
 

 Email: S_azadb@yahoo.com             ی، تهران، ایران.فکر تیمالکحقوق کارشناس ارشد . 1

 11/5/1331 تاریخ پذیرش مقاله: 11/3/1331 تاریخ دریافت مقاله: مروری نوع مقاله:

 2931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 36

 ایران حقوق و یالمللبین اسناد در مجری هنرمندان حقوق بررسی

 1بیگیآزاد سمیه

 چکیده

 اشخاصی لذا ،است هنری ـ ادبی آثار پدیدآورندگان مادی حقوق از یکی آثار اجرای

 مجری هنرمندان اگرچه ،باشند داشته اجازه آن خالق از باید ندپردازمی اثر اجرای به که

 راز بتوان بسا چه و اندشده شناخته مردم بین در آثار ندگانپدیدآور از بیش غالباً

 اثر آن اجراکننده هنرمندان خوب اجرای را مردم ذهن در آثار از بسیاری ماندگاری

 ردیف هم و نگرفته قرار مؤلف حق سیستم حمایت وردم اشخاص این ولی ،ستناد

 پدیدآورندگان اجرای قح هالیمنتقل صرفاً اجراکنندگان .اندشدهن محسوب پدیدآورندگان

 قلمداد مرتبط حقوق سیستم حمایت وردم اشخاص از یکی عنوان به بلکه نیستند، نیز

 از و است لفمؤ حق سیستم مادون مراتب سلسله یثح از سیستم این ند.شومی

 به ما نوشتار این در ند.پردازمی آثار پخش و انتشار ،اجرا به که کندمی حمایت اشخاصی

 نظام و مرتبط حقوق حوزه یالمللبین اسناد در مجری هنرمندان حقوقی یتضعو بررسی

 یم.پردازمی ایران حقوقی

 

 کلیدی واژگان

 یالمللبین اسناد مجری، هنرمند ،مرتبط حقوق
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 مقدمه

 انتشار و اجرا به که اشخاصی از دسته سه از رم کنوانسیون تصویب با دانیممی

 و فنوگرام تولیدکنندگان مجری، هنرمندان عنیی ،ندپردازمی پدیدآورندگان آثار

 که مینظا به و آمد عمل به قانونی حمایت یتلویزیون ـ رادیو پخش هایسازمان

 مجاورگفته حقوق یا مرتبط حقوق کرد، اعطا مذکور اشخاص به را حمایت این

 موضوع زیرا ،است مستقل لفؤم حقوق از مرتبط حقوق تردیدبی بنابراین شد.

 اجرا، دیگری موضوع و است اثر یکی موضوع است. یکدیگر از متفاوت هاآن حقوق

 یا ،است اثر غالباً دشومی اجرا که آنچه چهاگر ،یتلویزیون ـ رادیو پخش و فنوگرام

 پخش آنچه باالخره و است اثر کی اجراهای گیردمی جای فنوگرام در آنچه

 .است آثار ایرس اجرای یا شنیداری ـ دیداری اثر یک غالباً ،دشومی

 ،کندمین وارد ایخدشه لفؤم حقوق از مرتبط حقوق استقالل به امر این اما

 آثار انتشار و پخش در که کسانی به حقوق اعطای صرفاً مرتبط حقوق رسالت زیرا

 زا دسته آن حقوقی، سیستم این بلکه ،نیست دارند مشارکت حمایت مورد

 را نیستند لفؤم حقوق در حمایت ردمو اثر بر مبتنی که مجری هنرمند اجراهای

 را هستند اثر ءجز یزیچ حامل که هاییفنوگرام .دهدمی قرار حمایت مورد هم

 نیز را نیستند اثر یک اجرای یا اثر یک حاوی که هاییپخش و کندمی حمایت هم

 (م. 1113 )وایپو،. دهدمی قرار خود حمایتی لوای تحت

د از هنرمند مجری دارند مشخص سن سه این که تعریفی ابتدا دارد جا بنابراین

 قرار تطبیق و بررسی مورد ناداس این اساس بر هاآن به اعطایی حقوق سپسشده، 

 کشورمان حقوقی نظام در مجری هنرمندان حقوقی وضعیت به نهایت در و دگیر

 .بپردازیم
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 یالمللبین اسناد در مجری هنرمندان حقوقالف ـ 

 معاهدات و رم کنوانسیون طبق اشخاص این قوقح و تعریف به بخش این در

 )پکن(دیداری ـ شنیداری  اجراهای از حمایت و 1وایپو مجری انهنرمند و فنوگرام

 یم.پردازمی هاآن اجمالیمقایسه  و

 مجری هنرمند عریفتـ 1

 است: نموده تعریف چنین را مجری هنرمند رم کنوانسیون 3ماده  1 بند

 نوازندگان، آوازخوانان، هنرپیشگان، از عبارتند ندگاناجراکن یا مجری هنرمندان»

 ،کنندمی بازخوانی خوانند،می آواز ،کنندمی عرضه که اشخاصی دیگر و رقاصان

 اجرا را هنری ـ ادبی آثار دیگری روش هر به یا کنندمی بازی ،کنندمی دکلمه

 «.کنندمی

 بازیگران، از ندعبارت مجری رمندانهن وایپومعاهده  1ماده  1 بند مطابق

 خوانند،می آواز ،کنندمی بازی که اشخاصی سایر و رقاصان نوازندگان، ،خوانندگان

 یا هنری ـ ادبی آثار دیگری شکل هر به یا کنندمی تفسیر ،کنندمی دکلمه

 یتعریف 1ماده  1 بند در نیز پکنمعاهده  .کنندمی اجرا را عامه فرهنگ نمودهای

 ایبیانیه دارای پکنمعاهده  که تفاوت این با است. دادهارائه  وایپومعاهده  با یکسان

 نموده وسیع بسیار را آن دامنه که است مجری هنرمند تعریف به راجع توافقی

 که گیردمی دربر را اشخاصی مجری هنرمند تعریف» آمده: بیانیه این در .است

 د،شومی تثبیت بارناولی برای یا خلق اجرا یک جریان در که را هنری ـ ادبی اثر یک

 «.کنندمی اجرا

 مالحظه یالمللبین اسناد این بین مجری هنرمند فتعاری از مقایسه مقام در

 نیز کنندمی تفسیر که اشخاصی از پکن و یپووا معاهدات در یکسو از که دشومی

 قبیل این از رم کنوانسیون در نکهآ حال شده صحبت مجری هنرمند عنوان به
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 شخص گفت باید مطلب این توضیح برای است. نشده هزد حرفی اشخاص

 تفسیرش تا است قادر او .دشومی محسوب اجراکننده یک عنوان هب کنندهتفسیر

 نماید. اجرا و اعمال خودش رهبری و هدایت تحت کنسرت یک اجرای طریق از را

 معاهدات تصریح به که هستند اشخاصی چنین مصداق ترینمهم ارکستر رهبران

 هستند. حمایت مورد مجری عنوان به پکن و وایپو

 ندهکنتفسیر اشخاص دشومی مالحظه تعریف در که همچنان رم کنوانسیون در

 بیانیه یک رم دیپلماتیک کنفرانس گزارش در اما ،اندنیامده مجری هنرمند عنوان به

 انخوانندگ و نوازندگان رهبران که شد توافق» آمده نآ در که است موجود توافقی

 از که تعریفی در اگرچه (م. 1113 ،)وایپو، «گیرند قرار اجراکنندگان تعریف در

 درج «کنندمی اجرا دیگری طریق هر به یا» رتعبا ،مدهآ رم در مجری هنرمند

 رهبران عمل و فعالیت به عبارت این که رسدنمی نظر به اما است، شده

 این از قبل درکه این به جهتو با زیرا ،باشد داشته اشاره نوازندگان و خوانندگان

 نیز عبارت این موضوع اجراهای بایستمی لذا ،شده ذکر مختلفی اجراهای ،عبارت

 عبارت آوردن با وایپومعاهده  .باشد قبلی مصادیق مشابه شکلی حاظل از

 و خاتمه تفاسیر این به مجری هنرمند تعریف در «کنندمی تفسیر که اشخاصی»

 داد. قرار حمایت مورد شکل بدین را ارکستر رهبران

 مذکور معاهدات و رم کنوانسیون میان تفاوت دومین عنوان هب و دیگر سوی از

 در «کنندمی اجرا را عامه فرهنگ نمودهای هک کسانی» عبارت درج به باید

 داشت. اشاره بارهاین در رم سکوت و مذکور معاهدات

 که کنوانسیون نای 3ماده  به توجه با که برآنند رم کنوانسیون مفسران

 که بود آن بر توانمی داده قرار حمایت مورد را «یرکس و واریته هنرمندان»

 عنوانبی مواد فرانسه، زبان به اصلی متن در اگرچهـ  ماده عنوان رغمعلی



 2931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 36 

ه 
می

س
گي

دبی
آزا

 

 قدر آن ماده متن ،دارد اشاره سیرک و واریته رمندانهن به صرفاً که ـ ندباشمی

 ویژه هب ؛دشومی نیز عامه فرهنگ نمودهای اجراکنندگان شامل که است وسیع

 هنری ـ ادبی آثار به ترنزدیک بسیار عامه فرهنگ نمودهای ماهیتی، حیث ازکه این

 ذکر شایان ماده این توضیح در البته (م. 1113 ،)وایپو، واریته هنرهای تا هستند

 بر یمبتن که اجراهایی از ندتوانمی عضو کشورهای رم کنوانسیون طبق که است

 تعریف به توجه با ، لذاندارند امر این به تکلیفی واقع در و کنند حمایت نیستند اثر

 بر مبتنی که اجراهایی از حمایت بتوان شاید کنوانسیون این در مجری مندرهن

 معنوی حقوق مثل ،دانست خارج کنوانسیون این حمایتی دایره از را نیستند آثار

 ن.بر کنوانسیون مکرر 6ماده  موضوع

 و رم کنوانسیون هم که اینست ،تنیس فایده از خالی آن ذکر که دیگر نکته

 که اندیافته نگارش ایگونه به مجری هنرمند تعریف در کنپ و وایپو معاهدات هم

 که گرددمی مجری هنرمند تعریف مشمول صورتی در اجراکننده شخص گویی

 اطالق اثر آن بر که زیچی اجرای بنابراین د.کن اجرا را هنری ـ ادبی اثر یک

 پکنمعاهده  توافقی بیانیه حتی ،است خارج شدهارائه  تعاریف از ظاهراً ،دشومین

 که اثری نیست الزم که دارد کیدتأ امر این بر صرفاً شد اشاره آن به باال در که

 اجرا با اثر خلق زمانی هم و باشد موجود هنرمند اجرای از قبل دشومی اجرا

 سازد.مین حمایت محدوده از خارج را اجرایی چنین

 نیست محالکه این ضمن در ،نیست اثر که چیزی اجرای تصور کهاین رغمعلی

 قرار مرتبط حقوق سیستم یتحما تحت اجراکننده شخص که گرددمین موجب

 چنین از اسناد این فانصرا پذیرش به مجبور را ما اسناد این صراحت اما ،نگیرد

 که را اجراهایی از برخی صراحت هب 3ماده  در رم وانسیونکن .سازدمی اجراهایی

 است. دانسته حمایت قابل عضو کشورهای برای ،نیستند اثر بر مبتنی
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 به مکلف عضو کشورهای که بود نظر آن بر توانمی بحث این نتیجه عنوان به

 نیز را اثر بر مبتنی غیر اجراهای ندتوانمی و نیستند محدودیت این پذیرش

 این عضو کشورهای تمام در اجراهایی چنین که توضیح این با کنند. حمایت

 و حمایت قابل حمایت کننده اعطا کشور در فقط و نیستند حمایت قابل اسناد

 پدیدآورندگان معنوی حقوق خصوص در که وضعیتی مشابه دقیقاً ،بود خواهد پیگیری

 است. موجود

 مجری هنرمندان حقوق ـ2

 مرتبط حقوق سیستم حمایت تحت اشخاص سایر برخالف مجری هنرمندان

دیداری  یا شنیداری اجراهای به نسبت هم معنوی حقوق از مادی حقوق بر عالوه

 یم.پردازمی حقوق این تشریح به قسمت این در هستند. برخوردار شانـ شنیداری

 طبق: رم کنوانسیون در مجری هنرمندان معنوی و مادی حقوق -1-2

 پخش از جلوگیری و مخالفت امکان مجری هنرمند ون،کنوانسی این 7ماده 

 اجراکه این مگر ،دارد را رضایتش بدون اجراها نیدنرسا عموم اطالع به و رادیویی

 یک قبالً  خود عموم به رسانیاطالع یا گرفته قرار استفاده وردم رادیویی پخش در

 مکانا از همچنین و باشد شده ساخته تثبیت از یا بوده شده پخش یاجرا

 تکثیر یا اشنشدهتثبیت اجراهای از اجازه دونب تثبیت از جلوگیری یا مخالفت

 د.باشمی مندبهره اششدهتثبیت اجراهای تثبیت

 حقوق: وایپومعاهده  در مجری هنرمندان یمعنو و مادی حقوق -2-2

 است. گرفته قرار اشاره مورد معاهده این 5ماده  در مجری هنرمندان معنوی

 اجراکننده عنوان به که کند ادعا تا دارد حق مجری هنرمند ماده ینا مطابق

 اجرا از استفاده شیوه خاطر هب نام حذف که جایی ءجز به ،شود معرفی اجرایش
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 اصالح یا شکل تغییر تحریف، هرگونه به دارد حق همچنین و دشومی تحمیل

 کند. اعتراض زند،می لطمه وی شهرت به که اجراهایش

 اشنشدهتثبیت اجرای تثبیت تجویز حق مجری هنرمند برای معاهده این 6ماده 

 شده قائل را اجرا میعمو ارسال و یتلویزیون ـ رادیو پخش تجویز حق همچنین و

ماده  باشد. شده پخش تلویزیون ـ رادیو طریق از قبالً اجرا که جایی جز به ،است

 کپی یا اصلی نسخه قراردادن عموم دسترس در حق از 8ماده  و تکثیر حق از 7

 اجراهای کپی یا اصلی نسخه تجاری اجاره حق از 3ماده  و شدهتثبیت اجرای

 است. آورده میان به سخن عموم به شدهتثبیت

 حقوق: پکنمعاهده  در مجری هنرمندان نویمع و مادی حقوق -3-2

 ووایپمعاهده  در آنچه با است مطابق کامالً معاهده این 5 ماده در مندرج معنوی

 ماده این از که تفسیری بیانیه در معاهده این واضعان که تفاوت این با ،است آمده

 است: آمده چنین یهنبیا این در اند.ساخته مشخص را ماده این حدود انددادهارائه 

 با که شد پذیرفته ،معاهدات سایر به لطمه بدون و هدهمعا این اهداف مطابق»

 که اصالحاتی ها،آن توزیع و تولید و شنیداری ـ دیداری هایضبط ماهیت به توجه

 کردندوبله سازی،فشرده ویرایش، مثل ،دشومی انجام اجرا یک از برداریبهره در

 جریان در که تیاصالحا یا جدید یا موجود هایفرمت یا ابزارها در شکل تغییر یا

 ودخ خودی به ،گیردمی صورت شده تجویز مجری هنرمند توسط که ایاستفاده

 ند.شومین محسوب 5 (1) )ب(ماده  در نظر مورد اصالحات

 به عمالً که هستند تغییراتی به مربوط فقط 5 (1) )ب(ماده  در مذکور حقوق

 همچنین آورند.می وارد لطمه اساسی و توجه قابل طرز به پدیدآورنده شهرت

 النفسهیف تغییریافته یا جدید وریافن یا ابزار از استفاده صرف که شد پذیرفته

 معاهده، این 11 تا 6 مواد «.دشومین محسوب 6 (1) )ب(ماده  نظر مورد اصالح
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 از 6ماده  در ؛است گرفته نظر در مجری هنرمند برای ذیل شرح به مادی حقوق

 به شاننشدهتثبیت اجراهای میعمو ارسال و یتلویزیون ـ رادیو پخش تجویز حق

 و باشد تلویزیون ـ رادیو طریق از شدهپخش اجرای یک قبالً اجرا که جایی ءجز

 است. کرده صحبت نشدهتثبیت اجراهای تثبیت

 نسخه قراردادن عموم دسترس در و توزیع حق از 3ماده  تکثیر، حق از 7ماده 

 از 3ماده  ،دیداری ـ شنیداری هایضبط در شدهتثبیت اجراهای کپی یا اصلی

 در شدهتثبیت اجراهای دادنقرار عموم دسترس در حق از 11ماده  ،اجاره حق

 است. گفته سخن شنیداری ـ دیداری هایضبط

 سال 51 مذکور معاهدات و رم کنوانسیون در مادی حقوق از حمایت مدت

 نکته گردد.می محاسبه ،دشومی تثبیت آن در اجرا که سالی پایان از که است

 مدت ،هزند اجراهای از حمایت رغمعلی پکنمعاهده  که اینست توجه شایان

 حقوق مدت است. نکرده ذکر را حمایت این شروع هنقط و اجراها این از حمایت

 مرگ از بعد پکن و وایپو مجری هنرمندان و فنوگراممعاهده  در معنوی

 هر 5ماده  در البته ،است هنرمند مالی حقوق انقضای زمان تا حداقل پدیدآورنده

 به الحاق یا تصویب زمان در که عضوی دول» شده: درج عبارتی چنین معاهده دو

 تمام خصوص در مجری هنرمند مرگ از بعد برای را حمایتی قوانینشان معاهده،

 برخی که کنند بینیپیش باید کنندنمی مقرر قبلی پاراگراف در شده ذکر حقوق

 و شده حفظ رسید، خواهند پایان به مجری هنرمند مرگ از بعد که حقوق این از

 «یابند.می ادامه
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 پکن و وایپو معاهدات و رم کنوانسیون در اعطایی حقوقمقایسه ـ ب 

 به اعطایی حقوق وصخص در پکن و وایپو معاهدات و رم کنوانسیونمقایسه  از

 آید:می حاصل ذیل نتایج مجری هنرمندان

 هنرمندان معنوی حقوق به نسبت مذکور معاهدات خالف بر رم کنوانسیون ـ1

 حق از برن کنوانسیون تبع به مذکور معاهدات در آنکه حال است. ساکت مجری

 البته ،است شده صحبت اجرا تمامیت رعایت حق و مجری هنرمند به اجرا انتساب

 ،اجرا تمامیت حق رعایت با ارتباط در است مشخص مواد متن در که همچنان

 را کندمی وارد لطمه اجراکننده «شهرت» به که را اعمالی صرفاً مذکور معاهدات

 هر برن کنوانسیون در نکهآ حال ،انددانسته جلوگیری قابل اجراکننده یسو از

 محسوب معنوی حق نقض کند، وارد لطمه نیز ورندهآپدید «اعتبار» به که میاقدا

 حق زمینه در ویژه هب برن کنوانسیون در معنوی حقوق دایره واقع در .دشومی

 را سؤال این امر این هک است مذکور معاهدات از ترگسترده اثر تمامیت رعایت

 دتوانمی مجری هنرمند ،معاهدات این سکوت به توجه با آیا که سازدمی مطرح

 شود؟ خود اعتبار به لطمه مدعی

 بیان مقام در سکوتکه این اول :استارائه  قابل پاسخ دو خصوص، این در

 مجری هنرمند رایب را حقی چنین بتوانکه این امکان مذکور معاهدات واضعان

 قضات شاید معنوی حق نقض تصور درکه این دوم برد.می بین از شد، قائل

 معاهدات این با برن کنوانسیون معنوی حقوق مالک وحدت با بتوانند کنندهرسیدگی

 کنوانسیون از سیأت با و کنند قانونگذار غفلت بر لحم را «اعتبار» عبارت ذکر عدم

 باشد کرده وارد خدشه جراکنندها اعتبار به معنوی حق نقض که صورتی در برن

 برخیکه این کما نمایند. صادر یأر وی نفع به باشد، دیده لطمه شهرتش نکهآبی
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 هنرمند شهرت به عملی که است ادرین امر بسیار برآنند قائل معاهده این مفسران

 .(م 1113 ،)وایپو .ببیند خدشه او اعتبار آنکهبی سازد وارد لطمه ،مجری

 زمان در تکنولوژیکی هایپیشرفت به توجه با نیز مادی حقوق رشما حیث از ـ1

 برای جدیدی حقوق که دشومی مالحظه پکن و وایپومعاهده  انعقاد و تصویب

 است. شده گرفته نظر در مجری هنرمندان

 روزافزون افزایش وایپومعاهده  انعقاد اصلی دالیل از یکی دانیممی که همانطور

 از قبل تا که امری ؛بود اینترنت ویژه هب و آن مشابه ابزارهای و کامپیوتر از استفاده

 لییمسا با را حقوقدانان گاه جدید ایابزاره این از استفاده نبود. شایع چندان آن

 صورت مختلف نظرهای اظهار ،مناسب حل راهارائه  برای که ساختمی مواجه

 پاسخ یافتن تمعضال این از یکی ساخت.می دشوار را توافق حصول و گرفتمی

 کامپیوتر کاربر یک از هنری ـ ادبی اثر یک یا اجرا یک انتقال که بود پرسش این

 است؟ حقی چه ماهیتاً دیجیتالی محیط در دیگر کاربر به

 عمومی عرضه نوعی ماهیتاً دیجیتال محیط در انتقال که بودند معتقد ایعده

 برای مکانی و زمانی محدودیت فیزیکی محیط برخالف محیط این در زیرا ،است

 یا اثر به دسترسی که بودند باور این بر دیگر ایعده ندارد. وجود عموم دسترسی

 در اجرا یا اثر انتقال بنابراین .گیردمی صورت توزیع طریق از شدهتثبیت اجرای

 است. توزیع نوعی واقع

 که ندکردمی استدالل گونهاین و دانستندمی تکثیر نوعی را انتقال دیگر گروه

 حافظه روی بر اجرا یا اثر باید ابتدا محیطی چنین در اثر نمایش و انتقال برای

 آن بر وایپومعاهده  کنندگانتهیه نظرها، اختالف این به توجه با شود. تکثیر رایانه

 حق از مجازی فضای با هنری ـ ادبی مالکیت حوزه مقررات انطباق برای تا شدند

 توزیع حق و میعمو عرضه حق ،تکثیر حق اویح که بگویند سخن یدیجد مادی
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 حد تا شدهنامبرده حقوق میان تفکیک فضا این در زیرا ،شود اجرا یا اثر نمایش و

 راه» نام به حلی راه مطابق وایپومعاهده  اساس این بر است. رفته بین از زیادی

 را اجرا یا اثر قراردادن عموم دسترس در حق یعنی جدیدی حق «چتری حل

 (ش. 1383 )صادقی، .است کرده دایجا

 «مخالفت و جلوگیری امکان» از رم کنوانسیون دشومی مالحظه که همچنان ـ3

 .اندگفته سخن «مخالفت و جلوگیری انحصاری حق» از پکن و وایپو معاهدات و

 بسیار رم کنوانسیون مادی حقوق زمینه در حتی که بود آن بر باید بنابراین

 .است کورمذ معاهدات از ترضعیف

 نحوی هر به اجرا پکنمعاهده  که ستا این اسناد این هایتفاوت از یکی ـ4

 طور به که هنرمندی برای و داده قرار حمایت مورد را شدهبیتتث یا زنده از اعم

 حال است، کرده مطرح مادی حقوق خاص طور به کندمی اجرا را چیزی زنده

 نظر به .ندارند مطلبی صریح طور به زنده اجراهای به نسبت دیگر سند دو آنکه

 تثبیت حق به استناد با هاآن در زنده اجرای به تصریح عدم رغمعلی رسدمی

 عدم دلیل به را اجرایی چنین توانمی که سند دو این در نشدهتثبیت اجرای

 3 ماده به استناد با همچنین ،دانست حمایت مورد و کرد تلقی زنده تثبیت،

 اجراهای تردیدبی که واریته و سیرک عرصه مجری هنرمندان از که رم کنوانسیون

 سند دو این که کرد استنباط گونهاین ،است زنده شکل به مواقع بیشتر در هاآن

 صرفاً خصوص نای در پکنمعاهده  بنابراین .اندداشته نظر مد را زنده اجراهای نیز

 هب نه و است ورینوآ دارای زنده اجراهای به مستقل ایماده اختصاص حیث از

 کلی. طور
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 ندمرتبط حقوق زمینه در اگرچه ،پکن و وایپو معاهدات که ستا نیآ جالب ـ5

 حیث از برن کنوانسیون با اما ند،شومی محسوب رم کنوانسیون مکمل واقع در و

 .دارند بیشتری هماهنگی و انطباق هنرمندان به اعطایی حقوق

 سیستم بر حاکم اصول اساس بر است ذکر شایان بخش این خاتمه از قبل

 حقوق نظام تابع کشورهای در که مؤلف حق یا هنری ـ ادبی مالکیت حقوق

 شخصیت حافظ که آنجا از معنوی حقوق است، حاکم ژرمنی( ـ میرو) نوشته

 اما ،نیستند اسقاط و انتقال قابل ند،باشمی ،شده متجلی او ثرا در که پدیدآورنده

 از یکی دانیممی که همانطور نیست. گونهنای مادی حقوق خصوص در وضعیت

 را دیگر اشخاص به انتقال قابلیت که اینست مادی حقوق هایویژگی تریناساسی

 امرار انندبتو مجری هنرمندان ،انتقال این از مکتسبه یازا به ما طریق از تا دندار

 که هستند اشخاصی مواقع اکثر در مجری هنرمندان قرارداد طرف کنند. معاش

 در حامل قالب در را تثبیت حصلما و دارند را اجراها تثبیت سرمایه و امکانات

 .دهندمی قرار عموم اختیار

 را ـ اجرا یا اثر ازـ  تثبیت اولین که رم کنوانسیون طبق کنندگانتولید بنابراین

 خود بلکه ،نیستند هاآن حقوق الیهمنتقل و انمؤلف دستیار صرفاً ،دهندمی انجام

 انتشار به همچنین مرتبط، حقوق سیستم حمایت تحت خاصاش از یکی انعنو به

 مرتبط حقوق خانواده در موجود اشخاص از دیگر یکی شدهتثبیت اجراهای توزیع و

 تولیدکنندگان از فقط رم کنوانسیون شد گفته که همانطور .کنندمی کمک نیز

 دهند،می انجام ثرا یک از را شنیداری تثبیت اولین که اشخاصی یعنی ،فنوگرام

 ندتوانمی ،شنیداری جنبه بر عالوه اجراها دانیممی که حالی در کندمی حمایت

 هجمل از نمایشی هنرهای اجراهای مثل ،باشند دیداریـ  شنیداری جنبه واجد هم

 خصوص در پانتومیم. اجراهای مثل ،باشند داشته دیداری جنبه صرفاً هم و تأتر
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 اشخاصی بتوانیم که آنست از مانع فنوگرام بر رم انسیونکنو تمرکز کنندگانتثبیت

 بدانیم. آن مشمول ،دهندمی انجام را شنیداری ـ دیداری یا دیداری تثبیت که

 مجری هنرمند حقوق و شنیداری ـ دیداری اجراهای از که نپکمعاهده  در حتی

 گانکنندتثبیت اولین از حمایت از پایی رد گفته نسخ آن تثبیت تجویز برای

 خالف بر را هاآن آنکه ءجز بینیممین اجراهادیداری ـ شنیداری  یا دیداری

 در مجری هنرمندان حقوق الیهمنتقل کسوت در صرفاً فنوگرام گانتولیدکنند

 یاآ که دشومی مطرح السؤ این ،نکته این از نظر صرف کنیم.می مالحظه 11ماده 

 که دشومی فرض چنین اجرا بیتتث جهت تولیدکننده با قرارداد یک انعقاد با

 به همچنانکه این یا دشومی منتقل کنندهتولید به مجری هنرمند مادی حقوق

 در مگر ندارد گرفته،صورت تثبیت به نسبت حقی تولیدکننده و دارد تعلق هنرمند

ماده  اما ،ندارد صریحی عبارت وایپومعاهده  بارهاین در ؟ادقرارد در تصریح صورت

 .اندپرداخته موضوع این به پکنمعاهده  11ماده  و رم ونکنوانسی 13

 این در آنچه از نظر صرف» است: مدهآ چنین رم کنوانسیون 13ماده  در

 شدنگنجانیده به کنندهاجرا یا مجری هنرمندکه این محض هب ،مدهآ کنوانسیون

 7ماده  ،دهد رضایت شنیداری یا شنیداری ـ دیداری تثبیت یک در خود اجرای

 «شد. نخواهد اعمال دیگر مادی حقوق ربارهد

 به آن تصریح ،کندمی نماییخود همه از بیش که آنچه ماده این خصوص در

 فنوگرام به سیونکنوان مواد دیگر تصریحات رغمعلی است شنیداری ـ دیداری تثبیت

 طور به انسیونکنو این آیا که دشومی مطرح سؤال این ، لذاشنیداری( )تثبیت

 تصریح یاآ و خیر یا کندمی حمایت هم «شنیداری ـ دیداری» یهاتثبیت از ضمنی

 مثل کشورهایی اصرار باب از صرفاًدیداری ـ شنیداری  تثبیت ذکر به 13ماده 



 2931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                      حقوق پزشكي / فصلنامه 63 

سي
رر

ب
 

وق
حق

 
ان

ند
رم

هن
 

ری
مج

 
 در

ناد
اس

 
ین

ب
ملل

ال
 و ي

وق
حق

 
ان

ایر
 

 دو ست؟ا بوده ،هستند سازیفیلم صنعت دارندگان نتریبزرگ از که آمریکا

 :دادارائه  توانمی برداشت

 به توجه شود، نگریسته کنوانسیون به مجری هنرمند از حمایت باب از اگر ـ1

 که کند متقاعد را ما دتوانمی «حامل» و «تثبیت» واژه از 7ماده  مطلق بیان

 وگرام(یوید) شنیداری ـ دیداری تثبیت با تباطار در هم مجری هنرمندان حقوق

 استناد همچنین فنوگرام(.) شنیداری صرفاً تثبیت خصوص در هم و است مطرح

 دتوانمی است سیرک و واریته هنرمندان بر متمرکز که کنوانسیون این 3ماده  به

 سازد؛ رتقوی را استدالل این یهاهپای

 با شود، نگریسته رم کنوانسیون به اجراه کنندتثبیت از حمایت باب از اگر ـ1

 لحاظ و آن از تعریفیه ارائ و فنوگرامه تولیدکنند عبارت به آن تصریح به توجه

 شنیداری ـ دیداری تثبیته تولیدکنند عبارت به نسبت آن سکوت و وی برای حقوق

 دیداری یهاتثبیت تولیدکنندگان از کلی طور به کنوانسیون این که بود نآ بر باید

 از ضمنی محدود حمایت یک 13ماده  با صرفاً و کندمین حمایت شنیداری ـ

 را سازیفیلم صنایع دارای کشورهای منافع تا است وردهآ عمل هب اشخاصی چنین

 بپردازد، اشخاص این از حمایت هب صراحتاً که یالمللبین سندی ایجاد از قبل

 یهاتثبیته کنندتولید حقوق با مجری هنرمندان قوقحه مواجه در و کند تأمین

 تولیدکنندگان طبع مطلوب تفسیری کنوانسیون از ماده این اساس بر شنیداری ـ دیداری

 بارهاین در نیز پکنمعاهده  11ماده  در گیرد. صورت شنیداری ـ دیداری یهاتثبیت

 است: مدهآ چنین

که این محض به که دارد مقرر اشملی قانون در دتوانمی عضو دولت یک»

 حقوق داد، رضایت شنیداری ـ دیداری ضبط یک در اجرایش تثبیت به کنندهاجرا

 یا گرددمی اجرا ،دشومی تملک معاهده این 11 تا 7 مواد در مقررشده انحصاری
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 قرارداد هرکه این شرط به ؛شنیداری ـ دیداری ضبطه تولیدکنند به دشومی منتقل

 «شود. لحاظ ملی قانون نآه وسیل هب نیز کنندهتولید و مجری هنرمند میان ایریمغ

 به رضایت کنند مقرر که داده اختیار عضو هایدولت به ماده این دیگر بند در

 طرفین توسط و باشد کتبی شکل به کار این به مربوط راردادق یا اجرا تثبیت

 معاهده این اساس بر دشومی مالحظه بنابراین شود. امضا نآ نمایندگان یا قرارداد

 که دشومی فرض چنین داد رضایت اجرایش تثبیت به مجری هنرمند چنانچه

 نیداریش ـ دیداری ضبطه تولیدکنند به اجرا آن به نسبت او مادی حقوقه کلی

 شود. تصریح آن خالفکه این مگر ،است شده منتقل

 هم را شکلی و تشریفاتی شرایط رم کنوانسیون 13ماده  برخالف معاهده این

 در 13ماده  شد مشاهده که آنچنان همچنین است. نموده تعیین انتقال برای

 نکرده بینیپیش مجری هنرمند نفع به را خالف شرط اندراج امکان ،امری یبیان

 هنرمند برای امکان این رم کنوانسیون 7ماده  1 بند 3 بخش در که حالی در ،است

 یتلویزیون ـ رادیو پخش هایسازمان با خود روابط که شده گرفته نظر در مجری

 در رم واضعان بیان مقام در سکوت از بنابراین د.ساز مشخص قراردادی طور به را

 اگرچه ،اندخواستهمین چنین خصوص این در هاآن که بود آن بر باید 13ماده 

 «قراردادی آزادی» به ماده این که اعتقادند این بر رم کنوانسیون مفسران برخی

 .(م 1113 ،)وایپو .زندمین لطمه مجری هنرمند

 طرفین به را ماده این خالف شرط اندراج امکان قراردادی آزادی آیاکه این در

 خواستندمی را اینتیجه چنین فسرانم اگر ازیر ،دارد وجود تردید ،دهدمی

 آزادی اصل دانیممی که همانطور اگرچه ،کردندمی اعالم صراحت به بایستمی

 حکم با لفتامخ امکان قرارداد طرفین به که رود پیش جایی تا دتوانمین قراردادی

 قراردادی آزادی که گفت باید ماده این با هماهنگی برای ، لذابدهد را مقنن امری
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 مجبور را او دتوانمین کسی و است مختار قرارداد انعقاد در مجری هنرمند نییع

 به 13ماده  داد رضایت کار این به اگر اما ،بنماید اجرایش تثبیت قرارداد انعقاد به

 نخواهد وجود قرارداد در آن مخالف شرط اندراج امکان و دشومی اجرا امری طور

 بود. خواهد باطل شرطی چنین و اشتد

 گونه هر و کرده استفاده اختیاری بیان از رم خالف بر پکنمعاهده  11اده م

 دیگر سوی از قرارداد طرفین و یکسو از عضو دولت به را بارهاین در گیریتصمیم

 با حتی که اینست داشت دور نظر از نباید که موضوعی اما ،است نموده محول

معاهده  11ماده  3 بند ه،تولیدکنند به مجری هنرمند مادی حقوق انتقال وجود

 اجرا از استفاده گونههر برای منصفانه پرداخت یا االمتیازهاحق دریافت امکان پکن

 را حقی چنین نیز رم کنوانسیون 11ماده  است. شده قائل مجری هنرمند برای را

 منصفانه اجرت رداختپ حق از هم وایپومعاهده  15ماده  است. کرده بینیپیش

 مواد و پکنمعاهده  11ماده  بین تمایز در توجه قابله نکت اما ،است گفته سخن

 اجرت دریافت حق اخیر سند دو که اینست در وایپو و رم کنوانسیون 15 و 11

 یا رادیویی پخش برای مستقیم غیر یا مستقیمه استفاد به محدود صرفاً را منصفانه

 هر برای را حق این نپکمعاهده  که حالی در ،اندکرده میعمو رسانیاطالع نوع هر

 است. شده قائل مجری هنرمند برای اجرا از استفاده نوع

 بیشتر درکه این به توجه با که ضروریست نکته این ذکر بحث این پایان از قبل

 سیستم حمایت تحت پدیدآورندگان آثار اکنندگاناجر ،مجری هنرمندان مواقع

 مجری هنرمندان برای حقوق شدنقائل نتیجه در هستند رایتکپی یا مؤلف حقوق

 که نیست مناسب اما ،است انمؤلف حقوق برای معارض حقوق ایجاد عبارتی به

 همین به (ش. 1383 )کلمبه، .شود ساخته مؤلف حقوقه مخروب روی بر مجاور حقوق

 مجاور حقوق که شده اذعان صراحتاً بحث مورد معاهدات و رم کنوانسیون در دلیل
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 این معتقدند نویسندگان برخی که همچنان اما ،کندمین اردو ایلطمه مؤلف حقوق به

 باشد.می احترام حفظ لحاظ به و بوده یکسمبل امر

 ،کندمین وارد ایلطمه مؤلف حقوق به مجاور حقوق که مطلب این مفهوم مورد در

 علت به خود انحصاری حقوق کاهش شاهد انمؤلف الزاماً  زیرا ،دارد وجود بحث جای

 دستورالعمل عنوان به را آن باید شاید بود. خواهند انحصاری، حقوق سایر رقابت

 حقوق بین تعارض صورت در که کرد تلقی ماهوی دادگاه قاضی برای مانهمحر

 عمل اولی نفع به تردید و شک حالت در و هنرمند معنوی حق و مؤلف معنوی

 خواستدر ،است ذکر قابل پاریس استان دادگاه تصمیم مثال عنوان به نماید.

 که دلیل این به سینمایی اثر یک از هاییبخش حذف در رسترویچ ویولنه نوازند

 د.شومی رد است، شده تغییر دچار هیتاًما او اجرای

 باشد تصمیماتی گرتوجیه دتوانمین اجرا به واردشدهه لطم» که استدالل این با

 در لذا .(ش 1383 ،)کلمبه ،«کندمی وارد لطمه فیلم مؤلف حقوق به خوده نوب به که

 سوء انچهنچ مجری هنرمندان با اثر پدیدآورندگان میان فعمنا تعارض ایجاد قعمو

 پدیدآورندگان نفع به ،باشد نگرفته صورت پدیدآورندگان سوی از حقی از استفاده

 و مؤلف حقه رابط موضوع خصوص در گردید. خواهد صادر تعارض رفع به حکم

 میان تعارض موارد حل برای مناسب راهکار یکه ارائ واقع در و مرتبط حقوق

 در هستند، حمایت مورد گوناگون نظام دو این تحت که اشخاصی حقوق

 1ماده  در .است شده درج عباراتی چنین پکن و وایپومعاهده  و رم کنوانسیون

 از حمایت حفظ با کنوانسیون این موجب به مقرر حمایت» آمده: رم کنوانسیون

 نخواهد وارد نآ به ایخدشه وجه هیچ به هنری ـ ادبی آثاره پدیدآورند حقوق

 که نیست تفسیر قابل نحوی به کنوانسیون این مقررات از یک هیچ نتیجه در کرد.

 عیناً عبارت این نیز وایپومعاهده  1ماده  1 بند در «.کند وارد لطمه حمایت نآ به
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 عین وایپومعاهده  از سیأت با نیز پکنمعاهده  1ماده  1 بند است. شده تکرار

 راجع توافقیه بیانی در که است ذکر به الزم است. داده جای خود در را آن عبارت

 است: مدهآ چنین وایپومعاهده  1ماده  1 بند به

 در مؤلف حقوق و معاهده این طبق فنوگرام حقوق بین روابط واقع در بند ینا

 که مواردی در ، لذااست نموده سازیشفاف را هستند مندرج فنوگرام در که آثاری

 هم و است الزم فنوگرام در شده گنجانیده اثره پدیدآورند سوی از هم اجازه کسب

 به نیاز کنندهتولید یا هنرمند از اجازه اخذ با فنوگرام،ه تولیدکنند یا اجراکننده از

 (م. 1113 )وایپو، .بالعکس و رودمین بین از رایتکپی حقه دارند از اجازه اخذ

 در و بود خواهد مطرح ثالث اشخاص حیث از امر این که ستپیدا ناگفته البته

 موارد غالب درکه این به توجه با مجری هنرمندان و پدیدآورندگان فیمابین روابط

 دستیار نوعی به واقع در و هستند پدیدآورندگان آثاره کننداجرا مجری، هنرمندان

 دسته دو این منافع در تعارض و تضاد ایجاد هنگام در لذا ند،شومی محسوب هاآن

 ،رددگمی مراعات هاآن حقوق و دشومی لحاظ پدیدآورندگان منفعت اشخاص از

 مالی حقوق مواقع بیشتر در که داشت دور نظر از نباید هم را نکته این البته

 قرارداد اساس بر دشومی گنجانیده تثبیت یک در هاآن اجرای که مجری هنرمندان

 مجریان و انمؤلف میان تعارض و تضاد لذا ،دشومی منتقل تثبیت هکنندتولید به

 .شد ذکر باال مثال در که همچنان بود خواهد مطرح معنوی حقوق حیث از صرفاً

 

 ایران حقوق در مجری هنرمندان از حمایتج ـ 

 هنرمندان و مصنفان ان،مؤلف حقوق از حمایت قانون دانیممی که همانطور

 از حمایت بر مبنی را خود موضع 1ماده  در مندرج ارآث ذکر با 1348 مصوب

 رغمعلی است. نموده اعالم شوند، می محسوب پدیدآورنده عنوان به که اشخاصی
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 که ساخته متقاعد امر این بر را برخی که قانون عنوان در «هنرمندان»ه واژ تصریح

 قانون این که نظریم این بر ما ،کندمی حمایت نیز مجری هنرمندان از نقانو این

 آن قانون عنوان در «هنرمند» از مقنن منظور رسدمی نظر به ندارد. هدفی چنین

 درج 1ماده  بندهای در که هنری اثر اقسام از یکی که است اشخاصی از دسته

 د،نکنمی خلق را ...و تزیینی هایخط و هاهنوشت طراحی، نقاشی، مثل ،اندشده

 .رم کنوانسیون در اشاره مورد مفهوم به هنرمند نه است بوده

 مذکور قانون 5ماده  به توانمی استدالل این یهاهپای ترساختنقوی برای

 امکان ،شده بیان آثار خالقان برای که حقوقی جمله از ماده این در جست. استناد

 هاینمایش و باله و تأتر مانند ایصحنه نمایش برای اثر از اقتباس قح واگذاری

 است. دیگره وسیل هر یا نوار یا صفحه روی بر اثر تصویری یا صوتی ضبط و دیگر

 اشخاصی توسط دشومی واگذار آن از ایصحنه نمایشه تهیه اجاز که اثری تردیدیب

 اثر شودمی داده آن تصویری یا صوتی ضبطه تهی که اثری آید،درمی اجرا به

 توسط باید باشد تصویری یا صوتی ضبط قابل کهاین برای که است موسیقایی

 یهاهاستفاد امکان به قانون این در گردد. نواخته و شده اجرا اشخاصی یا شخص

 بردایبهره اثر از گونهاین که اشخاصیه دربار آنکهبی شده اشاره اثر از چنینی این

 کنوانسیون در که آنچه مشابه یا همسان حقوقی و باشد آمده میان به حرفی کنندمی

 باشد. شده ذکر برایشان شده گرفته نظر در هاآن برای رم

 سال در مقنن چهاگ نیز صوتی آثار و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون در

 تولیدکنندگان از حمایت بر مبنی رم کنوانسیون مقررات اعمال جهت در گام یک 51

 حقوق سیستم حمایت تحت اشخاص از یکی عنوان به )فنوگرام( صوتی آثار

 آثار تکثیر یا ضبط یا بردارینسخه» آورده چنین 3ماده  در و برداشته مرتبط

ه اجاز بدون ،است شده ضبط دیگره وسیل هر یا نوار یا صفحه روی بر که صوتی
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 ممنوع فروش برای آن قانونی ممقا قائم یا انحصاری تولیدکنندگان یا حق صاحبان

 اجرای که یمجر هنرمندان از مستقل ایماده قالب در و صریح طور به ولی ،«است

 حرفی باشد صوتی آثار محتوای مصادیق از یکی دتوانمی تثبیت صورت در هاآن

 است. نگرفته نظر در هاآن برای رم کنوانسیون بسان ایویژه حقوق و نزده

 «انحصاری کنندگانتولید» کنار در «حق صاحبان» عبارت آوردن با که هرچند

 است مجری هنرمند قانونگذار رنظ از حق صاحبان مصادیق از یکی کهاین فرض

 ،گیردمی قوت شده، بازاره روان )فنوگرام( صوتی اثر قالب در و تثبیت اجرایش که

 شکل به عبارت این اگرچه زیرا ،بردنمی جایی به راه نیز فرض این ما نظر به ولی

 سیستم در که باشند ندتوانمی اشخاصی صرفاً آن مصادیق ولی ،شده بیان کلی

 حمایت تحت شخص عنوان به ایران مرتبط حقوق و هنری ـ ادبی یتمالک حقوق

 نظر به زیرا ،باشد شده امبردهن هاآن از قوانین در حق صاحب شخص آن تبع به و

 ،نیستند قانون حمایت تحت اشخاص که بود آن بر باید سیستم این در رسدمی

 باشند. گرفته قرار مقنن اعالم و تصریح مورد کهاین مگر

 به تکثیر و ترجمه قانون در نه و حمایت قانون در نه کهاین به توجه با اینبنابر

 برده نام حمایت تحت اشخاص از یکی عنوان به مجری هنرمندان از مشخص طور

 گفتهپیشماده  در مندرج «حق صاحبان» عبارت که استدالل این نظر به الذ ،شده

 حال در که قانونی تنها اشد.بنمی نادرست و راههبی است، اشخاص این از منصرف

 تجارت قانون برده، نام مرتبط حقوق عبارت از ایران حقوقی نظام در حاضر

 به صرفاً آنه تبصر و 61ماده  در قانون این در است. 1381 مصوب الکترونیک

 جمله از آن حمایت تحت اشخاص و شده اکتفا حقوق از قسم این تعریف ذکر

 نیز داماق این اگرچه که اندشده معرفی بارلیناو برای و تنها یمجر هنرمندان

 ونقان و حمایت قانون به اشخاص این سفانهأمت اما ،است توجه درخور بسیار
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 قانون دو این شد گفته که همانطور آنکه حال ،اندشده داده ارجاع تکثیر و ترجمه

 ندارند. اشخاص اینه دربار مشخصی مقررات

 یهنر و یادب مالکیت مرتبط حقوق» است: آمده چنین ماده این 1ه تبصر در

 ندشدیم شناخته هنری و یادب تیمالک یجانب حقوق عنوان به نیا از شیپ که

 حقوق جمله از مؤلف، بر عالوه یگرید عناصر یبرا یمعنو و یماد حقوق شامل

 و هاسازمان و یریتصو و یصوت صفحات دکنندگانیتول آثار، یمجر هنرمندان

 هاشار مورد 51 و 48 مصوب نیقوان مشمول که ندباشمی پخش و ضبط مؤسسات

 ارجاع جهت به و یقانون حیتصر نیا رغمعلی و بنابراین «.ندباشمی ماده نیا در

 در که بود آن بر دیبا ریتکث و ترجمه و تیحما قانون به کیالکترون تجارت قانون

 تیحما تحت شخص کی عنوان به یمجر هنرمندان ما کشور در حاضر حال

 مجری هنرمندان از دسته آن صرفاً و ستندین تیحما مورد یفکر تیمالک ستمیس

 حق یشفاه ای یکتب قرارداد موجب به که است یآثار بر مبتنی هاآن اجرای که

 مورد پدیدآورندگان با قرارداد طرف عنوان به شده، واگذار هاآن به اثر یاجرا

 ندارند. آن از شیب یحق و ندشومی یادادقر حقوق بر حاکم قواعد مشمول و تندیحما

 که مرتبط حقوق و ادبی ـ هنری مالکیت حقوق جامعه الیح در خوشبختانه

 به باراولین برای و رتفعم خأل نیا شده هیته میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت توسط

 1ماده  16 بند در اجراکننده الیحه این در است. شده پرداخته اشخاص این

 هنرپیشگی، نوازد،می خواند،یم سرود یا آواز که فردی» است: شده یفتعر گونهاین

 فرهنگ نمودهای دیگری ترتیب هر به یا کندمی بازیگری یا دکلمه سخنرانی،

 اجرا را ادبی ـ هنری آثار سایر و بازیشبخیمه و بازیسیرک عملیات عامه،

 تعریف این نباشند. یا باشند عمومی حوزه در ادشدهی آثار کهاین از اعم ،کندمی

 «د.شومین لشکر سیاهی نظیر اهمیتکم فرعی هاینقش مجریان شامل
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 فیتعر دهندگانشنهادیپ ،اشخاص نیا فیتعر در که دشومی الحظهم نیبنابرا

 ،اندداشته نظر ملحوظ را پویوا یمجر هنرمندان و فنوگراممعاهده  و رم ونیکنوانس

 .است نشده درج مذکور اسناد از یک هیچ رد فیتعر نیا ییانتها هایقسمت اما

 یا باشند عمومی هحوز در ادشدهی آثار کهاین از اعم» که عبارت این واقع در

 نظیر اهمیتکم فرعی هاینقش مجریان شامل تعریف این» عبارت و «نباشند

 اولین توضیح در د.نندار بررسی مورد اسناد در ایسابقه «دشومین لشکر سیاهی

 که را شبهه این که بوده این دهندگانپیشنهاد هدف ظاهراً  گفت توانمی عبارت

 شده یمنقض آن مادی حقوق از حمایت مدت که باشد اثری بر مبتنی اجرایی اگر

 موارد غالب در جراهاا چهاگر زیرا ،سازند منتفی ،است خارج حمایت شمول از

 از مجری هنرمند حقوق تبعیت لزوم معنی به امر این ولی ،دهستن آثار بر مبتنی

 حقوق از حمایت مدت انقضای با که نتیجه این مسلماً و نیست اثر مؤلف حقوق

 بر مبتنی اجرای به نسبت نیز کندمی اجرا را آن که مجری هنرمند ،اثری مادی

 نیست. منطقی و صحیح ندارد مادی حق اثر آن

 حقوق و مؤلف حق ـ حمایتیه جداگان یهاهدست در افراد این قرارگرفتن واقع در

 حق رعایت لزوم با البته دیگری از یک هر حقوقی استقالله دهندنشان ـ مرتبط

 یکی مادی حقوق یافتنپایان راستا این در که است اجراکنندگان توسط مؤلف

 نخواهد اثر آن اجراکننده یعنی ،دیگری مادی حقوق انقضای به منجر ،مؤلف مثالً

 فرانسه یفکر تیمالک قانون 111ماده  1 بند زا مقتبس و ملهم دوم عبارت اما ،شد

 :است آمده نیچن ماده نیا در .رودمی شمار به ناقص اقتباسی البته هک است

 حقوق مشمول ،دشومی خطاب طور نیا یاحرفه عرف در که دوم نقش هنرمند»

 «.ستین مجاور
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 انچند کیتفک نیا اند،داشته اشاره محترم تاداناس از یبرخ که همچنان اما

 و تأتر در است. ریمتغ گرید بخش به یبخش از یاحرفه عرف رایز ،ستین مدلل

 در نیا وجود با .کندمین تجاوز متن سطر زدهیس زا دوم نقش هنرمند نقش نمایس

 دوم، نقش هنرمند ،کار قانون 761ماده  1 بند 3 شق حیتصر به فرانسه حقوق

 یبرا رسدمی نظر به نیبنابرا (ش. 1383 )کلمبه، .است شده یتلق شینما هنرمند

 به حهیال نیا در ای «لشگر یاهیس» فیتعر است الزم ابهام هرگونه از یریجلوگ

 از کی هر یاحرفه عرف به فرانسه قانون بسان ای شود انجام شخصم طور

 شود. داده ارجاع اجرا یهاهشاخریز

 اجراکنندگان حقوق از مرتبط حقوق عنوان با الیحه این سوم خشب از اول فصل در

 ماده در است. شده گرفته نظر در معنوی و مادی حقوق هاآن برای و شده صحبت

 :ماده این متن بر بنا است. شده پرداخته اشخاص این مادی حقوق ذکر به 58

 زیر هایفعالیت دادنانجامه اجاز یا انجام انحصاری حق دارای اجراکنندگان»

 باشند:می خود اجرای هر مورد در

 استثنای به اجرا عمومی ارسال یهاروش سایر یا تلویزیونی ـ رادیو پخش ـ1

 :ریز موارد

 نسخه روی از اجرا عمومی ارسال صور سایر یا تلویزیونی ـ رادیو پخش هرگاه ـ الف

 پخشباز ـ ب؛ باشد داده را آن تثبیته اجاز اجراکننده که گیرد صورت ایشدهتثبیت

 باشد گرفته صورت تلویزیونی ـ رادیو پخش انسازم همان توسط شدهپخش اجرای

 باشد. داده را آن بازپخشه اجاز یا نموده پخش را اجرا آن ابتدا که

 است. نشده تثبیت که اجرایی تثبیت ـ1

 باشد. که شکلی و روش هر به شدهتثبیت اجرای تکثیر ـ3

 .آنه تکثیرشد نسخه یا شدهتثبیت اجرای مجاز عمومی توزیع نخستین ـ4
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 ،عموم به شدهتثبیت اجرای از تکثیرشده یهاهنسخ یا اصله عاری یا اجاره ـ5

 .ایران در آن مجاز توزیع نخستین از پس حتی

 «.شدهتثبیت اجرای قراردادن عمومه استفاد معرض درـ 6

 اسناد در مذکور مادی قحقو اندراج ضمن الیحه در دشومی مالحظه بنابراین

 ذکر الیحه آن در دیدآورندگانپ برای که دیما حقوق با همسو ،بررسی مورد

 شده بینیپیش مجری هنرمندان برای نیز اریهع حق قبیل از دیگری موارد ،شده

 قابل اصل نیز ایران حقوق در است. نیامده مرتبط حقوق به مربوط اسناد در که

 و نیفتاده دور پیشنهاددهندگان نظر از مجری هنرمندان مادی حقوق بودنانتقال

 پرداخته آن بر حاکم قواعد و انجامه نحو و موضوع این به تبصره چند قالب در

 :است آمده چنین 58ماده  یهاهتبصر در است. شده

 ـ شنیداری حامل یک در را خود اجرای تثبیت اجراکننده چنانچه ـ1ه تبصر»

 شد. نخواهد اعمال ماده این مفاد باشد، داده اجازه دیداری

 اجراکننده مادی حقوق انتقاله منزل به تثبیت راردادق انعقاد صرف ـ1ه تبصر

 باشد. شده توافق آن برخالف کهاین مگر باشد،می تولیدکننده به

 کتبی طور به که است صورتی در ماده این موضوع حقوق اجرای ـ3ه تبصر

 «باشد. نشده توافق آن برخالف

 است: ذکر قابل ذیل موارد هاهتبصر اینه مالحظ با

 است. انتقال قابل شفاهی یا کتبی شکل به مجری هنرمند ادیم حقوقـ 1

 قرارداد انعقاد محض به باشد ،نشدهتثبیت شکل به اجرا که صورتی درـ 1

 منتقل کنندهتولید به اجرا بر مترتب مادی قوقح ـ یشفاه ای یکتبـ  اجرا تثبیت

 شکل به اردادقر انعقاد ادعای که فرضی در قرارداد انعقاد مدعی نابراینب .دشومی

 اثبات را آن انعقاد قراردادی، حقوق از یمندبهره جهت بایستمی باشد، شفاهی
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 خود آثار و شده منعقد قرارداد که اینست اصل کتبی قرارداد در که حالی در کند.

 مندرجات و مفاد اعتبار عدم یا بطالن اثبات با دتوانمی تنها خالف مدعی و دارد را

 شود. قرارداد اثرگذاری از مانع آن

 از توانمی صورتی در صرفاً که بود آن بر توانمی 3 و 1ه تبصر جمع ازـ 3

 انتقال عدم به کتبی شکل به که کرد اجتناب تولیدکننده به مادی حقوق انتقال

 مسموع رابطه این در شفاهی یادعا و باشد شده تصریح کنندهتثبیت به حقوق

 اشد.ب شفاهی شکل به قرارداد چند هر نیست

 هر زیرا ،است جمع قابل تبصره یک قالب در بصرهت سه این رسدمی نظر بهـ 4

 .یکدیگرند مکمل سه

 انطباق پکنمعاهده  با مادی حقوق انتقال خصوص در الیحه مقرراتـ 5

 .رم کنوانسیون تا دارد بیشتری

 این در دارد. اشاره انتقال از پس منصفانه اجرت پرداخت به الیحه 63ماده 

 گردیده منتشر تجاری مقاصد برای که شنیداری حامل چنانچه» است: آمده ماده

 یتلویزیون ـ رادیو پخش در مستقیم طور به املیح چنین یتکثیر نسخه یا است

 استفاده درآید، اجرا به عموم رایب یا رود کار هب میعمو ارسال هایروش سایر یا

 طبق «بپردازد. شنیداری املحه تولیدکنند به ایعادالنه اجرت باید کننده

 غمرعلی آمده الیحه در که میزانی به است مکلف تولیدکننده ماده این یهاهتبصر

 هنرمند به مکتسبه اجرت از وی، به مجری هنرمند مادی حقوق انتقال فرض

 آمده: چنین مذکورماده  یهاهتبصر در کند. پرداخت

 در جز گردد،می پرداخت اجراکننده به مذکور اجرت از %51 ـ1ه تبصر»

 .باشد شده توافق شنیداری حامله تولیدکنند و اجراکننده بین آن خالف که مواردی
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 شنیداری حامل انتشار تاریخ از ماده این موضوع عادالنه اجرت حق ـ1ه تبصر

 «باشد.می حمایت مورد آن انتشار لسا از پس کامل سال دهمین پایان تا

 که را موردی تکلیف پیشنهاددهندگان قبلماده  تکمیل برای نیز بعدماده  در

 مترتب حقوق که مجری هنرمندان اجرای واقع درـ  شنیداری هایحامل محتوای

 باسیم یهاهدستگا طریق از ـ شده منتقل تولیدکننده به تثبیت قرارداد با هانآ بر

 از استفاده گونهاین و ساخته مشخص گیردمی قرار عموم دسترس در سیمبی یا

 دریافت مستحق را کنندهتولید نتیجه در و کرده قلمداد ریتجاه استفاد را حامل

 است. نموده هنرمند با آن تقسیم به مکلف و منصفانه اجرت

 این با شدهگرفته نظر در معنوی حقوق مجری هنرمندان برای نیز 53 ماده در

 معنوی حقوق از آن انتقال از پس حتی مادی حقوق بر عالوه اجراکننده» که: بیان

 است: برخوردار زیر

 اجراکننده عنوان به یو مستعار یا واقعی نام خود،ه شدتثبیت یا زنده اجرای در ـ1

 حسب شدهتثبیت اجرای از استفادهه شیو یا اجراه شیو در کهاین مگر شود، ذکر

 باشد. شده توافق دیگری نحو به یا نبوده ممکن اجراکننده نام ذکر مورد

 سازد، وارد لطمه او شهرت و اعتبار به عرفاً که متعارفی غیر ییرتغ گونه هر ازـ 1

 «نماید. اعتراض حصال مراجع در یا جلوگیری

 هنرمندان برای الیحه در ملحوظ معنوی حقوق دشومی مالحظه بنابراین

 که جهت این از اول، :است بررسی مورد اسناد از متفاوت جهت سه از مجری

 نیز را مستعار نام آثار، خالقان برای شدهگرفته نظر در معنوی حقوق با همسو

 ظاهراً  البتهـ  را آن ذکر و دانسته هنرمند واقعی نام اعتبار و ارزش همان دارای

 حال ،است کرده اعالم ضروری ـ باشد کرده استعمال را آن خود مندهنر چنانچه

 بند ییانتها قسمت حیث از دوم، ؛ساکتند خصوص این در بررسی مورد اسناد آنکه
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 این در .است نیامده عبارتی چنین مذکور اسناد در شد مالحظه که همچنان ،1

 به و شده اقتباس حمایت قانون 18ماده  از عبارت این که کرد یادآوری باید رابطه

 منظور بلکه ،نیست اسقاط قابل معنوی حقوق زیرا ،نیست نام بر حق اسقاط معنی

 همانا که انتساب حق یا نام بر حق فیمن وجه هنرمند که آنست عبارت این از

 گونهاین و کرده انتخاب را است نامبی حضور به ترجیح یا مستعار نام از استفاده

 واژگان پکن و وایپو معاهدات درکه این ،سومنماید؛ می اعمال را خویش نام بر حق

 1 دنب انتهایی قسمت ،چهارم است. نشده درج «اعتبار» و «عرفاً» ،«متعارف غیر»

 نیازمند معنوی حقوق نقض از جلوگیری امکان گویی که یافته نگارش یانهگو به

 دعواه اقام طریق از بایستمی آن به اعتراض ولی ،نیست صالح مراجع به مراجعه

 صورت در زیرا ،نیست منطقی خصوص این در تفکیک نظر به که گیرد صورت

 اقدامات تداوم از ریجلوگی برای ممکن طریق تنها معنوی حقوق نقض ادعای

 در البته که است قضایی مراجع به مراجعه نقض، ادعای اثبات البته و حق ناقض

 شامل که شده استفاده «صالح» عبارت از «قضایی» عبارت جای به ماده این

 .گرددمی قضایی غیر و قضایی مراجع

 :دهآم چنین الیحه 61ماده  در مادی حقوق از حمایت مدت با رابطه در

 آن در اجرا که سالی از پس سال پنجاهمین پایان تا اجراکننده مادی وقحق»

 از پس باشد، نداشته وجود ایهشدتثبیت نسخه که صورتی در یا شدهتثبیت سال

 حقوق مورد در «د.شومی حمایت است، افتاده اتفاق آن در اجرا که سالی پایان

 معنوی حقوق با همسان را هنرمندان معنوی حقوق ،پیشنهاددهندگان نیز معنوی

ه دربار 13ماده  مفاد» اند:آورده چنین 61ماده  در و کرده قلمداد پدیدآورندگان

 معنوی حقوق» :13ماده  طبق «.است اعمال قابل کنندهاجرا معنوی حقوق

 پدیدآورنده معنوی حقوق از یک هیچ و نیست مکان و زمان به محدود پدیدآورنده
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 به پدیدآورنده وفات از پس مذکور حقوق از یک هر لاعما باشد.نمی انتقال قابل

 اسالمی جمهوری دولت با ورثه، یا وصی فقدان صورت در و ورثه یا وصی با ترتیب

 در صالحذی مراجع سایر و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت و بود خواهد ایران

 «داشت. خواهند را خصوصی شاکی عنوان معنوی حقوق نقض صورت
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 گیرینتیجه

 ی،المللبین و داخلیه عرص در نام صاحب اناجراکنندگ از بسیاری وجود رغم هب

 آثار اجرای با که اشخاص این از حمایته زمین در ایران حقوقی نظام سفانهمتأ

 در .است مواجه بزرگی خأل با ،دندار سرزمین این فرهنگ تداوم در بزرگی سهم

 و تدوین باشد اشخاص قبیل این مختص خاص طور به که قانونی تنها نه ما کشور

 این به نیز قوانین سایر در موادی یا ماده قالب در حتی بلکه ،نشده تصویب

 است. نشده لحاظ برایشان حقوقی و نشده پرداخته صراحت به اشخاص

 شده دلسرد یکاف حمایت عدم دلیل به که ایپرآوازه اجراکنندگان نیستند کم

 و دولت توجهیبی و قانونی خأل مسلماً د.انگشته نشینغربت و هبست سفر بار و

 امه هم غم و شادی روزهای در اجرایشان و آنان پای رد که کسانی به مجلس

 ازایی به ما درآمیخته، ایشان اجراهای با مانشیرین و تلخ خاطرات و بسته نقش

 .است هانآه آورد و داده قبال در منصفانه غیر و ناجوانمردانه بس

 امیدوارکننده اما ،دیرهنگام اگرچه میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت خوشبختانه

ه الیح در اشخاص این از حمایت اصلی متولی عنوان به و برده پی فقدان این به

 اشخاص این به را موادی مرتبط حقوق و هنری ـ ادبی مالکیت حقوق جامع

 زا ممکن حد تا شد ررسیب که همچنان مواد این تدوین در است. داده اختصاص

 این در است. شده گیریبهره مرتبط حقوقه زمین در موجود یالمللبین اسناد

 دل در آنچه با هانآمقایسه  و یالمللبین اسناد از موادی تحلیل و العهمط با نوشتار

 شد. مشخص بارهنای در الیحه ضعف و قوت نقاط برخی گرفته جای مزبوره الیح

 باید خیرتأ همه این با مجری هنرمندان از کنندهحمایت مقررات رسدمی نظر به

 نه و گردد آثار پدیدآورندگان بر آنان چیرگی موجب نه که شود تدوین ایگونه به

 آنان. بر گرامویدیو یا فنوگرام تولیدکنندگان تسلط موجب
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 نظرداشتن در ویژه به و جامعه در موجود هایواقعیت تمام به توجه با باید

 ،تولیدکنندگان و گذارانسرمایه طرفیت با قراردادی روابط در آنان بودنضعیف

 مورد ممکن حد تا حقوق انتقاله نحو و قرارداد انعقاد چگونگی به مربوط مواد

 در اشخاص این نام ذکر صرفاً الیحه تدوین از حاصله نتیج تا گیرد قرار بازنگری

 به قعموا اکثر در که قرارداد یک امضای با و نباشد حمایت تحت اشخاصه زمر

 اجراکنندگان حقوق تمام ،گیردمی صورت اضطرار بسا چه و معاش ارامر رمنظو

 نگردد. تلقی شده منتقل تولیدکنندگان و گذارانسرمایه به یشاناجرا به نسبت
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Examination of Performers’ Rights in International Instruments 

and Iranian Legal System 

Somayyeh Azad Beygi 

Abstract 

Performers are the ones who are protected by some of international 

instruments as Rome Convention, World Intellectual Property 

Organization’s Performances and Phonograms Treaty (WPPT) and 

Beijing Treaty. These persons are protected via related right system 

because they perform literary and artistic works. In Iran they are not 

mentioned in existing acts but the draft of new act which is prepared 

by Ministry of Culture foresees these persons and determine some 

economic and moral rights for them. This article compares the draft 

with the applicable international instruments.  
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