The Rights of Broadcasting Organizations in International
Conventions and Iran’s Law
Mahmud Sadeqi
Zahra Omid
Abstract
The broadcasting organizations owing to their role in the ground of providing
the public accessibility to these works and controlling their repetition has
been supported by law. In this research, by utilizing the descriptive analytical
method, we are following the belonged rights, probable exceptions to these
rights, and their remedies; moreover, in the ground of municipal law, we
deal with the prospect of Iran’s law in this issue and the adaption of acts
with international deeds. In the interest of obtained results, the broadcasting
organizations, todays merely have the right of issuance of authority or
prevention of repetition, stabilization or, in rare situations, spreading the
recorded versions, and informing with all types of sending programs. In
our country, the draft of the bill of the comprehensive act of supporting the
literary and artistic ownership rights and related rights has codified on the
basis of sample act, WIPO, on which it is expected that the supporting level
of these organizations increases to the criteria of World Intellectual Property
Organization.
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چکيده
ســازمانهای پخــش صــدا و تصویــر ،بــه دلیــل نقشــی کــه در زمینــه ايجــاد دسترســي
عموم ــي بــه اينگونــه آثــار و کنت ــرل پخــش مجــدد آنهــا دارنــد ،م ــورد حمایــت قانونگــذاران
ق ـرار گرفتهانــد .در ايــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیف ــی  -تحلیل ــی ،بــه دنب ــال بررس ــي
حق ــوق تعلــق يافتــه بــه ایــن ســازمانها ،اســتثنائات احتمال ــي وارد ب ــر ايــن حق ــوق و ضمانــت
اج ـراي آن هس ــتيم و در زمينــه حق ــوق داخل ــي ني ــز بــه چش ـمانداز حق ــوق اي ـران در موضــوع
مــورد بحــث و ميــزان انطبــاق ق وانيــن بــا اســناد بيــن المللــي مــي پردازيــم .بــر اســاس
نتايــج بــه دســت آمــده ،ســازمان هــاي پخــش صــدا و تصويــر ،در حــال حاضــر تنهــا از
حــق اعطــاي مج ــوز يــا منــع از انجــام پخــش مجــدد ،تثبي ــت و م ـوارد خاصــي از تکثي ــر
نســخههاي ضبــط شــده و مخابــره بــا عمــوم ب رنامههــاي ارســالي بهرهمنــد هســتند .در
كشــور مــا ،پي شنوي ــس اليحــه قانــون جامــع حمايــت از حق ــوق مالکي ــت ادب ــي و هن ــري و
حق ــوق م رتب ــط ب ــر اســاس قانــون نمونــه وايپ ــو تدويــن يافتــه اســت ،کــه بــا توجــه بــه آن،
انتظــار م ـيرود کــه ســطح حمايــت از ايــن ســازمانها بــه آن چــه مــدّ نظ ــر ســازمان جهان ــي
مالکي ــت فک ــري م ــي باشــد ،ارتقــاء یابــد.
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مقدمه
حمايــت از حق ــوق مالكي تهــاي معنــوي و ســازمانهاي م رتب ــط بــا آن هم ـواره از

مهمت ريــن مســائل بي نالمللــي و داخلــي پديدآورنــدگان و نهادهــاي حاكميتــي بــوده
اســت .ايــن ام ــر بويــژه در ســالهاي اخي ــر و بــا پيش ــرفت و گس ــترش ســطح پوشــش

رســانههاي ملــي و ف راملــي اهميــت روزافــزون يافتــه اســت .ايــن مقالــه بــه شــكل

خــاص بــه ســازمانهاي پخــش رادیــو تلویزی ونــی و مســائل حقوقــي م رتبــط بــا آن
در عرصــه م وافقتنامههــا و اســناد بي نالمللــي و م وازيــن حقــوق داخلــي كشــورمان

م يپــردازد.

گفتنــي اســت در حمایــت از ســازمانهاي پخــش رادیــو تلویزی ونــی ،آنچــه مهــم

اســت ،فعــل انتشــار ب رنامههــا اســت و بــه محت ـوای ب رنامــه اهمیت ــی داده نم یشــود.

در حقیقــت ،ایــن وظیفــه ســاتع کــردن ب رنامــه اســت کــه ســازمانهای دادهپ راکنــی
را محــق م یســازد تــا از حقــوق قانونــی برخــوردار شــوند و در همیــن راســتا،
کنوانس ــیون رم در زمینــه حمایــت از حق ــوق ایــن ســازمانها و دیگ ــر فعــاالن حیطــه

«حقــوق م رتبــط» شــکل گرفــت.

بــا توجــه بــه نی ــاز روزافــزون بــه حمایــت از ایــن ســازمانها ،کمیتــه دائم ــی «حــق

مؤلــف و حق ــوق م رتب ــط» ســازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری از ســال  ۱۹۹۷تــا کنــون

بــه دنبــال انعقــاد معاهــدهای در حمایــت از ســازمانهای پخــش تلویزی ونــی ،کابلــی

و اینت رنتــی م یباشــد .تــا ســال  ۲۰۰۳ایــن کمیتــه بــه دنبــال تصویــب معاهــدهای
ب ــود کــه موضــوع اصل ــی آن را س ــرقت س ــیگنالها تشــکیل م ـیداد ول ــی از ایــن ســال

بــه بعــد ،رویک ــرد ایــن کمیتــه تغیی ــر ک ــرد و بــه دنب ــال ایجــاد یــک حــق مالکی ــت
فک ــری جدیــد ،مثــل حــق انتشــار س ــیگنالها م یباشــد کــه بس ــیاری از ســازمانهای

غیردولت ــی و نماینــدگان صنایــع فنــاوری اطالعــات و صاحب ــان حــق م ولــف مخالــف

اعطــای ایــن حق ــوق بــه کس ــانی هس ــتند کــه هی ــچ تالش ــی ب ـرای ایجــاد محت ـوای
آثــار نداشــته انــد و تنهــا وظیفهشــان ب رنامهریــزی ب ـرای انتشــار آثــار دیگ ـران و نش ــر
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آن اســت .در هميــن زمينــه مســئله و ســوال اصلــي ايــن نوشــتار شــامل چيســتي
حقــوق متصــور بــر عملكــرد ســازمانهاي پخــش رادیــو تلویزی ونــی در اســناد مهــم

بي نالملل ــي و بررس ــي تطبيق ــي آن بــا م ولفــه هــاي حق ــوق داخل ــي اي ـران اســت كــه

بــه ف راخ ــور بــا مس ــائل فرع ــي از جملــه بررس ــي كاســت يهاي قانون ــي نظــام حقوق ــي
كشــورمان در ايــن زمينــه همــراه م يشــود.

در ایــن پژوهــش ،از میــان انــواع مختلــف پخــش ب رنامههــا و ارســال ســیگنالها،

تنهــا بــه بررســی حقــوق ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی کــه امــواج خــود را

از ط ریــق «ج ــو» ب ـرای گی رندههــای خانگ ــی ارســال م یکننــد پرداختــه خ واهــد شــد.
عمــده نظ ــر قابــل ارائــه در پاســخ بــه س ـواالت شــامل اســتفاده از روش توصیف ــی –

تحلیلــی در بررســي حقــوق تعلــق يافتــه بــه ایــن ســازمانها ،اســتثنائات احتمالــي

وارد بــر ايــن حقــوق و ضمانــت اجــراي آن م يباشــد و در زمينــه حقــوق داخلــي

ني ــز بــه چش ـمانداز حق ــوق اي ـران در موضــوع م ــورد بحــث و مي ـزان انطب ــاق ق واني ــن
بــا اســناد بي نالمللــي م يپردازيــم.
 .1دادهپراکنی و انواع آن
 .۱-۱تعریف دادهپراکنی
ب ـرای لفــظ دادهپ راکن ــی در ق وانی ــن و اســناد م رتب ــط بــا ســازمانهای پخــش رادی ــو

تلویزی ون ــی تعاریــف متفاوت ــی ذک ــر شــده اســت.

ب ــر اســاس تع ریــف مــاده  ۳معاهــده رم از واژه دادهپ راکن ــی ،دادهپ راکن ــی بــه معنــای

ارســال صداهــا یــا ترکیب ــی از صداهــا و تصاوی ــر بــا اســتفاده از ابـزار ب یس ــیم ب ـرای
دریافــت ســیگنالها از جانــب عمــوم م یباشــد.

بنــد  fمــاده  ۲معاهــده اج راهــا و آثــار صوت ــی ســازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری به

ط ــور مفصــل بــه تع ریــف پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی پرداختــه اســت و مق ــرر ک ــرده کــه
م ـوارد ذیــل مشــمول عن ـوان پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی ق ـرار م یگی رنــد:
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«-انتقــال اص ـوات یــا تصاوی ــر یــا ترکی ــب ایــن دو یــا بازنمای یهــای م رب ــوط بــه

آنهــا بــا اســتفاده از وســایل ب یس ــیم ب ـرای دریافــت عموم ــی.

-انتقــال ســیگنالهای رمزنــگاری شــده در جایــی کــه وســایل رمزگشــایی

توســط ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی یــا بــا رضایــت آنهــا ب ـرای عمــوم
ف راهــم شــده باشــد.

-انتقــال اص ـوات یــا تصاوی ــر یــا ترکی ــب ایــن دو یــا بازنمای یهــای م رب ــوط بــه

آنهــا بــا اســتفاده از ماه وارههــا»

در بخــش ادب ــي و هن ــري قانــون مالکي ــت فک ــري ف رانس ــه آمــده اســت« :ارائــه

عاليــم ،ســيگنالها ،نوشــتهها ،تصاويــر ،صداهــا يــا پيامهــا بــه عمــوم يــا

گروههايــي از مــردم ،صــرف نظــر از ماهيــت آنهــا ،از طريــق ابزارهــاي ارتباطــي
بــه ش ــرط اينکــه جنب ــه ارتباطــات خصوص ــي نداشــته باشــد يــک ارتب ــاط صوت ــي-

تصويــري شــناخته م يشــود»( .مــاده )۲۱۶-۱

ب ــر اســاس ایــن تعريــف ،ه ــر ســازماني کــه داراي فعالي تهــاي ارتباط ــي غی ــر

خصوص ــی و خطــاب بــه عمــوم باشــد ،در مق ولــه حقوق ــي ســازمانهاي ارتباط ــی

صوتــي -تصويــري قــرار م يگيــرد .در نتيجــه ،کانالهــاي راديــو تلويزي ونــي،
پخشهــای کابلــی و همچنيــن خدمــات ارتباطــي رايانــهاي يــا اينت رنتــي نيــز از

جملــه وســايل ارتباطــي شــمرده م يشــوند( .زرکالم ،۱۳۸۷ ،ص )۲۲۴

در حق ــوق ای ـران ،ب ــر اســاس بنــد  ۲۴مــاده  ۱پی شنوی ــس الیحــه قانــون جامــع

حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و حقــوق مرتبــط ،پخــش رادیــو

تلویزی ون ــی یعن ــی :مخاب ــره اص ـوات یــا تصاوی ــر بــا دســتگاه ارتباط ــی ب یس ــیم یــا
بــا س ــیم بــه منظ ــور دریافــت آن توســط عمــوم ،ازجملــه پخــش از ماه ـواره.
 .1-2انواع دادهپراکنی
دادهپ راکنی به دو روش اصلی صورت م یپذیرد:
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 .۱-۲-۱ارسال رادیو تلویزیونی امواج
ایــن روش ،روش ــی اســت کــه اکث ریــت اف ـراد یــک جامعــه س ــیگنالهای ارســالی از

جانــب ســازمان پخــش را از ایــن ط ریــق دریافــت م یکننــد .س ــيگنالهای الکتروني ــک

بــه وس ــیله کابــل از ایس ــتگاه تلویزی ون ــی بــه ایس ــتگاه پخــش فرســتاده م یش ـوند .در
ایس ــتگاه پخــش ،س ــيگنالها بــا م ــوج رادی وی ــی ترکي ــب م یش ـوند و از ط ریــق ج ــو بــه

خــارج فرســتاده م یش ـوند و در نهایــت ،آنتنهــای متصــل بــه دســتگاههای تلویزی ون ــی
در منــازل مــردم ایــن ســيگنالها را دریافــت م یکننــد .مــوج رادی ویــی همــان امــواج

الكترومغناطیســی اســت كــه بــا اســتفاده از آن ،عالئــم فی زیكــی را در ابعــاد وســیعی
منتقــل م یكننــد .در فرســتندهها دو نوسانســاز وجــود دارد کــه دو مــوج رادی ویــی
متفــاوت تولیــد م یکننــد .یکــی از ایــن موجهــا وظیفــه حمــل اطالعــات تصویــر را

بــر عهــده دارد و دیگــری بــرای حمــل اطالعــات صــدا م یباشــد .دو مــوج رادی ویــی

بــه دو ترکي ــب کننــده م یرونــد کــه در آنجــا بــا مدوالتــور ترکي ــب م یش ـوند .ام ـواج
رادی وی ــی ترکي ــب شــده پ ــس از تق ویــت بــه هم ـراه ه ــم بــه آنتنهــای فرســتنده انتقــال
م ییابنــد( .ش ــبکه مل ــی مــدارس ای ـران ،ســایت اینت رنت ــی دانشــنامه رشــد)
 .1-2-2ارسال ماهوارهای امواج
روش دیگ ــری کــه ب ـرای ارســال س ــیگنالهای حــاوی ب رنامــه وج ــود دارد اســتفاده از

ماه وارههــای تلویزی ونــی م یباشــد .بهت ریــن روش بــرای پخــش ب رنامــه از فاصلههــای

بســيار زیــاد اســتفاده از ماه وارههــا اســت .اتحاديــه اروپــا در دســتورالعمل شــماره
 EEC/83/93بيــان م يکنــد کــه منظــور از ماهــواره هــر عمليــات فضايــي بــر روي

باندهــاي فرکانس ــي م يباشــد کــه ب ــر اســاس قانــون مخاب ـرات ،ب ـراي ارســال س ــيگنالها
درنظ ــر گرفتــه شــدهاند تــا توســط م ــردم دريافــت ش ـوند( .بنــد  ۱مــاده )۱

ماهــواره هــای تلویزی ونــی روی خــط اســتوا در ارتفــاع  ۳۵۷۸۶کيلومتــری بــه دور

زميــن م یچرخنــد .ســيگنالهای تلویزی ونــی بــه وســيله یــک آنتــن بشــقابی بــزرگ

کــه ایســتگاه زمينــی ناميــده م یشــود بــه فضــا فرســتاده م یشــود .ماه وارههــا پــس

از دریافــت ســيگنالها آن را تق ویــت م یکننــد و بــه زميــن بــر م یگرداننــد .بــرای
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دریافــت س ــيگنالهای ماه ـواره ني ــاز بــه آنتــن بشــقابی کوچک ــی اســت کــه دقيق ـ ًا بــه
ســمت ماه ـواره در آســمان نشــانه روی شــده باشــد .آنتــن بشــقابی مثــل یــک عدس ــی،

ام ـواج روی گي رنــدهای کــه بــه تلویزی ــون متصــل اســت را متمرکــز م یکنــد و تصاوی ــر

بدیــن ت رتی ــب قابلی ــت پخــش م ییابنــد( .ش ــبکه مل ــی مــدارس ای ـران ،ســایت اینت رن ــی
دانشــنامه رشــد)

از تع ريــف ارائــه شــده از لغــت دادهپ راکن ــی در مــاده  ۳کنوانس ــيون رم کــه داده پ راکن ــی

را ارســال صداهــا و تصاوی ــر بــا ابـزار ب ــی س ــیم ب ـرای عمــوم م یدانــد ،م یت ـوان چنی ــن
برداشــت ک ــرد کــه ايــن کنوانس ــيون ،پخــش ماه ـوارهاي س ــيگنالها را از تع ريــف خ ــود

مس ــتثني نس ــاخته اســت زي ـرا ايــن پخــش ني ــز بــا اســتفاده از اب ـزار ب يس ــيم و ب ـراي

دريافــت عموم ــي ص ــورت م يگي ــرد ()SCCR, 7TH Session, 202

 .۲حقوق سازمانهای پخش رادیو  -تلویزیونی در اسناد بینالمللی
موجود و قوانین ایران
 .2-1حقوق سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در اسناد بینالمللی
موجود
حقــوق ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی بــرای اولیــن بــار در کنوانســیون رم
مط ــرح شــد و ب ــر خــاف ســایر کنوانس ــیونها کــه متأث ــر از ق وانی ــن داخل ــی کشــورها
هس ــتند ،در زمــان تصویــب ایــن معاهــده در ســال  ۱۹۶۱می ــادی کمت ــر کشــوری دارای
قانون ــی در ایــن زمینــه ب ــود.
تع ریــف کنوانس ــیون رم از ســازمانهای پخــش تنهــا شــامل انتقــال ه وای ــی س ــیگنالها

م یشــود و در مــورد ســایر شــیوههای انتقــال ســیگنال صــدق نم یکنــد .بــر اســاس
تع ریــف ایــن کنوانس ــیون از دادهپ راکن ــی ،انتشــار س ــیگنال بایس ــتی ب ـرای عمــوم م ــردم
باشــد .لغــت «عمــوم م ــردم» نشــان م یدهــد کــه اگ رانتقــال ب ـرای ف ــرد خــاص یــا گ ــروه
خاص ــی صــورت گی ــرد ،نم یتوانــد تحــت عنـوان دادهپ راکن ــی ق رارگی ــرد .همچنی ــن لغــت
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ارســال متضمــن فاصل ـهای اســت می ــان مــکان مب ــداء کــه ب رنامــه را ارســال م یکنــد و

مـ�کان مقصـ�د یعن ـ�ی جای ـ�ی کـ�ه م ـ�ردم ب رنامـ�ه را دریافـ�ت م یکننـ�د SCCR,8th ses�( .
)sion, 2002

بــر اســاس کنوانســیون رم ،در صــورت وجــود یکــی از دو شــرط ذیــل ،کشــورهای
عضــو معاهــده بایســتی اصــل رفتــار ملــی را در ب رابــر ســازمانهای پخــش رادیــو
تلویزی ونــی اعمــال کننــد و از ســازمانهای دادهپ راکنــی حمایــت کننــد:
الــف) در صورتــی کــه مقــر اصلــی ســازمان پخــش رادیــو تلویزی ونــی در یکــی از
کشــورهای عضــو معاهــده باشــد؛ و
ب) در صورت ــی کــه ب رنامههــا از ط ریــق فرســتندهای ارســال شــده باشــند کــه در یک ــی
از کشــورهای متعاهد مس ــتقر اســت( .مــاده )۶
اصــل رفتــار مل ــی در اینجــا بــه ایــن معناســت کــه کشــور حمایــت کننــده بایس ــتی

بــه ســازمانهای پخــش تبعــه کشــورهای دیگــر عضــو معاهــده ،همــان حقوقــی را

اعطــا کنــد کــه بــه ســازمانهای پخش ــی اعطــا م یکنــد کــه مق ــر اصل ــی فعالیتشــان
در قلمــرو خــود آن کشــور باشــد یــا ب رنامههایشــان را از ط ریــق فرســتندهای ارســال

م یکننــد کــه ایــن فرســتنده در خــاک ایــن کش ــور جــای گرفتــه اســتGoldstein,( .
)2001, 39

 .2-1-1حقوق سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی
شناســایی حق ــوق ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی در کشــورهای مختلــف دنی ــا
بــه صــورت هــای مختلف ــی انجــام یافتــه و ق وانی ــن برخ ــی کشــورها همچ ــون انگلس ــتان،
قبــل از اتخــاذ کنوانســیون رم  ،۱۹۶۱حقوقــی را بــه ســازمانهای مذکــور اعطــا کــرده
بودنــد و از آنهــا ب ــر اســاس قانــون  ۱۹۵۶در قالــب کپ ــی رایــت حمایــت م یشــد .در
مقابــل در برخــی دیگــر از کشــورها از حقــوق ایــن ســازمانها تحــت عنــوان کپــی
رایــت حمایت ــی بــه عمــل نم یآیــد و بــه عن ـوان مثــال در ایــاالت متحــده هی ــچ قانــون
کپــی رایتــی در زمینــه انتقــاالت تلویزی ونــی وجــود نــدارد و ایــن ســازمانها از نوعــی
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حــق منحص ــر بــه ف ــرد تحــت قانــون ارتباطــات برخ ــوردار شــدهاند.
کنوانســیون رم کــه در زمینــه حمایــت از حقــوق مج ریــان ،تهیــه کننــدگان آوا
نگاشــتها و ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی م یباشــد ،حقــوق ســازمانهای
دادهپ راکنــی را ایــن گونــه بیــان م یکنــد:
«ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی از حــق اعطــای مج ـ ّوز یــا جلوگی ــری از انجــام
م ـوارد ذیــل برخوردارند:

 )۱پخــش مجــدد ب رنامههــای پخــش شــده کــه بــر اســاس بنــد  gمــاده  ۳ایــن
کنوانســیون بــه معنــای پخــش همزمــان ب رنامههــای پخــش شــده از جانــب یــک
ســازمان توســط ســازمان دیگــر م یباشــد.
 )۲ضبط ب رنامههای ارسالشده از جانب سازمان
 )۳تکثیــر :شــامل ضب طهایــی کــه بــدون داشــتن مجــوز از ب رنامههــای ارســالی
ســازمان صــورت گرفتــه اســت؛ و ضب طهــای صــورت گرفتــه ب ــر اســاس مق ــررات مــاده
( ۱۵مبحــث اســتثنائات) ایــن کنوانس ــیون بــه ش ــرطی کــه هــدف از تکثی ــر بــا آن چــه در
مــاده  ۱۵آمــده اســت متفــاوت باشــد.
 )۴مخابره با عموم ب رنامههای ارسالشده سازمان( .ماده )۱۳
ایــن کنوانســیون ،مــدت زمــان حمایــت از ســازمانهای پخــش تلویزی ونــی را یــک
دوره  ۲۰ســاله از زمــان ارســال ســیگنالهای ب رنامــه م یدانــد( .مــاده)۱۴
پ ــس از کنوانس ــیون رم ،حق ــوق ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی بــار دیگ ــر در
م وافقــت نامــه جنب ههــای تجــاری حق ــوق مالکی ــت فک ــری بی ــان شــد.
بنــد  ۳مــاده  ۱۴ایــن م وافقتنامــه بــه بیــان حقــوق ایــن ســازمانها پرداخــت و
همانم ـوارد مذک ــور در مــاده  ۱۳کنوانس ــیون رم را دوبــاره بی ــان ک ــرد بــا ایــن تفــاوت کــه
ایــن مــاده بی ــان م ـیدارد« :در صورت ــی کــه اعضــای ایــن توافقنامــه حق ــوق مذک ــور در
ایــن مــاده را بــه ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی اعطــا نکردنــد ،بــه صاحبــان
حــق مؤلــف کــه موضــوع ب رنامههــا آثــار آنهــا بــوده اســت ایــن امــکان را خ واهنــد
داد تــا طب ــق مق ــررات کنوانس ــیون ب ــرن  ۱۹۷۱از اعمــال مذک ــور در ایــن مــاده جلوگی ــری
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کننــد ».ایــن ام ــر بــه نح ــوی بــه معنــای اعطــای حمایت ــی دوجانب ــه بــه ب رنامههــای رادی ــو
تلویزی ونــی اســت کــه حمایــت اول بــه انتشــار ســیگنالها م یپــردازد و حمایــت دوم
بــه محت ـوای س ــیگنال ارســالی اشــاره دارد.
بنــد  ۵مــاده  ۱۴ایــن م وافقتنامــه ،مــدت حمایــت اعطایــی بــرای ایــن ســازمانها
را حداقــل تــا  ۲۰ســال از پایــان پخــش ب رنامــه م یدانــد کــه ایــن بنــد نی ــز منطب ــق ب ــر
مــاده  ۱۴کنوانســیون رم م یباشــد.
ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری ،در راســتای حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی
و هنــری ،پــس از ایــن م وافقتنامــه در قانــون نمونــه ســازمان وایپــو نیــز بــه بحــث
حقــوق ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی پرداختــه و همــان حقوقــی کــه در
کنوانس ــیون رم و م وافقتنامــه ت ریپ ــس درج شــده ب ــود را در مــاده  ۲۴ایــن قانــون بی ــان
م یکنــد و تنهــا تفاوت ــی کــه ایــن قانــون بــا دو متــن مذک ــور دارد ،در مــدت حمایــت
از ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی م یباشــد کــه ایــن قانــون مــدت  ۲۰ســاله
مذکــور در کنوانســیون رم و م وافقتنامــه ت ریپــس را بــه  ۵۰ســال افزایــش داده اســت.
(مــاده )۲۴
 .۲-۱-۲استثنائات حقوق سازمانهای پخش رادیو -تلویزیونی
در زمینــه محدودیتهــا و اســتثنائات م رب ــوط بــه حق ــوق ایــن ســازمانها ،مــاده ۱۵
کنوانس ــیون رم مق ــرر م ـیدارد کــه ه ــر یــک از کشــورهای عضــو بایس ــتی در ق وانی ــن
ملــی خــود مقرراتــی را در زمینــه اســتثنائات حقــوق بیــان کننــد کــه ایــن مقــررات
شــامل ایــن مــوارد م یگــردد:
الف .استفاده خصوصی؛
ب .استفاده از بخش مختصری از ب رنامه به جهت گزارش وقایع در حال اتفاق؛
ج .ضبــط موقــت یــک ب رنامــه توســط ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی بــه
وســیله تجهیــزات خــود و ارســال آن از جانــب ایــن ســازمان؛
د .استفاده صرف به منظور آموزش یا تحقیقات علمی.
در همیــن زمینــه م وافقتنامــه ت ریپــس در بنــد  ۶مــاده  ۱۴خــود بیــان مــیدارد
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کــه هــر عضــو بایســتی بــرای حقــوق اعطایــی مذکــور در ایــن مــاده اســتثنائات و
محدودیتهایــی را در آن حــد کــه کنوانســیون رم اجــازه م یدهــد مقــرر دارد.
قانــون نمونــه وایپ ــو نی ــز بــه بی ــان اســتثنائات حق ــوق اعطای ــی م یپ ــردازد و لحــن
خ ــود را نس ــبت بــه کنوانس ــیون رم تغیی ــر م یدهــد .ایــن قانــون  ۴م ــورد محدودیــت
را بی ــان م یکنــد کــه بــا آنچــه در کنوانس ــیون رم آمــده اســت متفــاوت م یباشــد .ایــن
م ـوارد عبارتنــد از:
« -اســتفاده از بخشهــای ک وتــاه ب ـرای گـزارش اتفاقــات بــه حــدی کــه ب ـرای رس ــیدن
بــه ایــن منظ ــور کافی باشــد؛
 تکثیر در صورتی که تنها به منظور تحقیقات علمی باشد؛ -تکثیر در صورتی که تنها به منظور آموزشهای رو در رو باشد؛ و

 م ـواردی کــه ب ــر اســاس قس ــمت  Iایــن قانــون (مبحــث اشــتثنائات) م یت ـوان ازاث ــر بــدون اجــازه صاحــب آن اســتفاده ک ــرد( .مــاده)۲۵
 .2-1-3ضمانت اجرای حقوق سازمانهای پخش رادیو -تلویزیونی
پ ــس از بی ــان م ـوارد اســتثناء در مــاده  ۱۵کنوانس ــیون رم ،ایــن کنوانس ــیون در مــاده ۲۶
خ ــود بــه بحــث ضمانــت اج راهــا پرداختــه اســت و در دو بنــد ایــن بحــث را بــه پایــان
م یرســاند :ب ــر اســاس ایــن کنوانس ــیون:
الــف .ه ــر دولــت عضــو ایــن وظیفــه را متقبّ ــل م یشــود کــه بــا توجــه بــه قانــون
اساس ــی خ ــود معیارهــای الزم ب ـرای ضمانــت اج ـرای ایــن معاهــده را در ق وانی ــن خ ــود
درج ســازد.
ب .ه ــر دولــت عضــو بایس ــتی در زمــان تودیــع اســناد تصویــب ایــن معاهــده (قب ــول
یــا الحــاق) ب ــر اســاس ق وانی ــن خ ــود دارای ش ـرایطی باشــد کــه بتوانــد بــه ش ــروط ایــن
معاهــده جامــه عمــل بپوشــاند.
ب ــر خــاف کنوانس ــیون رم کــه بحــث ضمانــت اج ـرا را در یــک مــاده و آن ه ــم در

دو بنــد بی ــان ک ــرده اســت ،م وافقتنامــه ت ریپ ــس قس ــمت  IIIخ ــود را بــه ایــن بحــث
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اختصــاص داده اســت کــه شــامل  ۲۱مــاده م یگ ــردد.
کشــورهای عضــو ایــن م وافقتنامــه بایس ــتی تضمی ــن کننــد کــه مق ــررات مذک ــور در
ایــن م وافقتنامــه را اعمــال م یکننــد .رویههــا اج رای ــی ،منصفانــه و عادالنــه م یباشــند
و نبایــد ب یدلیــل ،هزینــه آور و پیچیــده باشــند .همچنیــن تصمی مگیــری در مــورد
ماهیــت هــر دعــوا بایســتی کتبــی و مســتدل باشــد و بــدون تأخیــر بــه طرفیــن
دعــوا ارســال گــردد( .مــاده  )۴۱رویههــای اج رایــی بــرای تضمیــن اِعمــال مــواد ایــن
م وافقتنامــه شــامل ضمانــت اج راهــای مدنــی و اداری ،اقدامــات تأمینــی و موقــت،
ضمانــت اج راهــای گمرک ــی و رویــه هــای کیف ــری م یگ ــردد .ضمانــت اج راهــای مدن ــی
خ ــود شــامل صــدور دســتور موقــت ،حکــم بــه جب ـران خس ــارت و دیگ ــر م ـوارد خ واهــد
شــد.
در می ــان م ـوارد مذک ــور در ایــن قس ــمت از م وافقتنامــه ،ضمانــت اج راهــای گمرک ــی
درمــورد نقضکننــدگان حــق ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی کاربــردی نــدارد
زیــرا ب راســاس مــاده  ۵۱ایــن م وافقتنامــه ،موضــوع ضمانــت اج راهــای گمرکــی تنهــا
م یتوانــد عالمــت تجــاری جعــل شــده و یــا اث ــر ادب ــی و هن ــری س ــرقت شــده باشــد.
در قانــون نمونــه وایپ ــو در زمینــه حــق مؤلــف و حق ــوق م رتب ــط نی ــز ،بخــش ســوم
بــه بحــث ضمانــت اج راهــا پرداختــه اســت و ایــن رویههــا را بــه چهــار دســته :اقدامــات
احتیاطــی و موقــت ،رویههــای مدنــی ،رویههــای کیفــری و ضمانــت اج راهــای الزم در
زمینــه آالت فن ــی حمایــت و اطالعــات مدی ریــت حق ــوق تقس ــیم م یکنــد.
در زمینــه ضمانــت اج راهــای مدن ــی ،ایــن قانــون بی ــان م یکنــد کــه صاحــب حق ــی
کــه حقوقــش تضییــع شــده اســت مســتحق گرفتــن خســارت از نقضکننــده حــق
خ ــود ،بــه دلی ــل ض ــرری کــه بــه او وارد شــده اســت ،م یباشــد و همچنی ــن م یتوانــد
هزینههای ــی را کــه در نتیجــه نقــض ب ـرای مالــک حــق ایجــاد شــده اســت را مطالب ــه
کنــد از جملــه هزینههــای دادرســی( .مــاده)۲۷
در زمینــه ضمانــت اج راهــای کیف ــری نی ــز ایــن قانــون بی ــان م یکنــد کــه هرگونــه
نقــض در م ــورد حق ــوق م ــورد حمایــت ایــن قانــون ،اگ ــر عمــدا ً یــا درنتیجــه اهمــال ف ــرد
صــورت گی ــرد و ب ـرای اهــداف ســودج ویانه باشــد مس ــتحق مجــازات توقی ــف مــال یــا
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ج ریمــه نقــدی و یــا ه ــر دوی ایــن م ـوارد م یگ ــردد( .مــاده)۲۸

نهایتــ ًا در چهارمیــن قســمت ایــن بخــش از قانــون نمونــه وایپــو ایــن امــر بیــان
م یشــود کــه برخ ــی از اعمــال بایس ــتی غیرقانون ــی ف ــرض شـوند بــدون آن کــه بــه نی ــت
ف ــرد م رتکــب عمــل توجــه گ ــردد .طب ــق مــاده  ۲۹ایــن قانــون ایــن م ـوارد عبارتنــد از:
 تولی ــد یــا واردات ب ـرای ف ــروش یــا اجــاره ه ــر دســتگاه یــا وس ــیلهای کــه ب ـرایاز بی نبــردن ایمن یهــا و تدابیــر ســنجیده شــده بــرای محــدود کــردن امــکان نســخه
بــرداری از ب رنامــه ط راحــی شــده اســت یــا کیفیــت کپ یهــا را بــاال م یبــرد؛
 تولی ــد یــا واردات ب ـرای ف ــروش یــا اجــاره ه ــر دســتگاه یــا وس ــیلهای کــه مظنــون بهبــاال ب ــردن قــدرت اف ـرادی اســت کــه م یخ واهنــد ب رنامههــای ارســال شــده کدگــذاری
شــده را تماشــا کننــد در صورت ــی کــه ایــن ب رنامــه ب ـرای آنهــا پخــش نشــده اســت؛
 حــذف یــا تغیی ــر ه ــر یــک از اطالعــات مدی ریــت حق ــوق بــدون داشــتن مج ــوزو اختی ــار؛
 توزیــع ،واردات بــرای توزیــع ،پخــش رادیــو تلویزی ونــی ،مخابــره بــا عمــوم یــادر دســترس عمــوم قــرار دادن بــدون اجــازه آثــار و  ...ب رنامههــای پخــش شــده از
ســازمانهای پخــش صــدا و تصویــر بــا علــم بــه اینکــه اطالعــات مدی ریــت حقــوق
حــذف شــده یــا تغییــر یافتهانــد».
 .۲-۲حقوق سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در قوانین ایران و چشمانداز
آن
 .2-2-1حقوق سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در قوانین فعلی
در مقــام مقایســه اســناد مذکــور بــا ق وانیــن موجــود در ایــن زمینــه در کشــور مــا
بایس ــتی اذعــان ک ــرد کــه در حق ــوق کنون ــی ای ـران ایــن ســازمانها را تنهــا ب ــر اســاس
مــاده  ۳قانــون ترجمــه و تکثی ــر کتــب و نش ـریات و آثــار صوت ــی مصــوب ســال ۱۳۵۲
م یتــوان داری حــق نســخهبرداری ،ضبــط و تکثیــر ب رنامههــای پخششــده از جانــب
آنهــا دانس ــت .ایــن در حالیس ــت کــه قانــون نمونــه وایپ ــو همانگونــه کــه ذک ــر شــد در
زمینــه حــق مؤلــف و حق ــوق م رتب ــط ،مــاده  ۲۴خ ــود را بــه ایــن بحــث اختصــاص داده
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اســت و عــاوه ب ــر حــق ضب ــط و تکثی ــر ،ب ـرای ایــن ســازمانها حــق پخــش مجــدد
ب رنامههــا و همچنی ــن حــق مخاب ــره ایــن ب رنامههــا بــه عمــوم را قائــل شــده اســت.
آنچــه از نظ ــر مــاده  ۳قانــون  ۱۳۵۲اهمی ــت دارد ،تکثی ــر و ثب ــت یــا ضب ــط اث ــر صوتی
یــا اث ــر صوت ــی -تصوی ــری بــدون اجــازه تولیدکننــدگان آوا نگاش ـتها یــا ســازمانهای
رادی ــو تلویزی ون ــی بــه منظ ــور ف ــروش اســت .و اگ ــر ثب ــت یــا ضب ــط غیرمجــاز ب ـرای
مقاصــدی غی ــر از ف ــروش باشــد ،عمــل م رتکــب قابــل پیگی ــری نخ واهــد ب ــود( .زرکالم،
 ،۱۳۸۷ص )۲۳۶
 .۲-۲-۲پیشنویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و
حقوق مؤلف
ای ـران بــه تازگ ــی بــه دنب ــال تصویــب قانون ــی جدیــد در زمینــه حــق مؤلــف و حق ــوق
م رتبــط م یباشــد کــه پی شنویــس آن در ســال  ،۱۳۸۹در دبیرخانــه شــورای عالــی
اطالعرســانی بــه س رپرســتی س ــید حس ــن ش ــبیری تهی ــه گردیــده اســت.
الف .حقوق اعطایی به سازمان های داده پراکنی در پیش نویس

ب راســاس ایــن پی شنوی ــس« ،مرکــز پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی دارای حق ــوق انحصــاری
انجــام دادن یــا اجــازه انجــام دادن اعمــال زی ــر اســت:
 .۱پخش مجدد ب رنامه رادیو تلویزی ونی
 .۲ارسال عمومی ب رنامه رادیو تلویزی ونی
 ۳تثبیت ب رنامه رادیو تلویزی ونی
 .۴تکثیــر نســخه تثبیــت شــده ب رنامــه رادیــو تلویزی ونــی( .مــاده  ۱۰۹پی شنویــس
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و حقــوق مؤلــف)»
در تع ریــف ایــن حق ــوق در مــاده  ۱پی شنوی ــس آمــده اســت» :ارســال عموم ــی بــه
معنــای ارســال بــا س ــيم یــا ب یس ــیم تصاوی ــر ،اص ـوات یــا صــدا و تصوی ــر یــک اث ــر،
اب ـزار رســانه صوت ــی یــا ب رنامــه رادی ــو تلویزی ون ــی بــه ط ریق ــی اســت کــه تصوی ــر یــا
صــدای مذک ــور ،بــه وس ــیله اش ــیاء خاص ــی خــارج از محــدوده عــادی یــک خان ـواده و
نزدیــکان آنهــا در مــکان یــا مکانهای ــی کــه در فاصلــه زیــادی از مب ــدأ مخاب ــره ق ـرار
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گرفتهانــد ،قابــل دریافــت باشــد( »...بنــد )۱۹
تثبی ــت عب ــارت اســت از ضب ــط ام ـواج رادی وی ــی ،اصـوات ،تصاوی ــر یــا ترکیب ــی از آن
هــا یــا ضب ــط نمودهــای الکترونیک ــی در یــک اب ـزار رســانه محــدود بــه گون ـهای کــه
بتـوان آنهــا را خ وانــد ،احس ــاس نمــود ،تکثی ــر یــا ارســال نمــود یــا بــه شــکل دیگ ــر بــه
کار ب ــرد( .بنــد  )۲۶و همچنی ــن ،تکثی ــر عب ــارت اســت از تهی ــه یــک یــا چنــد نس ــخه از
کل یــا بخــش از اث ــر یــا ابـزار رســانه صوت ــی از راههای ــی همچ ــون چــاپ ،عکس ــبرداری،
فتوکپ ــی ،فیلمب ــرداری ،ذخی ــره ســازی الکترونیک ــی اع ــم از دائم ــی و موقــت و یــا بــه ه ــر
روش و شــکل دیگ ـر( .بنــد )۲۸
ایــن حق ــوق تنهــا بخش ــی از حقوق ــی اســت کــه در اســناد بی نالملل ــی موج ــود در
زمینــه مالکیــت فکــری ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی بیــان شــده اســت و
حقوق ــی از قبی ــل حــق توزیــع ،حــق مخاب ــره پ ــس از ضب ــط ،حــق در دســترس عمــوم
قــرار دادن ب رنامههــا و همچنیــن حــق حمایــت از ســیگنالهای پیــش از پخــش ،در
ایــن پی شنویــس مــورد اشــاره قــرار نگرفتهانــد.
ایــن پی شنویــس راه کنوانســیون رم و م وافقتنامــه ت ریپــس را پیمــوده و مــدت
حمایــت را بیســت ســال از پایــان ســالی م یدانــد کــه پخــش در آن صــورت گرفتــه
اســت و از ایــن نظ ــر نی ــز بــا قانــون نمونــه ســازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری مغای ــرت
دارد( .مــاده )۱۰
پی شنویــس الیحــه قانــون جامــع حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری
و حقــوق م رتبــط ایــران ،در مــاده  ۹۵خــود در بخــش ســوم کــه م ربــوط بــه حقــوق
م رتب ــط اســت بی ــان م ـیدارد کــه اســتثنائات مذک ــور در م ـواد م رتب ــط بــا حق ــوق مــادی
پدیدآورنــدگان در بخــش حــق مؤلــف ،در زمینــه حق ــوق م رتب ــط و از جملــه ســازمانهای
پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی ،بــا تغیی ـرات الزم قابــل اعمــال اســت.
ب .اســتثنائات حقــوق اعطایــی بــه ســازمانهای دادهپراکنــی در
پیشنو یــس
فصــل ســوم از بخــش دوم ایــن پی شنویــس بــه بیــان اســتثنائات م یپــردازد کــه
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آنچــه بــه مبحــث ســازمانهای رادی ــو تلویزی ون ــی م رتب ــط م ــی باشــد بــه ط ــور خالصــه
عبارتنــد از:
.۱تکثی ــر محــدود ب ـرای مقاصــد شــخصی توســط شــخص حقیق ــی و ب ـرای مقاصــد
غی رانتفاع ــی( .مــاده )۳۳
.۲اســتفاده از اث ــر ب ـرای مقاصــد غی رانتفاع ــی ،آموزش ــی و پژوهش ــی بــه می ـزان م ــورد
نی ــاز ،در حــدود متعــارف و در صــورت امــکان بــا درج نــام اث ــر و پدیدآورنــده ،البتــه در
میس ــر نباشــد( .مــاده )۳۵
جای ــی کــه گرفتــن اجــازه ّ

.۳تصوی رب ــرداری توســط کتابخانههــا و مؤسس ــات نگهــداری منابع ــی کــه بــه صــورت
غی رانتفاع ــی اداره م یش ـوند؛ بــا رعایــت ش ـرایط( .مــاده )۳۶
.۴تکثی ــر ،پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی و ســایر صــور ارســال عموم ــی اث ــر بــه منظ ــور
اطالعرســانی ،در جای ــی کــه دارنــده حــق ،ایــن حــق را ص ریحــا ب ـرای خ ــود محف ــوظ
اعــام نک ــرده باشــد و در صــورت امــکان بــا ذک ــر ماخــذ( .مــاده )۳۷
.۵پخــش و نمایــش اثــر دیگــران بــه طــور اتفاقــی و ضمنــی در ج ریــان پخــش
گــزارش صوتــی یــا تصویــری( .مــاده )۳۸
.۶تکثیر ب رای استفاده اشخاص ناتوان( .ماده )۴۰
.۷نقــل از اثرهای ــی کــه بــه صــورت مجــاز انتشــار یافتــه انــد و اســتناد بــه آن هــا ب رای
مقاصــد ادب ــی ،هن ــری ،آموزش ــی ،پژوهش ــی ،ت ربیت ــی و اطالعرســانی بــه منظ ــور ش ــرح،
نقــد و تق ریــظ در حــدود متعــارف و بــه می زان ــی کــه هــدف م ــورد نظ ــر را تأمی ــن کنــد.
(مــاده )۴۱
.۸نمایــش عموم ــی اصــل یــا نس ــخه اث ــر در صورت ــی کــه اوال نمایــش بــا اســتفاده
از دســتگاه دیگ ــری نظی ــر فیل ــم و اســاید صــورت نگرفتــه باشــد و ثانی ــا انتشــار یــا
واگــذاری اصــل یــا نس ــخه نمایــش داده شــده اث ــر توســط پدیدآورنــده یــا قائــم مقــام او
صــورت گرفتــه باشــد( .مــاده )۴۲
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ج .ضمانــت اجــرای حقــوق اعطایــی بــه ســازمانهای دادهپراکنــی در
پیشنویــس
ایــن پی شنوی ــس ،در بخــش چهــارم خ ــود ،م ـواد  ۱۱۱تــا  ۱۳۶را بــه بحــث ضمانــت
اج راهــا اختصــاص داده اســت و آنهــا را تحــت دو عنـوان -۱ :ضمانــت اج راهــای موقــت
و تأمین ــی و گمرک ــی و  -۲ضمانــت اج راهــای مدن ــی و کیف ــری معرف ــی م ینمایــد.
این ضمانت اج راها به اختصار عبارتند از:
.۱صــدور دســتور موقــت مبن ــی ب ــر منــع ه ــر عمل ــی کــه بــه ظاه ــر نقــض حــق
اســت( .مــاده -۱۱۱الــف)
.۲صــدور دســتور توقیــف نســخههایی کــه گمــان مــیرود بــدون اجــزه صاحــب
حــق تولیــد یــا وارد کشــور شــدهاند( .مــاده -۱۱۱ب)
.۳صــدور دســتور توقی ــف ابزارهــای الزم ب ـرای ســاخت نس ــخههای بــدون مج ـ ّوز و
مــدارک و اوراق تجــاری آنهــا( .مــاده -۱۱۱ج)
.۴توقیف اشیاء بدون مج ّوز به هنگام ورود به کشور و خروج از آن( .ماده )۱۱۴

.۵جبــران خســارتهای مــادی و معنــوی صاحــب حــق از جملــه هزینــه دادرســی.
(مــاده )۱۲۱
مجــز از چرخــه تجــاری عامــل
.۶خــارج ســاختن نســخههای تکثیــر شــده بــدون ّ
زیــان( .مــاده )۱۲۲
.۷تعلیق موقت یا دائم فعالی تهای شخص حقوقی عامل زیان( .ماده )۱۳۱
۸حبس( .ماده )۱۲۷
.۹جزای نقدی( .ماده )۱۲۷
در راســتای حمایــت از ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی ،کشــور ای ـران یک ــی از
کشــورهای فعــال در مس ــیر تدویــن معاهــده جدیــد وایپ ــو در حمایــت از ســازمانهای
دادهپ راکن ــی م یباشــد زی ـرا ایــن پی شنوی ــس ب ـرای ســازمان صــدا و س ــیمای جمهــوری
اســامی ایــران ،اهمیتــی کلیــدی دارد .کشــور ایــران بــه دلیــل عــدم عضویــت در
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کنوانســیونهای بی نالمللــی حمایــت از مالکیــت ادبــی و هنــری ،امــکان آن را نیافتــه
تــا در مقابــل نقــض حق ــوق خ ــود ،اقــدام حقوق ــی مؤث ــری را بــه عمــل آورد و اگ ــر بــه
نقــض حقوقــش اعت راض ــی نمایــد ،بــه نتیجــه مثبت ــی نخ واهــد انجامی ــد.
ســازمان صــدا و س ــیمای جمهــوری اســامی ای ـران ،بــا توجــه بــه انحصــاری ب ــودن
فعالی ــت رادی وی ــی و تلویزی ون ــی اش ،فقــط یــک ســازمان پخــش تلق ــی نم یگ ــردد .بلکــه
ایــن ســازمان ،در حــال حاض ــر ،بــزرگ ت ریــن س ــرمایهگذار ،ســازنده یــا پدیدآورنــده آثــار
و تولی ــدات رادی وی ــی و تلویزی ون ــی نی ــز م یباشــد و بزرگت ریــن مالــک کپ ــی رایــت آثــار
ســمعی و بص ــری ب ــوده و وس ــیعت رین ش ــبکه توزیــع تولی ــدات تلویزی ون ــی در کشــور را
در اختی ــار دارد( .م واضــع و دیــدگاه هــای حقوق ــی ســازمان صــدا و س ــیمای جمهــوری
اســامی ای ـران در خصــوص پی ــش نوی ــس شــماره  ۱۴/۲کمیتــه دائم ــی حــق مؤلــف و
حق ــوق م رتب ــط ســازمان مالکی ــت فک ــری)۱۳۸۵ ،
 .۳نگاهی به پیشنویس معاهده حمایت از سازمانهای پخش رادیو
تلویزیونی سازمان وایپو
پی شنوی ــس معاهــده ســازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری در حمایــت از ســازمانهای
پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی از ســال  ۱۹۹۷می ــادی تــا کنــون در حــال بررس ــی اســت .ایــن
پی شنوی ــس یــک حــق مالکی ــت فک ــری جدیــد را هماننــد حــق انتشــار س ــیگنالها بــه
وج ــود م ـیآورد کــه بس ــیاری از نهادهــای غیردولت ــی ،نماینــدگان صنایــع فنــآوری اطالعــات
و صاحب ــان حــق مؤلــف مخالــف ایــن ام ــر هس ــتند.
تــا ب رپای ــی پانزدهمی ــن نشس ــت کمیتــه دائم ــی حــق مؤلــف و حق ــوق م رتب ــط ســازمان
جهان ــی مالکی ــت فک ــری ،وایپ ــو بــه دنب ــال معاهــدهای بــا محدودیتهــای بیشــتر ب ــود
تــا از ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی در ب رابــر ســرقت ســیگنالها حمایــت
کنــد .امــا پ ــس از ایــن نشس ــت در ســال  ۲۰۰۷رویک ــرد ایــن کمیتــه تغیی ــر یافــت و بــه
جــای آنکــه یــک رویک ــرد مبتن ــی ب ــر جلوگی ــری از س ــرقت س ــیگنال را در پ ــی داشــته
باشــد ،بــه دنب ــال اعطــای حــق مالکی ــت بــه ســازمانهای دادهپ راکن ــی اســت.
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بــا وجــود گذشــت ســالیان بســیار و نشســتهای کمیتــه دائمــی حــق مؤلــف و

حق ــوق م رتب ــط ســازمان وایپ ــو ،مشــکالت زیــادی ب ــر س ــر راه تهی ــه پی شنوی ــس ایــن

معاهــده ق ـرار دارد تــا جای ــی کــه اختالفــات حت ــی بــه تعاریــف اساس ــی م ــورد نظ ــر
 SCCRنی ــز م یرســد .یک ــی از نگ ران یهــای موج ــود در زمینــه تصویــب ایــن معاهــده

ایــن اســت کــه حقــوق انحصــاری پی شبینــی شــده در معاهــده ممکــن اســت بــا
حق ــوق معترضــه احتمال ــی و همچنی ــن منافع ــی کــه باعــث م ــی شــود تــا کارب ــر نهای ــی

بتوانــد از اطالعــات بــه صــورت قانون ــی اســتفاده کنــد ،تداخالت ــی داشــته باشــد.

بــر اســاس ایــن پی شنویــس ،ایــن ســازمانها م یتواننــد از ضبــط یــا توزیــع
ب رنامههایــی کــه پخــش کردهانــد جلوگیــری کننــد و هــر کــس کــه م رتکــب ایــن
اعمــال شــد را تحــت تعقیــب قانونــی قــرار دهنــد.
هــدف از ايــن معاهــده ايجــاد يــک حمایــت مؤث ــر و متحدالشــکل قانون ــی بی نالمللی
بــرای ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی م یباشــد کــه بــر اســاس یــک دیــدگاه
ســیگنال محــور م یباشــد و از اســتفاده بــدون اجــازه از ب رنامههــای پخــش شــده
توســط ایــن ســازمان هــا جلوگیــری م یکنــد( .مــاده )۱
تمام ــی کشــورهای عضــو ایــن معاهــده بایس ــتی حق ــوق مذک ــور در ایــن معاهــده را

بــدون هی ــچ ش ــرطی در ب راب ــر ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی ســایر کشــورهای
عضــو رعایــت کننــد .همچنی ــن مــاده  ۶ایــن معاهــده دو گونــه از اصــل رفتــار مل ــی را

بی ــان م یکنــد کــه کشــورهای عضــو بایس ــتی یک ــی از آن هــا را در ق وانی ــن خ ــود درج
ســازند :یک ــی ش ــیوهای اســت کــه در معاهــده  WPPTبی ــان شــده اســت کــه ب ــر اســاس

آن ه ــر کشــور عضــو بایس ــتی نس ــبت بــه اتب ــاع دیگ ــر کشــورهای عضــو بــا توجــه

بــه حق ــوق و حمایتهای ــی کــه تحــت ایــن قانــون بی ــان شــده اســت ،همــان رفتــاری
را داشــته باشــد کــه در مــورد اتبــاع خــود اعمــال م یکنــد؛ و شــیوه دیگــر نیــز بــر
اســاس کنوانس ــیون ب ــرن م یباشــد کــه طب ــق آن ه ــر یــک از کشــورهای عضــو بایس ــتی

همــان حقوق ــی را کــه در ق وانی ــن مل ــی خ ــود بی ــان داشــتهاند یــا بی ــان خ واهنــد ک ــرد،

بــا توجــه بــه حق ــوق مذک ــور در ایــن معاهــده ب ـرای اتب ــاع ســایر کشــورهای عضــو نی ــز
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اعمــال کننــد.
ســازمانهای پخــش تبعــه کشــورهای عضــو بــا یکــی از ایــن دو مــاک شــناخته
م یشــوند» :مرکــز اصلــی فعالی تهــای ایــن ســازمان در یکــی از کشــورهای عضــو
معاهــده مس ــتقر شــده اســت؛ و یــا ب رنامههــا از فرســتندهای ارســال شـوند کــه در یک ــی
از کشــورهای عضــو ق ـرار یافتــه اســت.
ب راســاس بنــد مــاده  ۲ایــن اجــاس ،ســازمانهای پخــش بایس ــتی دارای  ۳مشــخصه

با شند :

 -۱یک واحد حقوقی باشند.
 -۲ابتــکار و مســؤولیت انتقــال صداهــا یــا تصاویــر یــا ترکیبــی از ایــن دو یــا
نمودهــای آن هــا را بــه عمــوم مــردم بــر عهــده داشــته باشــند.
 -۳مس ــؤولیت ب رنام هریــزی و مس ــؤولیت محت ـوای ب رنامههــا ب ـرای انتقــال بــه عمــوم
را برعهــده داشــته باشــند( .پورمحمــدی ماه ونک ــی،۱۳۸۵ ،ص )۱۱۳
 .۱-۳حقوق سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در پی شنویس
 .۱-۱-۳حقوق اعطایی در پی شنویس
الــف .حــق انحصــاری اعطــای مج ــوز ب ـرای ارســال و مخاب ــره مجــدد ب رنامههای ــی کــه
توســط ایــن ســازمانها پخــش شــده اســت.
ب .حــق اعطــای مجــوز بــرای ارســالهای مــدت دار از ب رنامههــای پخششــده و
ضب طشــده آنهــا.
ج .حــق مناســب و قانون ــی الزم ب ـرای حمایــت از ســازمانها در م ــورد س ــیگنالهایی
کــه قصــد ارســال آنهــا را داشــتهاند ولــی هنــوز ارســال نکردهانــد( .ســیگنالهای
پی ــش پخــش)
د .جلوگیری از آشکار ساختن ب رنامههای نهانسازیشده سازمانها.
ه .جلوگی ــری از تولی ــد ،واردات ،ف ــروش و یــا ه ــر عمــل دیگ ــری کــه سیس ــتم را قــادر
م یســازد تــا ب رنامههــای پنهانسازیشــده و کدگذاریشــده را بــاز کنــد و همچنیــن
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جلوگی ــری از حــذف یــا تغیی ــر هرگونــه اطالعــات مدی ریــت حق ــوق کــه در ب رنامههــا
وجــود دارد( .مــواد  ۷تــا ۹پی شنویــس)
در زمینــه ســیگنالهای پیــش پخــش مخالفتهایــی نیــز بیــان شــده اســت.
از جملــه کشــور ایــران بــر ایــن حمایــت ایــراد گرفتــه و بیــان مــیدارد کــه بــر
اســاس مــاده  ۲پی شنویــس معاهــده جدیــد وایپــو ،داده پ راکنــی بــه معنــای انتقــال
الکترونیک ــی س ــیگنالها بــا وســایل ب یس ــیم اســت و ب رنامههــای در ه ــم ادغــام شــده
و ب رنام هریزیشــده بــرای پخــش را بــرای عمــوم ارســال م یکنــد .لیکــن در مــورد
ســیگنالهای پیــش از پخــش ایــن دو مشــخصه آخــر یعنــی ادغــام و ب رنامهریــزی
ب رنامههــا وج ــود نــدارد و همچنی ــن ایــن س ــیگنالها ب ـرای عمــوم ارســال نم یش ـوند؛
لــذا نم یت ـوان از ایــن س ــیگنالها حمایــت نمــود( .اصالحی ــه جمهــوری اســامی ای ـران
بــر پی شنویــس معاهــده جدیــد وایپــو)۲۰۰۷ .

 .۲-۱-۳محدودی تهــا و اســتثنائات حقــوق ســازمانهای پخــش
رادیــو تلویزیونــی در پی شنویــس

ب ــر خــاف اســناد بی نالملل ــی موج ــود در زمینــه حق ــوق ســازمانهای پخــش رادی ــو
تلویزی ون ــی کــه از ان ـواع اســتثنائات حق ــوق ایــن ســازمانها نــام م یب رنــد ،پی شنوی ــس
معاهــده وایپــو در مــاده  ۱۰خــود بــه بیــان محدودیتهــای قانونــی در زمینــه اعمــال
ایــن قانــون پرداختــه اســت و چهارچــوب ایــن محدودیتهــا را تعییــن م یکنــد .در
حقیقــت برخ ــی اســتثنائات موج ــود در حــق مؤلــف ،بــه بخــش حق ــوق م رتب ــط نی ــز
ـری یافتــه کــه از آن جملــه می ــی تـوان بــه اســتفاده شــخصی یــا اســتفاده بــه قصــد
تس ـ ّ
آم ــوزش و پژوهــش اشــاره ک ــرد( .اوالد،۱۳۷۸ ،ص)۶۷
بــر اســاس پی شنویــس معاهــده مذکــور« :کشــورهای عضــو م یتواننــد همــان
محدودیتهــا و اســتثنائاتی را کــه در زمینــه حــق مؤلــف در آثــار ادبــی و هنــری
در ق وانیــن خــود بــه رســمیت شــناختهاند ،در مــورد حقــوق ایــن ســازمانها نیــز
اعمــال کننــد .ایــن اســتثنائات بایســتی محــدود بــه مــوارد خاصــی باشــد کــه بــا
بهرهبرداریهــای عــادی از یــک ب رنامــه در تعــارض نباشــند و همچنیــن بــه منافــع
قانونــی ســازمانهای پخــش تلویزی ونــی ضــرر نامتعارفــی را وارد نســازند».
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 .۳-۱-۳ضمان ــت اج ــرای حق ــوق س ــازمانهای پخ ــش رادی ــو تلویزیونی
در پی شنویــس
ضمانــت اج راهــای نقــض حقــوق ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزی ونــی در ایــن
پی شنویــس از ایــن ق رارنــد:
کشــورهای متعاهــد بایســتی در سیســت مهای حقوقــی خــود ابزارهــای الزم بــرای
اجــرای ایــن معاهــده را تصویــب کننــد .ایــن کشــورها بایســتی تضمیــن کننــد کــه
ضمانــت اج راهــای موجــود در ق وانیــن آنهــا در ب رابــر هــر گونــه نقــض حــق و یــا
تغییــر ایــن حقــوق کارســاز م یباشــد( .مــاده )۱۴
 .۲-۳مخالفتهای بینالمللی با پیشنویس معاهده حمایت از سازمانهای
پخش رادیو تلویزیونی سازمان وایپو
ایــن پی شنوی ــس بــا مخالفــت برخ ــی از کشــورهای عضــو ســازمان جهان ــی مالکی ــت
فک ــری م واجــه شــده اســت و بــه دالیــل مختلف ــی ،ایــن کشــورها پی ــش نویس را مناســب
نم یداننــد .دو دلی ــل عمــده ب ـرای مخالفــت بــا ایــن پی شنوی ــس عبارتنــد از:

 .۲-۳-1پی شنویس ،یک معاهده حقیقی در برابر سرقت سیگنالها
نم یباشد

ایــن پی شنوی ــس بیشــتر از آنکــه بخ واهــد معاهــده را محــدود به س ــرقت س ــیگنالها
کنــد ،بــه بحــث «اســتفاده بــدون مجـ� ّوز» از ب رنامههــای پخششــده م یپــردازد .ایــن
پی شنوی ــس بــه ســازمانهای پخــش صــدا و تصوی ــر حــق م یدهــد تــا ب ـرای اســتفاده
از ب رنامههــای پخــش شــده از جانــب آنهــا مجــ ّوز صــادر کننــد یــا بــه کشــورهای
عضــو اجــازه م یدهــد تــا مقــررات کافــی و مؤثــری را در حمایــت از ب رنامههــای
ارســالی وضــع کننــد .ایــن ام ــر حمایــت بیشــتری را نس ــبت بــه آنچــه ب ـرای جلوگی ــری
از ســرقت ســیگنالها الزم م یباشــد بــه ســازمانهای پخــش اعطــا م یکنــد .هفــت
کشــور از کشــورهاي مذاکــره کننــده بــراي تهيــه معاهــده جديــد وايپــو در زمينــه
حمايــت از ســازمانهاي پخــش صــدا و تصويــر بــر ايــن عقيدهانــد کــه حمايــت
تنهــا بايســتي بــه جلوگيــري از ســرقت ســيگنالهاي ســاطع شــده از جانــب ايــن
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ســازمانها اعطــا شــود و ســاير حق ــوق منظ ــور شــده در ايــن پي شنوي ــس را مخالــف
بــا هــدف اولي ــه ايجــاد ايــن معاهــده م يداننــد .از جملــه ايــن هفــت کشــور م ــي تـوان
بــه جمهــوري اســامي اي ـران ،چي ــن و ايــاالت متحــده آم ريــکا اشــاره ک ــرد .در مقابــل
ايــن گ ــروه ،گروه ــي ق ـرار دارنــد کــه حمايــت گس ــتردهتري را ب ـراي ايــن ســازمانها
الزم م يداننــد کــه از جملــه م يت ـوان از کشــورهاي عضــو اتحاديــه اروپــا ،ک ــره و ژاپــن
نــام ب ــرد)Ress, 2007( .

 .۲-3-2اعطــای حــق بــه ســازمانهای پخــش رادیــو تلویزیونــی

پدیدآورنــده ب رنام ههــای ارســالی

در ســند پيشــنهادي جديــد ســازمان وایپــو ،در جایــی کــه ســازمانهاي پخــش،

پديدآورنــده ب رنامههــاي ارســالي باشــند ،بــه آنهــا حقوق ــي را بــدون توجــه بــه ايــن کــه

آيــا ب رنامــه پخــش شــده شايس ــتگي حمايــت در قالــب حــق م ولــف يــا حق ــوق م رتب ــط

را دارد يــا خي ــر ،اعطــا م يکنــد)Guibault, 2004( .

نتیجــه
همانط ــور کــه بی ــان شــد حق ــوق ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی ب ـرای اولی ــن
بــار در کنوانســیون رم مــورد بررســی قــرار گرفــت و مســایل م ربــوط بــه ایــن دســته
از مشــموالن عنــوان «حقــوق م رتبــط» در ایــن کنوانســیون بیــان شــد .پــس از آن در
م وافتنامــه ت ریپــس نیــز بــه ذکــر ایــن مســایل پرداختــه شــد .م وافقتنامــه ت ریپــس
هی ــچ ابتــکار عمل ــی را در زمینــه حق ــوق ایــن ســازمانها ،مــدت حمایــت از آنهــا و
اســتثنائات وارد ب ــر حق ــوق آنهــا بــه دنب ــال نداشــته اســت و همــان مطالــب کنوانس ــیون
رم را بیــان کــرده اســت و تنهــا در زمینــه ضمانــت اج راهــای حقــوق ســازمانهای
پخــش تفاوتهایــی را بــا کنوانســیون رم دارد و بســیارکاملتر از ایــن کنوانســیون بــه
مبحــث ضمانــت اج راهــا پرداختــه اســت.
پــس از ایــن توافــق نامــه ،ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری (وایپــو) ،در قانــون
نمونــهای کــه بــرای کشــورها در زمینــه حــق م ولــف و حقــوق م رتبــط تنظیــم کــرده
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اســت تغیی راتــی را در حمایــت از ایــن ســازمانها بــه وجــود آورده اســت .ب راســاس
ایــن قانــون مــدت حمایت ــی کــه ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی از آن برخ ــوردار
م یشـوند از  ۲۰ســال مذک ــور در کنوانس ــیون رم و معاهــده ت ریپ ــس بــه  ۵۰ســال افزایــش
یافتــه اســت .همچنی ــن در زمــان بی ــان اســتثنائات حق ــوق ایــن ســازمانها ،تفاوتهای ــی
بی ــن آنچــه در کنوانس ــیون رم بی ــان شــده و قانــون نمونــه وایپ ــو مشــاهده م یشــود .ایــن
قانــون در بخــش ســوم خ ــود بــه بحــث ضمانــت اج راهــا پرداختــه اســت و ایــن رویههــا
را بــه چهــار دســته :اقدامــات احتیاط ــی و موقــت ،رویههــای مدن ــی ،رویههــای کیف ــری
و ضمانــت اج راهــای الزم در زمینــه آالت فن ــی حمایــت و اطالعــات مدی ریــت حق ــوق
تقســیم م یکنــد.
تغیی ـرات منــدرج در قانــون نمونــه وایپ ــو نشــان م یدهــد کــه دیــدگاه ســازمان جهان ــی
مالکی ــت فک ــری در زمینــه حق ــوق ســازمانهای پخــش در حــال تغیی ــر اســت و حق ــوق
ایــن ســازمانها در حــال گســترش م یباشــد کــه نتیجــه آن را م یتــوان درآینــدهای
نــه چنــدان دور در معاهــده در دســت بررس ــی وایپ ــو در زمینــه حمایــت از ســازمانهای
پخــش صــدا و تصوی ــر مشــاهده ک ــرد همانگونــه کــه اکنــون نی ــز در پی شنوی ــس ایــن
معاهــده بــه چشــم م یخ ــورد.
متاســفانه ق وانی ــن ای ـران در زمینــه حق ــوق ایــن ســازمانها بس ــیار ناقــص اســت و در
ایــن زمینــه در متــون قانون ــی ای ـران تنهــا م یت ـوان بــه مــاده  ۳قانــون ترجمــه و تکثی ــر
کتــب و نش ـریات و آثــار صوت ــی مصــوب ســال  ۱۳۵۲اشــاره ک ــرد کــه ســازمانها پخــش
رادیــو تلویزی ونــی را داری حــق نســخهبرداری ،ضبــط و تکثیــر ب رنامههــای پخششــده
از جانــب آنهــا م یدانــد.
در ایــن راســتا ،ســازمانهای پخــش رادی ــو تلویزی ون ــی چشــم بــه راه تصویــب قانــون
جامــع مالکی ــت ادب ــی و هن ــری م یباشــند تــا بتواننــد بــه نح ــو مطلوبت ــری بــه دفــاع
از حق ــوق خ ــود بپردازنــد.
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یادداشت
 تولیدکننــدگان آوانگاشــتها و ســازمانهای،• کنوانســیون حمایــت از حقــوق مج ریــان
International Convention for the Protection : کنوانس ــیون رم،پخــش رادیو تلویزی ونی
of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization,
Rome Convention
World Intellectual Property Organization, :• ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری
WIPO
Standing Committee in Copyright :• کمیتــه دائم ــی حــق مؤلــف و حق ــوق م رتب ــط
and Related right, SCCR
Broadcasting :• دادهپ راکنی

WIPO Performances:• معاهــده اج راهــا و آثــار صوت ــی ســازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری
and Phonograms Treaty, WPPT
Transmission :• ارسال

Rebroadcasting :• پخش مجدد
Fixation :• ضبط

Agreement on Trade :• م وافقتنامــه جنب ههــای تجــاری حقــوق مالکیــت فکــری
Related Accepts of Intellectual Property Rights, TRIPS
Rights Management Information :• اطالعات مدی ریت حقوق
Retransmission :• مخابره مجدد

Differed Transmission :• ارسالهای مدتدار
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