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  چکیده

هاي انتشار آثار پدیدآورندگان آثار ادبی و تلویزیونی یکی از وسیلههاي پخش رادیویی و  سازمان

پخش برنامه و انتشار  ي هاي اخیر در زمینهپیشرفت. باشدهنري در سطح گسترده میان افراد جامعه می

اي به نام سرقت سیگنال را نظر از امتیازهاي موجود، پدیدهسیگنال در فضا و اختراع ماهواره، صرف

 .ها شده استورده که باعث نقض حقوق این سازمانوجود آ هب

نین داخلی کشـورها در  کنند در قواهایی که پخش میهاي پخش نسبت به برنامهحمایت از سازمان

هایی که در جمله معاهده از. گیردصورت می ... لف، حقوق مرتبط، رقابت غیرمنصفانه وقالب حقوق مو

 هـا ي مـاهواره و معاهـده ) 1961( ي رمتوان به معاهـده گردیده میهاي پخش منعقد حمایت از سازمان

رسـانی بـه    ها حقوقی ازجمله حق پخش مجدد، تثبیت، تکثیر و اطـالع اشاره کرد که مطابق آن) 1974(

  .ها به رسمیت شناخته شدعموم براي سازمان

کابلی باعث شده تـا  چنین عدم شمول معاهده رم به پخش  هاي اخیر و همي فناوري در سالتوسعه

  هـاي ایـن   هاي پخش صـورت نپـذیرد و بخـش مهمـی از فعالیـت     حمایتی کامل و مناسب از سازمان

ي سازمان جهانی مالکیت فکري تهیه معاهده 1998رو از سال ینا از. ها بدون حمایت باقی بماندسازمان

هاي ي حقوق سازمانی دربارهي آن تنظیم پیش نویسجدیدي را در دستور جلسه خود قرار داد که نتیجه

توافـق میـان    نویس تاکنون به دلیـل اخـتالف نظـر و عـدم    این پیش. پخش رادیویی و تلویزیونی است

ي تخصصـی  ي نهایی نرسیده و جلسات کمیتـه حال توسعه به نتیجهکشورهاي پیشرفته و کشورهاي در

هـاي پخـش   حاضر وضعیت حقوقی سازمان ي مقاله. حقوق مولف و مرتبط در این خصوص ادامه دارد

  .دهدالمللی و حقوق داخلی مورد بررسی و تحلیل قرار می رادیویی و تلویزیونی را در سطح بین

  

هـا،   سازمان پخـش رادیـویی و تلویزیـونی، پخـش، معاهـده رم، معاهـده مـاهواره       : هاي کلیدي واژه

  .هاي پخشفکري در حمایت از سازماننویس سازمان جهانی مالکیت پیش
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  مقدمه

 تیحما در مولف حقوق وضع یپ در و زمان هم جهان يکشورها از ياریبس در

 ،يمجر هنرمندان جمله از اصناف و اشخاص يسر کی جیتدر هب مولفان، از

 کنندگان هیته ،یورزش مسابقات برگزارکنندگان وگرام،یدیو و فنوگرام دکنندگانیتول

 خود يآوردها از تیحما یمدع زین ییویراد پخش يها سازمان و ها داده گاهیپا

 يها خواسته با و ونگگونا اشخاص با یحقوق يها نظام ،يواد نیا در. شوند یم

 شکل تازه راهکار به توسل با یهمگ منافع نیتام که شوند یم مواجه متعارض بعضا

 نیا تر شیب چند هر. ستین مناسبت و یخوان هم يدارا مولف حقوق یعنی گرفته،

 عمده اشکال با تیرای کپ از يوردارخبر در یحقوق يها نظام یبرخ در اشخاص

 استفاده طرفدار سو کی از ،ییویراد پخش يها سازمان انیم نیا در. ستندین مواجه

 اند وگرامیدیو و فنوگرام دکنندگانیتول داتیتول و يمجر -هنرمندان ياجرا از آزاد

 توسط خود يها برنامه رمجازیغ پخش برابر در تیحما خواستار گرید يسو از و

 در 1961 مصوب رم ي معاهده الملل نیب سطح در سرانجام. گراندید اشخاص

 با پخش يها سازمان و فنوگرام دکنندگانیتول ،يمجر -هنرمندان از تیحما يراستا

 نظام نوع به توجه با زین کشورها. دیگرد متولد) مرتبط حقوق( مجاور حقوق عنوان

 و واکنش اشخاص نیا خواسته به نسبت یعموم تیحساس زانیم و حاکم یحقوق

 رم ي معاهده از اقتباس و خاص قانون وضع با کشورهای برخ. اند کرده يریگ موضع

 را آن گرید یبرخ داده، قرار مجاور حقوق مشمول را ییویراد پخش يها سازمان

 منظور هب. اند کرده برگزار سکوت به را موضوع گرید دسته و تیرا یکپ مشمول

 و فیتعر به ابتدا در موضوعه، حقوق در نهاد نیا یحقوق تیوضع و گاهیجا نییتع

 رود یم سخن مقرر حقوق انواع از سپس) اول بخش( میپرداز یم آن فیتوص

  ).دوم بخش(
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  توصیف حقوق: بخش اول

   سیر تاریخی: بند اول

هـاي پخـش رادیـویی و تلویزیـونی یکـی از دارنـدگان حقـوق مـرتبط         سازمان

 مـوثر قـش  نظـر از ن  صرف .ستشده ا نام برده هاي رم از آنمعاهده که درباشند  می

هـا در   له حقوق آناهاي پخش رادیویی و تلویزیونی مساجتماعی و فرهنگی سازمان

ل قـرن  ي اواز دهـه  .اي برخـوردار اسـت  العاده میت فوقهنري از اه مالکیت ادبی و

بـین   شـد و پخـش تلویزیـونی    ایجادرادیویی و تلویزیونی صورت  پخش به ،بیستم

  (,WIPOتدر میان مـردم توسـعه یافـ    ياطور گسترده به 1960و  1950 يها سال

(SCCR/7/8, 2002, p.3. رادیویی وتلویزیونی ارسـال  هاي پخش سازمان عملکرد

صداها یا هردو بوده و توسـط عمـوم مـردم     هایی است که حاوي تصاویر یاسیگنال

  .باشدیعی قابل دریافت میوس ي در منطقه

 1940و  1930هـاي  هاي پخـش بـین سـال   سازمان سیساهاي تدر نخستین سال

لف اهمیـت چنـدانی بـراي    وهاي حق مها از طریق حمایتي حفظ حقوق آنلهامس

مطرح کنندگان از آثار ادبی و هنري عنوان استفاده در ابتدا به هاآنزیرا . ها نداشتآن

اعطـاي  حـق   )اصـالحات رم (ي بـرن  در اصـالحات معاهـده   1928در سال . دبودن

 درپـس از آن  اضـافه شـد و    مولفـان ي پخش رادیویی و تلویزیونی به حقوق اجازه

 ي پخـش هـا بـرن در بروکسـل سـازمان   ي ي اصالح معاهـده در معاهده 1948سال 

 ي استفادهدریافت اجازه درلفان وآثار م گانکنندترین استفاده عنوان بزرگ به رادیویی

 (Stewart Stephen. M, 1989, p.213) .مطرح شدند

ي منافع خـود در  تدریج درباره هاي پخش بهسازمان 1960و  1950هايسالبین 

 هـا آننخستین نگرانی . انی کردنددادند احساس نگر هایی که انجام میرابطه با پخش

للـی بـود کـه    المهاي بـین هاي رادیویی مخفی واقع در آباقدامات ایستگاه مورد در

را پخـش   هـاي رایـج  ، اخبار و موسـیقی مجوزيدریافت یا اي هزینه پرداخت بدون

منصـفانه  رقابت غیرهاي مخفی را هاي پخش اقدامات این ایستگاهسازمان. کردندمی

یري از منظـور جلـوگ   میان کشورهاي اروپایی بـه  ايمعاهدهنتیجه  در. کردندمیتلقی 
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 مـانع و گردیـد  منعقـد   1965در استراسبورگ در سـال   هاگونه ایستگاه اقدامات این

  .شدها فعالیت بسیاري از آن

الیـت  ، فعشـد سـاز  هـاي پخـش خطر  الیـت سـازمان  مشکل دیگري که بـراي فع 

عنـوان   بـود کـه بـا دریافـت مبلغـی بـه       هاها و رستورانهتل نظیرهاي عمومی  مکان

جا  از آن. دادندهاي تلویزیونی را میتماشاي برنامه يود اجازهورودي از مشتریان خ

اقـدام  داشـتند، ایـن   تلویزیـون   ،کمـی از مـردم در منـازل    تعـداد  1960که تا سـال  

ولی از سـال   .شدهاي پخش یک تهدید محسوب میازمانهاي عمومی براي س مکان

دم شـد، تقاضـا بـراي تماشـاي     هاي مـر تر خانه بعد که تلویزیون وارد بیشبه  1960

ایـن مشـکل بـا انعقـاد     . هاي عمومی کاهش قابـل تـوجهی یافـت   مکان در هابرنامه

تا حـدودي   1960در سال » هاي تلویزیونی معاهده اروپایی حمایت از پخش برنامه«

  )(Stewart Stephen. M, 1989, p.214 شد برطرف

هـاي مخـابراتی و   هاي پخش با اختراع ماهوارهالیت سازمانتهدید دیگر براي فع

هـاي  سـازمان هـاي  هاي پخش برنامهبرخی از سازمان. شد ها به فضا آغازپرتاب آن

شـد،  هاي حامـل برنامـه بـه مـاهواره منتقـل مـی      پخش دیگر را که از طریق سیگنال

، مجـوزي گرفتـه یـا قـراردادي     اسازمان پخـش مبـد   که از بدون این دریافت کرده و

 Stewart( نـد دکرها میداشته باشند و مبلغی را پرداخت نمایند، اقدام به پخش آن

(Stephen. M, 1989, p.214. ــده ــاد معاه ــاهوارهي انعق ــاره پخــش  م ــا درب   ه

راهکـاري در  ، 1974هاي حامل برنامه ارسـالی از طریـق مـاهواره در سـال     سیگنال

  .شدنیز کارساز واقع ي تا حدود بود کهاین تهدید  مبارزه با

در کنفرانس دیپلماتیک بـراي   1961هاي پخش که در سال نگرانی دیگر سازمان

هـاي  هـاي کـابلی بـود کـه برنامـه     ات شـبکه انعقاد معاهده رم نیز مطرح شد، اقـدام 

هـا را   حقـوق آن ه و هاي پخش را از طریق کابل به منـازل مـردم انتقـال داد   سازمان

 يهـاي پخـش در جلسـه   اعتـراض سـازمان  . کردندشان نقض میهاینسبت به برنامه

اقد قانونی بودنـد  تمام کشورهاي حاضر ف زیرا تقریبا. بر نداشت اي در مذکور نتیجه

 ,Stewart Stephen. M( هـاي پخـش را در ایـن بـاره بپـذیرد     که حقوق سازمان

1989 , p.214.(  
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بـه دلیـل    ولـی  دشـ  مطرح درخصوص حقوق مرتبط زیادي بحث 1948تا سال 

هـاي  حمایت از تولیدکنندگان حامـل در المللی  تنظیم یک سند بین ،لفانومخالفت م

صـورت  لـف  وحـق م  قـوانین در  ،هـاي پخـش  و سـازمان  کنندگان آثاراجرا، صوتی

تاکیـد  . رو بـود  محـور روبـه  داراي نظام شخصمخالفت کشورهاي  زیرا با نپذیرفت

 اسـت مبتنـی  اصالت اثر  مولف و یتبر شخص ،داراي نظام شخص محور کشورهاي

کـه   در حـالی . داننـد صـالت اثـر و خالقیـت پدیدآورنـده مـی     و شرط حمایـت را ا 

ال شامل کشورهاي موسـوم بـه کـامن    دتاکشورهاي داراي نظام جامعه محور که عم

فعالیــت داده و تلقــی خــاص خــود از اصــالت را شــرط حمایــت قــرار  ،باشــد مــی

 اثـر تلقـی شـده و   نیز هاي پخش رادیویی صوتی و سازمانهاي تولیدکنندگان حامل

  .دهندرایت قرار میاین دسته را نیز مورد حمایت کپی

اي مختلف از جمله سازمان آمـوزش  ههاي کارشناسان و سازمانبا بررسی سپس

نویسی تهیه شد پیش المللی کار بین سازمانو ) یونسکو(حد ی و فرهنگی ملل متملع

 کنندگان حامل صوتی وپخش رادیویی و تلویزیونی، تولید هايو حمایت از سازمان

و  99صـص   ،1383 کمپـر، ( هنرمندان مجري در قالب حقوق مـرتبط قـرار گرفـت   

حمایـت از   يمعاهـده « بـا عنـوان  در شـهر رم   1961نویس در سال  این پیش). 100

موسـوم  » هاي پخش رادیوییو سازمان تولیدکنندگان حامل صوتیهنرمندان مجري، 

  .1ي رم به تصویب رسیدبه معاهده

  

  هاي پخش رادیویی و تلویزیونی در جهانمبانی حمایت از سازمان: بند دوم

: شـود دو روش متفـاوت اعمـال مـی   بـه   جهان هاي پخش درحمایت از سازمان

داده و لـف قـرار   وهاي پخش را در قالـب حـق م  برخی کشورها حمایت از سازمان

ی کشـورهای  .انـد ها برگزیدهسایر کشورها قالب حقوق مرتبط را براي حمایت از آن

پخـش   انگلسـتان و  فریقاي جنـوبی آسنگاپور،  نیجریه، ،استرالیا، کوبا، ایرلند از قبیل

 از طـرف دیگـر   .اندلف مورد حمایت قرار دادهورا در کنار آثار مشمول حق مبرنامه 

آرژانتین، برزیل، کامرون، شیلی، چین، کلمبیا، فنالند، فرانسـه، هنـد، ایتالیـا، ژاپـن،     
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هاي پخش سازمانباشند که از جمله کشورهایی میترکیه و  روسیه، اسپانیا مکزیک،

  .نندکرا در قالب حقوق مرتبط حمایت می

هـاي پخـش بـه تفـاوت در رویکـرد      تفاوت کشورها در نوع حمایت از سازمان

بـا  ال  کامن نظاممیان  تفاوت .دگردبرمیلف وم حمایت ازو مبانی شورها در اصول ک

هـاي مختلـف   لـف، در اتخـاذ رویـه   وم حمایـت از  ي نحـوه  ژرمنی در -رومی نظام

به همـین سـبب در ادامـه    . ثیر بسیاري گذاشته استاهاي پخش تحمایت از سازمان

را در  و ســپس تــاثیر آن پــردازیملــف مــیوابتــدا بــه توضــیح مبــانی حمایــت از م

  .هاي پخش بررسی خواهیم نمودچهارچوب حمایت از حقوق سازمان

  

  لف ومبانی حمایت از م :اول

  :اصلی تقسیم کرد گروهتوان به دو  لف را میوحمایت از منظري مبانی 

ابزارگرایانه اسـت  تر  مبناي نخست جنبه اقتصادي را در نظر گرفته و بیش -الف

اي براي رسیدن به اهداف اجتماعی مطلوب و مورد را وسیله لفوو اعطاي حقوق م

  .داندنظر می

 يبرحـق ویـژه   ابتدااقتصادي بوده و  ها و مصالح بدور از دغدغهمبناي دوم  -ب

گیـرد و  ي حقوق شخصـیتی آن را در نظـر مـی   کید کرده و جنبهااثر ت يآورندهپدید

  .دهد ت قرار میدوم اهمی يمنافع و اهداف اجتماعی و اقتصادي را در درجه

. خـاذ رویکردهـاي متفـاوت در کشـورها شـده اسـت      منجر بـه ات  یاد شده نیامب

ي اقتصادي و منافع اجتماعی و فرهنگی جامعه را در نظرگرفتـه و  مبنا جنبه نخستین

که آن هم بـه  کند آورنده را توجیه میحقوق به پدید منفعت جامعه لزوم اعطابه تبع 

عنوان  این مبنا به اثر به در .هاي خالق در جامعه است تشویق فعالیتدلیل ترغیب و 

لف ابزاري براي تسهیل انتشار اطالعات وشود و حق مارزشی اقتصادي نگریسته می

محـور   -گذاري شده و جامعهي مشوق ناماین نظریه، نظریه. آگاهی عمومی است و

ال ماننـد  حقـوقی کـامن  توسـط کشـورهاي داراي نظـام     این نظریـه اساسـا   .باشدمی

الیـی نیـز   اتخاذ شد و به همین دلیل به روش کامن مریکاو ایاالت متحده آ انگلستان
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مریکـا  آتوجه به توسعه و ترویج خالقیت در جامعه در قانون اساسی  .موسوم است

این ماده حقوق مولفان نسبت به آثارشـان را بـا   . بیان شده است) 8بخش  1 ي ماده(

هدف توسعه و پیشرفت علوم انسانی، علوم و هنرهاي مفیـد مـورد شناسـایی قـرار     

لید آثـار  به تشویق تو ابتدادر ال لف در کشورهاي کامنونظام حق مرو ازین. دهدمی

کیـد بـر حقـوق    ااین کشورها بـا ت لف وله در قانون حق مااین مس. جدید توجه دارد

ــت   ــه اســـ ــاس یافتـــ ــر انعکـــ ــر اثـــ ــه حـــــق تکثیـــ ــادي از جملـــ  مـــ

(Bently&Sherman,2001,p.28) .     ولی حقوق معنـوي در ایـن کشـورها بـه آن

 ي میزان مورد توجه نیست و حتی ایاالت متحده با شرط استثناي خود از حکم ماده

بـه معاهـده   ) عضو اتحادیههاي راجع به شناسایی حقوق معنوي در دولت(مکرر  6

اما نباید تصور کرد که حقـوق معنـوي در   ). 43،ص 1386محمدي، ( برن ملحق شد

ال از حمایت برخوردار نیست بلکه باید گفت که تفاوت در میزان و کشورهاي کامن

ال میـزان حمایـت از حقـوق معنـوي نسـبت بـه       در کـامن . باشدي حمایت مینحوه

بـوده و در خـارج از قـوانین حـق مولـف صـورت        تر ژرمنی کم -کشورهاي رومی

رقابـت غیرمنصـفانه و    عنوان مثال از طریق حقوق قـرارداد، قـوانین ضـد    به. گیرد می

طـور   بـه ). 8،ص1381الیقـی، ( قوانین حمایت از حریم خصوصی شکل گرفته است

ال دیـدگاه اقتصـادي حـاکم مـانع از توجـه بـه       خالصه باید گفت که در نظام کـامن 

در . لف و ارتباط معنوي میان ایجاد اثر و خالقیت مولـف شـده اسـت   شخصیت مو

نتیجه شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی شایستگی برخورداري از حمایـت  

  .در قالب کپی رایت را دارد

ایـن  . باشـد  ي حقوق طبیعی نامیده شده و شخص محـور مـی  مبناي دوم، نظریه

  شـود، توسـط    یونـانی دیـده مـی    ي هـاي قـدیمی فالسـفه   غالب نوشته نظریه که در

الك چه جـان آن. کید بر حق مالکیت گسترش یافتاالك فیلسوف معروف با ت جان

خصوص حقوق طبیعی و حق مالکیت برکار گفته است در یک جملـه خالصـه    در

الك بـا  . (Drahos,2005,p.42) »کار هر شخص متعلق به خـود اوسـت  «: شود می

دهـد  یت را بر جسم خود دارند چنین ادامه مـی این مقدمه که مردم حق طبیعی مالک

و نتایج کـار خـود را   فعالیت جسمی چنین حق مالکیت بر کار ناشی از  که افراد هم
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اثـر حـق طبیعـی     ي بنـابراین پدیـد آورنـده   . (Davies,2002,p.14) باشـند  دارا می

ـ . انحصاري مالکیت بر نتـایج کـار خـود و حـق کنتـرل تکثیـر آن را دارد       ، بیـان  راث

لـف  وي حقوق طبیعی، محور حمایت شـخص م در نظریه. باشدلف میوشخصیت م

چـون فرانسـه، آلمـان و     ژرمنـی هـم   -کشورهاي داراي نظام رومی در است و غالبا

ژرمنـی نیـز    -را روش رومـی شـود و بـه همـین دلیـل آن     اي اعمال مـی اروپاي قاره

است که به منافع معنـوي  اي حمایت از آثار در مقابل استفاده ،هدف اصلی. نامند می

لف جایگاه محکمی ودرنتیجه حقوق معنوي م. کند لف لطمه وارد میوو شخصیتی م

اصـالت نشـان شخصـیت     .(.Bently&Sherman, 2001,p.28) در این نظام دارد

ي اصـیل و  بنابراین شخص حقوقی قادر نیست اثري را خلـق و رابطـه  . مولف است

تواند سبب مدیریت منابع مالی و فنی نیز نمی گذاري وشخصی با آن بیابد و سرمایه

تواند  محور مولف فقط میرو در نظام شخصازین. معنوي با اثر گردد ي ایجاد رابطه

  ).الیه منظور خالق اولیه اثر است و نه منتقل( شخص حقیقی باشد

طـوري کـه    این نگرش در سـاختار حقـوق مـرتبط هـم اثـر گذاشـته اسـت بـه        

حقوق مرتبط را خارج از قوانین حق مولف مورد حمایت  ژرمنی -کشورهاي رومی

عنـوان مثـال    بـه . کننـد اي تعریـف مـی  قرار داده و براي آن ساختار و نظام جداگانـه 

و اجرا تفاوت گذاشـت و  ) خلق اثر( میان ایجاد 1920قضایی آلمان از سال  ي رویه

ـ     بر همین اسـاس میـا    دل بـه تفـاوت شـ   ن حـق پدیدآورنـده و حقـوق مـرتبط قای

  ).316 ،ص1387 نیا، حکمت(

  

  هاي پخش هاي حمایت از حقوق سازمان ارچوبچ: بند سوم

هـاي مختلـف حمایـت از    ارچوبمنجر به اتخاذ چذکر شده،  دو مبناي متفاوت

کشـورهاي   هـاي پخـش در  لف و از جمله حقـوق سـازمان  وحقوق مرتبط با حق م

با مشـکلی مواجـه   ال در رویکرد کامنهاي پخش سازمان حقوق .مختلف شده است

را در  کپـی رایـت   ،ال ماننـد انگلسـتان  کشورهاي داراي رویکـرد کـامن  . نشده است

مـورد   کپـی رایـت  را در قالـب   هـا آنو  شـناخته هاي پخش نیز به رسمیت سازمان

جهت ترویج هنر، فرهنـگ و   ها درفعالیت این سازمان چراکه. دهندحمایت قرار می
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هنـري و علمـی بـوده و از نظـر      آثـار متنـوع ادبـی،   اطالعات در جامعـه و معرفـی   

از طـرف دیگـر کشـورهاي    . باشداقتصادي نیز فعالیتی ارزشمند براي هر جامعه می

چـه در  زیـرا آن . شناسدمی هلف را فقط براي پدیدآورندوژرمنی حق م -نظام رومی

این رویکرد اهمیت دارد پدیدآورنده و شخصـیت اوسـت کـه بـا اسـتفاده از تـوان       

کـه   در حـالی . نمایـد  ري و قوه خالقیت خود اثري اصیل را به جامعه عرضه مـی فک

باشـد و در حقیقـت فعـالیتی را     کننده آثار پدیدآورنـدگان مـی  سازمان پخش، عرضه

فعالیـت   نظیـر  اصـیل  تواند بـه عنـوان یـک عمـل خالقانـه و     دهد که نمی انجام می

هـاي پخـش   فعالیت سـازمان فقدان عنصر اصالت در . پدیدآورنده اثر نگریسته شود

  .سازد ها را از حمایت حق مولف خارج میآن

ژرمنـی در   -ال و رومـی حمایتی که در رویکـرد کـامن  نوع با وجود اختالف در 

در  هـر دو هاي پخش اتخاذ گردیده است، نقطـه اشـتراك   حمایت از حقوق سازمان

بـا اسـتدالل    هـا آن هردوي. هدف حمایت، این دو نظام را به هم نزدیک کرده است

هاي پخش در انتشار و عرضـه اطالعـات   جامعه محورانه و به دلیل نفعی که سازمان

  .اندها را مورد حمایت قرار دادهرسانند آنو آثار به جامعه می

  

  مفاهیم: بند چهارم

و  منـد شـد  قاعده مقررات ارتباطات از راه دور ي وسیله هابتدا ب پخش در فناوري

مقررات ارتباطات از راه دور در . درآمدکنترل مقررات مالکیت فکري تحت تدریج به

هـاي   ي عمـل سـازمان  حقوق عمومی است که نحوه بخشی از ،ي پخش برنامهزمینه

رات مربوط بـه حقـوق   کند ولی مقرعمومی تنظیم می یپخش را در رابطه با دسترس

حقـوق مالکیـت   در قلمـرو  خصوصی است کـه   حقوق ی ازیهاي پخش جزسازمان

دو ایـن مقـررات مـورد     ذیل تعـاریف و مفـاهیم را در هـر    در. گیرد قرار میفکري 

  .دهیمبررسی قرار می
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  هاي پخش رادیویی و تلویزیونیسازمان :اول

  تعریف مطابق مقررات مخابراتی )الف

المللـی مخـابرات    ي بـین حادیـه رات اتمقر تعریفی است که درنخستین تعریف، 

(ITU)
پخـش   حادیـه، سـازمان  مقـررات رادیـویی ایـن ات    1 ي در ماده. آمده است 2

ایسـتگاهی بـراي   «لویزیـونی بـه   رادیویی و تلویزیونی یا ایستگاه پخش رادیویی و ت

یک یا «: است شده گونه معرفی نیز اینتعریف شده است و ایستگاه » ات پخشعملی

هایی کـه بـه منظـور انجـام     گیرنده ها وچند فرستنده یا گیرنده یا ترکیبی از فرستنده

در این تعریـف،  . ».یک مکان است ات پخش رادیویی، داراي تجهیزات الزم درعملی

ي سایر منظور استفاده هایی هستند که امواج رادیویی را بههاي پخش ایستگاهسازمان

ویـژه در مـورد پخـش     باید توجه داشـت کـه بـه   . کنندهاي پخش منتشر میسازمان

هایی را خریداري یا تولید کرده و براي ي یا کابلی، گاهی سازمانی که برنامهاماهواره

هـاي حـاوي برنامـه را    گیرد با سـازمانی کـه سـیگنال   پخش آن به عموم تصمیم می

در تعریف مندرج در مقررات رادیویی مقصود، سازمان . کند متفاوت است پخش می

زمان پخش تنهـا مـدیریت   در این معنا سا. (Ogawa,2006,p.26) پخش دوم است

هـا بـه عمـوم    ول پخـش آن ودار اسـت و مسـ  سازماندهی انتقـال امـواج را عهـده    و

نظـر   هـا مـورد  حاضر ایـن نـوع سـازمان    ي مقاله الزم به ذکر است که در. باشد نمی

  .باشد نمی

ي رادیـویی و  ي اتحادیـه مقـررات اساسـنامه   1 ي مـاده  3بند در ي تعریف دیگر

سازمان پخـش مـذکور در ایـن    « :کندمقرر می (ABU) 3اقیانوسیه تلویزیونی آسیا و

نهاد دولتی صـالح   ي ا اجازهیدولت  يقانون به معناي سازمانی است که تحت اجازه

هاي پخش عملیات پخش را انجـام  نظر یا نهاد ملی سازمان در کشور یا منطقه مورد

 هـایی هسـتند کـه   سـازمان  ،هاي پخشمقصود از سازماناین تعریف  طبق. ».دهدمی

از طریـق تلویزیـون یـا رادیـو      پخش برنامه به نظر از نوع ابزار ارسال سیگنال صرف

سـیم و بـا سـیم     توجه به این مطلب پخش با وسـایل بـی   با. پردازندبراي عموم می

  .گردد شامل این تعریف می) کابل(
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  رات مالکیت فکريق مقرتعریف مطاب) ب

هاي پخش بیان نشده معناي روشن و دقیقی از سازماندر قوانین مالکیت فکري 

» پخـش «ي رم در معاهـده  .ه نکـرده اسـت  یي رم نیز تعریفی از آن ارامعاهده. است

در . نمود ارایهپخش  توان با توجه به آن تعریفی از سازمان میکه تعریف شده است 

تصـاویر و  پخش عبارت اسـت از ارسـال صـداها یـا     « :مقرر شده است این تعریف

باتوجـه بـه تعریـف فـوق،      .»سیم به منظور دریافت عموم مـردم  صداها از طریق بی

عمـوم مبـادرت    رايها ببه پخش برنامه) کابل( هاي پخشی که از طریق سیمسازمان

هایی که فقط ارسال چنین سازمان هم. شونداین تعریف خارج می شمول کنند، ازمی

کننــد و بــراي ارســال برنامــه بــه عمــوم مــی امــواج، صــداها یــا تصــاویر را کنتــرل

تـر در تعریـف مقـررات رادیـویی      هـایی کـه پـیش   کنند و سازمانگیري نمی تصمیم

سازمان بنابراین  .المللی مخابرات ذکر شد، مشمول این تعریف نیستندي بینحادیهات

هایی را تولیـد یـا خریـداري    که برنامه دباشمیرم مورد نظر و مورد حمایت  پخشی

تعریـف روشـن، آن    نبـود با وجود . گیردکرده و براي پخش آن به عموم تصمیم می

هـاي پخـش   این اسـت کـه سـازمان   باشد طورکلی قابل پذیرش می هم اکنون بهچه 

امـواج  (هایی هسـتند کـه فعالیـت پخـش برنامـه را از طریـق امـواج هرتـز         سازمان

  (WIPO, SCCR/7/8.p.5). کنندبه عموم عرضه می )رادیویی

  

  پخش  :دوم

چنـین تعریـف    آسـیا و اقیانوسـیه   ي اتحادیـه در مقررات اساسنامه پخش ي واژه

هـایی اسـت کـه    این قانون به معناي انتقال محتوا یا سیگنال پخش مذکور در« :شده

ي فنـی ارسـال شـامل    نظـر از وسـیله   شود و صرف منظور دریافت عموم انجام می به

چنـین پخـش در    هـم » .باشـد  انواع پخش مـی پخش صدا، پخش تلویزیونی و سایر 

تلویزیـونی بـراي    -هاي رادیوفرهنگ اصطالحات الکترونیک به معناي ارسال برنامه

  .)1380 کورهیل و سایر نویسندگان،( عموم توسط امواج رادیویی آمده است
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بدون تردید معناي فنی پخش با معنـایی کـه ایـن واژه در مقـررات مربـوط بـه       

 کـه  کید بـر نکـاتی  ابا توجه به تعریف اخیر و با ت. استنزدیک  مالکیت فکري دارد

شـود کـه پخشـی مـورد     ي رم از پخش بیان شد، روشن مـی درمورد تعریف معاهده

بنـابراین  . رت پذیردصو) امواج رادیویی(سیم  که فقط از طریق بی دارد حمایت قرار

  .شودسات پخش کابلی از این تعریف خارج میپخش توسط موس

منظور دریافت آن توسط عمـوم جامعـه انجـام     باید در سطح وسیعی و بهپخش 

ال مطرح شود که عموم جامعه شامل چه کسانی هستند؟ وممکن است این س .پذیرد

آیا پخشی که فقط براي گروهی از مردم انجام گیرد و تنها بخشی از مردم بتوانند به 

هـاي ایـن   مول حمایـت عنـوان پخـش رادیـویی مشـ     آن دسترسی یابند، می تواند به

ناظر بر پخشـی  » قابلیت دریافت عمومی«رسد که مقصود ازمعاهده شود؟ به نظر می

اي کـه امـواج رادیـویی بـه آن منطقـه ارسـال        منطقـه  است که تمام افراد سـاکن در 

بنابراین ارسال به یک فرد یا افراد معـین  . ها را دریافت نمایندگردد، بتوانند برنامه می

ــال  ــد ارس ــی  مانن ــف خــارج م ــن تعری ــا، از ای ــک هواپیم ــراي مســافران ی ــود ب  ش

(WIPO,SCCR/8/INF/1,p.2). بایـد  هـا  ست که سیگنالا این اهمیت داردچه آن

هـا  سـیگنال بالفعـل  یا عدم دریافت بالفعل قابلیت دریافت را داشته باشند و دریافت 

هـا نمـوده،   پخشی که اقدام به ارسال آن سـیگنال توسط عموم در حمایت از سازمان

  .ثیري نداردات

شـمول  اي را از ي رم، پخـش مـاهواره  به نظر برخی، تعریف مذکور در معاهـده 

سیم و در فضـا   ها نیز از طریق بیاي سیگنال تعریف خارج نکرده زیرا پخش ماهواره

شـامل   صـراحتا ایـن  وجـود   با. (WIPO,SCCR/8/INF/1,p.2) گیرد صورت می

سـال  (تصـویب   زمـان ، چراکه این معاهده بـا توجـه بـه    شودمیاي ن پخش ماهواره

هاي فنی زمان خود را لحاظ کرده و در آن زمان هنوز ماهواره ، فقط پیشرفت)1961

  .اختراع نشده بود

بـه تصـویب    (WPPT) 4صـوتی هـاي   و حامـل  اجراهاي معاهده 1996سال  در

ایـن  . دادرسید که دو گروه از صاحبان حقـوق مـرتبط را مـورد حمایـت قـرار مـی      

 اي را نیـز معاهده مفهوم پخش را تا حد زیادي به روز کرده است و پخش مـاهواره 
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پخـش  «: گویـد میمعاهده در تعریف پخش این  2 ي ماده (f) بند. است مطرح کرده

ارسـال از طریـق   . عبارت است از ارسال صداها یا تصاویر و صداها یـا نمـایش آن  

 تعـاریف موجـود در رم و   توجه بهتعریف با  این .»گرددماهواره نیز پخش تلقی می

» پخـش «تردید براي فهم بهتـر  بیاین تعریف  .استتنظیم شده ها ي ماهوارهمعاهده

نظر مـا تعریـف    تعریف موردو  لف و حقوق مرتبط بیان شده استودر نظام حق م

  .ي رم استموجود در معاهده

  

  ایرادات آن تی از پخش ونتعریف س: سوم

که آیا تعریف از پخـش درمعاهـده   دنبال پاسخ این پرسش هستیم در این بند به 

را مانند اینترنـت، مـاهواره، کابـل و تلـتکس     هاي نوین فناوريبه رم قابلیت شمول 

قالب تعریف پخش سـنتی   پخش برنامه را نیز درجدید هاي توان شیوهآیا می ودارد 

پخـش  خارج از مفهوم  را باید تلتکس و پخش اینترنتی جدیدهاي فناوري قرار داد؟

 وحاوي صـدا  فقط متشکل از متن است و زیرا تلتکس  ي معاهده رم قرار دادبرنامه

افراد امکان انتخـاب زمـان و مکـان دریافـت     پخش اینترنتی نیز در و  یستتصویر ن

جدید، مشکل  هايفناورياین رم به  يعالوه بر عدم شمول معاهده. برنامه را دارند

زیـرا امـروزه ایـن     ،شده ارایهاینست که بر مبناي فناوري واحد پخش تعریف  دیگر

شوند امـا  در ترکیب با هم استفاده می هاي ارتباطی اغلب در کنار یکدیگر وفناوري

در طـی فراینـد   . تعریف موجود در معاهده رم این ترکیب را در نظر نگرفتـه اسـت  

با یکدیگر و در کنارهم عمـل  ) ارتباطی(ل مخابراتی ها وسایپخش و ارسال سیگنال

هـا و دریافـت آن   ي سـیگنال ي میان ارسـال اولیـه  عنوان نمونه در فاصله می کنند به

عبـارت   بـه . عنوان یک رابط استفاده کـرد  توان به توسط عموم، از فناوري ماهواره می

گیرد  صورت انجام میشود به این  اي شناخته میعنوان پخش ماهواره دیگر آن چه به

پس سـ  ،نماید ها را به سمت باال ارسال میکه ابتدا یک ایستگاه پخش زمینی، سیگنال

کنـد کـه عمـوم مـردم      به سـمت زمـین ارسـال مـی     ماهواره آن را دریافت و مجددا

ها را دریافـت و بـه   ، سیگنالمنزل خود توانند با قرار دادن یک آنتن در پشت بام می
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آن ایسـتگاه   ابلکه منش ،سیگنال ماهواره نیست اواقع منش در. یابندها دسترسی برنامه

اي بـه   گرفتن پخـش مـاهواره   نظر در خصوص امکان در. باشدي زمینی میفرستنده

ایـن   انصورت گرفته است که یکی از دالیل مخالف زیادي هايبحث» پخش«عنوان 

تـوان   به عموم پس نمـی  شود و نه ها ابتدا به ماهواره ارسال میبود که چون سیگنال

شود نیز عنوان پخش زمینی خوانده می چه بهولی باید گفت در آننامید را پخش   آن

سازمان پخـش زمینـی   به این صورت که . گردداستفاده می یمشابه و واسط از رابط

کند و این ایسـتگاه  امواج ارسال می يکنندهها را به یک ایستگاه تقویتابتدا سیگنال

بـا ایـن   . نمایـد ها را براي دریافت عمومی ارسـال مـی  نده است که سیگنالکنتقویت

تردیـدي وجـود   هـیچ   گـردد ها پخش محسوب مـی که فعالیت آن این حال در مورد

هـایی در برخـورد فنـاوري نـوین پخـش بـا       و ناهمـاهنگی  بنابراین تعـارض . ندارد

رم، دیگـر   يگفـت تعریـف پخـش در معاهـده    تـوان میي رم وجود دارد و معاهده

نداشـته و   نـوین  ي هاي پیچیدهي عملی چندانی در جهان ارتباطی و فناورياستفاده

  .باشد دیدتواند پاسخگوي نیازهاي جنمی

 

  تعیین حقوق: بخش دوم

  المللی اصلی معاهدات بین ارکان: بند اول

هـا   در بند اول عناصر و ارکان اساسی معاهـده . باشد بخش دوم داراي دو بند می

شامل موضوع حمایت، معیار حمایت و مـدت حمایـت و در بنـد دوم ایـن بخـش      

  .حقوق و استثناهاي وارد بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت

  حمایت  موضوع) اول

المللـی   بـین  اتشود این است که طبق معاهـد مطرح میدر این بخش که  یالوس

کننـد  رادیویی و تلویزیونی پخش مـی هاي پخش هایی که سازماناز سیگنالموجود 

عبـارت دیگـر موضـوع حمایـت      آید یا از محتواي سـیگنال؟ بـه   عمل می حمایت به

 و باره اختالف وجود دارددر قوانین داخلی کشورها در این سیگنال است یا محتوا؟

امـارات   اما کشورهایی نظیر کوبا، .باشند قوانین ملی در این باره روشن و واضح نمی

دهنـد، در   مریکا محتوا و برنامـه را موضـوع حمایـت قـرار مـی     آ ي الت متحدهو ایا
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 انـد  انگلسـتان سـیگنال را موضـوع حمایـت قـرار داده      مانندکه سایر کشورها  حالی

(WIPO,SCCR/1/3,p.14) .هاي پخـش  معاهده، حقوق سازمان 13 ي مطابق ماده

. گردنـد  عمـوم ارسـال مـی    برايگنال سی ي وسیله هب هایی است که برنامه ادر رابطه ب

لف یـا  ومورد حمایت حق م و اجراي اثر ي هممکن است در بردارند برنامهحال این 

-برنامه در صورتی مورد حمایت قرار می. حقوق مرتبط و یا اثر حمایت نشده باشد

برنامـه  محتـواي  از این رو . آمده باشدها دراي از سیگنال صورت مجموعه گیرد که به

مـورد  باشد بلکه موضـوع  حمایت رم نمیمورد به تنهایی موضوع  به خودي خود و

فضا  به حمل و براي دریافت عمومی گنالسی ي وسیله هباست که  اي برنامه ،حمایت

  .شوندارسال می

  

  معیار حمایت و اصل رفتار ملی) دوم

هاي پخـش رادیـویی و تلویزیـونی را    ي رم معیارهاي حمایت از سازمانمعاهده

معیارهاي حمایت مندرج در این ماده با توجه به اصـل  . ه استکرد بیان 6 ي در ماده

ایـن   2بر طبـق بنـد   . گردداعمال می ،ذکر شدهرم معاهده  2 ي رفتار ملی که در ماده

به اتبـاع   هاي مندرج در این معاهده راماده کشور عضو معاهده باید حداقل حمایت

 حقوق را به اتباع داخلی خـود اعطـا  نماید حتی اگر این  سایر کشورهاي عضو اعطا

هایی بـیش از آنچـه در معاهـده     تواند محدودیت لی هیچ کشوري نمیننموده باشد و

رم تعیین شده براي اتبـاع سـایر کشـورهاي عضـو اعمـال نمایـد، حتـی اگـر ایـن          

ها را در قانون داخلی خود مقرر کرده و درمورد اتباع کشور خود اعمـال   محدودیت

  . کند

هاي پخش در صورت تحقق یکـی  اصل رفتار ملی، حمایت از سازمان با رعایت

  : پذیرداز دو شرط ذیل صورت می

  .ـ مرکز اصلی سازمان پخش در کشور متعاهد دیگري قرار داشته باشد1

اي مستقر در قلمرو کشـور متعاهـد دیگـري پخـش شـده      برنامه توسط فرستنده -2

  .باشد
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ــ  ــار ملـ ــل رفتـ ــدهاصـ  Goldoni’s Love affairs in يی در پرونـ

Chioggia(1968) ي مذکور، یک نمـایش در  در پرونده. خوبی اعمال شده است به

پخـش انحصـاري آن نمـایش بـه      ي میالن ایتالیا اجرا و در استودیو ضـبط و اجـازه  

تلویزیـونی   ي از طـرف دیگـر شـبکه   . شـد  اعطا (RAI)سازمان پخش دولتی ایتالیا 

ضبط شده  ییکه توسط سازمان پخش ایتالیا ،برنامه آنخش پ اقدام به (FDF)آلمان 

هـاي آلمـان تـالش    اجراکنندگان آن نمایش با اقامه دعوا در دادگاه سپس. نمود ،بود

 ي مطابق مـاده . ي تلویزیونی آلمان شوندکردند تا مانع پخش آن برنامه توسط شبکه

ي رم را ز معاهـده لف آلمان چنین حقی مقرر شده بود و آلمـان نیـ  وقانون حق م 76

که ایتالیا در آن زمان به رم ملحق نشده بـود، دعـواي    دلیل این ولی به. کرده بود امضا

اگر در آن زمان ایتالیـا بـه   که  درحالی. ها در دادگاه تجدید نظر آلمان رد شدخواهان

توانسـتند مـانع    ها براساس اصل رفتار ملـی مـی  رم ملحق شده بود، خواهانمعاهده 

  .(Stewart,1989,p230) تلویزیونی آلمان شوند ي برنامه از طریق شبکهپخش آن 

اساس برکه کشورهاي عضو اختیار حق شرط داده شده به  رم 6 ي ماده 2در بند 

کننـد  هایی حمایت میاي اعالم نمایند که فقط از پخشتوانند با تودیع اعالمیهمی آن

ـ  فرسـتنده  ،مرکز اصلی سازمان پخـش  عالوه برکه  . کشـور مسـتقر باشـد   ن آدر  زنی

رسد دلیل حق شـرط مـذکور ایـن اسـت کـه کشـورها بتواننـد برخـی از         نظر می به

شوند و مرکز اصـلی  هاي فرعی یا جانبی نامیده میهاي پخش را که ایستگاهایستگاه

عنـوان   بـه . نمایند ها در کشور دیگري است استثنا ها در یک کشور و فرستنده آن آن

هایی در موناکو مستقر است اما به دالیل جغرافیایی، برنامه» مونته کارلو رادیو«نمونه 

 گـردد  شوند از خـاك فرانسـه ارسـال مـی    که براي مردم ساکن در موناکو پخش می

(Stewart,1989,p230) .تواند از حق شرط خود در این بنابراین کشور فرانسه می

  .خصوص استفاده نماید

  

   مدت حمایت) سوم

شده مطـابق   هاي پخش اعطاي رم به سازمانحمایتی که به موجب معاهدهمدت 

هـاي رادیـویی از   باشد و شروع آن مدت براي برنامهسال می 20، حداقل 14 ي ماده



 105                                            هاي پخش رادیویی و تلویزیونی  فکري سازمان هاي حقوق مالکیت

 ي معاهـده  در مـدت ایـن  . شودپایان سالی که پخش در آن سال واقع شده، آغاز می

 6بنـد  (اسـت  ذکـر شـده   نیز  )م.م.ح.ت.م( هاي تجاري حقوق مالکیت معنوي جنبه

تري را در قانون داخلی خود  در صورتی که کشورهاي عضو مدت بیش). 14 ي ماده

 اتباع سـایر اعضـا   ي اند، مطابق اصل رفتار ملی باید آن مدت را دربارهدر نظر گرفته

تـري را   مدت حمایت بیش ف.م.ج.سکشورهاي عضو  سیاري ازب. نیز اعمال نمایند

عنـوان نمونـه    بـه . باشـد سـال مـی   50هـا  مـدت در اغلـب آن   اند که اینمقرر کرده

ساله را براي حمایـت از   50ژاپن یک دوره  و چین، فرانسه، آلمان ،کاناداکشورهاي 

برخی از کشورها نیز بـه پیـروي از معاهـده رم    . اند هاي پخش در نظر گرفتهسازمان

 50و  20بـین  نیـز مـدت    ايدسـته . کننداعمال میسال را  20حداقل مدت حمایت 

 50برخی نیز بـیش از  . فیلیپین و اند مانند کلمبیا، هند، مکزیک سال را در نظر گرفته

  .ترکیه و مانند برزیل، اکوادور ؛کنندهاي پخش حمایت میسال از سازمان

  

  هاي پخشسازمان هايحقوق و استثنا :بند دوم

  یلحقوق ما :اول

رم که تعیین کننـده حـداقل حقـوق    ي معاهده 13ها در ماده ی سازمانلحقوق ما

 14 ي مـاده  3بنـد  ایـن حقـوق در   . باشـد بیـان شـده اسـت    هاي پخش مـی سازمان

ي کننـده حقوقی که در رم بـر شـمرده شـده تعیـین     .است مقرر شده نیز م.م.ح.ت.م

معاهـده کشـورهاي    22 ي طبق مـاده . باشدهاي پخش میحداقل حمایت از سازمان

ها به که این توافق خاص میان خود را دارند به شرط اینهاي عضو حق انعقاد توافق

نمایـد یـا    اعطـا بینی شـده،  پیشرم حقوقی که در هاي پخش، حقی بیش از سازمان

در ذیـل بـه ترتیـب     .متضمن مقررات دیگري که با آن معاهده مغـایر اسـت نباشـد   

  .دهیمهاي پخش را مورد بررسی قرار میشده به سازمان حقوق اعطا
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  حق پخش مجدد )الف

ي پخش مجدد رادیویی عبارت است از پخش همزمـان برنامـه  «ي رم در معاهده

تعریـف مـذکور بیـان    » .یی دیگـر یک سازمان رادیویی توسط یـک سـازمان رادیـو   

نخست حق پخش همزمان برنامـه یـک سـازمان رادیـویی     . چند نکته است ي هکنند

رادیـویی دیگـر یعنـی    فقط در صورتی قابل حمایت است که توسط یـک سـازمان   

گیـرد و در  کنـد صـورت  سیم و امواج رادیـویی اسـتفاده مـی   سازمانی که از ابزار بی

سازمان رادیویی توسط یک سازمان پخش کابلی پخش شـود از   ي صورتی که برنامه

دوم این است که پخش برنامـه متعلـق بـه     ي نکته. حمایت این معاهده خارج است

با پخش آن برنامه توسط سازمان پخـش دارنـده حـق    سازمان رادیویی باید همزمان 

پذیرد بـا پخـش مجـدد     خیر صورت میااي که با تپخش مجدد برنامه. صورت گیرد

رادیویی متفاوت است زیرا برنامه باید ابتدا تثبیت و سپس پخش آن انجـام   ي برنامه

ــ. گیــرد ــا ت ــرار گرفتــه اســت 13 ي خیر برنامــه مشــمول بنــد ب مــادهاپخــش ب  ق

(Stewart,1989,p.246) .ــه      ف.م.ح.ت.م ــه را ب ــدد برنام ــش مج ــق پخ ــز ح نی

کـه پخـش    ها را مخیر کرده در صـورتی نموده و این سازمان هاي پخش اعطا سازمان

 ي مـاده  3بنـد  . (جلـوگیري کننـد  از آن ها صورت گرفته باشد مجدد بدون اجازه آن

14(  

  

  حق تثبیت )ب

رم و  13 ي ل مادي در بنـد ب مـاده  محاحق تجویز و منع تثبیت برنامه بر روي 

شده نتثبیت در رم تعریف . شده است هاي پخش اعطابه سازمان ف.م.ح.ت.م 3بند 

آواهـا در  هایی از عرضهدربرداري آواها، یا « تثبیت را به معناي WPPT 2 ي اما ماده

 تکثیر کردیک وسیله درك کرد، به کمک ها را  توان آناست که مییک حامل مادي 

در یک حامـل   برنامهبه معناي وارد شدن  عبارت دیگر به. ده استورآ 5»یا انتقال داد

هاي فشرده و نیـز حافظـه رایانـه از    نوارها، دیسک. مادي یا همان ضبط برنامه است

حق تثبیت از این لحاظ واجد اهمیت است کـه  . باشدل مادي میمهاي این حانمونه

پس در سـ هـا، ابتـدا آن را تثبیـت و    ش برنامههاي پخش براي پخبسیاري از سازمان
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ی غیـر از  کـه ایـن اقـدام از سـوي سـازمان     در صـورتی . کنندموقع مناسب پخش می

  .گرددتجاوز به حق تثبیت محسوب می ويسازمان دارنده حق انجام شود، عمل 

بر شمول تثبیت برنامه به  کشورها ي رم،در کنفرانس دیپلماتیک تصویب معاهده

بنــابراین اگــر . (Stewart,1989,p.247) دنــدکرتثبیــت بخشــی از برنامــه توافــق 

ي حـق اقـدام بـه تثبیـت بخشـی از      ي سازمان رادیویی دارنـده سازمانی بدون اجازه

ایـن  امـا در  . برنامه نماید، در حقیقت به حق تثبیت آن سازمان تجـاوز کـرده اسـت   

پخش شده نیـز بخشـی    ي که آیا یک تصویر مربوط به برنامه ي اینکنفرانس درباره

 له زمـانی اپاسخ به ایـن مسـ  . صمیمی گرفته نشدشود یا خیر تاز برنامه محسوب می

ها در خصوص اعالم یک خبـر بـه   که تلویزیون با مطبوعات و روزنامه اهمیت دارد

کـه از طریـق   اي بـا اسـتفاده از عکـس رویـداد مهمـی      روزنامه و پردازندرقابت می

فوتبال یا برخورد پلیس  ي تلویزیون پخش شده مانند تصویر گل پیروزي در مسابقه

له را به اي رم این مسمعاهده. کند منتشر میخود با تظاهرکنندگان، آن را در روزنامه 

هـا  قانون داخلی کشورها واگذار کرده و در مواردي که قانون ساکت باشـد، دادگـاه  

تـر کشـورها ایـن عمـل      در بـیش . باشـند در این خصوص میتصمیم گیرنده نهایی 

  .(Stewart,1989,p.247) شودعنوان رقابت غیرمنصفانه در نظر گرفته می به

  

  حق تکثیر )ج

ها هاي تثبیت شده آنهاي پخش، حق تکثیر مربوط به برنامهسومین حق سازمان

ذکـر   ف.م.ح.ت.م14 ي مـاده  3ي رم و بنـد  معاهده 13 ي باشد که در بند ج ماده می

برداري به تثبیت مـادي اثـر تعریـف شـده      حق تکثیر یا همان حق نسخه. شده است

  : شود تکثیر در دو مورد نقض حق محسوب می. )107، ص1385کلمبه، ( است

هـاي رادیـویی و تلویزیـونی بـدون اجـازه سـازمان پخـش        ـ اگر تثبیت برنامه1

  . ي حق انجام گرفته باشددارنده

ذکـر شـده در    هـاي هاي رادیویی و تلویزیونی مطابق اسـتثنا تثبیت برنامهـ اگر 2

چه در ایـن   انجام شده باشد ولی تکثیر آن با اهدافی غیر از آنرم معاهده  15 ي ماده

  .شده صورت گیردتعیین ماده 



 93دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان                                108

  )رسانی به عموم اطالع(عمومی  ي حق عرضه )د

 امـاکن  پخـش برنامـه در  درمـورد   ،هـاي تلویزیـونی  عمومی برنامه يحق عرضه

... .  هـا و هـا، هتـل  اسـت از قبیـل رسـتوران   ورودي  ي بـا پرداخـت هزینـه   عمومی 

هایی منع کـرده  هاي خود را در چنین مکانتوانند پخش برنامههاي پخش می سازمان

 در حـق این  ذکر. است مقرر شدهنیز  ف.م.ح.ت.م 3بند این حق در . یا اجازه دهند

زیرا در مـورد مسـابقات   . هاي پخش داشترم اهمیت بسیاري براي سازمان معاهده

ها درآمد حاصل از فروش بلیت را ها و رستورانویژه فوتبال، اقدام هتل هورزشی و ب

شـد برگزارکننـدگان   داد و ایـن سـبب مـی   براي برگزارکنندگان مسابقه کـاهش مـی  

ي پخـش تلویزیـونی مسـابقه    تـري را بـرا   هاي پخش مبلغ بـیش ها از سازمانمسابقه

پخـش   هاي پخش مهم اسـت کـه بتواننـد   براي سازمانبه همین دلیل . مطالبه نمایند

 عمومی مسابقه را حداقل تـا شـعاع خاصـی از محلـی وقـوع رویـداد کنتـرل کننـد        

(Stewart,1989,p.247) .حــق شــرط  خصــوص بــراي کشــورهاي عضــوایــن در

  .بینی شده است پیش

  

  حقوق معنوي  :دوم

ي کنتـرل  کـه بـه پدیدآورنـدگان اجـازه     ي اسـت ، ابـزار مولفـان حقوق معنـوي  

ي منافع کنندهتضمین و دهدآثارشان را توسط سایرین میي ه و عرضهیارا چگونگی

ــه   ــل خالقان ــی از عم ــادي ناش ــادي و غیرم ــی غیراقتص ــدگان م ــد ي پدیدآورن  باش

(Adeney,2006,p.1). باشد و در رابطه با شخصیت پدیدآورنده می حقوق معنوي

حق حرمت نـام و عنـوان   ، فشاحق ا: و مشتمل بر حقوق ذیل است تعلق دارد به او

  .پشیمانی و بازستانیو حق  حق حرمت اثر، پدیدآورنده

ي رم درباره حقـوق معنـوي دارنـدگان حقـوق مـرتبط یعنـی هنرمنـدان        معاهده

هـاي پخـش رادیـویی و تلویزیـونی،      زمانل صوتی و سـا ممجري، تولیدکنندگان حا

بسـیاري از کشـورها بـه    . ساکت است و به ذکر حقوق مادي آنان بسنده کرده است

ـ ارندگان حقوق مرتبط حقوق مادي قاتبعیت از رم فقط براي د چـه   آن. انـد  ل شـده ی
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سبب شده که در رم به حقوق معنوي دارنـدگان حقـوق مـرتبط توجـه نشـود، بـه       

که مطابق آن حقوق معنوي به شخصـیت پدیدآورنـده وابسـته     گردددیدگاهی برمی

ـ  الیت دارندگان حقوق مرتبط واجد ویژگـی اصـالت  که فعدرحالی، است ت و خالقی

گذاري، مهـارت فنـی و   ها به دلیل سرمایهاز آن کهالیتی صنعتی است نیست بلکه فع

هـاي صـوتی   ي اجراهـا و حامـل  ولی معاهده .آید عمل می نیروي انسانی حمایت به

 پـیش براي گسترش حقوق هنرمندان مجري گـامی بـه    )1996مصوب ( ف.م.ج.س

تـر بـه    بـیش  کـه  دلیل وجود خالقیت شخصـی  بهبرداشته و برخی حقوق معنوي را 

 5 ي مـاده ( ل شده استهایی براي آنان قایبا محدودیت لفان نزدیک استوحقوق م

 ).معاهده

هـاي پخـش   منطقی نیست و سـازمان اي معتقدند چنین تبعیضی با این حال عده

خود برخوردار باشند، چـرا کـه نـام آنـان بـر       ي برنامه برنیز باید از حق حرمت نام 

ـ   ي روي اثر صوتی و یا برنامه  هرادیویی و تلویزیونی درج شده و باید این حـق را ب

و داد که بتوانند دیگران را از تغییرات یا تحریف نام اثـر یـا نـام تولیـد کننـده       هاآن

همچنان که رعایت مقتضیات نظم عمومی نیـز ایـن امـر را    . سازمان پخش منع کنند

 بـه نظـر نگارنـده نیـز اعطـا     . )179، ص 1383صادقی و محسـنی،  ( کند ایجاب می

کم حق حرمت نام و عنوان و حـق حرمـت اثـر خصوصـیتی     حقوق معنوي و دست

پخش نیز باید از این هاي شود و سازمان لف اعطاوط به دارندگان حق مقندارد که ف

ي نقض به نـام و  تواند زمینهدو حق برخوردار شوند و عدم توجه به این دو حق می

یـا سـایر   رقبـا  هاي پخـش را توسـط   ها پخش شده متعلق به سازمانمحتواي برنامه

  .اشخاص فراهم آورد

  

  هااستثنا :سومبند 

در قـوانین   به کشـورهاي عضـو اجـازه داده اسـت تـا      15ي رم در ماده معاهده

عـالوه بـر    .مذکور در معاهده مقرر نماینـد حقوق مادي بر  هاییداخلی خود، استثنا

بـه کشـورها اجـازه داده تـا      15 ي مـاده  2مواردي که در بند یـک ذکـر شـده، بنـد     
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هایی را که مطابق قوانین داخلی خود درمورد مالکیت ادبـی و هنـري در نظـر    استثنا

 هاي قابـل اعمـال در  بنابراین اسـتثنا . نیز اعمال کننداند، درمورد حقوق مرتبط گرفته

اول استثنائاتی که طبق قانون : مورد حقوق مرتبط را می توان به دو دسته تقسیم کرد

دوم اسـتثنائاتی کـه   . گرددداخلی کشور عضو، نسبت به آثار ادبی و هنري اعمال می

در نظـر   14 ي ماده 6نیز در بند  ف.م.ح.ت.م .رم ذکر شده است 15 ي ادهم 1در بند 

 ودر حـد ط کـه د بـا ایـن شـر   را هاي پخش حقوق سازمان ي درباره هاگرفتن استثنا

  .رم باشد، مجاز دانسته است يمعاهده

  :عبارت اند از هااستثنا

ي خصوصی مذکور در بنـد  استفاده ):شخصی(ي خصوصیاستفاده استثنا :ولا

صـورت جمعـی یـا     تعریف شده که بهاي عنوان استفاده به معاهده رم 15 ي الف ماده

 ي بنابراین اگر شخصی برنامـه . (Stewart,1989,p.250) براي کسب منفعت نباشد

قصـد  و بـدون  و در جمـع خـانواده   استفاده شخصی  برايرادیویی یا تلویزیونی را 

 ي عمل او نقض حق سازمان پخش نسبت به برنامه ،ضبط نماید برداري تجاري بهره

مورد نظر نیست ولی اگر این ضـبط بـا هـدف تجـاري یعنـی تکثیـر و فـروش آن        

تجـاوز بـه حـق     ،باشدغیرخانوادگی صورت گیرد یا براي استفاده توسط یک جمع 

  .باشدحق می يسازمان پخش دارنده

هاي کوتـاه در رابطـه بـا گـزارش رخـدادهاي       استفاده از گزیده استثنا :دوم

پخـش   ي هاي پخش بـوده و دربـاره  سازمان ي ویژه 15 ي هبند ب ماد استثنا: جاري

کند که مشخص می» هاي کوتاهگزیده«عبارت . گردداخبار و وقایع جاري اعمال می

 نیبنابراین در صـورتی کـه سـازما   . این استفاده باید فقط بخشی کوتاه از اخبار باشد

زارشـی را  پخش شده، گ توسط سازمان پخش دیگريابتدا بخواهد از وقایع روز که 

منظور بیان، اعالم  نشان دهد این استفاده باید مختصر و مدت آن تا حدي باشد که به

ي رم دربـاره  معاهـده . (Stewart,1989,p.250) و روشن ساختن خبر الزم اسـت 

این ابهام در قوانین داخلـی کشـورها نیـز مشـهود     . مفهوم جاري بودن ساکت است

. کننـد ها واگذار میی دادگاهیرا به رویه قضا لهابه همین دلیل کشورها این مس. است
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روشـن  1988مصـوب  انگلسـتان   کپـی رایـت  در قـانون   جاريواژه عنوان نمونه  به

، خوانـده  BskyBعلیـه سـازمان پخـش     BBCاي سازمان پخش در پرونده. یستن

هاي مربوط به پخش زنده مسابقات جام جهـانی ایتالیـا را کـه     هایی از زیرنویس تکه

مبلغ قابل توجهی را براي دریافـت حـق پخـش آن مسـابقات      BBCسازمان پخش 

ثانیه در اخبـار   37تا  14پخش مسابقات بود، بین  کپی رایتپرداخت کرده و مالک 

اسـتفاده   هـاي  که بخش این ادادگاه ب. پخش کرد ،ايورزشی ماهواره ي خود از شبکه

بـوده، براسـاس اسـتفاده منصـفانه     ) هاي بـازي گل(هاي برنامه ترین بخش شده، مهم

بـه دنبـال ایـن    . )145ص  ،1386 کري و سـاندرز، ( حکم به رد دعواي خواهان داد

قضیه برخی پیشنهاد کردند هر موضوعی که بـیش از یـک روز از عمـرش گذشـته     

بـا ایـن حـال    . )146ص همـان، ( شمول واژه جـاري خـارج شـود    ي باشد، از دایره

  .اصطالح جاري، مورد تفسیر دقیق و روشن قرار نگرفته است

باید بـا   15 ي تثبیت ناپایدار مطابق بند ج ماده استثنا: تثبیت ناپایدار استثنا :سوم

 هـدف از . انجـام گیـرد  آن  هاي خـود و براي برنامه ناستفاده از امکانات خود سازما

هایشان است تا بـه  هاي پخش براي انجام ضبطفنی سازمان مین نیازهايات این استثنا

ـ   را هـا ها را به صورت زنده پخش نمایند پخـش برنامـه  که برنامه جاي این خیر ابـا ت

زمـان   این مدت. ها باید پس از طی زمان معقولی از بین برونداین ضبط .انجام دهند

ناپایدار آثار مورد حمایـت  ضبط  ي مدت اعمال شده دربارهی با تر قوانین مل در بیش

فقـط در   به عالوه، ایـن اسـتثنا  . (Stewart,1989,p.251) لف یکسان استوحق م

یت توسط سازمان پخش و با استفاده از تجهیزات فنی بگردد که تثموردي اعمال می

رایط بنـابراین اگـر هـر یـک از شـ     . سازمان و فقط براي خود سازمان صورت پذیرد

  .باشد قابل اعمال نمی ستثنامذکور محقق نشود این ا

اســتفاده بــا اهــداف آموزشــی و : اســتفاده بــا اهــداف آموزشــی اســتثنا :چهــارم

ه این مقـرر . باشد می ارد استثنارم جزء مو 15 ي هاي علمی مطابق بند د ماده پژوهش

تـر   رسد با هدف دسترسی آسـان بوده و به نظر می نفع کشورهاي در حال توسعهه ب

صـورتی  در  .منابع علمی و آموزشی سایر کشورها وضع شده اسـت این کشورها به 
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آموزشـی، مـدارس و    هـاي هسـ سواسـتفاده نمایـد، م   که کشور عضو از ایـن اسـتثنا  

هـاي علمـی از   آموزشـی و پـژوهش   خواهند بود بـا اهـداف صـرفا   ها قادر دانشگاه

  .ها استفاده نمایند هاي آن برنامه

: کشورهاي درحال توسعه با هدف آموزش یا تحقیقـات علمـی   استثنا: پنجم

در جـایی کـه   « مقـرر نمـوده   هاها در ادامه اسـتثنا ي ماهوارهمعاهده 4 ي بند سه ماده

موجـود مجمـع عمـومی     ي قلمرو مذکور، کشور متعاهدي باشـد کـه مطـابق رویـه    

طریـق   اي کـه از شـود، برنامـه  سازمان ملل متحد، کشور درحال توسعه قلمـداد مـی  

که توزیع فقط با  شود، توزیع گردد، مشروط بر اینهاي منتشر شده حمل میسیگنال

کشـورهاي  » هدف آموزش از جمله آموزش بزرگساالن یـا تحقیقـات علمـی باشـد    

  . باشندمتعاهد ملزم به حمایت نمی

د در قـوانین داخلــی خــود نسـبت بــه حمایــت از   نــتوانهـر یــک از اعضـا مــی  

آورنـده  را که نسبت به حمایت از حقوق پدیـد  استثناهاییان هاي پخش، هم سازمان

  .)15 ي ماده 2بند (د نکند، مقرر نمایآثار ادبی و هنري اعمال می

  

  المللی و حقوق ایران هاي پخش در سطح بین نظام نوین سازمان: بخش سوم

هـاي  هاي جدید از جملـه تلویزیـون  مقابله با فناوري دري رم معاهدهناکارآمدي 

صـوت و تصـویر کـه سـرقت     هـاي ضـبط  کابلی، ماهواره، اینترنت و اختراع دستگاه

هـاي  سـازمان ، باعث شد هنمودهاي تلویزیونی و رادیویی را تسهیل سیگنال و برنامه

حقـوقی فراتـر از آن چـه در    خـود و کسـب   روز کـردن حقـوق   پخش خواستار به

 ي هصورت گرفت که نتیجـ  ییهااین باره، تالش در. دگردني رم تعیین شده معاهده

در فیلیپـین   1998از سـال   ف.م.ج.سآن آغاز سلسله مـذاکراتی بـود کـه از سـوي     

ي حمایــت از نــویس معاهــدهپــیش«يایــن مــذاکرات تهیــهحاصــل . برگــزار شــد

نـویس مزایـاي بسـیاري از    این پـیش . بود» هاي پخش رادیویی و تلویزیونی سازمان

هـاي  حقوق سـازمان روز کردن بهو مفاهیم تعاریف مشخص از برخی  يارایهجمله 

  .دارد هاي جدیدپخش در برابر فناوري
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  سازمان مالکیت فکريروند جلسات  :اولبند 

هـاي پخـش را بـه    ي جدیدي که حقوق سازماني تهیه و تصویب معاهدهزمینه

ي بـرن آغـاز   معاهدهي پروتکل احتمالی براي ان دربارهمتخصصروز نماید از کمیته 

ي برن، کـه هـر بیسـت سـال انجـام      منظور به روزکردن معاهده این کمیته به. گردید

کمیته به روز کردن حقوق مربوط به آثار  صلیهدف ا که این با. گیرد، تشکیل شد می

بودنـد کـه حقـوق    خواسـتار ایـن   ال حمایت شده در برن بود ولی کشورهاي کـامن 

ایـن درخواسـت پذیرفتـه شـد و     . تکل گنجانـده شـود  هاي صوتی نیز در پروحامل

 هاي صوتی و اجراکننـدگان تشـکیل شـد   ي دیگري براي بررسی حقوق حاملکمیته

(Ogawa, 2006, p.75) .     و  هـا ي اجرامعاهـده «حاصل کـار ایـن کمیتـه تصـویب

اي در حمایـت از  این معاهده ماده. بود 1996در سال » ف.م.ج.سهاي صوتی حامل

اي را ایجـاد  ل زمینـه یایـن مسـا  . و به روز کردن آن نداردهاي پخش حقوق سازمان

تـري شـود بـه طـوري کـه دولـت        هاي پخش توجه بـیش  کرد که به حقوق سازمان

نشسـت جهـانی   « سپس. دعوت کرد تا نشستی را ترتیب دهند ف.م.ج.سفیلیپین از 

در » در مورد پخش برنامه، فناوري جدیـد ارتباطـات و مالکیـت فکـري     ف.م.ج.س

این نشست نقش بسیار مهمی را در  .گردیدبرگزار در شهر مانیل فیلیپین  1997سال 

هاي پخش نسبت هاي سازمانل و نگرانییبه مسا ف.م.ج.ستوجه کشورهاي عضو 

  .نمود باره ایفاایننظرات تازه دربیان به حقوق خود و 

 ف.م.ج.سلـف و حقـوق مـرتبط    وم حـق م یي داکمیتهپس از نشست فیلیپین، 

(SCCR) لـف و  وحـق م  هـاي مـاهوي دربـاره   و بحـث  هاهبا هدف برگزاري جلس

ل مربـوط بـه   یسیس شد و بررسـی مسـا  ات1998 -1999هاي حقوق مرتبط بین سال

 هـاي هجلسـ . ي این کمیته قرار گرفتهاي پخش به عهدهحمایت از حقوق سازمان

 27دو بـار در سـال برگـزار شـده و تـاکنون       تقریبـا  1998ي مزبـور از سـال   کمیته

نویس موجود کـه بـا   ي پیشتهیه. جلسه ویژه تشکیل شده است 2ي عادي و  جلسه

م انجام شـده،  یي دادر کمیته ف.م.ج.سحضور نمایندگان کشورهاي مختلف عضو 

دهنده اخـتالف نظـر   سال به طول انجامید که این بازه زمانی طوالنی نشان 12حدود 
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نویس میـان   مواد این پیش. باشدمختلف بر روي ابعاد مختلف معاهده می کشورهاي

یافتــه و  کشــورهاي دو قطــب شــمال و جنــوب یــا بــه عبــارتی کشــورهاي توســعه

 لغـو  نظرهاي این اختالفنتیجه. استکشورهاي در حال توسعه مورد اختالف بوده 

 .بـود  2007در دسـامبر   گیري و عدم تصویب معاهدهبراي رايکنفرانس دیپلماتیک 

 هاي پخـش با موضوع حقوق سازمان کمیته، جلسات عادي این کنفرانسپس از لغو 

اي براي رسـیدن کشـورها بـه اتفـاق نظـر در      ه و سمینارهاي منطقهادامه یافت تاکنون

  .مورد نکات اصلی معاهده برگزار شده است

  

  ابتکارات پیش نویس: اول

تعاریف جدیدي گنجانده شـده کـه در    اصطالحات و ف.م.ج.سنویس در پیش

  6.قبلی وجود نداشت هايهمعاهد

 یـب به ترتها ترین آنمهمکه  شده نویس هفت اصطالح تعریفپیش 5 ي مادهدر 

  :باشندمی زیر

سـیم ارسـال   یعنی سیگنال الکترونیکی که از طریـق ابزارهـاي بـی   : برنامهـ   لفا

بندي شده با هدف دریافت عموم زمانهاي گردآوري شده و  شود و حامل برنامه می

. باشدمی برنامهشود نیز ماهواره ارسال می ي وسیله ههایی که بسیگنال. باشدمردم می

شوند، اگر ابزار، رمزگشایی براي عمـوم  ها وقتی رمزنگاري میچنین این سیگنال هم

محسـوب   برنامـه سازمان پخش یـا بـا رضـایت آن فـراهم شـده باشـد،        ي وسیله هب

سـابق موجـود نیسـت و     هـاي هاین تعریف جدید در هیچ یـک از معاهـد   .شوند می

شـوند  ماهواره ارسال مـی  ي وسیله هکه ب ییهاسیگنال. باشدت جدیدي مینکاحاوي 

ي رم درباره شـمول یـا عـدم    معاهده طبق کهدرحالی .این تعریف جاي دارند درنیز 

هـاي  ل سیگنالوي دیگر این تعریف، ارسااز س. بود ها اختالفآنشمول معاهده به 

شـود را  ی که ابزار رمزگشایی در اختیار مردم قـرار داده مـی  یرمزنگاري شده در جا

  .شده است تنظیم WPPTکه با توجه به تعریف پخش در  گیرددربر می
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عمـل را   یعنی شخصیت حقوقی که ابتکار: ـ سازمان پخش رادیو، تلویزیونی  ب

  .ولیت ارسال برنامه را براي دریافت عموم برعهده داردودر دست گرفته و مس

و ارسال از است سیم  باارسال پخش از طریق همان معناي به : ـ پخش کابلی  ج

از سـازمان   ف پخش کـابلی .م.ج.س نویسدر پیش. دگیردربر نمیطریق ماهواره را 

مطابق . شده است متمایزکند سیم برنامه را پخش می صورت بی پخش رادیویی که به

شـخص   ;تـوان چنـین تعریـف کـرد    ه شده سازمان پخش کـابلی را مـی  یتعریف ارا

حقوقی است که ابتکارعمل و مسوولیت براي ارسال عمومی تصاویر یـا صـداها یـا    

عـدم  ي رم معاهـده  یکی از اشـکاالت اساسـی   .هردو را از طریق سیم بر عهده دارد

  .شده استنویس برطرف  در پیشکه  شمول به پخش کابلی است

یعنی ارسال همزمان برنامه، توسط هر شخص دیگـري غیـر از   : ـ پخش مجدد د

ـ  اسازمان پخش مبد در تعریـف  . و بـا هـدف دریافـت عمـوم مـردم      ا هـر وسـیله  ب

نکـات جدیـدي   » توسط هر شخص دیگـر «و » ايبا هر وسیله« عبارات نویس، پیش

کـه  بدین معناست ده و هاي پخش را گسترده کري حمایت از سازماناست که دایره

ي یک سازمان پخش اگـر توسـط سـازمان پخـش کـابلی هـر       پخش همزمان برنامه

چنـین   هـم . باشـد میصورت گیرد، پخش مجدد  اشخص دیگري غیر از سازمان مبد

سیم، از طریق سیم و نیز این تعریف را به پخش مجدد از طریق بی» ايبا هر وسیله«

  .ستاي گسترش داده ا هاي رایانهشبکه

  

  هاي قبل از پخشحمایت از سیگنال: دوم

هـاي قبـل   خورد حمایت از سیگنالنویس به چشم میابتکار دیگري که در پیش

ایـن نـوع   . مـورد حمایـت قـرار گرفتـه اسـت      9 ي باشد که مطابق مادهاز پخش می

منظور پخش نقطـه بـه نقطـه     ها نیز مطرح شده بهي ماهوارهها که در معاهدهسیگنال

دسترسی غیرمجـاز   ها جلوگیري ازهدف از حمایت از این سیگنال. گردندمی ارسال

بـه   9 ي ماده. ي پخش عمومی استها قبل از رسیدن به مرحلهسارقان سیگنال به آن

هـاي  ایـت هـاي قبـل از پخـش، حقـوق و حم    سـیگنال  ي ههاي پخش، دربارسازمان
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ر رم وجـود نـدارد و   اي دچنـین مقـرره  . نمـوده اسـت   مندرج در معاهـده را اعطـا  

مـورد  هاي قبل از پخـش را  ي است که سیگنالاها نیز تنها معاهدهي ماهواره معاهده

یک حق خصوصی نیست  اما نوع حمایت این معاهده اعطا. حمایت قرار داده است

تر الزام و تعهدي براي کشورهاي عضو است تا اقدامات الزم را براي منـع   بلکه بیش

هاي قبل از پخش یـا همـان سـیگنال حامـل برنامـه از      مجاز سیگنالهاي غیر توزیع

حق خصوصـی   اعطا ،نویس در حالی که حمایت در پیش. عمل آورند کشور خود به

  .باشدتري میبههاي پخش است که حمایت به سازمان

 8همان حقوق انحصاري ذکـر شـده در مـاده     9 ي مطابق مادهکه  با توجه به این

هاي قبل از پخـش نیـز حـاکم    تثبیت و تکثیر درباره سیگنال یعنی حق پخش مجدد،

چراکـه بـه   . حمایتی بسیار وسیعی براي آن درنظر گرفته شـده اسـت   ي است، دایره

باشد مجبور اسـت  ها میعنوان مثال فردي که خواستار دسترسی به این نوع سیگنال

: اخذ کنـد ) یسانسل(که براي استفاده از محتوا از دو سازمان جداگانه دو نوع مجوز 

 عالوه این که ایـن  به. کننده آنها و از سازمان دریافتکننده سیگنالاز سازمان ارسال

 Munoz) لف اثر نیز اجازه بگیـرد وي حق ماز پدیدآورنده و دارنده فرد باید لزوما

Tellez & Chege Waitara,2007,p.43).   10و  9مـاده   وفـق هـا  ایـن سـیگنال 

هاي رمز شده، تولید، واردات، فروش وسیله رمزگشایی سیگنالدر مقابل نویس  پیش

 ي برنامـه حذف یـا تغییـر اطالعـات الکترونیکـی     ، رمزگشایی سیگنال هايیا سیستم

  .گردندپخش شده حمایت می

  

  مدت حمایت: سوم

هـاي  نویس و بحث درباره مدت حمایت از حقوق سازماندر جریان تنظیم پیش

 ي در جلسـه . ساله و بیست ساله مـورد پیشـنهاد قرارگرفـت   هاي پنجاه پخش، دوره

ولـی  . مورد بحث واقع شد WPPTساله برحسب الگوي  50پانزدهم دوره حمایتی 

ایـن  . سـاله تعیـین شـد    20 ي هدوریک نویس بعدي مدت حمایت تا پایان در پیش

ه این ماده مشاب. گرددمی حسابمدت از پایان سالی که پخش در آن سال روي داده 
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هـاي  تغییري را بـه نفـع سـازمان    کهباشد می حمایت مدت رم در حداقل 14 ي ماده

  .پخش دربر ندارد

  

  نویس پیش هايحقوق و استثنا :بند دوم

  حقوق : اول

هاي پخش، از حق انحصـاري تجـویز   سازمانپیش نویس  8 ي ماده 1مطابق بند 

  : باشنداعمال ذیل برخوردار می

ـ      هایشان بـه ـ پخش مجدد برنامه1 خیر از طریـق هـر   اصـورت همزمـان یـا بـا ت

هـاي  ـ تکثیر مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم برنامـه    3و هایشان؛ تثبیت برنامه -2اي؛  وسیله

  .شان، به هر طریق و هر شکلتثبیت شده

این است که دست کشورهاي عضو را در انتخاب روش و  8 ي ماده 2بند ابتکار 

ها اجازه داده تا به جاي حمایـت از طریـق قـوانین    ابزار حمایت باز گذاشته و به آن

رقابـت  منـع  قـانون   جملـه  ی ازقـوانین وضـع  از طریـق  را حمایـت  حقوق مـرتبط،  

  .نیز انجام دهند يدیگرمناسب قوانین یا ، قوانین جزایی رمشروعغی

  

  پخش مجدد ) الف

پخـش  «هاي پخـش نسـبت بـه تجـویز     ، نخستین حق سازماننویس در این پیش

. باشدمی» خیراطور همزمان یا با ت اي خواه به ق هر وسیلهیهایشان از طربرنامهمجدد 

را داراسـت  از رم تـري  هدي گسـتر دامنه ف.م.ج.سنویس حق پخش مجدد در پیش

سـیم و امـواج   عالوه بر پخش از طریـق بـی  » اياز طریق هر وسیله«چرا که عبارت 

هـا نیـز   اي و سـایر روش نـه هـاي رایا رادیویی شامل پخش مجـدد از طریـق شـبکه   

هـا توسـط سـازمان    برنامـه » پخش همزمـان «تواند به معناي این عبارت می. شود می

 هـاي اینترنتـی بهتـر اسـت    پخش زیاد درمورد هايبا توجه به بحث. باشدپخش نیز 

ـ . هـاي اینترنتـی نگـردد   امل پخـش اصالح شود که شـ  به نحويمتن این بند   ي هنکت

دیگري که در حق پخش مجدد گنجانده شده اینست که حق پخش مجـدد، اعـم از   
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خیر برنامه به معنـاي  اپخش با ت. خیر در نظر گرفته شده استاهاي زنده یا با تپخش

  .باشدها میها براي دریافت عموم، پس از تثبیت آن برنامهپخش برنامه

  

  حق تثبیت) ب

حـق   نـویس ذکـر شـده،    پـیش  8 ي ماده 1در قسمت دوم از بند  ي کهحق دیگر

ي رم معاهـده  13مـاده   وفـق . باشـد می سازمان پخش »هايتثبیت برنامه«انحصاري 

شده بـود کـه بـه معنـاي وارد کـردن       سیم اعطاهاي پخش بیی به سازمانچنین حق

   .باشدمی...سی دي و  نوار، ،حافظه رایانهسیگنال در یک حامل مادي مانند 

  تکثیر ) ج

 ذکرنویس است که در پیش تکثیري رم محدودتر از حق ي در معاهدهحق تکثیر 

ها اگـر تثبیـت بـا رضـایت سـازمان      تکثیر تثبیتدر ي رم مطابق معاهده. شده است

مـاده   هايها و اسـتثنا ها در چهارچوب محدودیتپخش باشد و نیز اگر تکثیر تثبیت

نـویس حـق تکثیـر    پـیش وفق اما . دگیرنمیمعاهده قرار مشمول ، انجام شودآن  15

ایـن امـر مـورد اعتـراض      لـذا . اسـت  وسـیعی  ي داراي محدوده هاي پخشسازمان

 ،جنـوب گروه موسوم به گروه طبق گزارش . دگردیحال توسعه واقع  کشورهاي در

حق تکثیر با ایـن وسـعت سـبب عـدم تعـادل       ان این بند اعتقاد دارند که اعطامخالف

لـف و  وم و کابلی با حقـوق دارنـدگان حـق م   سیهاي پخش بیزمانان حقوق سمیا

کنندگان به برخی اعمال مشروع و حقوق مرتبط شده و عدم امکان دسترسی مصرف

ي ضبط شده از یک دستگاه به دستگاه دیگر بـراي  قانونی از جمله انتقال یک برنامه

ه و تولیدکننـد لـب مـوارد   هـاي پخـش در اغ  سازمان. داشت پی خواهد تکثیر را در

حق تکثیر با چنین گسـتردگی قابـل    و اعطا بودهنسبت به برنامه ن وقحقاولیه مالک 

در نتیجـه  . (Munoz Tellez & Chege Waitara,2007,p.41) باشـد توجیه نمی

ي رم طوري کـه فراتـر از حـق تکثیـر معاهـده      خواستار حذف یا محدودکردن آن به

نویس اسـتثناهاي  که در این پیش رسد با توجه به ایننظر میولی به . اندد، شدهگردن
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اعمـال  حق مولف پذیرفته شده بنابراین این ایرادات چندان وجاهت ندارد زیـرا بـا   

  .شودهاي پخش محدود میحقوق سازمان این استثناها عمال

  

  هااستثنا: دوم

و  هـاي مربـوط بـه منـافع عمـومی     که محـدودیت نویس پیش يعالوه بر مقدمه

 ذکـر را در سـه بنـد   ها ها و استثنانیز محدودیت 12حقوق رقابت را بیان کرده، ماده 

تواننـد در قـوانین داخلـی    کشورهاي عضو مـی «: داردبند اول مقرر می. است هنمود

لـف در آثـار ادبـی و هنـري و     وکه درباره حمایت از حق م خود همان استثنائاتی را

ي حمایـت از  اند، دربـاره خلی خود مقرر کردهحمایت از حقوق مرتبط در قوانین دا

 اجازه داده شـده کشورهاي عضوبه در بند دوم » .هاي پخش نیز اعمال نمایندسازمان

بـرداري عـادي از برنامـه    هطـوري کـه بـا بهـر     به موارد خاص فقط در ها رااستثناتا 

اعمـال ایـن   . اعمال نمایند تعارض نداشته و به منافع سازمان پخش لطمه وارد نکند

ي عـادي از برنامـه   اسـتفاده  ي لطمه به منافع عمـومی دربـاره   ایراد بند منوط به عدم

و منـافع عمـومی    ي پخـش هـا تعادلی میان حقـوق سـازمان  ین طریق ا و ازباشد  می

کـه در  » گانـه شـروط سـه  « مقررات این بند که براسـاس قاعـده  . برقرار نموده است

را  هااین قاعده اعمـال اسـتثنا  . است ظیم شدهتن ،مقرر شده WPPTبرن و  ي معاهده

  .نمایدتر می کمرا داخلی  وانینهاي قو قلمرو محدودیت کرده کنترل

را  هاییتواننـد اسـتثنا  مـی  1و  2کشورهاي عضو با توجه به بند مطابق بند سوم، 

اسـتفاده خصوصـی و شخصـی، اسـتفاده بـا       مـورد  بر حمایت مقرر در معاهده، در

اهداف آموزشی تحقیقات علمی، استفاده به نفع افراد معلـول، گـزارش رخـدادهاي    

نـویس  پـیش . عمـال نماینـد  جاري و استفاده براي امنیت عمومی و اهداف قضـایی ا 

ي رم وجود دارد، کنار گذاشته ولی استفاده بـه  تثبیت ناپایدار را که در معاهده استثنا

ع افراد معلول، استفاده براي امنیت عمومی و اهداف قضایی موارد جدیدي هستند نف

  .انداضافه شده هاکه به استثنا
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  هاي پخش در قوانین ایران  حقوق سازمان: بند سوم

ذکـري از   1348لفان و مصنفان و هنرمندان مصـوب  ودر قانون حمایت حقوق م

هـاي پخـش و   صـوتی، سـازمان  هـاي  حقوق مرتبط نشده و تولیدکننـدگان حامـل   

مطابق قـوانین  . مورد حمایت این قانون واقع نشده است اشخاصاجراکنندگان جزو 

 1352جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصـوب   خاص از

. انـد هاي رادیویی و تلویزیـونی موردحمایـت قـرار گرفتـه    صفحات صوتی و برنامه

مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق «ر مقرر کرده که قانون اخی 11 ي اگرچه ماده

فان و هنرمنـدان را نفـی   لفـان و مصـن  واشخاص مذکور در قانون حمایـت حقـوق م  

ایـران و   قـوانین مشـترکی بـین    يین لحاظ نقطها و از» سازد کند و محدود نمی نمی

و  رم ایجاد شده ولی باید گفت که در حقـوق ایـران میـان حقـوق مـرتبط      1 ي ماده

و حقــوق مربــوط بــه صــفحات صــوتی و  وجــود نــداردتفکیکــی  لفــانوحقــوق م

. آورنـده قـرار دارد  هاي رادیویی و تلویزیونی نیـز تحـت نظـام حقـوق پدیـد      برنامه

توان براي دارندگان حقوق مرتبط مبنا و سـاختار مجـزا   بنابراین در حقوق ایران نمی

  .توجه قرار دادعنوان نظامی مستقل مورد  در نظر گرفت و آن را به

حقوقی براي تولیدکننـدگان صـفحات یـا نوارهـاي موسـیقی و       1352در قانون 

ي دربـاره . هاي رادیـویی و تلویزیـونی لحـاظ شـده اسـت     چنین برنامه صوتی و هم

 يبه صراحت نامی برده نشده ولی به عقیده 1348و  1352اجراکنندگان طبق قانون 

توان دریافت کـه  اجرا حمایت شده است، میاز آن جایی که در برخی مواد « برخی

از  1348قـانون   1 ي براي مثال ماده. اجراکنندگان نیز مورد حمایت قانون قرار دارند

جا که  هنرمند به پدیدآورنده تعبیر کرده و او را مورد حمایت خود قرار داده و از آن

نوازنـدگان،   المللـی اجراکننـدگان شـامل بـازیگران، آوازخوانـان،      مطابق اسـناد بـین  

کنندگان و بازخوانان و هر شخصی که اثري ادبـی و هنـري را اجـرا    رقاصان، دکلمه

ي هنرمنـد در  تـوان گفـت واژه  مـی  ،شـوند شود که جملگی هنرمند تلقی میکند می

بـه  . )182صـادقی و محسـنی، همـان، ص   (» گیـرد حقوق ما اجراکنندگان را دربرمی

باشد و منظور از هنرمند می 1348ع از قانون عقیده نگارنده این تفسیر تفسیري موس
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گـردد و هنرمنـد   ساز و عکاس میشامل اشخاصی چون نقاش، مجسمه 1 ي در ماده

... المللـی شـامل دکلمـه کننـده، رقصـنده، خواننـده و        مجري را که طبق اسناد بـین 

چراکه در این صورت بایـد گفـت کـه قـانون ایـران بـه       . گیردباشد را دربر نمی می

مند مجري حقوقی همانند مولـف داده اسـت کـه مطـابق بـا انصـاف و قـوانین        هنر

ي تدوین قوانین حمایت از هنرمندان مجـري در  که پیشینه درحالی. المللی نیست بین

بنـابراین چنـین تفسـیر    . باشـد  تر از مقررات حمایـت از مولـف مـی    جهان بسیار کم

  .رسدنظر نمی موسعی درست به

قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنـري ایـران بـراي حقـوق     که در  وجود این با

مورد صفحات صوتی  مرتبط ساختار و مبناي مستقلی تعریف نشده و حقوقی که در

لف قرار دارد، اما وویزیونی جاري است، تحت نظام حق مهاي رادیویی و تلو برنامه

لـف از  وم بار در کنار حقوق براي نخستین 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

چنـین   هـم . پـردازیم کـه در ادامـه بـه آن مـی     اصطالح حقوق مرتبط اسـتفاده کـرده  

بـا   در مورد مالکیت ادبی و هنري در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی   ینویس پیش

  .استتهیه شده که هنوز به تصویب نرسیده  دانان و کارشناسان نظر حقوق

کیـت ادبـی و هنـري ایـران در     ظرفیت قوانین مربوط بـه مال  در ادامه به بررسی

  .خواهیم پرداخت ي پخشهاحمایت از سازمان

  قوانین : اول

اي که به مقرره ،1348حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب در قانون 

هایشان بپردازد وجود در رابطه با پخش برنامه شهاي پخصراحت به حقوق سازمان

منظـور   انتقـال حقـوق مـادي پدیدآورنـده بـه      این قانون به امکان 5فقط ماده . ندارد

الیـه  عنـوان منتقـل   پخش از رادیو و تلویزیون اشاره کرده و رادیو و تلویزیـون را بـه  

 کـه الزم بـه ذکـر اسـت    . لفان و هنرمندان مورد شناسایی قرار داده اسـت وحقوق م

ـ توان هاي پخش همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مـی سازمان د صـاحب اثـر   ن

 ي د و این امکـان در مـاده  نو آثاري را با سرمایه و توان انسانی خود خلق نمای دنباش

قانون بیان شده است که در این صورت سازمان پخش به شـرط وجـود تمـامی     16
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اجرا براي نخسـتین بـار در    یانشر  ،پخش( 22 ي شرایط حمایت از جمله شرط ماده

عنـوان پدیـد    مالک اثر خود بوده و از تمامی حقوق ذکر شده در این قانون به) ایران

قانون مذکور و تبصـره   12ماده  18/6/1389در مورخ . آورنده برخوردار خواهد شد

آن هماهنگ با معاهده برن مورد اصالح قرار گرفت و مدت استفاده از حقوق مادي 

واحـده قـانون    ي ن را از سی سال به پنجاه سـال افـزایش داد امـا مـاده    پدیدآورندگا

طبـق  اصالحی به آثار متعلق به شخص حقوقی و آثار عکاسی تسـري نمـی یابـد و    

و اثـري کـه حـق اسـتفاده از آن بـه      اثر متعلق به شخص حقـوقی   ،قانون 16 ي ماده

مایـت  حاز زمـان نشـر یـا عرضـه      سـال  30 شخص حقوقی واگذار شده، همچنـان 

  .شود می

هـاي رادیـویی و تلویزیـونی در     ی را درباره حمایت از برنامهیاستثنا 1348قانون 

هاي رادیـویی   و ضبط برنامه...برداري  نسخه«: نمایدبیان کرده که مقرر می 11 ي ماده

و تلویزیونی فقط در صورتی که براي استفاده شخصـی و غیرانتفـاعی باشـد مجـاز     

که سازمان پخش رادیویی یا تلویزیونی  گردداعمال میاین مقرره در موردي » .است

مالک اثر یا انتقال گیرنده آن بوده و ضبط برنامه توسط ثالث براي اسـتفاده شـخص   

ن ترجمـه و تکثیـر کتـب و نشـریات و آثـار صـوتی       قـانو . استو غیرانتفاعی بوده 

پردازي یـا ضـبط یـا تکثیـر      نسخه 3 ي ماده درگام را فراتر گذاشته و  1352مصوب 

م مقـام  یق یـا تولیدکننـدگان انحصـاري یـا قـا     آثار صوتی را بدون اجازه صاحب ح

حکـم  «ها براي فروش ممنوع دانسته و در قسمت اخیر ماده مقـرر کـرده    قانونی آن

هـاي رادیـو   بـرداري یـا ضـبط یـا تکثیـر از برنامـه       مذکور در این ماده شامل نسخه

اسـتفاده شخصـی و    البتـه اسـتثنا   .».تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود

بنـابراین مطـابق ایـن قـانون هرگونـه      . شود اعمال می 5 ي خصوصی در تبصره ماده

ش شده از رادیو یا تلویزیـون ممنـوع   هاي پختکثیر، ضبط یا نسخه برداري از برنامه

  . استو داراي ضمانت اجراي قانونی 

راي سـازمان پخـش در حقـوق    ق این دو قانون حقوقی را ببتوان مطامیبنابراین 

 نـوع باشـد و نـه از   حقوق پدید آورنده می نوعل شد که البته این حقوق از یایران قا

وقی همچون حق پخش مجـدد،  حق. المللیبین هايهدر معاهد مذکورحقوق مرتبط 
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ي رم تصریح شده رسانی به عموم و حق تثبیت که در معاهدهحق تکثیر، حق اطالع

ولـی شـاید بتـوان همـه ایـن انـواع را        شود مشاهده نمیبه روشنی در قوانین ایران 

دانسـت و بـدین ترتیـب    » یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود...« مشمول عبارت

  .تمامی حقوق مذکور برخوردار دانستسازمان پخش را از 

 ،کـرده  هقانون دیگري که براي نخستین بـار از اصـطالح حقـوق مـرتبط اسـتفاد     

است که با هدف تنظیم و قانونمنـد کـردن    1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

 انتقـاداتی بـر ایـن قـانون وارد    . تبادل اطالعـات در محـیط مجـازي تصـویب شـده     

و تبصرة آن مقرر نموده که حـق تکثیـر، اجـرا و     62 ي ماده نهعنوان نموبه. باشد می

هـاي فکـري   و حقوق مالکیت است 1352و  1348توزیع آثار تحت حمایت قانون 

اقسـام   62 ي مـاده  1 ي تبصره. قرار دارددر بستر مبادالت الکترونیکی مورد حمایت 

کـه   ادبی و هنريحقوق مرتبط با مالکیت «: کندحقوق مرتبط را نام برده و مقرر می

شـدند شـامل   عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنري شـناخته مـی   پیش از این به

لـف، از جملـه حقـوق    وحقوق مادي و معنوي برابـر عناصـر دیگـري عـالوه بـر م     

هـا و  هنرمندان مجري آثار، تولیدکنندگان صـفحات صـوتی و تصـویري و سـازمان    

و  3/9/1348ن مصــوب باشــند کــه مشــمول قــوانیسســات ضــبط و پخــش مــیوم

داراي این این تبصره و ماده مربوطه » .باشندمورد اشاره در این ماده می 26/9/1352

که در حقوق ایران نظامی با عنوان حقوق مـرتبط یـا مجـاور و    اشکال اساسی است 

اقسام آن و حمایت از آن در محیط حقیقی وجود نداشته و در هیچ یـک از قـوانین   

و قانون تجـارت   صحبتی از آن نشده 1352و  1348عنی قانون مذکور در این ماده ی

حمایت از حقـوق مـرتبط را در محـیط    الکترونیک بدون درنظرگرفتن این موضوع، 

  .شمرده استو موارد آن را بر نمودهمجازي مطرح 

توان با توجه به مقررات اندك موجود در قوانین که اغلب نـاقص  حال می این با

هـاي  تیجه گرفت که حقوق مرتبط از جمله حقـوق سـازمان  و پراکنده است چنین ن

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثـار   3 ي پخش به موجب بخش اخیر ماده

 1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  62 ي ماده 1و تبصره  1352صوتی مصوب 

  .باشد گذار ایران می مورد حمایت قانون



 93دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان                                124

  نویس پیش :دوم

و حقـوق   مالکیـت ادبـی و هنـري    حقـوق  حمایـت از جامع قانون «نویس  پیش

را  یبه برخـی تعـاریف و مفـاهیم اصـلی پرداختـه و اصـطالحات       2در ماده » مرتبط

قوق وم به حسبخش  و بخش است ششنویس مشتمل بر پیش. تعریف نموده است

 در فصل سوم از بخـش سـوم حقـوق مراکـز پخـش رادیـو      . اختصاص دارد مرتبط

  . تلویزیونی ذکر شده است

را  حقوق مولـف و مـرتبط  مربوط به و اصطالحات مفاهیم  نویس پیش 1 ي ماده

 .کنـیم هاي پخش را بیان میمورد سارمان در ادامه برخی مفاهیم درتعریف کرده که 

مخابره اصوات یعنی  تلویزیونی -پخش رادیویی«: مقرر کردهچنین این ماده  24بند 

منظور دریافت آن توسـط عمـوم،    سیم یا با سیم به تگاه ارتباطی بیو یا تصاویر با دس

اي را نیـز   این تعریف از ایـن نظـر کـه پخـش مـاهواره     . ».از جمله پخش از ماهواره

  .داده است ارایهگنجانده در مقایسه با معاهده رم تعریف به روزي را 

مرکـزي کـه   « بـه  را یـا همـان سـازمان پخـش     پخـش  مرکـز نویس  پیش 38بند 

  .تعریف کرده است» .تلویزیونی اثر را برعهده دارد -ولیت پخش رادیوومس

یعنی ارسال با سیم یـا بـی سـیم    «: دارددرباره ارسال براي عموم بیان می 19بند 

-ابـزار رسـانه صـوتی یـا برنامـه رادیـو      ویر یا صدا یا تصویر و صداي یک اثر، اتص

ـ   دايبه طریقی که تصویر یا ص تلویزیونی خـارج از   یاشخاصـ  ي سـیله و همـذکور ب

هـایی کـه در فاصـله    ها در مکان یا مکـان محدوده عادي یک خانواده و نزدیکان آن

  »...اند قابل دریافت باشد مخابره قرار گرفته ازیادي از مبد

 پخش رادیویی و تلویزیـونی نیـاز دارنـد    مراکزکه به اجازه را اعمالی  99 ي ماده

   :شماردبرمی

انحصاري  وقپخش رادیویی تلویزیونی داراي حق مرکز، 95 ي ـ با رعایت ماده1

پخـش مجـدد برنامـه     -الـف : باشـد مـی اعمـال زیـر    دادنیا اجازه انجام دادن انجام

ضـبط   -عمـومی برنامـه رادیـویی تلویزیـونی، ج     ارسال -رادیویی یا تلویزیونی، ب
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ادیـویی  ي رشـده برنامـه   تثبیـت ي تکثیـر نسـخه   -ي رادیـویی تلویزیـونی، د  برنامه

  .تلویزیونی

مطـابق   .باشدحقوق ذکر شده براي سازمان پخش همان حقوق مندرج در رم می

سالی که پخـش رادیـویی تلویزیـونی انجـام      پایاناز  پخشهاي سازمان 100 ي ماده

سـال بـراي    20بـه نظـر مـا نیـز مـدت      . حمایت خواهند شد سال 20به مدت  هدش

کشـورهاي در  . ذکر شده مناسـب اسـت  نویس  حمایت از سازمان پخش که در پیش

حال توسعه همـواره سـعی بـر ایـن داشـتند کـه حقـوق مـرتبط را در چهـارچوب          

تـرین میـزان کـاهش    امکان به پـایین  پذیرند و مدت حمایت را نیز تا حدمحدودي ب

تـر   هاي پخش مطابق با مصالح کشور ما، که بـیش ساله از سازمان 20دهند، حمایت 

  .باشدت تا تولیدکننده میمصرف کننده برنامه اس

مـادي  حمایـت بـر حقـوق     هايو اسـتثنا  هـا محـدودیت  نـویس پیش 95 ي ماده

ها شـامل  ایـن اسـتثنا  . بط قابل اجرا دانسـته درمورد حقوق مرترا  پدیدآورندگان آثار

علمـی،   منظـور آمـوزش یـا پـژوهش     تکثیر محدود براي مقاصد شخصی، تکثیر بـه 

و آرشیوها، تکثیر و پخش رادیو تلویزیونی و سـایر  ها تصویربرداري توسط کتابخانه

منظـور اطـالع رسـانی، تکثیـر بـراي اسـتفاده اشـخاص         وسایل ارسال عمومی اثر به

  .باشدناتوان، نقل قول و نمایش عمومی آثار با رعایت شرایط می

هـاي پخـش شـده از رادیـو و      برنامـه  ازنویس معیـار حمایـت    پیش 164 ي ماده

ي اصلی قرار داده اسـت  فتر مرکزي سازمان پخش یا مقر فرستندهتلویزیون را مقر د

هـاي رادیـویی یـا    الـف ـ برنامـه    :داندهاي ذیل را واجد شرایط حمایت میبرنامهو 

ها در ایـران  مرکزي آن المللی که دفتر پخش بین مراکزتلویزیونی پخش شده توسط 

ها آن ي شده که فرستندهتلویزیونی پخش -هاي رادیوییب ـ برنامه  واقع شده است؛

  .در ایران واقع است

  هاهایران و آثار الحاق به معاهد :چهارمبند 

لف و وحمایت از حق م هايهدانیم ایران تاکنون به هیچ یک از معاهد چنانکه می

در ادامه بـه بررسـی   . ملحق نشده است ها حقوق مرتبط از جمله، برن، رم و ماهواره
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 هـا و ي مـاهواره ، معاهـده ي رممعاهـده کشـورمان در  و نتایج عضـویت  آثار الحاق 

حمایـت از  در خصـوص   هاي تجـاري حقـوق مالکیـت فکـري     جنبهي نامه موافقت

  .پردازیم میا .ا.به ویژه آثار آن بر صدا و سیماي ج خشپهاي  سازمان

  رممعاهده الحاق به  :اول

، حقوق و تعهدات ایجـاد شـده بـراي    ي رمعضویت ایران به معاهده درصورت

  :شماریمبه شرح ذیل بر میرا کشورمان 

ي رم رفتـار  و بند ج معاهـده  2 ي مطابق ماده: برخورداري از اصل رفتار ملی -1

ملی به معناي رفتار اعطایی مطابق با حقوق داخلی کشور متعاهدي است کـه در آن  

 سـیم اعمـال   پخش بـی  هاي نسبت به سازمان که باید درخواست حمایت شده است

  .گردد 

رم واقـع بـودن مرکـز اصـلی      6 ي شرایط اعمال و اصل رفتار ملی مطـابق مـاده  

ي ارسـال  سازمان پخش درقلمرو کشور درخواست حمایت یا واقع بـودن فرسـتنده  

هـا طبـق حـق     چنین کشـور  هم. باشد برنامه در قلمرو کشور درخواست حمایت می

هاي  د که تنها در صورتی برنامهنند اعالم کننتوا شرطی که همین ماده مقرر نموده می

د دارد که هم مرکـز اصـلی سـازمان    نیک سازمان پخش را مورد حمایت قرار خواه

تواند  کشور ما نیز می .پخش و هم فرستنده آن، در قلمرو کشورشان واقع شده باشد

  .ها استفاده نماید از این حق براي محدود کردن حمایت

یعنـی   معاهـده رم  13 ي از حداقل حقوق مقرر در مـاده  سیماسازمان صدا و  -2

رسـانی   ها و حق اطالع هایشان، حق تثبیت، حق تکثیر تثبیت حق پخش مجدد برنامه

هاي عضو برخـوردار خواهـد    هاي عمومی در سایر کشور ها در مکان به عموم برنامه

هـاي متعاهـد   ورهاي پخش سایر کش این حقوق را براي سازمان نیز بایدایران  و بود

هـا در   برنامـه  یعموم عرضهتواند حق  و بند ب آن می 16البته طبق ماده . ل گرددیقا

هاي متعاهد این  هاي عمومی را اعمال ننماید که در این صورت به سایر کشور مکان

هـا در   هاي پخش ایران که مقـر اصـلی آن   حق داده شده تا حق مذکور را به سازمان

 .نندنک هاست اعطاکشور آن
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هاي وارد بر حمایت مقـرر در معاهـده را در   ایران مجاز خواهد بود تا استثنا -3

ي شخصـی و خصوصـی،   ها در خصوص استفادهاین استثنا. انین خود مقرر نمایدقو

هاي جاري، تثبیت ناپایدار بـا   هاي کوتاه در رابطه با گزارش رویداد استفاده از گزیده

هـاي خـود سـازمان،     و سـیما و بـراي برنامـه   استفاده از امکانات خود سازمان صدا 

، عالوه بر ایـن  .باشد هاي علمی قابل اعمال می استفاده با اهداف آموزشی یا پژوهش

لـف را کـه در قـوانین    وهـاي وارد بـر حقـوق م    تواند همان محدودیت کشور ما می

هاي اجباري که تنهـا در چهـارچوب    داخلی خود اعمال نموده و به جز ایجاد مجوز

  .هاي پخش نیز مقرر کند پذیر است، نسبت به حمایت از سازمان معاهده امکان

هاي پخـش بـه مـدت     رم براي سازمان 14 ي حداقل مدت حمایت طبق ماده -4

سال از پایان سالی که پخش در آن سال واقـع شـده اسـت و کشـور مـا متعهـد        20

 20حداقل بـراي  هاي متعاهد  هاي پخش سایر کشور هاي سازمان شود تا از برنامه می

سال حمایت به عمل آورد مگر اینکه مـدت بیشـتري را در قـانون داخلـی در نظـر      

. تـر مـالك خواهـد بـود     بگیرد که در آن صورت طبق اصل رفتار ملـی مـدت بـیش   

هـاي   سال نسبت به برنامه 20چنین سازمان صدا و سیماي ایران نیز حداقل براي  هم

هـاي مقـرر    شـود از حمایـت   اهد پخش میهاي متع خود که در قلمرو و سایر کشور

تـري را در قـانون خـود     که کشور متعاهد مدت بـیش  برخوردار خواهد شد مگر این

 .درنظر گرفته باشند

هـاي خـاص    ما مجاز خواهد بود تا با انعقاد توافـق  رم، کشور 22 ي ماده وفق -5

صـدا و    ي رم مقرر شده، بـراي چه در معاهده تري از آن ها حقوق بیش با سایر کشور

 .دست آورد سیماي ایران به

شـده کـه   را بیـان   عدم لطمه به حقوق مکتسبه کشـورها ، اصل 20 ي ماده در -6

االجـرا شـدن معاهـده در     اي کـه قبـل از الزم  مطابق آن معاهده رم به حقوق مکتسبه

 . اي وارد نخواهد کرددست آمده باشد لطمه کشور متعاهدي در آن کشور به

در صـورت الحـاق، اگـر    : یهاي سفارشـ  ق مادي برنامهمند شدن از حقو بهره -7

صـدا و سـیما اثـري را اجـرا یـا       سـفارش ثر صوتی به یک ااجراکننده یا تولیدکننده 
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عنوان دارنده حقوق مادي شناخته خواهد  بهصدا و سیما  ،صوتی را تولید کند حامل

 .گردد رخوردار میب هنرمند مجري و تولیدکننده فنوگرام یلاز حقوق ماشد و 

حقوق داخلی خـود در مـوقعیتی باشـد کـه      از نظراق باید حایران در زمان ال -8

که قوانین داخلـی بایـد بـه روز شـده و      یعنی این .ي رم را اجرا نمایدبتواند معاهده

المللی هماهنگ قوانین مربوط به حقوق مولفان و حقوق مرتبط با استانداردهاي بین

 ..گردد

مقررات قانون اساسی ملزم بـه   وفق، معاهده رم 26 ي ماده 1مطابق بند ایران  -9

در صورت ما  بنابراین کشور .شودمیاتخاذ تدابیر الزم جهت تضمین اجراي معاهده 

توانـد   و مـی  بـوده هاي اجرایی خاص و تعیین شـده ن  ملزم به اجراي ضمانتالحاق 

 .نماید تعیینرا  حقوق روش اجراي خود مطابق قوانین داخلی

 

  ها ماهواره الحاق به: دوم

تر تکلیف و الزامی را براي کشورهاي عضو نسـبت بـه    ها بیش ي ماهوارهمعاهده

کننـدگان   ارسال شده از ماهواره توسط توزیع ي منع توزیع سیگنال هاي حامل برنامه

باتوجـه بـه   . هاي پخـش ی خصوصی به سازمانکند تا اعطاي حقغیرمجاز ایجاد می

  :توان به شرح ذیل برشمرداین معاهده را می این نکته نتایج الحاق ایران به

هـاي   خـاذ مـوازین مناسـب از توزیـع سـیگنال     شود تا با ات ایران مکلف می -1

کننـدگان غیرمجـاز در    گـردد توسـط توزیـع   اي که از ماهواره ارسال میحامل برنامه

درحال حاضر با توجه به انحصاري بودن پخش برنامه . عمل آورد کشورجلوگیري به

د توزیـع کننـدگان خصوصـی،    اختیار صدا و سیما است و نبـو  ایران که فقط دردر 

منظور منع این اقـدامات توسـط صـدا و     بینی موازین مقتضی به ف به پیشایران مکل

چنـین سـایر    هـم . گـردد مـی ) ها نباشد درصورتی که مجاز به دریافت سیگنال(سیما 

ه توسـط سـازمان صـدا و    هـایی کـ  کشورهاي عضو متعهد خواهند شد تا از سیگنال

شود نسـبت بـه توزیـع غیرمجـاز در     سیماي ایران به ماهواره براي پخش ارسال می

  .قلمرو کشورشان محافظت نمایند
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هاي پخش غیرمستقیم یـا نقطـه بـه    ي ماهواره ها فقط ماهوارهمفاد معاهده -2

هـاي  ههاي حامل برنامه را پس از تقویت به فرستندگیرد که سیگنالنقطه را دربر می

هـا را بـراي پخـش عمـومی منتشـر      ها سـیگنال کنند تا این فرستندهمحلی ارسال می

منظور دریافت مسـتقیم   ها را به هاي پخش مستقیم را که برنامهماهواره 3ماده . نمایند

بنابراین صدا . کنند از شمول حمایت خود خارج نموده استتوسط عموم ارسال می

کـه عمـل    ها را مورد استفاده قرار دهد بدون اینسیگنالتواند این و سیماي ایران می

 .آن نقض به شمار آید

ي شامل ارسـال بـرا   4 ي هاي مذکور در مادهتواند از استثناصدا و سیما می -3

هـاي کوتـاهی از   رسانی، نقل قـول گزیـده   العگزارش رخدادهاي جاري با هدف اط

منـد  یا تحقیقات علمـی بهـره  رسانی و توزیع با هدف آموزش  العبه منظور اط برنامه

 .شود

معاهـده   8 ي ماده 3، 2تواند از حق شرط هاي مندرج در بندهاي ایران می -4

کنندگان  رابطه با توزیع عنوان نمونه اعالم کند که از اعمال معاهده در به. استفاده کند

الزم به ذکر است که صدا و سیما هم اکنون از کابل براي ( نماید کابلی خودداري می

 ).گیردسیم صورت می از طریق بی کند و ارسال غالباها استفاده نمی رسال برنامها

مطـابق  . االجرا شدن معاهده در ایران اجرا خواهد شد این تعهد پس از الزم -5

ي توزیـع  هـا هـیچ یـک از کشـورهاي متعاهـد دربـاره       ي مـاهواره معاهده 5 ي ماده

االجرا شدن معاهده در کشورشان ملزم  توزیع شده قبل از الزم 7هاي اشتقاقی سیگنال

 .به اجراي آن نخواهند بود

ایران در زمان الحاق باید مطـابق بـا قـوانین داخلـی      9 ي ماده 4مطابق بند  -6

 .خود در موقعیتی باشد که مقررات این معاهده را اجرا نماید

 ياهـده رسد الحاق ایران به معنظر می ها بهماهواره توجه به مفاد معاهده با  -7

بر کشور مـا و صـدا و سـیما     ، تکالیفی رای مقرر داردحقوقکه  آناز  ها بیش ماهواره

غالـب مـوارد مصـرف     در اي اسـت کـه  زیرا ایران کشور در حال توسعه .کندبار می

ي آن و لذا به نظر نگارنـده الحـاق   اي است تا صادرکنندههاي ماهوارهي برنامهکننده

 براي کشورمان نداشته باشد بلکه موانعی را بر سـر راه به معاهده نه تنها نفع چندانی 
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هاي ماهواره اي نیـز ایجـاد خواهـد کـرد و صـدا و      ي صدا و سیما از برنامهاستفاده

در . اي پول پرداخـت نمایـد  هاي ماهوارهار خواهد بود براي دریافت برنامهسیما ناچ

هـا کـه توسـط    گـی از برنامـه  که معاهـده شـامل بخـش بزر    هر حال با توجه به این

شود، لذا لزومـی بـه الحـاق بـه ایـن      گردد نمیهاي پخش مستقیم ارسال میماهواره

معاهـده اسـتقبال چنـدانی     که کشورها نیز از ایـن  کما این. شوده مشاهده نمیمعاهد

 .باشدمی) کشور 33( و تعداد اعضاي آن بسیار اندك نکرده

 

  )ف.م.ح.ت.م(ي تریپسالحاق به موافقت نامه :ومس

ــایج ــران در    نت ــویت ای ــل از عض ــریپسحاص ــت از  در )م.م.ح.ت.م( ت حمای

  :توان به ترتیب ذیل عنوان کرد هاي پخش را می سازمان

اصـلی مالکیـت    هـاي هطور زیرکانه مقررات مهم معاهـد  هب این موافقتنامهدر  -1

هـاي عضـو    بنـابراین کشـور  . اسـت شـده  گنجانـده   بـرن پـاریس و  فکري از جمله 

م بـه اجـراي   در نیامده باشند ملز نیز ها هحتی اگر به عضویت این معاهد م.م.ح.ت.م

رم چنین الزامـی را قـرار نـداده     درمورد ف.م.ح.ت.م .شوندها می برخی مقررات آن

 ف.م.ح.ت.مدرصورتی که کشورهاي عضـو   ف.م.ح.ت.م 1 ي ماده 3ولی مطابق بند 

ي رم را نیز پذیرفته باشند معیارهاي حمایت همان معیارهـاي منـدرج در رم   معاهده

ر نموده که مطـابق  نیز شرط حفاظتی را مقر ف.م.ح.ت.م 2 ي ماده 2بند . خواهد بود

برابر یکـدیگر دارنـد    م دري رطبق معاهده نامه به تعهداتی که اعضاآن، این موافقت

 .کنداي وارد نمیلطمه

سازمان هاي پخـش رادیـویی از حـق منـع      ف.م.ح.ت.م 14 ماده 3بند طبق  -2

نسـخه   تثبیـت،  :ها انجام شوند برخوردارند نآاعمال زیر در صورتی که بدون اجازه 

ها از طریق وسایل بی سـیم و   نآپخش مجدد پخش هاي رادیویی  برداري از تثبیت،

حقـوق  ر صورت عدم اعطاي این د. اه نآهاي تلویزیونی نیز پخش عمومی و پخش

حق ممانعت از اعمال فـوق بـا    هاي پخش رادیویی از سوي کشور عضو،به سازمان

ثار مورد پخش آادبی هنري رعایت مقررات کنوانسیون برن به صاحبان حق مالکیت 

یعنی اگر در کشوري حقوق مجاور وضـع نشـده ولـی حـق مولـف       .دگیرتعلق می
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معاهده بـرن مـانع از پخـش     وبه استناد حقوق مولف  توانند وجود دارد مولفان می

تـا   و ملحق شود ف.م.ح.ت.بنابراین حتی اگر ایران به م .ثارشان شوندآ بدون اجازه

در قـوانین داخلـی   طـور صـریح و خـاص     هبهاي پخش را  زمانی که حقوق سازمان

دیگر اعضـاي موافقـت    هاي پخش، ملزم به اعطاي حقوق سازماناست وضع نکرده

 1و تبصـره   ترجمه و تکثیر کتب و نشـریات و آثـار صـوتی    قانون 3نامه برابر ماده 

ست و چنانچه برابـر  قانون تجارت الکترونیک و حقوق مقرر در موافقتنامه ا 62ماده 

ل به حقوق سازمان هاي پخش نباشد مولفان و دارندگان حقوق آثـار  قوانین ملی قای

مـانع از اعمـال    )صورت الحاق به بـرن  در( توانند با رعایت معاهده برن خارجی می

 ایـن بنـد راهکـاري را در    به هر حـال  .ف شوند.م.ح.ت.م 14  ماده 3مذکور در بند 

  .داده است ارایهاند  مورد کشورهایی که هنوز حقوق مرتبط را وضع نکرده

طبـق ایـن   . ف.م.ح.ت.م 3ماده  1ی مندرج در بند مندي از اصل رفتار مل بهره -3

اجراي اصل رفتار ملی فقط در مـورد حقـوق   هاي پخش تعهد به  بند، درباره سازمان

هـایی کـه از حـق شـرط      نامه اجرا خواهد شـد و کشـور  افقت بینی شده در مو پیش

رسـانی بـه عمـوم در     العطـ حـق ا  رم درباره عـدم اعطـا   16 ي ماده 1مندرج در بند 

ت حقـوق  هاي مرتبط با تجار کنند باید به شوراي جنبه هاي عمومی استفاده می مکان

  .دهند  فکري اطالعمالکیت 

در بنـد ج ایـن   : ف.م.ح.ت.م 4 ي مـاده طبـق  الوداد  هاعمال اصل دولت کامل -4

هاي  الوداد در خصوص حقوق سازمان هها اصل دولت کامل ماده مقرر شده که کشور

. تریپس مقرر شده باشد اجرا خواهند کرد ينامه پخش را تا حدودي که در موافقت 

تـر از   اي امتیـازات یـا حقـوقی بـیش     نامه ایران طبق توافق عنوان مثال  بنابراین اگر به

هاي پخش مقرر شده، به کشور دیگر عضو تریپس در  چه در تریپس براي سازمان آن

قیـد و شـرط همـان     بـی  الوداد یعنی اعطاهنظر گیرد ملزم به اجراي اصل دولت کامل

 .خواهد بودنهاي عضو تریپس  اي پخش سایر کشوره امتیازات و حقوق به سازمان

سـال   20مدت حمایت اعطایی حداقل . ف.م.ح.ت.م 14 ي ماده 5بند مطابق  -5

 .گردد می محاسبهاز پایان سالی که پخش انجام شده 
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هـا و اسـتثنائات و شـروط در     امکان اعمال محـدودیت  14 ي ماده 6طبق بند  -6

 .ي رم اجازه داده استهاي پخش در حدي که معاهده مورد حمایت از سازمان

 سـوم  قسـمت کـه در   نقـض حـق   هـاي  منـدي از ضـمانت اجـرا    امکان بهره -7

 .بینی شده است پیش ف.م.ح.ت.م

 5قســمت  منــدي از مقــررات مربــوط بــه حــل اختالفــات منــدرج در بهــره -8

 .ي عضوها میان کشور ف.م.ح.ت.م

در انتخاب روش مناسب با عرف و  اعضا ف.م.ح.ت.م 1 ي ماده 1مطابق بند  -9

 ف.م.ح.ت.م. باشـند  آزاد مـی  ي نامـه  نظام حقوقی خود براي اجراي مقررات موافقت

تواننـد در قـوانین   حمایت است و بنـابراین کشـورها مـی    هايي حداقلتعیین کننده

ت حمایـت  مد چه در آن معین شده، خواه در اعطايتر از آن  خود حمایتی گسترده

 .نظر گیرند تر، در تر و گسترده حقوق بیش خواه در اعطايتر و طوالنی

  

  يریگ نتیجه

اي کـه در انتشـار و پخـش آثـار      هاي پخش رادیویی به دلیل نقش عمده سازمان

کننـد و بـا توجـه بـه      العـات و دانـش میـان جوامـع ایفـا مـی      لفان و تـرویج اط وم

گوناگونی کـه صـرف   هاي کالن و نیروهاي انسانی و فنی و تجهیزات  گذاري سرمایه

سرقت سـیگنال و  جمله  ی ازي حیات، در مقابل اقداماتسیس و ادامهاکنند براي تمی

ها می گردد نیـاز  هایشان که موجب ورود زیان به آني بدون اجازه از برنامهاستفاده

  .مبرمی به حمایت قانونی دارند

هـاي پخـش    ي حقـوق سـازمان  تحوالت دنیاي فنـاوري سـبب نقـض گسـترده    

ویـژه تحـول    بـه . در سطح جهان شده اسـت   سیگنالرادیویی و تلویزیونی و سرقت 

هـا را افـزایش داده و امکـان نقـض و      ها از آنالوگ به دیجیتال ایـن سـرقت   سیگنال

هـاي پخـش    نقض حقوق سـازمان . ها را فراهم نموده است دسترسی غیرمجاز به آن

سیم یا کابلی غیر مجاز  بیهاي پخش  ممکن است در محیط حقیقی و توسط سازمان

 .کننده انجام گردد هاي پخش و یا در محیط اینترنتی و توسط سایت
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حقوق سازمان صدا و سیما و حق پدیدآورندگان آثار ازجملـه  اري در موارد بسی

الزم است بنابراین . شوددر پخش فرامرزي نقض می...وسیقی وها، م ها و سریال فیلم

اخیـرا پـیش   که ( ي پخشهاسازمان ت حمایت ازدر جه مقرراتی جامع ضمن وضع

راجع به حقـوق   هايت ایران در معاهدهعضویهمچنین و  )نویس جامعی تهیه شده

هـاي رادیـو   نقض حقوق مربوط به برنامهجلوگیري از  امکان لف و حقوق مرتبطوم

   .درا فراهم آورو تلویزیون ایران 

 کـه غالبـا   اروپایی به دلیـل ایـن  هاي  هاي پیشرفته از جمله آمریکا و کشور کشور

تـر در   هـاي وسـیع   باشند خواستار حمایـت  ها می ي برنامه کننده عرضه کننده و تولید

 جملـه  از ايحـال توسـعه   هاي در کشور ،در مقابل. باشند میف .م.ج.سنویس  پیش

 گسـترش باشـند،   هـا مـی   ي برنامـه کننـده  مصرف غالباو ایران که  ، شیلیهند، برزیل

هـاي پخـش رادیـویی و تلویزیـونی را      قلمرو حمایت و حقوق اعطایی بـه سـازمان  

خـود  انتشار اطالعات در سطح جهان و خطري بـراي منـافع ملـی     سر راه مانعی بر

سـیم و   هاي پخش بـی  دانند و لذا خواهان محدود شدن قلمرو حمایت به سازمان می

هاي  حمایت از سازمان .باشند میهاي کافی با رعایت استثناهاي پخش کابلی  سازمان

پخش نباید مانع دسترسی عمومی بر اطالعات و دانش شـود و جلـوي جریـان آزاد    

هـاي پخـش    سـازمان  محـدود شـدن حقـوق   . ویژه در اینترنت بگیرد اطالعات را به

 بسـیار  هـاي در حـال توسـعه    رادیویی و تلویزیونی به موارد ضروري بـراي کشـور  

هـاي   هـاي اساسـی سـازمان    نگرانـی  و  ل عمدهیبه مسانویس باید  پیش. دارداهمیت 

عنـوان نمونـه از    بـه . ي رم قـرار گرفتـه بپـردازد   معاهـده شـمول  پخش که خارج از 

هـاي   سـازمان  الزمعمـل آورد و مطالبـات غیـر    به هاي پخش کابلی حمایت سازمان

تواند مانعی بر سـر   چرا که وارد کردن این قبیل موضوعات می. کنار گذارد راپخش 

راه گسترش و ترویج دانش و آگاهی بوده و در تعارض با اصل در دسـترس بـودن   

بنـابراین  . اطالعات براي همگان از طریق رسانه جمعی تلویزیون و رادیو قرار گیرد

ي رم تعیـین  چـه معاهـده   ر از آنت براي در نظر گرفتن حقوقی بیششود که  تاکید می

  .مورد بررسی قرار گیرد طور دقیق بهنموده باید لزوم و ضرورت آن 
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  :ها پی نوشت

المللی براي  ، کنوانسیون بین)1961( ترجمه کنوانسیون رم: رجوع شود به -1

ازمان حمایت از هنرمندان مجري یا اجراکنندگان، تولیدکنندگان حامل صوتی و س

، علیرضا محمدزاده وادقانی، )رم 1961اکتبر  26مصوب (هاي پخش رادیویی 

حقوق تطبیقی  ي سهه حقوق تطبیقی، موسحسن صادقی، مجلحسن محسنی و م

  .1385پاییز و زمستان  ي ، دو فصلنامه2جدید، شماره  ي دانشگاه تهران، دوره

 International Telecommunication)المللی مخابرات بین ي اتحادیه -2

Union) 1865هاي تخصصی سازمان ملل متحد در سال  عنوان یکی از آژانس به 

منظور ارتقاي  این اتحادیه به. باشد یس مییاکنون در ژنو سوتاسیس شد و مقر آن هم

 .برد تاسیس شدرهاي ارتباطات دو زمینه ي المللی در کلیه هاي بین سطح همکاري

  .باشد میایران عضو این اتحادیه 

 Asia Pacific)رادیویی و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه ي اتحادیه -3

Broadcasting Union) هدف  سازمانی تخصصی و غیرانتفاعی است که با

اي فنی و  هاي برنامه رایزنی درحوزه هاي مشترك و همکاري هماهنگی فعالیت

 - ي آسیاهاي منطقه رادیو وتلویزیون ي توسعه در جهت تقویت و... و آموزشی

به تصویب رسید و مقر آن در کواالالمپور  1963در سال . کند اقیانوسیه فعالیت می

  .ایران عضو این اتحادیه است. باشد می

(WPPT) 4- WIPO Performances and Phonograms Treaty  
هاي صوتی سازمان جهانی مالکیت  معاهده اجراها و حامل«:رجوع شود به -5

عطیه قایمی، مروارید فیض و دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی و  ي ه، ترجم»فکري

 .1393، ، نشر میزانالملل مولف و مجاور حقوق بینگفتاري در ، فرنوش عدل امینی

هاي صوتی سازمان جهانی مالکیت  معاهده اجراها و حامل«:رجوع شود به -5

عطیه قایمی، مروارید فیض و دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی و  ي ه، ترجم»فکري

 .1393، ، نشر میزانالملل مولف و مجاور حقوق بینگفتاري در ، فرنوش عدل امینی

 Draft Non-paper on the WIPO Treatyنویس  رجوع شود به متن پیش -6

on the Protection of Broadcasting Organizations, Draft1.0, March 
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8, 2007. Available on: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=77333. 

هـاي فنـی سـیگنال     ، سیگنالی است که از طریق تغییر ویژگـی »سیگنال اشتقاقی« -7

اي انجـام شـده یـا نشـده      دست آید، خواه یک یا چند تثبیـت واسـطه   همنتشر شده ب

محمـدزاده وادقـانی، علیرضـا و    : ف سیگنال اشـتقاقی در تعری ، رجوع شود به.باشد

ارسـال شـده    ي هاي حامل برنامهمعاهده توزیع سیگنال« ،)1389( یشفایشیوا حکیم

، 40 ي دانشکده حقوق و علوم سیاسـی، دوره  ي حقوق مجله ي ، فصلنامه»از ماهواره

  .367 ي ، صفحه1 ي شماره

  

  منابع و مآخذ

  فارسی عبانم -الف

ــادقی، . 1 ــنی ص ــن محس ــن و حس ــوق  « ،)1383( محس ــا حق ــرتبط ب ــوق م حق

و  39 هاي پژوهش و سنجش، شماره ي ، فصلنامه»پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري

  .192الی  159، صفحات 40

حمیدرضـا ملـک    ي ، ترجمـه حقـوق رسـانه  ، )1386( کري، پیتر و جو ساندرز. 2

  .نشر میزان: محمدي، چاپ اول، تهران

ترجمـه و  ، لف و حقوق مجاور در جهانوول بنیادین حقوق ماص ،کلمبه، کلود. 3

  .1390، نشر میزان، دومعلیرضا محمدزاده وادقانی، چاپ : توضیح

فرهنــگ تشــریحی ، )1380( کورهیــل، مــک، نیــل اســکلیتر و جــان مــارتوس . 4

پیک : چاپ اول، تهران سعید صمدي، نسترن عدلی رانکوهی، ي ، ترجمهالکترونیک

  .علوم

توزیـع   ي معاهـده «، )1389( یشـفای محمدزاده وادقانی، علیرضا و شـیوا حکـیم  . 5

 ي حقـوق مجلـه   ي ، فصـلنامه »هاي حامل برنامه ارسال شـده از مـاهواره  سیگنال

  .371الی  359 صفحات ،1 ي ، شماره40 ي دوره حقوق و علوم سیاسی، ي دانشکده

 کنوانسـیون رم «صـادقی،  محمدزاده وادقانی، علیرضا و حسن محسنی و محسن . 6

، المللی براي حمایت از هنرمندان مجري یا اجراکنندگان کنوانسیون بین): 1961(
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اکتبـر   26مصـوب  (ی هاي پخش رادیـوی تولیدکنندگان حامل صوتی و سازمان

 ي سه حقوق تطبیقی دانشگاه تهـران، دوره وسحقوق تطبیقی، م ي ه، مجل»)رم 1961

  .1385پاییز و زمستان  ي ، دو فصلنامه2 ي جدید، شماره

 محمدزاده وادقانی، علیرضا و عطیه قایمی، مروارید فیض و فرنوش عدل امینی،. 7

، »هاي صوتی سازمان جهانی مالکیت فکـري  اجراها و حامل ي معاهده« ي ترجمه

  .1393الملل مولف و مجاور، نشر میزان،  گفتاري در حقوق بین

، نشر دادگسـتر، چـاپ اول،   قوق مولفقراردادهاي ح، )1386( محمدي، پژمان. 8

  .1386زمستان 
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