕٞچ ٖٛفسضاؾیٛ٘ ٖٛاظ٘سٌبٖ آٔطیىب  ٚاتحبزی ٝثبظیٍطاٖ ؾیٕٙب
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ضا ثط آٖ زاقت و ٝزض ثطاثط ایٗ اؾتفبزٜٞبی ٔدسزٔ ،سٖی پطزاذت ٖٛيی ايبفی
ث ٝاخطاوٙٙسٌبٖ ق٘ٛس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ إٞیت اتحبزیٞٝبی اخطاوٙٙسٌبٖ ثبض زیٍط
اضتمب پیسا وطز .ایٗ ض٘ٚس زض زٞٝٞبی ثٗس ثٕٞ ٝطا ٜپیكطفت فٙبٚضیٞبیی اظ لجیُ
ٚیسئٛی ذبٍ٘ی ازأ ٝپیسا وطز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاخطاوٙٙسٌبٖ زض اضتجبٌ ثب اؾتفبزٜ
ٔدسز اظ اخطا ،اظ لسضت خٕٗیقبٖ ثطای ٔصاوط ٜثٟطٌٜیطی ٔیوطز٘س ٘ ٚیبظی ثٝ
لب٘ٔ ٖٛس ٖٚاحؿبؼ ٕ٘یقسٛٔ( .ؾیظاز 1382 ،ٜـ).
ٌصقت ٝاظ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب زض فطا٘ؿ ٝلطاضزازٞبی وبض خٕٗی زض ثرف
ثطای ٘ٛاظ٘سٌبٖ ٘یع تسٚیٗ قس ٜاؾت .زض اثتسا لطاضزازٞبی وبض خٕٗی زض اضتجبٌ ثب
ٙٞطٔٙساٖ تفؿیطوٙٙسّٖ ،ٜیاِرهٛل ثبظیٍطاٖ پؽ اظ آٖ لطاضزازٞبی وبض خٕٗی
ٔطث ٌٛثٛ٘ ٝاظ٘سٌبٖ ضا ثطضؾی ٔیوٙیٓ.
زض فطا٘ؿ ٝلطاضزاز خٕٗی تِٛیسات ؾیٕٙبیی ثبظیٍطاٖ زض ؾپتبٔجط  1967ثطای
ثبظیٍطاٖ زض اضتجبٌ ثب فیّٓٞبی ؾیٕٙبیی تسٚیٗ قس ٞ ٚط ؾبَ تٛؾٗ ٝپیسا وطز.
لطاضزاز ٔصوٛض حمٛق تٟیٝوٙٙسٌبٖ  ٚثبظیٍطاٖ ازاضٔ ٜطوعی تِٛیسوٙٙس ٜزض فطا٘ؿٝ
ضا تٗییٗ ٔیوٙس .لطاضزاز ٔصوٛض زض اضتجبٌ ثب تٕبْ فیّٓٞبیی و ٝزض فطا٘ؿٚ ٝ
ٔٙبَمف ؾبذتٔ ٝیقٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ثطای فیّٓٞبی فطا٘ؿٛی و ٝزض ذبضج اظ
فطا٘ؿ ٝؾبذتٔ ٝیق٘ٛس ،ث ٝقطَی ؤ ٝتٙبلى لب٘ ٚ ٖٛضٚی ٝحطفٝای ایٗ وكٛض
٘جبقس ،اٖٕبَ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ لطاضزاز ٔصوٛض زض ٔٛضز تٕبْ یب ثركی اظ فیّٓٞبی
ذبضخی و ٝزض فطا٘ؿ ٝپط قس ٜاؾت٘ ،یع اٖٕبَ ٔیقٛز ٚفك ٔبز .9 ٜثٙب ثط ٔفبز
ایٗ لطاضزاز ْٚ ٕٝٞبیف ثبظیٍطاٖ ثبیس لجُ اظ قط ٔٚوبض زض لطاضزازٞبی ٘ٛقتٝ
قسٜای ٔكرم قٛز .تٕبْ لطاضزازٞب ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ث ٝایٗ لطاضزاز اقبض ٜوٙٙس ٚ
یب ایٗو ٝوالً یب خعا ُٔٙجك ثب آٖ ٔٗٙمس ق٘ٛسٚ .فك ٔبزٞ 10 ٜیچ ٖجبضتی زض
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لطاضزازٞبی اؾترساْ قرهی افطاز ٕ٘یتٛا٘س ٔتٙبلى ثب ایٗ لطاضزاز ثبقس .ایٗ
لطاضزاز زض ضٚاثٍ اؾترسأی َٛال٘یٔست یب ؾبیط ضٚاثٍ اؾترسأی ،حسالُ ٖٛو
ضا ٘یع تٗییٗ وطز ٜاؾت .وٛٙا٘ؿیٔ ٖٛصوٛض ٔمطض ٔیزاضز و ٝزض نٛضت ٘جٛز
لطاضزاز قرهی ،تٟیٝوٙٙس ٜحك ا٘تمبَ لؿٕتی یب تٕبْ حمٛق ذٛز ث ٝزیٍطی ضا
زاضز .زض ایٗ نٛضت ا٘تمبَ ٌیط٘س ٜحمٛقٔ ،ؿؤ َٚتىٕیُ قطایٍ لطاضزاز ث٘ ٝفٕ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

اخطاوٙٙسٔ ٜیثبقس .تٟیٝوٙٙس ٚ ٜیب ؾبیط ا٘تمبَزٙٞسٌبٖ حمٛق ٘یع تب تىٕیُ
قطایٍ لطاضزاز ٕٞچٙبٖ ٔؿؤ َٚثبلی ٔیٔب٘ٙس.
لطاضزاز خٕٗی ٔطث ٌٛثٙٞ ٝطٔٙسا٘ی و ٝزض تِٛیسات ؾیٕٙبیی ایفبی ٘مف
ٔیوٙٙس .لطاضزاز ٔصوٛض زض ؾبَ  ٚ 1990زض تىٕیُ لب٘ ٖٛحمٛق ٔؤِف 1985
فطا٘ؿ ٝتسٚیٗ قسٛٔ .افمت٘بٔٔ ٝصوٛض حسالُ ٖٛيی و ٝتٟیٝوٙٙس ٜثبیس ثٝ
اخطاوٙٙس ٜثپطزاظز ضا تٗییٗ ٔیوٙسٖ .ال ٜٚثط ایٗ تٟیٝوٙٙس ٜثبیس زضنسی اظ
ٔبحهُ زضآٔس فیّٓ ضا حتی زض نٛضت ٚضقىؿتٍی آٖ ،ثٌ ٝط ٜٚخٕٗی ثپطزاظز.
زضنس ٔصوٛض ثیٗ اخطاوٙٙسٌبٖ ث٘ ٝؿجت زضآٔس اِٚیٝقبٖ تمؿیٓ ٔیقٛز.
2ـ حمایت اس طزیك لزاردادَای فزدی وار
زض ایبِت ٔتحس ٜنٗٙت زیساضی قٙیساضی ٘یع ؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت  ٚاوثط
تِٛیسات زض لبِت لطاضزازٞبی خٕٗی تٟیٔ ٝیق٘ٛس  ٚاوثط اخطاوٙٙسٌبٖ ٘یع ثٝ
ًٖٛیت یه یب چٙس اتحبزی ٝیب ٌط ٜٚاخطاوٙٙس ٜزضآٔسٜا٘سٞ .ط یه اظ اتحبزیٞٝب
لطاضزاز خساٌب٘ٝای ثب قطوت تٟیٝوٙٙسٗٙٔ ٜمس ٔیوٙٙس .ایٗ لطاضزازٞب ٕٝٞ
وبضٌطاٖ ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض ٔیزٞس ،لطاضزازٞبی ٔصوٛض قطایٍ وّی لطاضزاز
اظ لجیُ حسالُ زؾتٕعزٔ ََٛ ،ست وبض ،ثبظ٘كؿتٍی  ٚثٟساقتَ ،طق قىبیت ٚ
ٔٛاضز ٔكبث ٝضا ٔمطض ٔیوٙٙسٖٙ .هط وّیسی ایٗ ؾیؿتٓ چبضچٛةٞبیی اؾت وٝ
لطاضزازٞبی خٕٗی ثطای وبض ا٘فطازی ٔمطض ٔیوٙٙس .زض ٚالٕ لطاضزازٞبی خٕٗی
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ٔیبٖ افطاز اخطاوٙٙس ٚ ٜتٟیٝوٙٙس ٜثؿتٕ٘ ٝیق٘ٛس ،ثّى ٝایٌٗ ٝ٘ٛلطاضزازٞب حسالُ
قطایٍ ضا ثطای لطاضزازٞبی ا٘فطازی تٗییٗ ٔیوٙٙس .زض ایٗ ثیٗ افطازی و ٝزاضای
اذتیبض  ٚلسضت ثیكتطی ٔیثبقٙسٔ ،یتٛا٘ٙس پب ضا اظ ایٗ حسالُٞب فطاتط ثٍصاض٘س ٚ
ثط قطایُی فطای ایٗ قطایٍ زض لطاضزاز فطزی ذٛز تٛافك وٙٙس( .اؾىٙسضی1391 ،
ـ).
زض فطا٘ؿ ٝلطاضزاز ٕ٘ٝ٘ٛای ثطای اخطاوٙٙسٌبٖ زض تِٛیسات فیّٓ ٚخٛز ٘ساضز ،أب
زض ثرف تّٛیعی ٖٛیه لطاضزاز اؾتب٘ساضز ٕ٘ٚ ٝ٘ٛخٛز زاضز و ٝثب اٍِٛثطزاضی اظ
خٕٗی ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض ظٔی ٝٙتجّیغبت یه لطاضزاز ٕ٘ٚ ٝ٘ٛخٛز زاضز ٞ ٚسف
اظ آٖ ایدبز یه لطاضزاز ٕ٘ ٝ٘ٛثطای َطفیٗ لطاضزاز زض ثرف زیساضی قٙیساضی ٚ
تجّیغبت ٔیثبقس .ایٗ لطاضزاز ثیٗ اخطاوٙٙس ٚ ٜقطوت تِٛیسی تجّیغبت ثؿتٝ
ٔیقٛز .زض ایٗ لطاضزاز اخطاوٙٙس ٜث ٝتجّیغوٙٙس ٜیب قطوت تجّیغبتی اخبظٜ
اؾتفبز ٜاظ اثط زیساضی قٙیساضی ضا ثٙب ث ٝقطایٍ لطاضزازی ٔیزٞس .اخبظ ٜاؾتفبزٜ
اظ تثجیت زیساضی قٙیساضی  ٚتجّیغبت قبُٔ اؾتفبز ٜاظ ٔٛاضز ظیط ٔیثبقس:
ـ تّٛیعی ٖٛزض فطا٘ؿ ٚ ٝذبضج اظ فطا٘ؿ.ٝ
ـ تٛظیٕ ؾیٕٙبیی.
ـ تٛظیٕ اظ َطیك ؾیٓ.
ـ تٛظیٕ اظ َطیك ٔبٛٞاض.ٜ
ـ پرف ضازیٛیی  ٚتّٛیعی٘ٛی زض ؾُح تّٛیعیٔ ٖٛحّی.
ـ پرف ضازیٛیی  ٚتّٛیعی٘ٛی زض ؾُح تّٛیعیٔ ٖٛحسٚزٚ .یسئ ،ٛؾیزی،
اؾتفبزٜٞبی ایٙتط٘تی.

محمدحسه پاکسرشت ،داریوش بابایی ،علی مشهدی

لطاضزاز وبض خٕٗی ثطای تّٛیعیٛ٘ ٖٛقت ٝقس ٜاؾت  ٚيٕیٕٝای ثط لطاضزاز وبض
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اؾتفبز ٜاظ تهبٚیط یب نساٞبی يجٍقس ٜو ٝثركی اظ اثط زیساضی قٙیساضی
ٞؿتٙس .ثط اؾبؼ لطاضزاز ٕٖ٘ٛ ،ٝ٘ٛو اخطاوٙٙسٌبٖ ثبیس ثٙب ث ٝقطایٍ لطاضزازی
و ٝتٛؾٍ َطفیٗ لطاضزاز أًب قس ٜاؾت ،پطزاذت ٝقٛزٕٞٝ٘ٛ٘ .بی پیكٟٙبزی
پطزاذت زض لطاضزاز ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ ٘ ٚ ٔٛزفٗبت اؾتفبز ٜپبیٌٝصاضی ٔیقٛز.

سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...
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وتیجٍگیزی
اخطاوٙٙسٌبٖ ث ٝایٗ زِیُ و ٝآثبض ازثی ٙٞ ٚطی ضا ثطای اضائ ٝث ْٕٖٛ ٝآٔبزٚ ٜ
ٟٔیب ٔیوٙٙس  ٚزض ایٗ ضاؾتب اظ ٚلتٞ ،عی ٚ ٝٙاثتىبض ُٖٕ ذٛز ؾطٔبیٌٝصاضی
ٔیوٙٙسٔ ،یثبیؿت ٔٛضز حٕبیت زض لٛا٘یٗ وبض ٔ ٚبِىیت فىطی لطاض ثٍیط٘س .یىی
اظ ٟٔٓتطیٗ زالیُ حٕبیت اظ اخطاوٙٙسٌبٖ ،زٚضاٖ خسیس  ٚتٛؾٗ ٝفٙبٚضی ٔیثبقس.
پیسایف حٕبیتٞبی ثیٗإِّّی زض ایٗ ضاثُ ٝلب٘ ٖٛزاذّی وكٛضٞب ضا ث ٝؾٕت
افعایف حٕبیت اظ اخطاوٙٙسٌبٖ ؾٛق زاز .پیف اظ ایٗ ،حٕبیت اظ اخطاوٙٙسٌبٖ
اُٖب ٔیقس ،ثیكتط حك زضیبفت ٖٛو ثٛز ،أب پؽ اظ تسٚیٗ اؾٙبز ثیٗإِّّی
اٍِٛیی ثطای لبٍ٘٘ٛصاضی زاذّی وكٛضٞب ٘یع فطا ٓٞقس .ایٗ اٍِ٘ ٛمف ثؿیبض ٕٟٔی
زض اؾتمطاض ثیكتط ٔف ْٟٛحىٔٛت لب٘ ٖٛزض ٘ٓبْٞبی حمٛق زاذّی زاضز.
ٔف ْٟٛحىٔٛت لب٘ ٖٛیىی اظ ٔفبٞیٓ ٔجٙبیی  ٚاؾبؾی زض ٖبِٓ حمٛق ٔحؿٛة
ٔیقٛز .ثَٛ ٝض وّی ٔمهٛز اظ حىٔٛت لب٘ ٖٛایٗ اؾت و ٝوّی ٝضٚاثٍ تبثٗبٖ
حمٛق  ٚآثبض آٖ ثبیس ثٛٔ ٝخت ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ ذٛة تٓٙیٓ ق٘ٛسٔ .فْٟٛ
حىٔٛت لب٘ ٖٛزاضای پٙح ٖٙهط انّی ٔیثبقس وٖ ٝجبضتٙس اظ :زؾتطؾی ثٖ ٝساِت
 ٚضؾیسٌی لًبیی ،خعٔیت حمٛلی  ٚلبثُ پیفثیٙیثٛزٖ ،تٙبؾت ،ثطاثطی ٖ ٚسْ
تجٗیى ٟ٘ ٚبیتبً قفبفیت .حىٔٛت لبٖ٘ٙ ٚ ٖٛبنط تكىیُزٙٞس ٜآٖ ٘مف ثؿیبض
ٕٟٔی زض اؾتمطاض زِٚت ضفبٔ ٚ ٜجبضظٕٝٞ ٜخب٘ج ٝثب فؿبز ضا زاض٘س .فمساٖ ؾبظٚوبض
حٕبیتی ٔكرم زض ٞط ٘ٓبْ حمٛلی ٔٙتٟی ثٖ ٝسْ قفبفیت  ٚخعٔیت حمٛلی
ٔیقٛز.
لٛا٘یٗ ّٔی زض حیُ ٝلٛا٘یٗ ٔبِىیت فىطی ذٛز ،لٛا٘یٗ ٔطث ٌٛث ٝحمٛق
اخطاوٙٙسٌبٖ ضا ٘یع تسٚیٗ وطز٘س  ٚحمٛق یىؿب٘ی ثب حمٛق پسیسآٚض٘سٌبٖ ثطای

محمدحسه پاکسرشت ،داریوش بابایی ،علی مشهدی

ثیكتط زض لبِت لطاضزازٞبی قرهی نٛضت ٔیٌطفت  ٚحمی و ٝث ٝاخطاوٙٙسٌبٖ
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آٖٞب قٙبؾبیی وطز٘س .ثب ٚخٛز ایٗ پؽ اظ تهٛیت لٛا٘یٗ زض ایٗ ضاثُ ،ٝحٕبیت
زض لبِت لطاضزازٞب ٕٞچٙبٖ ازأ ٝزاضز .زض لٛا٘یٗ زاذّی ایطاٖ تٟٙب لب٘٘ٛی و ٝثٝ
َٛض يٕٙی ث ٝحك اخطاوٙٙسٌبٖ اقبض ٜزاضز ،لب٘ ٖٛتطخٕ ٚ ٝتىثیط وتت ٘ ٚكطیبت
 ٚآثبض نٛتی ؾبَ ٔ 1352یثبقس و ٝزض ٔبز 3 ٜذٛز ٘ؿرٝثطزاضی یب يجٍ ٚ
تىثیط آثبض نٛتی ضا ثس ٖٚاخبظ ٜنبحجبٖ حك یب تِٛیسوٙٙسٌبٖ ا٘حهبضی یب لبئٓ
سازوکارهای مالكیت فكری در حمایت از مجریان آثار هنری با تأکید بر...

ٔمبْ آٖٞب ثطای فطٚـ ضا ٕٔ ٔٛٙزا٘ؿت ٝاؾت .نبحجبٖ حك زض ایٗ ٔبز ٜضا
ٔیتٛاٖ قبُٔ اخطاوٙٙسٌبٖ ٘یع زا٘ؿت .ثب ٚخٛز ایٗ ثَٛ ٝض نطیح اخطاوٙٙسٌبٖ
زض پیف٘ٛیؽ الیح ٝلب٘ ٖٛخبٕٔ حٕبیت اظ حمٛق ٔبِىیت ازثی ٙٞ ٚطی  ٚحمٛق
ٔطتجٍ حٕبیت قسٜا٘س .ایٗ پیف٘ٛیؽ زض زؾتٛض وبض زِٚت ٔیثبقس  ٚزض نٛضت
تهٛیت ٌبْ ٕٟٔی زض ضاؾتبی حٕبیت اظ حمٛق اخطاوٙٙسٌبٖ زض ؾُح زاذّی
ثطزاقتٔ ٝیقٛز.
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Intellectual property mechanisms in support of performers of works
of art with emphasis on employment contracts
Mohammad Hassan Pakseresht
Daryush Babaie
Ali Mashhadi
Abstract
Background and Aim: One of the issues that have been raised in recent
years regarding the protection of the rights of performers of works of art in
modern legal systems is the inclusion of intellectual property rights in the
relations between the parties in the employment relationship in this area.
Materials and Methods: This research is of theoretical type and the
research method is descriptive-analytical and the method of data collection is
library and has been done by referring to documents, books and articles.
Findings: In this regard, despite the differences in jurisprudence and law
on intellectual property rights, as well as the employment contract, which is
the source of differences between the two conflicts or the lack of rules in
jurisprudence, has created challenges. Regarding the employment contract
with the seal of approval of the Honorable Guardian Council on the
government bill in 1990, the task of the said law was clarified and it is still
valid today. In the field of intellectual property, despite these challenges,
pre-revolutionary laws as well as laws passed in recent years have entered
areas of intellectual property rights.
Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing
the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
Conclusion: In the domestic laws of Iran, the only law that implicitly
refers to the rights of performers is the Law on Translation and Reproduction
of Books, Publications and Audio Works of 1352, which in Article 3 itself
copies or records and reproduces audio works without the permission of
copyright owners or exclusive producers or The deputy has banned them
from selling. After the laws are passed, protection in the form of contracts
continues. The inclusion of the condition of productivity of intellectual
property rights in employment contracts is legally justified and legitimate,
but it faces gaps in the rights of practitioners of works of art.
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