
 

 )ولؤمس سندهينو( ، تهران، ايران.تهران دانشگاه ،ياسيس علوم و حقوق دانشكده يخصوص حقوق گروه ،اريدانش. 1

Email: habiba@ut.ac.ir 

  ، ايران.قمي، فكر تيالكم حقوق ارشد كارشناس. 2

 5/6/1392 تاريخ پذيرش مقاله:  9/4/1392 تاريخ دريافت مقاله:  پژوهشي نوع مقاله:

 1392مالكيت فكري  نامه حقوقويژه                    / فصلنامه حقوق پزشكي 149

        هاي صوتي و تصويريهاي صوتي و تصويريهاي صوتي و تصويريهاي صوتي و تصويريحقوق توليدكنندگان ابزار رسانهحقوق توليدكنندگان ابزار رسانهحقوق توليدكنندگان ابزار رسانهحقوق توليدكنندگان ابزار رسانه

        1111سعيد حبيباسعيد حبيباسعيد حبيباسعيد حبيبا

        2222ييييميترا محتشمميترا محتشمميترا محتشمميترا محتشم

  چكيده

 ،كنندگيرد كه اثري خلق نميبر ميها را درگرامويديوي، فنوگرام و اابزارهاي رسانه

گرام در ويديوتوليدكنندگان فنوگرام و  ، لذانمايندبلكه در ضبط و ثبت اثر همكاري مي

تصويري  هاي صوتي وبزار رسانهكنندگان ابسزايي دارند. حقوق توليدتثبيت اثر اهميت 

رود. با اين حال در اكثر قوانين و مقررات ي از حقوق مرتبط (مجاور) به شمار ميئجز

هاي صوتي پرداخته شده و از توليدكنندگان كنندگان ابزار رسانهتنها به حمايت از توليد

 شود با تبيينان نيامده است. در اين مقاله سعي ميهاي تصويري سخني به ميابزار رسانه

 هاي ادبي و هنري به بررسي حمايت از توليدكنندگانحقوق اين دسته از وابستگان آفرينش

 نويسپيش اليحهها در كنار اين آثار پرداخته شود. بدين منظور قوانين سابق و كنوانسيون

  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

  

  كليدي واژگان

هاي صوتي، فنوگرام فكري، توليدكنندگان، رسانه مالكيتوق مجاور، حقوق حق

  گرامويديوو 
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  مقدمه

براي صاحبان ي تركم حقوقحقوق مرتبط در مقابل حقوق مؤلف قرار دارد و 

به تفكيك بين حقوق مؤلف و  قائلال)  . در برخي از كشورها (كامناست قائلآن 

اما بسياري از  ،اندنوان حقوق مؤلف آوردهحقوق مجاور نيستند و هر دو را ذيل ع

اند. منظور از حقوق مرتبط يا حقوق مجاور، كشورها اين دو عنوان را جدا كرده

ادبي و هنري در نظر گرفته  هايامتيازاتي است كه براي وابستگان به آفرينش

(صادقي و  .شوندآورنده آن آثار محسوب نميشده است و اين اشخاص خود پديد

 كنندگان فنوگراماجراكنندگان، توليدحقوق مجاور به سه دسته  ش.) 1385ران، همكا

 شود. حقوق توليدكنندگانهاي پخش راديوتلويزيوني تقسيم ميگرام و سازمانويديوو 

حقوق مجاور است.  گانه هاي صوتي و تصويري يكي از موارد سهابزار رسانه

 ،كنندنمي گيرد كه اثري خلقبر ميا را درهگرامويديوي، فنوگرام و اابزارهاي رسانه

 گرامويديوتوليدكنندگان فنوگرام و  ، لذانمايندبلكه در ضبط و ثبت اثر همكاري مي

  در تثبيت اثر اهميت بسزايي دارند.

هاي مالي را كه متصديان توليد آثار صوتي و تصويري تجربه، تخصص و سرمايه

صدد دند در معرض خطر ديدند و درده بوصرف توليد آثار صوتي و تصويري نمو

گرام بدين ويديوحمايت از آن برآمدند. در واقع، حقوق توليدكنندگان فنوگرام و 

جهت شناسايي شده است كه شناخت حقوق منابع مالي و سازماني خالق آنان در 

ساخت صدا و تصوير ضبط شده و قابل عرضه به عموم در قالب تصوير و صوت و 

منفعت مشروع آنان در داشتن منابع قانوني  . به عالوهاردصداي تجاري ضرورت د

هاي صورت ساخت و توزيع نسخه مجاز چه به هاي غيرالزم براي مقابله با استفاده

 مجاز (دزدي ادبي و هنري) و چه به صورت پخش و انتشار يا ابالغ و مبادله غير
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نان را، توجيه ز حقوق آصوت و تصوير آنان به عموم به طور غير مجاز حمايت ا

  ش.) 1378 ،مري بث( .نمايدمي

هاي با وجود شناسايي حقوق و ضرورت حمايت از توليدكنندگان ابزار رسانه

 پرداختهصوتي و تصويري، اغلب قوانين تنها به حمايت از توليدكنندگان فنوگرام 

اما نظر به شناسايي ، اندوردهگرام سخني به ميان نياويديوو از توليدكنندگان 

گذار بايد جهت حمايت از اين دسته از قانونقوق براي توليدكنندگان فنوگرام، ح

هاي فكري نيز مقرراتي تدوين نمايد. فقدان قوانين و ضمانت وابستگان آفرينش

 هاي صوتي و تصويري،اجراهاي الزم جهت حمايت از حقوق توليدكنندگان آثار رسانه

 گردد. پس الزم است مشخصآثار ميمجاز اين  موجب ضبط و تكثير و استفاده غير

برخوردارند؟ اي چه كساني هستند و از چه حقوقي شود توليدكنندگان ابزار رسانه

 هايمقاله حاضر درصدد است تا به تبيين حقوق مربوط به توليدكنندگان ابزار رسانه

صوتي و تصويري بپردازد و مقررات مربوط به آن را بررسي كند. بدين منظور اين 

ادبي و  مالكيتقانون جامع حمايت از حقوق  اليحهنويس ه به بررسي پيشمقال

  المللي خواهد پرداخت.هنري و حقوق مرتبط، قوانين سابق ايران و قوانين بين

  

  تعاريف و مفاهيم كلي ـ الف

  تعريف ـ1

 ،در قانون حمايت از حقوق مؤلفان: هاتعريف توليدكنندگان فنوگرام -1-1

نشده  ارائهها كنندگان فنوگراماز توليدتعريفي  48مصوب  مصنفان و هنرمندان

ارائه بدون  52ات و آثار صوتي مصوب است. قانون ترجمه و تكثير كتب و نشري

مقرراتي تدوين  هاآندر خصوص  3 ها، در مادهتعريفي از توليدكنندگان فنوگرام

يت از حقوق قانون جامع حما اليحهنويس پيش 1 ماده 29بند ليكن ، نموده است
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داده است.  ارائهتبط، تعريفي از توليدكنندگان ادبي و هنري و حقوق مر مالكيت

صوتي شخص حقيقي يا حقوقي است كه  توليدكننده ابزار رسانه« طبق اين بند،

 نطبقاين تعريف م» صوتي ضبط نمايد. بار اثر صوتي را بر روي ابزار رسانهبراي اولين

  با تعريف كنوانسيون رم است.

 1فكري مالكيتاجراها و آثار صوتي سازمان جهاني  معاهده 2 برابر بند دال ماده

اولين  يتمسؤولفنوگرام شخص حقيقي يا حقوقي است كه ابتكار و  توليدكننده«

ضبط صداهاي يك برگردان يا يك اجرا يا ساير صداها يا نمادهاي صوتي را به 

تعريف  3 ماده) c( رم در بند سومقبل از اين معاهده، كنوانسيون » گيرد.عهده مي

 1 كه عيناً در بند ب ماده داده بود ارائهها فنوگرام كنندهز توليدتري اكوتاه

كنندگان فنوگرام در مقابل تكثير بدون كنوانسيون ژنو راجع به حمايت از توليد

» هاكنوانسيون فنوگرام«موسوم به  1971اكتبر  29هاي آنان مورخ فنوگرام اجازه

هاي تجاري حقوق راجع به جنبه نامهموافقت 14 ماده 2كرار شده است. بند ت

اما تعريفي از  ،حمايت كردهفكري (تريپس) هم از حقوق توليدكنندگان  مالكيت

  نداده و تعيين مفاد آن را به كنوانسيون رم واگذار كرده است. ارائهآن 

شخص حقيقي و حقوقي فنوگرام، اعم از  با توجه به تعاريف باال، توليدكننده

چند به طور غالب شخص حقوقي است. چنين شخصي در كارهاي ، هرباشدمي

كند و همين اندازه كافي است كه فني مربوط به توليد يك اثر صوتي شركت نمي

گيرد. به طور عموم يت مالي مؤثري در توليد آثار صوتي به عهده مسؤولوي 

 فنوگرام لزوماً توليدكننده و توليدكنندهتوليدكننده، يك شركت ثبت و ضبط اثر است 

  )م. 2011، سومكسي( .آثار صرفاً هنري نيست و اثر به طور مطلق مالك است

و عبارت ابتكار و  داده ارائهتري ر صوتي وايپو تعريف جامعاجراها و آثا معاهده

ده است. يت شخص حقيقي يا حقوقي به تعريف كنوانسيون رم افزوده شمسؤول
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ها فنوگرام هر گونه توصيف شخص به عنوان توليدكنندهيت مسؤولار و فقدان ابتك

ساده بتواند  فني كاركند. چنين شرطي مانع از آن است كه يك را منتفي مي

 .حامل يا فنوگرام به او تعلق ندارد زيرا عمل خالق در تهيه ،مدعي اين حقوق شود

 خورد.سه هم به چشم مييت در حقوق فرانمسؤولشرط ابتكار و  ).ش 1387 زركالم،(

 توصيف گونهاين فنوگرام توليدكننده فرانسه، مجاور حقوقL -213-1 ماده در

 توالي ثبت اولين يتمسؤول و ابتكار كه حقوقي يا حقيقي شخص هر«: است شده

 م.) 2011، بوش(» .گيردمي عهده بر را صداها

 مقرر شده» ن ضبطاولي«يا » اولين ثبت«بايد توجه داشت كه در قوانين عبارت 

نويس پيش 1 ماده 29گيرد. بند نظر قرار نمي هاي بعدي مدبنابراين ثبت .است

اليحه هم از عبارت اولين ثبت استفاده كرده و آن را شرط دانسته است. در اين 

لذا اين ايراد باقي است كه  ،يت استفاده نشده استمسؤولتعريف از عبارت ابتكار و 

چون هيچ قيدي بر ماده وارد  ،حتي مدعي اين حقوق گرددهر شخصي بتواند به را

هم در » اثر صوتي«عبارت  نشده و اين موجب سوء استفاده خواهد شد.

نويس اليحه مطلق آورده شده و هيچ قيدي بر آن وارد نيست كه اين وصف پيش

يعني تنها آثار خاص هنري منظور  ،اثر صوتي خواهد بود شامل ضبط و ثبت هر

 ،اثري كه به فرض از حوادث طبيعي يا اجتماعات مردمي هم باشدهر  ؛نيست

اي از شدهپس تنها كافي است كه فنوگرام توالي ثبت ،مصداق اين ماده خواهد بود

اما الزم نيست صدا حتماً اثر هنري باشد، لذا تثبيت آواز پرندگان بر  ،صداها باشد

 روي فنوگرام نيز قابل حمايت است.

هاي وايپو، ضبط يا ثبت را اجراها و آوانگاشت معاهده 2 ماده )c( بند سوم

دريافت،  ها در قالبي كهكردن صداها يا نمودهاي آنوارد« چنين تعريف كرده است:

بديهي است كه » پذير سازد.تكثير يا انتقال آن را به كمك يك ابزار امكان
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ديق اين حكم توانند از مصاابزارهاي ديجيتالي ثبت و ضبط صداها، به راحتي مي

از  تثبيت عبارت است«يس اليحه هم آمده: نوپيش 1 ماده 26تلقي شوند. در بند 

 ها يا ضبط نمودهاي الكترونيكيضبط امواج راديويي، اصوات، تصاوير يا تركيبي از آن

ها را خواند، احساس نمود، اي كه بتوان آنمحسوس به گونه در يك ابزار رسانه

تعريف نيز ابزار ديجيتالي  اين» به اشكال ديگر به كار برد. تكثير يا ارسال نمود يا

گيرد و مالك مهمي كه به آن تأكيد شده اين است: هر اثري كه بتوان بر ميرا در

البته در برخي قوانين  ،قابل حمايت است ،كردني باشدآن را احساس نمود و درك

گذار اين هدف قانون زيرا ،نشده است ارائهحقوق فرانسه از تثبيت تعريفي مانند 

و به تكنولوژي پذير گردد ها امكانبوده كه تثبيت از طريق تمامي تكنولوژي

  خاصي محدود نگردد.

اروپايي  المللي دستورالعملبين در عرصهگرام: ويديوتوليدكنندگان  -2-1

ميالدي در بند  2001هاي حق مؤلف و حقوق مجاور سال راجع به برخي جنبه

 ها از حقوق توليدكنندگانصراحتاً در كنار توليدكنندگان فنوگرامخود،  2 دال ماده

ها اعم از اصل يا كپي آن، حمايت كرده است. در كنوانسيون رم و اولين ثبت فيلم

سكانس تصويري يا  اي به توليدكنندههاي وايپو، اشارهاجراها و آوانگاشت معاهده

داخلي برخي كشورها نظير  گرام نشده است. با اين حال در حقوقويديوفيلم يا 

هاي تصويري و فيلم به كنندگان سكانسحقوق فرانسه و آلمان از حقوق توليد

ها طور مستقل حمايت شده است. حقوق فرانسه از اين دسته افراد همانند فنوگرام

گرام ويديو عدم حمايت از توليدكنندگان قالب حقوق مجاور حمايت كرده است. در

قوانين شايد به اين دليل باشد كه كنوانسيون برن از آثار  به طور مجزا در برخي

زي به حمايت تصويري تحت عنوان آثار سينمايي حمايت كرده است و ديگر نيا

  نبوده است. مجدد تحت عنوان جديد
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به  هاي تصويري و فيلم، نهكنندگان سكانسحقوق آلمان نيز از حقوق تهيه

مقررات ويژه «رات مستقل تحت عنوان ارچوب مقرعنوان حقوق مجاور، بلكه در چ

 215-1 طبق ماده ).ش 1385، كلمبه( .حمايت نموده است» د آثار سينماييدر مور

L  گونه توصيف شده است: گرام اينويديو فرانسه، توليدكننده مالكيت فكريقانون

يت اولين ثبت توالي تصاوير را به مسؤولشخص حقيقي يا حقوقي كه ابتكار و «

، بوش( ».دبدون صدا باشرد، چه اين تصاوير همراه با صدا باشد چه گيعهده مي

معني است كه  بدين ،آيديت به ميان ميمسؤولوقتي صحبت از ابتكار و  م.) 2011

تواند توليدكننده گذار صرف اگر موجب راهنمايي و هماهنگي نگردد، نمييك سرمايه

ر رفته است، اين ماده به كا، توالي تصاوير كه در كهاينمحسوب شود. مورد ديگر 

هايي كه تنها شامل يك صحنه فيلم هستند، و فيلم هاي فيلمبرداريبا تكنولوژي

انطباق ندارد. در حالي كه مقصود مقنن فرانسه اين نبوده است كه بخواهد اين 

  م.) 2004، كامينا(. ا را از شمول حمايت مستثني نمايدهنوع فيلم

  موضوع مورد حمايت ـ2

آن از اين دسته  زيرا آنچه به واسطه ،مورد حمايت كامالً مادي است موضوع

آيد حامل يا به عبارت ديگر ابزار يا وسايلي است افراد حمايت قانوني به عمل مي

گرام ويديوگيرد؛ اين ابزار و وسايل، فنوگرام و كه تثبيت بر روي آن صورت مي

و هر  دانستهداهاي ديگر است. فنوگرام را تثبيت اصوات خالي يك اجرا يا ص

گرام را تثبيت ويديو .گيردبر مييي باشد را درتثبيتي كه مربوط به آثار شنوا

دانند كه به اجمال ثبت صدا و تصوير صدا ميجموعه لحظات تصاوير با صدا يا بيم

كار اصلي توليدكنندگان است و در هيچ يك از قوانين روش تثبيت، طبيعت و نوع 

 1386، همكارانمحسني و ( .بيت اصوات و تصاوير معين نشده استابزار و وسايل تث

ماندن از  امكان دور ،شداين امر بدين علت است كه اگر اين موارد تعيين مي ش.)
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زيرا در هر زمان روشي جديد براي تثبيت و نوعي تازه از  ،وري وجود داشتفنا

قوت  گذاري است و نقطهننگري در قانوامر به نوعي آيندهشود و اين ابزار ايجاد مي

  نمايد.به وسايل و طرق موجود نميآن را محدود  ، زيراشودتلقي مي

نويس اليحه كه به بحث فصل دوم از بخش سوم پيش 1 ماده 37در بند 

گونه مقرر شده هاي صوتي اينحقوق مرتبط اختصاص دارد در تعريف ابزار رسانه

در نتيجه، اين » شود.ثبت مي واسطي كه بر روي آن صدا يا نمودهايش«است: 

شود اصطالح شامل واسطي مانند فيلم كه صدا در آن همراه با تصوير ثبت مي

نويس مورد گرام در حقوق ايران و اليحه پيشويديو كهاينگردد. به دليل نمي

اما مطابق  ،نشده است ارائهاي تصويري ريفي از اثر رسانهحمايت قرار نگرفته، تع

آن تصوير  توان واسطي دانست كه بر روياي تصويري را مير رسانهتعريف فوق ابزا

  همراه با صدا يا بدون صدا باشد. چه اين تصاوير شود،و نمودهايش ثبت مي

كنوانسيون ژنو، فنوگرام يا اثر  1 كنوانسيون رم و بند الف ماده 3 بند ب ماده

نحصر شنيداري از كه عبارتند از هر ثبت م اندگونه تعريف نمودهصوتي را اين

اصوات يك اجرا يا ساير اصوات. منظور از اين تعريف، نوعي از ضبط صداست كه 

آن  ماندگار بوده و امكان بازگرداندن آن نوار يا صفحه به عقب و پخش دوباره

رهاي وجود داشته باشد. پس اين تعريف تمامي آثار صوتي مانند گرامافون، نوا

اجراها و آثار  معاهده 2 گيرد. بند ب مادهميبر هاي صوتي را دركاست و ديسك

صوتي وايپو، فنوگرام يا آثار صوتي را عبارت از ثبت اصوات يك اجرا يا ساير 

نظر از يك ثبت آميخته با اثر سينمايي يا ساير  اصوات يا نمودهاي اصوات صرف

 بصري دانسته است. محدوده آثار صوتي به اين دليل در معاهدهـ  آثار سمعي

و  ارائههايي كه اصوات را تا سيگنال يپو نسبت به كنوانسيون رم افزايش يافتهوا

  ش.) 1386و همكاران،  (صادقي .اما خودشان صدا نيستند را دربر بگيرد ،كندبازنمايي مي
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 مدت حمايت از حقوق توليدكنندگان ـ3

حقوق مجاور به  در زمينه 1971و كنوانسيون ژنو  1961كنوانسيون رم 

 نداوق مادي مجاور آزادي عمل دادهي عضو در تعيين مدت حمايت از حقكشورها

سال نباشد. مبدأ شروع مدت حمايت برابر  20از  تركممدت مزبور  كهاينبه شرط 

 4 ها است و بر طبق مادهكنوانسيون رم از پايان سال ضبط آوانگاشت 14 ماده

  شار خواهد بود.هاي ضبط يا انتكنوانسيون ژنو از پايان هر يك از سال

اجراها و آثار صوتي وايپو، مدت  معاهده 17 ماده 2با اين حال مطابق بند 

باشد. اين مدت از  تركمسال  50ها نبايد از حمايت از توليدكنندگان فنوگرام

 در غير اين صورت از پايان ،ها منتشر شده خواهد بودتاريخ پايان سالي كه فنوگرام

 ماده 2نويس اليحه تكرار بند پيش 108 شود. مادهسال ثبت فنوگرام شروع مي

اجراها و آثار صوتي وايپو است. در صورتي كه سال شروع مدت حمايت،  معاهده 17

پايان سال انتشار باشد، مدت حمايت بسيار بيشتر از زماني است كه سال تثبيت 

  .ي استدائمحقوق معنوي نيز در حقوق ايران مبدأ شروع باشد. مدت حمايت از 

  

  الملليحمايت از حقوق توليدكنندگان در سطح ملي و بين ـ ب

  حمايت از حقوق توليدكنندگان در سطح مليـ 1

جديد  اليحهنويس يشبيني حقوق مجاور در پمثبت پيش نكته در ايران اولين

چون پيش از اين در  ،موجود در قوانين سابق را مرتفع خواهد نمود است كه خأل

چ مطلبي در قوانين موجود نبود و براي حمايت از اين خصوص حقوق مجاور هي

يت مدني و حقوق مسؤولبايست به قوانين عام از جمله قواعد دسته افراد مي

مصنفان و هنرمندان  ،. در قانون حمايت از حقوق مؤلفانشدقراردادها رجوع مي

 تنها قانوني كه مقرراتي براي در اين مورد چيزي گفته نشده است. 1348سال 
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قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي سال  هحقوق مرتبط مقرر نمود

هاي ها و توليدكنندگان برنامهكنندگان فنوگراماز تهيه 3در ماده است كه  1352

 .ستا راديو تلويزيوني حمايت كرده

گونه مقرراتي در خصوص هنرمندان مجري اثر در اين قانون وجود هيچ ليكن

هم سه گروه  1382قانون تجارت الكترونيك  62 ماده 1ز آن بند پس ا ،ندارد

است كه اين ارجاع، ارجاع  دانسته 1352و  1348حقوق مرتبط را مشمول قوانين 

قانوني است نه اشاره و ارجاع به قوانين مدون در رابطه با موضوع. با اين  به خأل

ت نموده است. معيار كنندگان فنوگرام حماينويس اليحه تنها از توليدحال پيش

كنوانسيون رم تدوين  5كه بر اساس ماده ـ نويس اليحه پيش 4حمايت در ماده 

اثر صوتي تابعيت ايران را داشته باشد يا  اين است كه يا توليدكننده ـ شده است

  نخستين ضبط يا انتشار اثر صوتي در ايران انجام شده باشد.

  الملليينحمايت از حقوق توليدكنندگان در سطح بـ 2

حقوق مجاور شناخته  كنوانسيون رم به عنوان ستون اصلي حمايت در زمينه

المللي در بينبدين جهت كه تالشي جهت ايجاد و استقرار مقررات  ،شودمي

هم در شرايطي كه در آن مقطع زماني قوانين داخلي  آن اي جديد بود،زمينه

بايست قبل از الحاق به ا ميزيرا اغلب كشوره ،وجود داشتدر اين زمينه اندكي 

 1971اكتبر  29در  را مطرح كنند و به تصويب برسانند.كنوانسيون، قوانيني 

برداري غير كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليدكنندگان فنوگرام در مقابل نسخه

تريپس هم از حقوق مرتبط يا مجاور حمايت  نامهمجاز تصويب شد. در موافقت

گونه نفعان حقوق مرتبط را همانتانداردهاي حمايت از ذيشده است و حداقل اس

 كه در كنوانسيون رم مقرر شده، بدون آنكه الحاق به كنوانسيون رم را براي كشورهاي

 نامهموافقت 14 ماده 2عضو اجباري كند، به رسميت شناخته است. در ابتداي بند 
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كنندگان آثار ز توليدسخني ا اشاره شده، اماتوليدكنندگان آثار صوتي  به تريپس

  تصويري نيامده است.

اجراها و آثار صوتي وايپو تنها از توليدكنندگان فنوگرام حمايت  در معاهده

اما با  ،گرام ممانعت كرده استويديوشده و به صراحت از حمايت از توليدكنندگان 

گرام، به ويديوتريپس نسبت به  نامهتوجه به سكوت كنوانسيون رم، ژنو و موافقت

ها حداقل حمايت را نسبت به توليدكنندگان فنوگرام در نظر رسد كه آننظر مي

اند كه از اين حداقل، فراتر روند. در واقع، اند و كشورها را مختار گذاشتهگرفته

مقصود از عدم درج مقرراتي در خصوص توليدكنندگان آثار تصويري اين بوده 

هند تا با توجه به شرايط ضو قرار داست كه حمايت از آن را در اختيار كشورهاي ع

هاي هنري كشور خود به حمايت از اين دسته از وابستگان آفرينش و مقتضيات

 بپردازند. حقوق داخلي برخي از كشورها نظير حقوق فرانسه و آلمان، از اين حداقل

كنندگان فراتر رفته و عالوه بر حمايت از توليدكنندگان فنوگرام، از حقوق تهيه

 دستورالعمل همچنيناند. ردهكبه طور مستقل حمايت نيز هاي تصويري و فيلم سكانس

از نيز  2001هاي حق مؤلف و حقوق مجاور سال اروپايي راجع به برخي جنبه

  ها حمايت كرده است.حقوق توليدكنندگان فيلم

  

  گرامويديواقسام حقوق توليدكنندگان فنوگرام و  ـ ج

  گرامويديووگرام و حقوق معنوي توليدكنندگان فن ـ1

هايي در از بين دارندگان حقوق مجاور، تنها اجراكنندگان، آن هم با محدوديت

مند هستند. شايد تنها معاهده اجراها و آثار صوتي وايپو از حق معنوي بهره 5 ماده

اجراكنندگان  فقطعلت اين تفكيك بين دارندگان حقوق مجاور اين باشد كه 

 گرام اصوالً شخصويديوبل، توليدكنندگان فنوگرام و شخص حقيقي هستند و در مقا
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 ،د و تنها براي شخص حقيقي حق معنوي در نظر گرفته شده استنباشحقوقي مي

نام توليدكنندگان نيز بر روي  ، زيرارسداما اين تفكيك چندان منطقي به نظر نمي

ود برخوردار گردد، لذا بايد از حق حرمت نام و اثر خگرام قيد ميويديوفنوگرام و 

توانند ديگران را از تغيير يا تحريف نام يا اثر خود اين حق مي باشند و به واسطه

 چه بسا امكان دارد شخص حقيقي توليدكننده ش.) 1385 ،و همكاران صادقي(منع كنند. 

  وجه است.نمودن او از اين حق بدون اثر باشد و محروم

توليدكننده با  ين است كه رابطهدر پاسخ به اين اشكال دليلي كه بيان شده ا

خالقانه و  ،شودآثار توليدي همانند آنچه به مؤلفان يا اجراكنندگان نسبت داده مي

شخصي نيست و بدين سبب براي اين دسته اشخاص چه حقيقي باشند چه 

اين در حالي  م.) 2011، سومكسي(. حقوقي، حق معنوي در نظر گرفته نشده است

ين براي حمايت از توليدكنندگان آثار صوتي و تصويري است كه در بسياري قوان

حمايت به ها از آنشود و با اين شرط بودن و ابتكار هم به كار برده ميقيد خالقانه

آيد. با اين حال برخي كشورها حق معنوي محدودي براي توليدكنندگان عمل مي

ايت در رون كپي) قان1( 94اند. از جمله آلمان كه در ماده فنوگرام مقرر نموده

 توليدكنندگانيي به منافع قانوني ويديوثبت صوتي يا صورتي كه تحريف يا تغيير 

  حق معنوي اعطا نموده است.به ايشان لطمه وارد كند، 

 2004، كامينا(. گان فيلم در استراليا داده شده استحق مشابهي به توليدكنند

ت حقوق پديدآورنده بررسي تح فعان حقوق مرتبطندر ايران نيز از آنجا كه ذي م.)

قانون سال  3 در حكم پديدآورنده محسوب نمود و مادهرا ها توان آنمي ،اندشده

دارد را كه براي پديدآورنده حق معنوي نسبت به نام و اثر خود مقرر مي 48

هرچند كه در قانون  همچنيننسبت به توليدكنندگان آثار صوتي نيز تسري داد. 

اين قانون، مقررات  1به حق معنوي نشده است، اما مطابق ماده اي اشاره 52سال 
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و  (صادقي .شودوع حمايت اين قانون اعمال مينسبت به آثار موض 48قانون سال 

حق واليت بر  :حقوق معنوي در ايران عبارت است از مصاديق ش.) 1383، همكاران

مورد انتشار يا گيري در اثر (حق نام)، حق حرمت اثر (تماميت اثر)، حق تصميم

  .عدم انتشار اثر، حق عدول يا استرداد اثر

  گرامويديوحقوق مادي توليدكنندگان فنوگرام و  ـ2

توليدكنندگان «كنوانسيون رم مقرر نموده است:  10ماده : حق تكثير -1-2

 هايشانمستقيم فنوگرام كردن تكثير مستقيم يا غيرها از حق تجويز يا ممنوعفنوگرام

مستقيم است. گاه تكثير از  تكثير به دو صورت مستقيم و غير» ستند.برخوردار ه

مستقيم  شود كه به آن تكثير غيرپخش راديوتلويزيوني يك اثر صوتي انجام مي

واسطه از يك اثر صوتي است براي مثال از لوح بيمستقيم و گويند و گاه تكثيري 

 ،(صادقي و همكاران .است هآواز يك خواننده معروف كه شركت خاصي توليد كرد فشرده

دستورالعمل اروپايي حقوق مجاور سال  7 ماده 1مشابه اين حق در بند  ).ش 1383

ها تريپس براي توليدكنندگان فنوگرام نامهموافقت 14 ماده 2و بند  1992

اجراها و آثار صوتي وايپو هم تكرار شده  معاهده 11 بيني شده و در مادهپيش

به مقررات » به هر صورت و به هر شكلي«حق تجويز تكثير  است؛ با اين تفاوت كه

  گردد.قبلي اضافه شده است كه شامل تكثير ديجيتالي نيز مي

كردن شامل اختيار ممنوعبه نظر برخي از حقوقدانان فرانسوي، حق تكثير 

هاي ديگر ها نه تنها با همان شكل و يا همان اهداف، بلكه به صورتتكثير فنوگرام

هاي اينترنتي، تكثير براي پخش ها در سايتكردن و قراردادن آنجيتالينظير دي

شود. اين مورد از تصويري نيز مي شدهكردن هر اثر ثبتداخل همچنينراديويي و 

در  ش.) 1385(كلمبه،  .گرددمستقيم استنباط مي عبارت تكثير مستقيم يا غير

 گان حقوق مجاور به مفهومحقوق ايران تنها حكمي كه راجع به حقوق مادي دارند
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قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار  3 اصطالحي آن وجود دارد، ماده

هاست مقرر است. اين ماده كه فقط ناظر به توليدكنندگان فنوگرام 52صوتي سال 

برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر نسخه«دارد: مي

ق يا توليدكنندگان انحصاري صاحبان ح شده باشد، بدون اجازه ديگر ضبط وسيله

  »وني آنان براي فروش، ممنوع است.مقام قان قائميا 

ها براي ضبط يا تكثير اثر به در اين ماده حق انحصاري توليدكنندگان فنوگرام

رسميت شناخته شده است. اين ايراد وارد است كه حقوق مادي توليدكنندگان 

در حالي كه در ادامه خواهيم ديد  محدود به حق ضبط و تكثير كرده راها فنوگرام

از سوي  .اين اشخاص عالوه بر اين دو حق، از حقوق ديگري هم برخوردار هستند

ها، فقط فنوگرام توليدكننده ، ضبط و تكثير را بدون اجازه52سال  قانونگذارديگر 

برداري تجاري ي كه بهرهزماني ممنوع كرده كه با قصد فروش انجام شود، در حال

به عنوان  .تواند به اشكال ديگري غير از فروش هم صورت گيردها مياز فنوگرام

ها اي فنوگرامتوان از اجاره، معاوضه، پخش راديويي و تلويزيوني و ماهوارهمثال مي

 توليدكننده«گونه مقرر شده است: نويس اليحه اينپيش 105 نام برد. در ماده

هاي ندادن فعاليتانجام دادن يا اجازهصوتي داراي حق انحصاري انجام هنابزار رسا

  ».تكثير مستقيم يا غير مستقيم ابزار رسانه به هر شكل و روش ـ زير را دارد: الف

 بوده را برطرف كرده و مانند معاهده 52قانون  3 اين ماده نواقصي كه در ماده

 ماده 28طبق بند  گيرد.بر ميرا هم دروايپو، تكثير ديجيتالي  اجراها و آثار صوتي

يك يا چند نسخه از كل يا  تكثير، عبارت است از تهيه«نويس اليحه: پيش 1

برداري، فتوكپي، چون چاپ، عكسهايي همتي از راهصو بخشي از اثر يا ابزار رسانه

ي و موقت و يا به هر شكل و دائمسازي الكترونيكي اعم از ذخيرهفيلمبرداري، 

است » كل و روش ديگربه هر ش«مثبت اين تعريف در عبارت  نكته» ر.روش ديگ
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بيني يشبرگرفتن وسايلي بوده كه شايد در آينده به وجود آيد و پكه هدف آن در

  ش.) 1387 (زركالم، .شودمثبت اليحه محسوب مي

حق فروش، اجاره و معاوضه در واقع از نتايج حق تكثير و : حق توزيع -2-2

متضمن حق توزيع براي  1961شايد به همين دليل كنوانسيون رم  آن است. ادامه

هاي پخش راديويي ها و سازمانهنرمندان مجري اثر، توليدكنندگان فنوگرام

اند المللي و حقوق داخلي كشورها ترجيح دادهنيست. با اين حال ساير مقررات بين

ه رسميت بشناسند. از اين حق را به طور مستقل براي دارندگان حقوق مجاور ب

، تحت عنوان حق 1992دستورالعمل اروپايي حقوق مجاور  9 ماده 1جمله بند 

 كنندگانهايشان، براي تهيهها نسبت به فنوگرامتوزيع، براي توليدكنندگان فنوگرام

محصوالت به عموم  هايشان حق انحصاري عرضهفيلم نسبت به اصل يا كپي فيلم

خصاً آن را بيني كرده و مشطريق فروش يا غير آن، پيش ها را ازاز جمله كپي آن

  حق توزيع ناميده است.

 خود را به حق توزيع توليدكنندگان 12 اجراها و آثار صوتي وايپو هم ماده معاهده

تواند در قالب ها اختصاص داده است. برابر اين معاهده، حق توزيع ميفنوگرام

در  ).ش 1385(كلمبه،  .كيت، اعمال شودل ديگر انتقال مالگونه اشكا فروش يا هر

اجراها و آثار صوتي وايپو، حق  نويس اليحه، همانند معاهدهپيش 105 بند ب ماده

مقرر  ،بار باشدتوزيع يا پخش عمومي با اين شرط كه پخش بايد براي نخستين

ر توليدكننده در ايران يا ه اثر قبالً با اجازه شده است. عالوه بر آن، اصل يا نسخه

اي ديگر از جهان پخش نشده باشد. اين حق مانند حق توزيع مؤلف است و نقطه

اي از جهان صورت تا زماني اين حق پابرجاست كه قبالً پخش در ايران يا در نقطه

  نگرفته باشد.



 1392نامه حقوق مالكيت فكري ويژه                    / فصلنامه حقوق پزشكي 164 

ق ت
قو

ح
نه

سا
 ر

ار
بز

ن ا
گا

د
كنن

يد
ول

ي
ير

صو
و ت

ي 
وت

ص
ي 

ها
 

در حقوق برخي كشورها نظير فرانسه : حق در دسترس عموم قراردادن - 3-2

حال  موم قراردادن، ياد شده است. با ايناز حق توزيع به عنوان حق در دسترس ع

و » حق توزيع«اجراها و آثار صوتي وايپو، براي هر يك از دو اصطالح  معاهده

اي در نظر گرفته و مقررات ، مفاهيم جداگانه»حق در دسترس عموم قراردادن«

 حق در دسترس«اين معاهده به طور مشخص به  14 متفاوتي وضع كرده است. ماده

توليدكنندگان «ها اختصاص يافته است. برابر اين ماده: فنوگرام» دادنعموم قرار

خود،  دهشهاي ثبتها از حق انحصاري در دسترس عموم قراردادن فنوگرامفنوگرام

سيم، به نحوي كه هر كس بتواند در مكان يا زماني كه خود سيم يا بابه صورت بي

 بند دال ماده» ار هستند.دهد به آن دسترسي داشته باشد، برخوردترجيح مي

  باشد.مذكور مي نويس اليحه برگردان فارسي مادهپيش 105

كنوانسيون رم در مورد حق تجويز اجاره از سوي : عمومي حق اجاره -4-2

اجراها و آثار صوتي وايپو براي  اما معاهده ،دارندگان حقوق مجاور ساكت است

 بينيمستقل از ساير حقوق پيش يحقها، اين حق را به عنوان توليدكنندگان فنوگرام

دارد: اجراها و آثار صوتي وايپو مقرر مي معاهده 13 ماده 1كرده است. بند 

تجاري اصل يا كپي  ها از حق انحصاري تجويز اجارهتوليدكنندگان فنوگرام«

ها به عموم، برابر شرايط قانون ملي كشورهاي عضو، حتي پس از توزيع فنوگرام

تصريح معاهده به » توليدكنندگان يا با رضايت آنها، برخوردارند.ها توسط خود آن

 ساختنهم حق اجاره باقي است، براي روشنها، باز حتي پس از توزيع فنوگرام كهاين

 ز اجارهها، آنان نسبت به تجويباشد كه حتي پس از توزيع فنوگراماين مطلب مي

با اولين توزيع، اين حق  ؛ند. اين دو حق متفاوت هستنداين محصوالت داراي حق

  اثر باقي است. رود در حالي كه با توزيع، حق اجارهآن از بين مي براي دارنده
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اجراها و  مشترك معاهده اعالميه 1بند » كپي يا نسخه«در رابطه با مفهوم 

اي است كه شدههاي ثبترد كه مراد از كپي، نسخهداآثار صوتي وايپو مقرر مي

اجراها و آثار  معاهده 13 تواند به گردش درآيد. مادهمي همانند اشياي محسوس

نويس اليحه پيش 105 صوتي وايپو در مورد حق تجويز اجاره عيناً در بند ج ماده

بيني عمومي هم آورده شده است. پيش عمومي، عاريه تكرار شده و در كنار اجاره

نكته الزم است  گردد. اشاره به اينعمومي از نقاط قوت اليحه محسوب مي عاريه

حق تجويز اجاره را نه  1992دستورالعمل اروپايي حقوق مجاور سال  2 كه ماده

ها، تنها براي پديدآورندگان آثار، هنرمندان مجري اثر و توليدكنندگان فنوگرام

 هاي صوتي يا صوتيها نسبت به اولين ثبت سكانسكنندگان فيلمبلكه براي تهيه

 صدا يابا كهايننظر گرفته است، اعم از  يري درهاي تصوتصويري يا سكانسـ 

  بيني نگرديده است.جديد پيش اليحهصدا باشد. اين امر در بي

فنوگرام  مستقيم به حق اجاره تريپس به طور غير نامهموافقت 14 ماده 4بند 

هاي در خصوص برنامه 11 مقررات ماده«اشاره كرده است. در اين بند آمده: 

يرات الزم در مورد توليدكنندگان فنوگرام و ساير دارندگان حق در اي با تغيرايانه

» مورد فنوگرام به نحو مقرر در قوانين يك كشور عضو قابل اعمال خواهد بود...

  ش.) 1385كلمبه، ( .همان حق اجاره است 11 رات مادهمنظور از مقر

به  12 كنوانسيون رم در ماده: برداري از دستمزد منصفانهق بهرهح -5-2

اي است كه در خصوص پخش الزحمهحقاز آن اين حق اشاره كرده و منظور 

شود كننده اعطا ميها به توليدكنندگان فنوگرام از سوي استفادهراديويي فنوگرام

حل  شود. راهبر طبق شروط، معين ميقانون ملي در اين زمينه ساكت باشد و اگر 

دستورالعمل  8 ماده 2ساس بند كنوانسيون رم بر ا 12 منطبق با مادهمذكور 
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هاي تجاري در تنظيم شده است. با توجه به سهم فنوگرام 1992اروپايي سال 

  ويژه است. يتصويري اين راه حل داراي اهميتـ  هاي مؤسسات پخش صوتيبرنامه

مندي خود را به حق بهره 15 اجراها و آثار صوتي وايپو ماده معاهده

 هامنصفانه نسبت به پخش راديويي فنوگرام الزحمهحقها از توليدكنندگان فنوگرام

ها، توليدكنندگان فنوگرام«دارد: اين ماده مقرر مي 1اختصاص داده است. بند 

براي پخش  غير مستقيمها با هدف تجاري به طور مستقيم يا زماني كه فنوگرام

 الزحمهحق گيرند، ازرد استفاده قرار ميراديويي يا در دسترس عموم قراردادن، مو

اين ماده، كشورهاي عضو را در  2بند » منصفانه و واحد برخوردار خواهند بود.

توزيع آن، آزاد گذاشته  در نحوه همچنينمند از اين دستمزد، تشخيص افراد بهره

ي در اين هايهمين ماده نيز به كشورهاي عضو در اعمال محدوديت 3است. بند 

  زمينه اختيار داده است.

زيرا  ،مبهم است» منصفانه الزحمهحق«مورد بحث، اصطالح  ماده 1در بند 

رسد در صورت بروز اختالف، معيار خاصي در اين زمينه اعالم نشده و به نظر مي

 ايآن و نيز عرف تجاري و حرفه قاضي يا داور بايد با توجه به نوع استفاده، محدوده

پرداخت به توليدكنندگان قابل  الزحمهموجود در اين زمينه، نسبت به ميزان حق

 1كه در بند » واحد الزحمهحق«از اصطالح  همچنينها اظهارنظر كند. فنوگرام

 شود كه براي هر استفاده فقط يكمورد بحث به كاررفته، چنين استنباط مي ماده

قوانين ملي كشورهاي عضو است  شود و اين بر عهدهالزحمه پرداخت ميبار حق

نفع، توزيع آن را بين اشخاص ذي الزحمه و نحوهاين حقمند از كه اشخاص بهره

  د.نتعيين كن

نويس اليحه هم اجرت عادالنه براي استفاده از ابزار پيش 107و  106 واددر م

 ماده 1نويس اليحه كه مانند بند پيش 106 صوتي آورده شده است. ماده رسانه
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شدن حق توليدكنندگان است، چگونگي محقق اجراها و آثار صوتي وايپو معاهده 15

 نويس اليحه خصوصياتپيش 107 فنوگرام را به اجرت عادالنه آورده است. در ماده

اجراها و آثار  معاهده 15 ماده 4انتشار با هدف تجاري آورده شده كه عيناً بند 

 منصفانه در دستورالعمل اروپايي الزحمهمندي از حقباشد. حق بهرهيپو ميصوتي وا

تري پيدا كرده است. اين حق نه تنها شامل ابعاد وسيع 1992ل حقوق مجاور سا

غير  به هاآن بلكه شامل اجراهايي كه حق اجاره ،شودپخش راديويي محصوالت مي

  ش.) 1385(كلمبه،  .گرددواگذار شده، نيز مي

هاي رم به اين مفهوم است كه نسخه معاهده 3 انتشار وفق بند دال ماده

ها در امكان ي در اختيار عموم قرار گيرد. ارجاع به نسخهفنوگرام به تعداد كاف

 تسري مجوز قانوني در مواردي كه فنوگرام بر اساس تقاضا از طريق شبكه

 معاهده 15 ماده 4اما بند  ،آوردشود، ترديد به وجود ميديجيتالي ارسال مي

د. به تصريح براجراها و آثار صوتي وايپو در اين مورد هر نوع ترديدي را از بين مي

سيم يا هاي بادادن فنوگرام، توسط دستگاهدر دسترس عموم قرار«اين ماده 

ها در سيم به نحوي كه براي هر كس به طور انفرادي امكان دسترسي به آنبي

». شودزمان و مكان دلخواه وجود داشته باشد، انتشار با هدف تجاري محسوب مي

  گونه تعريف شده است:ناليحه هم انتشار اي 1ماده  21در بند 

هاي ملموس اثر ادبي و هنري يا ابزار رسانه به قصد در اختيار قراردادن نسخه«

فروش، اجاره، عاريه به عموم يا ساير صور انتقال مالكيت به شرطي كه در خصوص 

 اثر ادبي، هنري، عمل در اختيار قراردادن آن با موافقت دارنده حقوق و در خصوص

مقام قانوني او انجام شده باشد. قائميا  ي، با موافقت توليدكنندهابزار رسانه صوت

است از اطالع رساني به عموم به طور مستقيم در يك محل  سيم، عبارتدستگاه با

 سيم، به پخش راديوييدستگاه بيعمومي، غير از يك مورد استفاده در يك نمايش. 
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ض پخش ديجيتالي كه شود. در عوتوزيع همزمان با كابل مربوط مي همچنينو 

اي تعاملي به محتواي ضبط شده، كننده بتواند به شيوهشود، استفادهموجب مي

  »واهد بود و نه تابع مجوز قانوني.دسترسي پيدا كند مشمول حقوق انحصاري خ

  

  نندگاناستثنائات حقوق مادي توليدك ـ د

داراي  مند از حقوق مجاور همحقوق مادي اشخاص بهره ،همانند پديدآورنده

ها و ها و مستثنياتي است كه در مجموع شباهت فراواني با محدوديتمحدوديت

 اجراها معاهده 16 ماده 1استثنائات مرتبط با حقوق مادي پديدآورندگان دارد. بند 

ها به كشورهاي عضو اختيار داده و آثار صوتي وايپو بدون احصاي اين محدوديت

 هايبا اين حال محدوديت .دنداخلي اقدام كن ها بر اساس قوانيناست به تعيين آن

ر حمايت از پديدآورندگان آثا مزبور بايد داراي همان ماهيتي باشد كه در زمينه

  بيني شده است.ادبي و هنري پيش

هاي فكري، محدوديت مالكيتقانون  3-211 در حقوق فرانسه نيز در ماده

 ،وق مجاور تكرار شده استحقوق مادي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري براي حق

اما برخي استثنائات هستند كه تنها اختصاص به حقوق مجاور دارند؛ از آن جمله 

به عنوان  محصوالت صوتي و تصويري. يدكنندهانتقال حقوق به تول است اماره

و  1992دستورالعمل اروپايي راجع به حقوق مجاور در سال  2 ماده 5مثال بند 

هايي را به نفع توليدكنندگان فكري فرانسه اماره تمالكيقانون  122- 4 ماده

محدوديت  اند كه به نوعيهاي صوتي و تصويري برقرار كردهها يا سكانسآوانگاشت

  ش.) 1387 ،م(زركال .دي صاحبان حقوق مجاور استدر حقوق ما

اجراها و آثار صوتي وايپو،  معاهده 16 تريپس و ماده نامهموافقت 13 ماده

كر كرده و دست كشورها را در معين و استثنائاتي را به طور كلي ذها محدوديت
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 كهاينو آن،  نداكردن استثنائات باز گذاشته و تنها يك شرط براي آن مقرر كرده

اي وارد نشود كه البته تشخيص اين مورد حق مادي، لطمه به منافع مشروع دارنده

 هايياستثنائات و قيد و شرطها، تريپس شرايط، محدوديت نامهدشوار است. موافقت

را در آن حد كه كنوانسيون رم اجازه داده است مقرر نموده، يعني به كنوانسيون 

تعادل در دسترسي جامعه به  استثنائات همان فلسفه فلسفه رم ارجاع داده است.

ما هم تدابيري  قانونگذارلذا به جاست تا  ،حق است اقتصادي دارنده اثر و استفاده

  ينه اتخاذ نمايد.در اين زم

 شخصي استفاده ـ1

 ، يكي از استثنائات حق مادي،1961كنوانسيون رم  15 ماده 1طبق بند 

قانون ترجمه و تكثير كتب و  5 ماده در تبصره شخصي است. اين استثنا استفاده

نويس اليحه پيش 105 در ابتداي ماده آمده است.نيز  1352نشريات و آثار صوتي 

اليحه ارجاع داده  95به ماده فنوگرام است،  ادي توليدكنندهكه در مورد حقوق م

مفاد مواد مربوط به استثنائات حقوق «شده است. در اين ماده آمده است كه: 

مادي پديدآورندگان آثار با انجام تغييرات الزم در خصوص استثنائات حقوق مادي 

ستثنائات حقوق لذا ناگزير هستيم كه به ا ،»مذكور در اين بخش قابل اعمال است

 ت. در مادهآورده شده اس 44تا  32مادي پديدآورندگان رجوع كنيم كه در مواد 

باشد، آورده شده مي» تكثير محدود براي مقاصد شخصي«كه  آن اولين استثنا 33

است. تكثير بايد محدود باشد و از اثر منتشرشده (كه در اينجا منظور فنوگرام 

  اين تكثير محدود انجام شود.شده) و توسط شخص حقيقي توزيع

يم گويدر تعريف شركت ميبودن وارد است كه اما اين ايراد به انحصار شخصي

نفر، حال اگر شخص حقوقي در حدود متعارف اثري در محدوده شركت  2اجتماع 

نفر شود و براي آن شركت هم داراي منافع  2تواند محدود به همان كه مي
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رفاً جهت اطالعات عمومي نسخه برداري گردد اقتصادي و سودآوري نباشد و ص

شود؟ با توجه به اين منصفانه واقع نمي مجاز نخواهد بود و در محدوده استفاده

 حه پيشنهاديالي 40 برداري به صورت محدود در مادهنكته كه اصل توزيع و نسخه

ق ح گذار كه به منافع دارندهبيني شرايطي توسط قانونبا پيش ،پذيرفته شده است

قصد انتفاع  كهاينديگر  اي نيز قابل پذيرش است.چنين استفاده ،مادي ضرر نرسد

استثنائات حقوق مادي همانطور كه از اسمش  كهايندر آن نباشد. با توجه به 

بنابراين بايد تفسير مضيق شود و به قدر متيقن از آن  .معلوم است، استثنايي است

  اكتفا شود.

  تاه به منظور گزارش وقايع روزمرهكوهاي استفاده از گزيده ـ2

المللي تحت عنوان كنوانسيون بين 1961كنوانسيون رم  15 ماده 2طبق بند 

گرام و ويديوندگان فنوگرام و روايت از هنرمندان مجري اثر، پديدآراجع به حم

هاي پخش راديويي و تلوزيوني، اين مورد هم از موارد استثنائات حقوق سازمان

آن هم كه به اين صورت آمده:  3شود و عالوه بر اين، بند مادي محسوب مي

تلويزيون با استفاده از امكانات سازمان  ـ هاي موقت كه توسط سازمان راديوضبط«

  شود.، در ذيل اين استثنا واقع مي»شودبراي همان سازمان انجام مي و

 ،نيامده 1352در قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي  اين استثنا

تلويزيوني و ساير صور ـ  تكثير، پخش راديو«نويس اليحه تحت عنوان اما در پيش

ذيل آن، آن را به  ماده 3آمده است و » رسانيارسال عمومي اثر به منظور اطالع

نويس اليحه مقرر شده، اين طور كامل تشريح كرده است. ابتكاري كه در پيش

يش اثر به طور اتفاقي و ضمني در جريان اگر پخش يا نما«است كه گفته شده: 

  ».تصويري باشد، نياز به اجازه نداردـ  پخش گزارش صوتي
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 استفاده براي اهداف آموزشي يا تحقيقات علمي ـ3

 كنندهاستفادهتفاوت است. بين استفاده شخصي و استفاده براي اهداف تحقيقاتي 

و به منظور تحقيق يا ا بايد اول ثابت كند كه استفاده براي اهداف تحقيقاتي

شخصي است و دوم نشان دهد كه اين يك مورد رفتار منصفانه است تا  مطالعه

 اين استثنا م.) 2003، سترلينگ(. نكنددارنده حق نيازي پيدا  او به اجازه استفاده

 15 ماده 4بيشتر در جهت منافع كشورهاي در حال توسعه است. طبق بند 

  شود.تثنائات حقوق مادي محسوب ميم يكي از اس، اين مورد ه1961كنوانسيون رم 

 ، اين استثنا1352ات و آثار صوتي قانون ترجمه و تكثير كتب و نشري 5 ماده

اين استفاده  گيرد:اما در كنار آن دو شرط براي آن در نظر مي ،كندرا ذكر مي

نظور برداري (كه در مورد فنوگرام منسخه انتفاعي داشته باشد و اجازه نبايد جنبه

همان تكثير است) بايد به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد. اين شرط 

 زيرا هر فردي كه بخواهد از اثري استفاده ،آفرين استاخير در عمل بسيار مشكل

و  آموزشي و علمي كند، بايد به وزارت فرهنگ و هنر كه امروزه وزارت فرهنگ

ر است و هم باعث شلوغي گيوقتكه هم بسيار  ارشاد اسالمي شده، مراجعه كند

اما در اليحه در صورتي كه از سازمان مديريت جمعي اخذ  ،شودخانه مياين وزارت

كه اين امر يك مزيت و  با ذكر مأخذ مجاز دانسته شده استاجازه ممكن نباشد 

 شود.مثبت اليحه محسوب مي جنبه

بودن انتفاعي ن غيررا بيان نموده و در آ نويس اليحه، اين استثناپيش 35 ماده

در صورتي كه به ميزان مورد نياز و در نيز تكثير  اين مادهدر  را قيد كرده است.

حدود  توضيحي در خصوصاما هيچ مجاز دانسته شده، حدود متعارف باشد 

حدود متعارف نياز به تعريف . اين نداده است ارائهمتعارف و به ميزان مورد نياز 

 به همين دليل است .ء استفاده و تفسير موسع گرفته شودسو قانونگذار دارد تا جلو
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انگلستان در مقام بيان موارد استثنائات  1988كه در فصل سوم قانون حق مؤلف 

هر نوع با توسط نهاد آموزشي برداري نسخه«نقض حقوق مادي اشاره دارد كه 

  ش.) 1381نوروزي، (» .باشداثر  %1دستگاه فتوكپي در هر فصل سال نبايد بيش از 

 هايسهولت در ذخيره اطالعات آموزشي در پايگاه«با عنوان  يك استثنا همچنين

آموزان طراحي شده و وجود دارد كه به منظور دسترسي معلمان و دانش» داده

كه از چه طريقي در اين موارد حقوق انحصاري بايد اعمال شود تحت موضوع اين

شنهادي، استفاده از اثرهاي پي يحهال م.) 2003، سترلينگ(. بحث و بررسي است

داده به همان  هاينظر قرار داده و در مورد دسترسي به پايگاه شده را مدمنتشر

اي ننموده است. بهتر بود استفاده آموزشي از هر طريق اهداف آموزشي اشاره

برداري است و نه نوع زيرا مقصود مقنن هدف از تكثير و بهره ،گشتميسر مي

  هاي داده مجاز دانسته نشده است.تكثير از پايگاه 34اده روش آن و در م

  نقل قول ـ4

نقل اثرهايي كه انتشار يافته است و «: داردمقرر مي 48قانون سال  7 ماده

ها براي مقاصد ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي به صورت انتقاد استناد به آن

در كنوانسيون  اين استثنا »و تفريط با ذكر مأخذ و در حدود متعارف مجاز است.

مقرر  1352و در قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي  1961رم 

خذ تأكيد اليحه بر ذكر مأ نويس اليحه ذكر شده است.پيش 41 اما در ماده ،نشده

چون  ،و نام است و اين تأكيد در مورد توليدكنندگان مصداق بارزي نخواهد داشت

براي توليدكنندگان در اليحه ايت از حقوق معنوي است كه اين عبارت حم فلسفه

تفسير  ،استفاده را باز كند تواند باب سوء. عبارت بعدي كه ميمنظور نشده است

كه  در حالي ،است كه تعريف مشخصي از آن بيان نشده» در حدود متعارف« كلمه

 گيرندنظر مي اي براي حد متعارف دردر قوانين كشورهاي ديگر يك مالك و اندازه
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قول بايد كمك به  هدف از نقل تا موجب تفسيرهاي موسع و گوناگون نشود.

گسترش علوم و يا نقل با اهداف آموزشي باشد و مفهوم مخالف اين جمله اين 

  اعي صرف مورد استفاده قرار گيرد.است كه نبايد اثر براي اهداف تجاري و انتف

  نمايش عمومي آثار ـ5

و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و  1961وانسيون رم در كن اين استثنا

البته  ،نويس اليحه ذكر شده استپيش 42 اما در ماده ،نيامده 1352آثار صوتي 

استثنائات ديگري هم در اليحه در مورد پديدآورنده مطرح است كه در صورت 

ري توسط تصويربردا تواند مورد استفاده قرار گيرد.تطبيق با توليدكنندگان مي

اشخاص ناتوان و  ها و مؤسسات نگهداري منابع، تكثير براي استفادهكتابخانه

  .از آن جمله استاثر  ترجمه

 نامهموافقت 13 اجراها و آثار صوتي وايپو و ماده معاهده 16 ماده 2البته طبق بند 

 سازيراجع به هماهنگ 2001دستورالعمل اروپايي مورخ  15 ماده 5تريپس و بند 

ها اطالعاتي، در تفسير اين محدوديت هاي حق مؤلف و حق مجاور در جامعهي جنبهبرخ

بيني شده، ها فقط در مواردي كه پيشمحدوديت ـ1بايد سه شرط رعايت شود: 

برداري متعارف از محصوالت ناشي ها به بهرهاعمال اين محدوديت ـ2؛ اعمال شوند

فع مشروع صاحبان حقوق مجاور، به منا ـ3؛ از حقوق مجاور، خدشه وارد نسازد

  توجيه وارد نكند. قابل زيان غير
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 گيرينتيجه

 نويس اليحه در رابطه با حقوق مجاور و يكي از مصاديق آن توليدكنندگانپيش

طرف كند. سعي و توانسته خأل قوانين سابق را برفنوگرام بسيار مناسب عمل كرده 

هاي كنوانسيون ش بر طبق حداقلنويس اليحه بر اين بوده است كه مقرراتپيش

اجراها و آثار صوتي وايپو تبعيت  عيناً از معاهدهنيز رم باشد و در بسياري از موارد 

ي بيان گرديده و برگردان فارسي ئكرده و در واقع همان مواد با تغييرات جز

  معاهده در بسياري موارد لحاظ شده است.

جود دارد اين است كه، فقط از نويس اليحه وخأليي كه در اين زمينه در پيش

 گرامويديوتوليدكنندگان فنوگرام نام برده و هيچ مواد قانوني به توليدكنندگان 

اختصاص داده نشده است. در حالي كه بهتر بود در اين مورد همانند بسياري از 

اين شد. اهميت طرح مقرراتي در اين خصوص كشورها مقرراتي در نظر گرفته مي

حلي براي  كرد، راهن از تفسيرهاي گوناگون جلوگيري ميي قانوبيناست كه پيش

  ساخت.را مرتفع مي موجود خأل همچنينشد و مشكل انديشيده مي

كليات و در در تفاوت اليحه با قوانين كشورهاي ديگر تنها در جزئيات است نه 

. ذكر جزئيات در قانون دكنقواعد و ماهيت موضوع از اصول مشتركي پيروي مي

 سازيگذار قبل از زمينهبسياري گردد و الزم است تا قانونابهامات  دهندهتواند پايانمي

براي ايجاد ابهام ابتدا جزئيات مفروض را با الهام از قوانين كشورهاي پيشرفته كه 

ها تجربيات آناز رايت قدمت بيشتري دارند و با توجه به موادي كه نشان در كپي

در پي اين ابهامات و قصور  لحاظ نمايد تا ،مطرح دارند هاياز دعاوي و پرونده

  گذار حقوق اشخاص پايمال نگردد.قانون
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Rights of Producers of Audio and Video Media Tools 
Saeed Habiba 

Mitra Mohtashami 
Abstract 

Media tools include phonogram and videogram which do not create 

any work but they cooperate in recording the work. Therefore, 

phonogram and videogram producers have an important role in work 

consolidation. The rights of producers of audio-visual media tools are 

part of the Related Rights. However, most legislation only deals with 

supporting producers of audio media tools, and the producers of visual 

media tools have never been mentioned. This Article tries to review 

the protection of the producers of these works with explaining the law 

of these affiliates of literary and artistic creations. For this purpose, 

the former laws and conventions along with the draft bill will be 

studied. 
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