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گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و قاعده 

المللیھنری در حقوق ایران و اسناد بین

پژوهشی)-علمیمقاله:نوع(
کشاورز* علی
مهدي خاقانی اصفهانی1

چکیده
باشد که محصول خالقانه فکر و اندیشه و مهارت مجريِ هنرمند و قسمتی از اموال میحق بر » اجراي عمومی«

به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق مدساز است. مسئله شناسایی حق اجراي عمومی اثر در آثار ادبی و هنري،
م حمایت موضوعی از سبب عدم انسجاپیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوي،اجرا،

حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در 
پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها 

پیش نویس الیحه حمایت از مالکیت فکري و قانون حمایت از مؤلفان باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان می
پذیرد،صورت میو مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهاي پیشرو در این زمینه،

گردد. در کاربست این روش رهیافتهاي شناسایی صحیح حق اجراي عمومی جهت حمایت از آن معرفی می
مجهولمواردازبعضیفکريمالکیتجامعالیحهدراثراجرايحقزمینهمحرز است که درتوصیفی،تحلیلی و

حمایتکنندهاجرابرايبیشترحقاعطايشرطاز،101مثال ماده. استشدهبیانگرایانهجانبهیکعبارتیبهیاو
میانتوافقوشرطوضعیتاست ودادهحمایتیجنبهتوافقوشرطمقتضاياصلبهکهحالیدراست،کرده

کرداجراراآنتوانمیکهآثاريدرکنندهاجرانامحذفیاومحدودترمدتاعمالدرکنندگاناجراوحامیان
.استضرورينیزمقننروشنگريلذا. استمجهولآنوضعیتکهحالیدرنیامده؛میانبهسخنی

ماهیت حق اجرا.حق پدیدآورنده اثر،اثر ادبی و هنري،حق افشا،اجراي عمومی،ها: کلیداژه
                                                

(نویسنده مسئول)قضاییحقوق اسناد و قراردادهاي تجاري دانشگاه علوم ، کارشناسی ارشد*. 
Email: ali.keshavarzghaza26@gmail.com

، تهران، ایران»سمت«شناسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی استادیار حقوق جزا و جرم.1
Email: khaghani@samt.ac.ir
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درآمد
حمایت از به1961المللی همچون کنوانسیون رم درسال اجراي عمومی اثر در اسناد بین

نامه تریپس در سال اجراکنندگان آثار ادبی و هنري (در معناي أخص خود) پرداخت و موافقت
1996لسادر. بخشیدتسهیلراحمایتندرون،کنندگااجراايبراجراضمانتشناساییبا1994
وداديتسرینترنتامحیطبهراپیشینيهاحمایتیپووايهانگاشتآواوهااجرايهمعاهدنیز
اجراي عمومی اثر در قوانین داخلی و اسناد .دکربینیپیشنکنندگااجراايبرنیزراخالقیاقحقو
الیحه حمایت 96تر از آنچه در ماده گرفته است و در مفهومی گستردهالمللی مورد اشاره قرار بین

چنان که در حقوق آمریکا هم قابل اعتناست؛ هماز حقوق مالکیت فکري مورد اشاره قرار گرفته،
مالکیتقحقوازحمایتجامعنقانوالیحهنویسپیشانیراخلیداقحقودرمورد اشاره است.

دهکرحمایتحتااصرنکنندگااجراازم،سوبخشاولفصلدرمرتبطقحقوويهنروبیاد
وتلویزیونییوییرادپخشحقر؛بانخستینايبرا،جراتثبیتقحقور،مذکونویسپیشدر. ستا

عمومیپخشحقه؛شدتثبیتايجراغیرمستقیمیامستقیمتکثیرحق؛عمومیلسااررصوسایر
درحقوهشدتثبیتايجرارهجااحق؛مالکیتلنتقاايهاروشطریقازه،شدتثبیتايجرا
مناحرمتخالقیاقحقوهمچنین. ستاهشدبینیپیشنکنندگااجراايبردادنارقرمعمورختیاا
مفهوم اعم اجراي آثار ادبی و پس.ستاهشدبینیپیشنکنندگااجراايبراجراحرمتحقو

و در دسترس عموم قرار دادنِ فایل ضبطهنري هم شامل اجراي در صحنه و هم شامل پخش 
توان از که تثبیت اجرا را هم میباشد،شده و هم شامل نشر و پخش آثار مکتوب ادبی و هنري می

آن جمله دانست. اگرچه نشر کتب و نشریات به صورت مجزا مورد بررسی است اما در مفهوم اعم،
ايبراجراحرمتحقو مناحرمتیخالقاقحقوهمچنینباشد. داخل در اجراي عمومی اثر می

ست. اهشدبینیپیشنکنندگااجرا
هاي حقوقی غربی و غیرغربی تحقق در بسیاري از نظاموانگهی حمایت کیفري از حق اجراي اثر،

به ماهیت اجراهاي کیفري،انگاري شده است و در تعیین ضمانتجرمیافته و نقض این حق،
نابسندگی رعایت صورت گرفته است اما در نظم حقوقی ایران،توجه بایسته » اجرا«نوآورانه 

ویژه خأل حمایت کیفري و عدم بههاي نسبتاً نوپدید،انگاريِ رفتارهاي ناقض حقهنجارهاي جرم
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اجراهاي کیفري مقرر به منظور اعالم پاسداشت حقوق جزاي ایران از تناسب نوع و میزان ضمانت
ست. قابل تأمل و تحلیل اها،این حق

اي و اینترنتی معتبر و به گردآوري منابع کتابخانهتحلیلی،-به روش توصیفیپژوهش حاضر،
از گذر » حق اجرا«گذاري حقوقی پیرامون تحلیل تطبیقی آنها در راستاي خألسنجیِ سیاست

دانشیِ تقنینِ گیري از تجارب حقوق کشورهاي پیشرو در این قلمرو به هدف تقویت زمینهبهره
پرداخته است. » حق اجرا«ري و کیفريِ بایسته براي تجا

مفاهیم مرتبط با حق اجراي عمومی اثر-1
گیرد و یا آن که آثار ادبی و هنري را به یا عملکرد نمایشی را در بر میحق اجراي عمومی،

).  Copyright Act 1968, section 31(a)(دهد صورت ضبط و نمایش بر خط در انظار عمومی نشان می

از هم متمایز برداري،البته حق اجرا در آثاري که نمایش عمومی است با حق اجرا در نسخه
دهندتشکیل میراجامعههرهنرمندانازمهمیگروهاجراکنندگانهستند؛ که بحث خواهد شد.

ومهارتچنانخوداجرايدراجراکنندهگاه.کنندمیعرضهجامعهبهراهنريوادبیآثارکه
کهطوريبهکند؛میجلبخودبهرادنیامردماززیاديعدهتوجهکهدهدمینشانخالقیتی
شدهضبطاجرايیاکنندپیداحضورزندهاجرايدرزیادهزینهپرداختباشوندمیحاضربسیاري
اجراکنندگانازحمایتزمینهدرالزماجراهايضمانتوقوانینفقدان.کنندخریداريرانوارروي
افراداستشدهموجبدیگر،ازسويتکثیروضبطصنعتتوسعهوپیشرفتوطرف،یکاز

دستبهکالنسوديراهاینازوپرداختهاجراهااینغیرقانونیتوزیعوتکثیرضبط،بهسودجو
معلول خوداین،.)183: 1384(شیخی،کنند محروماجرایشواقعیمنفعتازرااجراکنندهوآورند

(حبیبا و شاکري،باشد. عواملی از جمله عدم ثبت حقوق مالکیت فکري در معناي عام خود نیز می

1388 :98(
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مفهوم عمومی و اجراي عمومی -1-1
از کهچنانولی.نداردوجودرایتکپیقانوندر» عمومی«ازتعریفیهیچعمومیلفظمورددر

جاريپژوهشدرشودمی) تعبیرpublic(بهاز آنعمومی که مفهومپیداست،آنلغويمعنی
اجراي عمومی «عمومیت را در کنار حفاظت از آثار ادبی و هنري قرار داده است و منظور از آن 

ترین مفهوم به به عنوان نزدیک2از آن تحت عنوان انتشارالمللی،باشد. در متون بینمی1»اثر
البته در بیان مفهوم عمومی با Rome Convention, 1961, Article3, (d).(3(شوداجراي عمومی یاد می

قید موضوع پژوهش در کنار آثار ادبی و هنري در پی أحسن اقوال ناگزیر از مراجعه به مطالب 
باشیم. هنري میآثاراجرايمرتبط با نشر آثار ادبی و

مالکیت ادبی و هنري که در بحث اجرا بیانی از الیحه جامع حمایت از حقوق در تأیید بیان فوق،
اجرا یا نمایش عمومی عبارت است از اجرا یا نمایش اثر در زمان «دارد: بیان می1ماده 18در بند 

هاي متفاوت براي افرادي غیر از اعضاي خانواده یا نزدیکان ها و مکانیا مکان واحد یا در زمان
ي که اجرا یا نمایش نیاز به ارسال آن به عموم به اآنها که حضور یا امکان حضور دارند به گونه

تا با مالحظه تعریف فوق از اجراي عمومی،». معناي مذکور در تعریف ارسال عمومی نداشته باشد
اجراي «شود؛ بدین بیان که در این پژوهش روشن می» عمومی«اي مفهوم واژه حد قابل مالحظه

نزدیکان و خانواده است که از طریق وسایل ارتباط به قید قسمت دوم بند فوق براي غیر » عمومی
گیرند. جمعی مورد خطاب و آگاهی قرار می

معنا اما بدینکند،که اجرا در حوزه آثار هنري باشد مصداق پیدا میالبته این بیان بیشتر در مواردي
باشد. با دبی مینیست که اجرا در اثر ادبی موضوعیت ندارد؛ بلکه مفهوم اجرا اعم از آثار هنري و ا

المللی مورد حمایت قرار گرفته چنان که در اسناد بیندر مورد آثار ادبی و نگارشی،این وصف،
باشد که به صورت مجزا مورد حمایت اسناد بین بیشتر حول محور نشر و عرضه اثر ادبی میاست،
رو در معاهده از این). Berne Convention1971, 1of art11(. و قوانین مختلف قرار گرفته است4المللی

                                                
1. Public Performance a Literary (and Artistic) work. 
2. Publication 
3. “Publication” means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity” 
4. “the public performance of their works, including such public Performance by any means of 
process”. 
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 Wipo(مورد اشاره قرار گرفته است » حقِ در معرض عمومی قرار دادن«حق به عنوان وایپو نوعی 

1996, Article10 .(شده با وسایل سیمی و ترتیب که شامل حق اجراي آثار صوتی و یا ضبطبدین
,Alhaji Tejan-Cole, 1886(باشدسیم میبی Art14.(1 ناظر به حالتی است که اعضاي جامعه به این حق

شده دسترسی پیدا نمایند.انتخاب خود در هر زمان و مکانی که بخواهند به اجراي ضبط
اعم از یداري،شنیايبصریششامل هر نوع نمایترا-متحدهیاالتارایت یاجرا در قانون کپ

ضبط یکبا استفاده از ینمایی،سیلمفیشگاهتوسط نماسیم،بیارائه با استفاده از دستگاه تلگراف
)Copyright Act 1968, section 27(است. یگردیشهر نوع نمایا

-در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان نیز حق نشر و پخش (عرضه) در کنار اجرا و بهره

آثار دهنده توجه مقنن به تفاوتکه نشان،2برداري به صورت مجزا مورد اشاره قرار گرفته است
باشد. در ایاالت متحده نیز حق اجراي عمومی به رسمیت فکري و آثار هنري در حوزه اجرا می

حضورباموسیقیاگرمقرر داشته است کهدادرسی فدرال،آیینکه شناخته شده است ؛ چنان
اجراي«عنوان مشمولاحتماالًشود،پخشداخلییاخصوصیشرایطازغیربهنفریکازبیش

 ,Attorney-General's Department(بود هاي حقوقی از این بابت خواهدو تبعاً مورد حمایت»عمومی

Submissions, p. S770(.

حقوق اجراکننده در این زمینه بسیار محدود شده است و معاهده وایپو نیز اي،بنا بر نظر عده
سیم عمومی با وسایل باسیم و بیحاوي هیچ نوع حقی براي اجراکننده در رابطه با اجراهاي 

نیست و حق مقرر تنها در زمینه صالحیت در دسترس عموم قرار دادنِ مطابق با درخواست 
توان گفت که در در تفاوت بین این حق و حق توزیع میاز این رو،). 1383:62صادقی،(مشتري است

لی که در معرض عموم قرار در حاشده مورد حمایت حقوقی است،اصل و کپی اجراي ضبطتوزیع،
هاي مغناطیسی و الکترومغناطیسی وسیله کابل یا شبکهشده از طریق انتقال بهدادن اجراي ضبط

نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنري پیشدر این زمینه،).WIPO, 1996(گیرد صورت می
سیم به هاي باسیم یا بیدستگاهشده به وسیله دراختیارعموم قراردادن اجراي تثبیت«دارد: مقرر می

                                                
1. “The public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or 
reproduced”. 

1348صنفان و هنرمندان مصوب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و م5و 3ماده . 2
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کنند به آن دسترسی طریقی که عموم مردم بتوانند در هر مکان یا زمانی که خود انتخاب می
الیحه پیش نویس حمایت از مالکیت فکري، 96ماده » و«مطابق فراز نخست بند ». داشته باشند

یا ایجاد عملکرد ثابت یا اي از عملکرد ثابت یا فونوگرافی به عموم،انتشار به عرضه نسخه
شود.فونوگرافی در دسترس عموم اطالق می

مندي به رسد اجراي عمومی در مورد آثار ادبی همان انتشار و حق بهرهبه نظر میبا این مقدمات،
نحوي که عموم مردم از آن بتوانند مطلع شوند و به محتوي آن دسترسی پیدا نمایند و به قرینه 

اجراي خصوصی همان «الیحه حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنري مصداق المللی و اسناد بین
کند. که از این جهت خصوصیت پیدا میگردد،تلقی می» اجرا در نزد اقوام و خانواده

دهد که نویسندگان آثار ادبی باید داراي مجوز حق انحصاري باشند و این گفته نشان میادله پیش
آید. اما اجراي عمومی در مورد آثار هنري در قانون برن هم بر میبه خوبی از صراحت کنوانسیون 

داند رایت بدین نحو است که اجراي اثر نزد بیش از یک نفر را نوعی اجرا در حوزه عمومی میکپی
» عمومی در آثار ادبی«چندان تفاوتی با » عمومی در آثار هنري«کنوانسیون برن). البته 13(ماده 

کنوانسیون برن اظهار شده است که عملکرد عمومی و برقراري ارتباط با عموم ندارد؛ چنان که در 
کنوانسیون برن) پس در آثار 14به این ترتیب اقتباس یا تکثیر شده است (ماده توسط مخابره آثار،

هرگونه انطباق با هرگونه از هنر در تولیدات سینمایی از آثار سینمایی،هنري و به عنوان مثال،
مسلتزم مجوز نویسندگان آثار بدون محدود کردن مجوز مذکور،هاي ادبی و هنري،میان کار
کشور کنوانسیون برن) . در تولیدات سینمایی و به عبارتی فیلم،14ماده 2باشد (بند اصلی می

ایاالت متحده از معدود کشورهایی است که در این زمینه به تنظیم قرارداد براي حمایت از آثار 
مباردت نموده و بدون رضایت شود،میاداره1»آمریکاانجمن جنبش فیلم«توسط مذکور که 

پذیرد. عضو جدید نمیاعضا،
نویس در الیحه پیشباشد،در زمینه انتشار که نوعی بدل بیان در معرض عموم قرار دادن می

وم قرار دادن انتشار یعنی در اختیار عم«حمایت از آثار ادبی و هنري چنین نگاشته شده است که: 
یا سایر به عموم،عاریه،اجاره،هاي ملموس اثر ادبی و هنري یا ابزار رسانه به قصد فروش،نسخه

                                                
1. American Film Movement Association. 
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عمل در اختیار عموم صور انتقال مالکیت یا تصرف به شرطی که در خصوص اثر ادبی و هنري،
ت تولیدکننده یا با موافقبا موافقت دارنده حقوق و در خصوص ابزار رسانه صوتی،قرار دادن آن،

الیحه مذکور در مورد نشر اثر هنري 24همچنین در بند ». قائم مقام قانونی او انجام شده باشد
تلوزیونی یعنی مخابره اصوات و یا -پخش رادیو«رسانه و تلویزیون چنین اشعار داشته است: 

جمله پخش از سیم یا باسیم به منظور دریافت آن توسط عموم ازتصاویر با دستگاه ارتباط بی
المللی و هاي بینتوان تأثیر کنوانسیونچنان که مشهود است به راحتی می». طریق ماهواره

پخش و عرضه قراردادهاي در حوزه مالکیت معنوي را در بیان حقوق داخلی حس کرد. از این رو،
توان در میدر حوزه هنر و ادب را در عرصه عمومی به تبعیت از کنوانسیون برن و کنوانسیون رم 

معرض دید و دسترسی افرادي غیر از خانواده خود که به صورت غیراختصاصی و از طریق 
حق اجراي عمومی که غالبا تحت یابند تعریف و بیان کرد. ها از آن آگاهی مینشریات و رسانه

باشد که شود حق بر قسمتی از اموال می) شناخته میThe public performance rightعنوان (
محصول خالقانه فکر و اندیشه و مهارت فرد است. قبل از ذکر پیشینه اجراي عمومی اثر ادبی و 

المللی هنري در حقوق داخلی ضروري است تا اجماالً ذکري از این حق در عموم جامعه بین
-رایت مینماییم. باید دانست در حالی که مدت زیادي از شناسایی حقوق مؤلفان یا همان کپی

شود نیز در طول یک قرن قوق تولیدکنندگان آثار صوتی که جزء هنر محسوب میگذشت و ح
رفت. در بین کشورهاي حقوقِ شناسایی قانونی حقوق مزبور به کندي پیش میتأسیس شده بود،

کنندگان آن اعطا کرد آرژانتین بود. قانون اجرابهراحقوق خاصینخستین کشوري که،1نوشته
1941را در خود گنجاند. این مفهوم در قانون » حقوق مرتبط«بار مفهوم استرالیا نخستین1936

کنندگان تا قبل از دهه ایتالیا نیز گنجانده شد. اما هیچ رکن عمومی براي شناسایی حقوق اجرا
توسط کشورهاي اسکاندیناوي » حقوق مرتبط«صورت نگرفت؛ تا این که در این دهه،1960

وضعیت متفاوتی حاکم بود. به عنوان ال،در کشورهاي کامن).Sterling, 1999: 487(معرفی شدند 
اجراکنندگان همانا مشمول حمایت کیفري از طریق ضمانت اجراي جزایی ،در انگلستانمثال،

بودند. لذا تالش زیادي به عمل آمد تا قانون حق اقامه دعواي مدنی را به آنان اعطا کند. تالش 

                                                
1. Civil law.
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اجراکننده نسبت به اثر شد. طبق این قانون،1988کپی رایت مصوب آنها منجر به تصویب قانون 
داراي حقوقی که بدون رضایت وي از روي اجراي زنده او ساخته شده است،صوتی یا فیلمی،

از جمله حقوق ،المللی در زمینه حقوق مرتبطمثل پخش رادیو تلویزیونی است. نخستین سند بین
گسترشموجبوگذاشتکشورهاداخلیکه تأثیر زیادي بر قانونکنوانسیون رم بود،اجراکنندگان

کنندگان شد. رسمیت شناختن حقوق اجرابهوشناسایی
تریم عنوان مهمبه» اصل منع ضرر«در پرتو سیر تقویت حمایت حقوقی از این حق،در ادامه

نقض حق «IDPPA1برابر الیحه قانونی«انگاري در حقوق کیفري اغلب کشورها،مبناي جرم
و در حقوق ) Daniels, 2012: 145(انگاري شده است جرم،»رایتزوایاي اصیل اثرِ داراي حق کپی

به شمار » حق حمایت از مالکیت فکري ناشی از طراحی مد«جزء » حق اجرا«فرانسه نیز چون 
ي حق دارندهنمایش یا پخش کارهاي فکري در راستاي نقض بازتولید،L335-3در ماده رود،می

نقض حق و جرم دانسته است؛ زیرا به محض بازتولید از وسیله ارتکاب،نظرصرفآن را،
پس از رونمایی [از جمله از طریق اجراي اثر] یا حتی پیش از هاي فکري مد،غیرقانونی آفریده

اجراي «ی از نقض حقوق ناشاما در ایران،). 250: 1400(عالیخانی و همکاران،شود ضرر محقق میآن،
شود مغفول مانده و عنایت و محسوب می» حق بر مد«به رغم آن که مصداق نقض » اثر هنري

نارسایی حقوق موضوعه ایران در تبیین ماهیت و جایگاه طلبد. در حالی که،حمایت کیفري را می
قانون 4و معضل ضابطه ماده از یک سو،» ادبی-اجراي هنري«ي هنريِ ناملموس از نوع آفریده

) که بخش وسیعی از آثار هنري را مطلقا از شمول حمایت 1385ساماندهی مد و لباس (مصوب 
و تبعاً -نماید و گویی رفتارهاي مجرمانه ارتکابی علیه گروه انبوهی از مدهامقرر خارج می

را مباح اعالم داشته است و حمایت را آن هم نه از نوع حمایت » اجراهاي هنريِ مصداق مد«
مدار است نموده است که مبهم و سلیقه» ایرانی-رویکرد اسالمی«محدود به انطباق با کیفري،

ست. » حق اجرا«همانا سوي دیگري از نادرستی حقوق کیفري ایران در حمایت از 
را تا حدي بسیار خوبی » هنري-حق اجراي ادبی«حمایت بایسته از این در حالی است که فرانسه،

قانون L-716-9و L713-2و L335-3و 2ست؛ از جمله این که وفق مواد عمل آورده ابه

                                                
1. Innovation Design Protection And Piracy Act 
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هاي فکري نیز درست بمانند بازتولید،نمایش یا پخش آفریدهبازتولید،مالکیت فکري فرانسه،
انگاري شده و مستوجب کیفر است. این در حالی است که جرمهاي مد،نمایش یا پخش طرح

هاي فکريِ بخش ناچیزي از رفتارهاي ناقض حق آفریدهران،ای1348مصادیق مندرج در قانون 
و دیگر 23در ماده » هنري-حق اجراي اثر ادبی«مدزا را شامل شده و هیچ حمایت کیفري از 

هاي طرحقانون ثبت اختراعات،60مواد قانون مزبور و دیگر قوانین ایران شاهد نیستیم. ماده 
ي نقض حقوق نیز با عدم تعیین مصادیق مجرمانه) 1386صنعتی و عالئم تجاري (مصوب 

حمایت کیفري از حق اجرا هاي فکري (از جمله حق ناشی از اجراي هنريِ بدیع و مدساز)،آفرینه
-ضعف ضمانترا منتفی ساخته است. نارسایی دیگر در حمایت کیفري از حقوق ادبی و هنري،

23) بر ماده 1399س تعزیري (مصوب اجراي کیفري است؛ که با لحاظ إعمال قانون کاهش حب
قانون ثبت اختراعات 61ماه 1348قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

،1392قانون مجازات اسالمی 37و نیز لحاظ تخفیف کیفر با استناد ماده 1386مصوب 
که اثر –وقی انتقادي شناسی حقاز منظر جرمنابازدارندگی کیفرِ قابل تحمیل به این مجرمان،

کند و ضعف کیفرها را باعث ترغیب تشویقی قوانین کیفريِ معیوب بر بزهکاران بالقوه را نقد می
و سیاست جنایی تقنینی جداً قابل نقد است.-داندافراد به ارتکاب جرم می

زیاديالمللی اختالفاتبینوحقوق اجراکنندگان در سطح ملیدر مورد شناساییبه طور کلی،
وجود داشته است. حتی هنگام تنظیم مقررات کنوانسیون رم در مورد اعطاي حق انحصاري به 

مخالفاندالیلترینمهمآمد.اجراکنندگان نیز میان نمایندگان برخی کشورها اختالف نظر پیش
رضایت کننده ناچار باشد که عالوه بر رضایت پدیدآورنده به دنبال جلب استفادهاگرکهبوداین

براي وي ایجاداداريموانع و مشکالتنیزاجراهاي گروهیدرویژهبهامرایناجراکننده نیز باشد،
وکندخودداريموافقتازکنندهاجراامارضایت بدهد،ممکن است پدیدآورندهکند. به عالوه،می
مانندکشورها،برخیضمناًشود.مزبورآثارازراه استفادهدرهاییمحدودیتموجبمسئلهاین

تغییربهمجبورکردند،میحمایتکننندگاناجراازجزاییاجرايضمانتطریقازانگلستان نیز که
:Sterling, 1999(شدندزمینهایندرداخلیقوانین حقکهآنبدونرم،کنوانسیوناین رواز)516
اعمالازجلوگیريامکان«سلبی،صورتبه،اجراکنندگانبراي،بگیردنادیدهراآورندگانپدید
انگلستان اجازه داده شد طبق قوانین مثلهاییکرد و به این ترتیب به کشوررا مقرر» خاص
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پیشرفت،1996واپیوآثار صوتیواجراهامعاهده.جزایی خود به حمایت از اجراکنندگان ادامه دهند
حقوقکهچرابود؛اجراکنندگانحقوقالمللیِبینشناساییبرايبعديبزرگگامومهمبسیار

فقط امکان منعدر حالی که کنوانسیون رم،شناخت،رسمیتبهاجراکنندگانبرايراانحصاري
را مقرر کرده است.اعمالی خاص

ويهنروبیادمالکیتقحقوازحمایتجامعنقانويالیحهنویسپیشنیز انیراخلیداقحقودر
-پیشدر.ستادهکرحمایتحتااصرنکنندگااجراازم،سوبخشاز اولفصلدر،مرتبطقحقو

رصوسایروتلویزیونییوییرادپخشحقر،بانخستینايبر»اجراتثبیتق«حقور،مذکونویس
ايجراعمومیپخشحقه،شدتثبیتايجراغیرمستقیم یامستقیمتکثیرحق،عمومیلساار

رختیاادرحقوه،شدتثبیتايجریا ارهجااحق؛مالکیتلنتقاايهاروشطریقازه،شدتثبیت
پیش نویس الیحه حمایت 100تا 96(مواد ست اهشدبینیپیشنکنندگااجراايبردادنارقرمعمو

نکنندگااجراايبراجراحرمتحقو»منا«حرمتخالقیق احقوهمچنین. از مالکیت فکري)
.ستاهشدبینیپیش

ابتدایی جستجو جوامعدرراآنازهایینمونهتوانمیهنريومالکیت ادبیدرخصوص پیدایش 
به هنگام هاي خانگی به هنگام فروش در مرکز آن،اثاثیه،1مانادر جزیره آندبراي نمونه،.نمود

جهت جذب مشتري و راحتی و نشاط آنها،هاي ساخته شدهبودند اما تصنیفيملک مشترفروش 
به هر )1391:25(خدمتگزار،. سازنده بود بلکه خواندن آنها نیز حق انحصاري وي بودنه تنها متعلق به 

بایست بنیان قوانین مالکیت فکري را در نظام اعطاي امتیازات سلطنتی که در اروپاي روي می
حقوق مالکیت ادبی و هنري ،عد جهانیاز ب،سراغ گرفت. به طور کلیقرون وسطی رواج داشت،

حمایت از مالکیت فکري در است. تري نسبت به حقوق مالکیت صنعتی طوالنیداراي سابقه
توان هر دو شاخه رسد. نمیسال می100باشد و به کمتر از حقوق ایران داراي سابقه طوالنی نمی

مؤلف در يحقوق مالکیت را از نظر سابقه تاریخی یکسان دانست. در خصوص سابقه حقوق معنو
به ؛استیفقدان قواعد حقوق،نمود. مرحله اولیدو مرحله را بررستوانیمیرانایحقوقیمرژ
وشدینمیافتحقوقینایرامونپضوابط و قواعد مدونیراندر امرحله،ینمعنا که در اینا

                                                
1. Andaman Island. 
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از .شدیبه آنها نگاه میاخالقیحد هنجارشکندرصرفاشدندیحقوق نقض مینچنانچه ابالفرض
هاي با ویژگییراناییدر جوامع گذشته و ابتدايو هنریادبیتمالکینمفهوم نواین رو،

ییمثل بازگويحال مواردینبا ا.)133: 1375؛ آیتی،158: 1378دژ،شاهین(حضرتىمصداق نداردذکرشده 
مسبوق به به خود،یگراننمودن آثار دمنتسبیزو ن،منبع آنیینبدون تعیگرانآرا و نظرات د

داشته یانب)133: 1375به نقل از آیتی،(هجویري غزنوي،یسندگان از نویکیچنان که ؛ استسابقه بوده
از یداد و به اسم خود منتشر کرد و نامییراصل جمالت آن را تغکتابم را از من گرفت ویکس«

یگرنوشتم و شخص دیگري: کتاب دنگاشته استخودیگردر کتاب دیسندهنوینمن نبرد. هم
یسندهنو).43: 1352(نقل از: مرادي،کردیآن را به عنوان اثر خود معرفن را از آن پاك نموده ونام م

به شکل فکر یگرانها و افکار دیشه: سرقت اندگویدیباره میندر ایزن) 2/21: 1366(دوانی،یگري د
مقدمه کتاب و کردن یگزینها با جارسالهیااز مطلب در کتب یبخشیاهمان عبارت ینعیا

بوده یجشعراء رایندارد و غالباً در بیبقه طوالناس،یگرشخص دیاآن کتاب به نام خود ينامگذار
است.
يو آلمان توسط مجلس شورایراناینبیادبیتقرارداد مربوط به مالکیناست که نخستیگفتن
که از ینیبه قوانیازنب،اانتشار کتیشپس از سامان گرفتن نظام مشروطه و افزاشد.ییدتأیمل
قانون 248تا 245مواددر آن دوران صرفاً احساس شد.،یشاز پیشکند بیتحمایسندگاننو

مقصود ینا،حالینبا اکرد.یبر حقوق مؤلفان نظارت م،10/5/1310مصوب یمجازات عموم
به دنبال یمليمجلس شورایندگاننفر از نما1334،22. لذا در اواسط سال شدینمینتأمیزن

یطرحقانون کردند. به دنبال آن،یهاقدام به تهاز حقوق مؤلفان،یتحمايدر راستايراهکار
مزبور در آبان ماه سال یحهالدر نهایتمجلس شد. یمتبصره ارائه و تقد2یزماده و ن9شامل 
مصنفان ومؤلفان،از حقوقیتقانون حما«هاد احمد شاملو یشنمجلس شد و به پیمتقد1347

)192: 1339(مشیریان،.شدیبتصو1348در سوم آذر سال یتاًشد و نهایدهنام» هنرمندان
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اجراکننده .1-2
بعدیاقبلکهملیقوانینازبسیاريووایپوصوتیآثارواجراهامعاهدهرم،کنوانسیوناساسبر
.روندمیشماربهمرتبطحقوقصاحبانازايدستهاجراکنندگاناند،شدهوضعرمکنوانسیوناز

افراديودانان،موسیقیخوانندگان،بازیگران،: ازعبارتنداجراکنندگانرم،کنوانسیون3مادهطبق
تفریحیوکنندهسرگرمهايبرنامهمیانارائهخوانی،دکلمهسخنرانی،مانندانحاازنحويبهکه
.پردازندمیبرنامههنريوادبیآثارارائهبهدیگراقداماتبهپرداختنباو

. کنندمیاجراراهنريوادبیآثارکهانداشخاصازخاصیطبقهاجراکنندگانتعریف،اینطبق
اجراوقتیاماگردد،میتعیینراحتیبهحقوقمالکدارد،اجراکنندهیکتنهااجراکهزمانی

مثال. شودمیهاي حقوقی مواجهپیچیدگیباحقوقاجرايومالکیتباشد،گروهیکارمحصول
درکهکسانیآیاامادارند،نقشآنتولیددرکههستندکسانیاجراکنندگان. نمایشیکدر

کنندمیبیانرامحدوديبسیارکلماتباکنندنمیصحبتیدهند،نمیانجامخاصیکارنمایش
اجراصحنهرويرانتیهیچکهارکستررهبرآیاشوند؟میمحسوباجراکنندههم) خدمتکارمثل(

معموالشوند؟میمحسوباجراکننده. کنندمیفعالیتصحنهپشتکهاشخاصییاکنندنمی
ازکمترگویندگانفرانسه،درمثالً. کنندمیگیريتصمیمزمینهایندرکشورهاداخلیقوانین
) Sterling, 1999: 173–174(شوند.نمیمحسوباجراکنندهفیلم،بانمایشدرخطسیزده

همچونافراديازنیستندموظفعضوکشورهايرم،کنوانسیون9مادهطبقحال،هربه
دادهاجازهعضوکشورهايبهکنوانسیونالبته. کنندحمایتبازانشعبدهو) بندبازان(هاآکروبات

آثاربهمربوطاجراهایشانکههمکسانیبهراحمایتودهندگسترشراحمایتمحدودهاست
راحمایتمعاهده،عضوکشورهايبرخیدلیلهمینبه1دهندگسترشنیست،هنريوادبی

3آثارتفسیروترجمه،2گوییبداهههمچوندیگرهاییفعالیتانجامشاملراآنودادهگسترش

                                                
1. Rom Convention, Art. 2(a)) 
2. Rendition
3. Improvisation 
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ازاعمارکستریکدرکنندگانشرکتهمهوسیركبازیگران،1)واریته(هاجنگاجراکنندگان
.انددانستهبازیگرانسایرورهبران

بازیگران،:ازعبارتنداجراکنندگانحمایتازبرخوردارذینفعانرم،کنوانسیوناساسبرمجموع،در
یاکنندمیبازينقشکنند،میدکلمهکنند،میبازخوانیکهافراديسایرونوازندگانخوانندگان،

-میاجرارا) فولکلور(عامهفرهنگنمودهايوآثاریا سایرهنريوادبیآثاردیگريترتیبهربه

جزءنیزتواشیحهايو گروهمداحانقرآن،قاریانهمچونافرادياساس،اینبر. کنند
آثارواجراهامعاهده. گیرندقرارحمایتموردقوانینطبقتوانندمیوشدهمحسوباجراکنندگان

اجرايوآثارازبرخوانیِرم،کنوانسیوندرمذکورمواردبرعالوه) الف(2مادهدروایپوصوتی
.استکردهمحسوباجراقابلهايفعالیتانواعجزءنیزرا) فولکلور(عامهفرهنگنمودهاي

ترجمهقانونو1348مصوبهنرمندانومصنفانومؤلفانحقوقحمایتقانونایرانحقوقدر
برخی. اندنبردهناماجراکنندگانازصراحتبه1352مصوبصوتیآثارونشریاتوکتبتکثیرو

راهازکهراچهآنو»پدیدآورنده«عنوانبهراهنرمند،1348قانونکهاینبهتوجهبامعتقدند
المللی،بیناسنادطبقکهجاآنازواستدادهقرارحمایتمورد»اثر«عنوانبهآیدمیپدیدهنر

اجراراهنريوادبیاثريکهشخصیهرونوازندگانآوازخوانان،بازیگران،شاملاجراکنندگان
ایندر»هنرمند«واژهگرفتنتیجهتوانمیشوندمیمحسوب»هنرمند«همگیوشودمیکند،

گیرد. میبردرنیزرا»اجراکنندگان«قانون،
هنرمند،ازگذارقانونمنظورقانوناین2مادهبهتوجهبازیرانیست؛صحیحنظرایناما

آثاراجراکنندهواستشاعرانوسازانمجسمهنقاشان،همچونهنريوادبیآثارآفرینندگان
چهاگربنابراین. گیردنمیدربرشوندمیمحسوبدومدستهنرمندنوعیبهکهرادیگران

. نموداستنباطراخاصحقوقیقانون،درکلیعنوانیکازتواننمیاماهنرمندنداجراکنندگان،
البته.دارندقانونیتصریحبهنیازواندسابقهبیحقوقیاجراکنندگانحقوقجملهازومرتبطحقوق

                                                
1.Variete'sاند و هر بخش شامل ساز و آواز، اند که از بخشهاي مجزا تشکیل شدههاییبرنامههاي متنوع، : واریته یا برنامه

کنسرت، رقص و تئاتر است.
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وسمعیاثرکهنحويبهمزبورقانون4مادهازموسعتفسیرباوفرضیچنیندرصورتحتی
ایران،حقوقدربدانیمنیزآناجرايشاملرانمایشنامهوسرودترانه،شعر،موسیقی،بصري،

سندهیچاین البته درکهگردند،میبرخوردارمؤلفحقهمانندحقوقیازاجراکنندههنرمندان
.نداردسابقهداخلیقانونیاالمللیبین
وبررسیدستدرکهایرانهنريوادبیمالکیتازحمایتقانوننویسپیشحال،هربه

اي به گونهرااجراکنندگانصراحتاًاستشدهنوشتهوایپونمونهقانوناساسبرواستتدوین
همچون»مرتبطحقوق«زمینهدرالمللیبینهايکنوانسیونتعاریفباکهاستکردهتعریف

این2ماده13بندطبق«: داردمطابقتوایپو،صوتیآثارواجراهامعاهدهورمکنوانسیون
خوانند،میرامطلبیکهافراديسایرونوازندگانخوانندگان،: ازعبارتنداجراکنندگاننویس،پیش
نمودهايوهنريوادبیآثاردیگريترتیبهربهیاکنندمیبازينقشنمایند،میدکلمه
اجراي«مفهوم اساسبرورمکنوانسیونهمچونتعریفاین..»نمایندمیاجراراعامهفرهنگ

همچوناجرا،موضوعاتمحدودهگسترشباحالعیندرامااست،شدهبنا»هنريوادبیآثار
گرفتهبردرنیزرا»عامهفرهنگمودهاي«یافولکلوراجرايوایپوصوتیآثارواجراهامعاهده
فعالیتاجرا،ازمقصود. شودمیمشخصنیز»اجرا«ازمقصوداجراکننده،تعریفبهتوجهبا.است

ازپسکهآنهاستدويهریاتصاویریااصواتازواحديمجموعهفعالیتاین. استاجراکننده
شود میاجراکنندگانبرايحقایجادموجبورسدمیظهورمنصهبهاجراکنندهفعالیتباادغام

)Sterling, 1999: 512.(نیز هنريوادبیآثاراجرايگونههرشاملاجرارم،کنوانسیونموجببه
بهراکنوانسیوندرمقررحمایتخود،داخلیقوانیندرتوانندمیعضوکشورهاياماشود،می

هايبرنامهاجراکنندگانیاسیركهنرمندانمانند-کنندنمیاجراهنريوادبیآثارکههنرمندانی
» حق اجرا«از عدم حمایت حقوقی و خصوصاً حمایت کیفري. دهندتعمیمنیز-)واریته(متنوع

برند و در سایه هاي آثار هنري را به یغما میشود که سرمایهکارانی میموجب زیادت نصیب کپی
باعث کاهش توان،توجهی حقوق کیفري به نابودي مؤسسات فرهنگی و هنري نوپا و کمبی

نِ هاي ناشی از فقرِ برآمده از بیکاري هنرمنداهاي شغلی و افزایش آسیبمشاغل و فرصت
شوند. می» اجراي آثار هنري«متخصص و نوآور در زمینه 
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ضوابط تشخیص ماهیت اجراي عمومی اثر -2
نظر ثابتی وجود ندارد و در بیان ماهیت حق اجراي عمومی اثر چنان که پیشتر از منظر گذراندیم،

آثار در متأسفانه نص از بیان این ماهیت خالی است که این خود معلول عواملی از جمله تفاوت
گیرد،هاي مختلف ادب و هنر که خود طیف وسیعی را در بر مییک حوزه و همچنین در حوزه

ضروري است تا ماهیت حق اجرا در آثار ادبی و براي مشخص شدن موضوع،باشد. از این رو،می
و هنري به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه ماهیت اجراي اثر را عیناً به صورت لفظی

چرا که -توان بیان نمود یا حتی به صورت جنس و فصل که در بیان ماهیت کاربرد دارند نمی
هاي اما یکی دیگر از شیوه-باشد خالی استنص از چنین تعبیري که ورود در فلسفه حق اجرا می

توجه به مصادیق است که یکی از مبادي ورودي در بیان تعریف یک کشف و بیان ماهیت،
در تعریف ماهیت حق اجراي اثر ادبی توان توجه به مصادیق آن دانست. از این رو،ا میماهیت ر

المللی در این زمینه پرداخت. وهنري باید به بررسی قوانین و اسناد بین

تشخیص ماهیت اجرا بر مبناي مجریان اثر -2-1
قوق مالکیت فکري در بخش اول الیحه حمایت از مالکیت فکري که توسط کارگروه حمایت از ح

کنندگان اعم از خوانندگان و نوازندگان و به بیان انواع اجرا11ماده 17تدوین شده است در بند 

اي که در ذیل این بند به آن اشاره شده این است که مجریان و بازیگران و... پرداخته است. نکته
تفاوتی میان اجراي آثار توسط مجریان در حوزه عمومی و خصوصی وجود ندارد. مطابق این بند 

که یکی پردازند،از کنوانسیون رم مطابقت دارد اجراکنندگان در دو حیطه به اجرا میaکه با بند 
باشد و دیگري در حوزه آثار ادبی ت نمادین و موزون میدر حوزه اجراي نمایش و موسیقی و حرکا

                                                
خوانند، گان و سایر افرادي که آواز یا سرود میاجراکنندگان عبارتند از خوانندگان، نوازندگان، همخوانان، هنرپیشه«.1

بازي شببازي و خیمهرتیب دیگري نمودهاي فرهنگ عامه، عملیات سیركنمایند یا به هر تسخنرانی، دکلمه یا بازیگري می

که آثار مزبور در حوزه عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند. تبصره: مفهوم و سایر آثار ادبی و هنري را اجرا نمایند؛ اعم از این

». شوداري نمیاهمیت فرعیِ اثر دیداري و شنیداري یا شنیدهاي کمیادشده شامل هنرمندان نقش
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نویس پیشالیحه1ماده 17و بند 1باشد. تنها تفاوت میان مجریان در کنوانسیون رمو هنري می

اما در داند،این است که اجراي اثر ادبی و هنري را مجزا از آثار نمایشی و دیداري و شنیداري می
ثار ادبی و هنري به تفکیک مصادیق اجراي نمایش و موسیقی و... را الیحه فارغ از تفاوت میان آ
چنین سایر آثار ادبی و هنري را جزء اجراي مجریان آنها داند و همجزء آثار ادبی و هنري می

توان گفت: اگر بخواهیم ماهیت اجراي عمومی اثر را بیان کنیم میداند. پس از این منظر،می
وان به پخش و عرضه و اجراي عمومی و خصوصی اثر براي اولین بار تاجراي عمومی اثر را می«

دانست؛ به نحوي که خصوصیت هر اثر در حوزه ادبی و هنر و اجرا و نمایش به صورت اختصاصی 
». حفظ شود

باشد و اجراي یک اثر در یک نظر میمعناي اعم آن مدنکته این است که اجراي اثر در این بیان،
1ماده 17که تماماً منطبق با بند تواند مصداق اجراي عمومی اثر باشد،جمع کوچک نیز می

باشد در این تعریف که بر مبناي بیان اجراي مجریان و تعریف آنها میالیحه است. از طرفی،
شود و این یکی از مسائل تفکیکی میان اثر ادبی و نوشتاري با اثر دیداري و شنیداري دیده نمی

توان اصالت داشتن اثر را مارالذکر می17باشد. اما از تبصره بند اي اثر میبغرنج در تعریف اجر
کنندگانِ فعاالن و اجرابراي برخورداري از حق اجرا استظهار نمود؛ چه این که در این تبصره،

تر را مشمول برخورداري از حق اجرا ندانسته است؛ پس با استقراء در اهمیتهاي فرعی کمنقش
آن هم به نحوي که به قدري از وان دریافت که اصالت داشتن یعنی اولین اجرا،تاین متن می

توان چنین آن را اجرا تلقی کرد و در این صورت میاهمیت باشد که بتوان به صورت مستقل،
دانست.» حق اجراي اثر«اجرایی را مشمول 

تشخیص ماهیت اجرا بر اساس نوع اجراي اثر-2-2
تواند معناي باشد. اجراي اثر میمتفاوت میتر بدان اشاره شد،نه که پیشگوننوع اجراي اثر هما

نویس حمایت از مالکیت فکري در تر و گستره بیشتري نیز داشته باشد. اما در الیحه پیشعام
اجرا همتراز نمایش فیزیکی و زنده با ضابطه ارائه عمومی بیان شده است؛ که از 18در بند ایران،

                                                
1. (a) “performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, 
deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works… 
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الذکر چنین است: شود. بیان ماده فوقاجرا در آثار ادبی و هنري بسیار محدود میاین جهت دایره
ها و اجرا یا نمایش عمومی عبارت است از اجرا یا نمایش اثر در زمان یا مکان واحد و یا در زمان«

هاي متفاوت براي افرادي غیر از اعضاي خانواده یا نزدیکان آنها که حضور یا امکان حضور مکان
اي که اجرا یا نمایش نیاز به ارسال آن به عموم به معناي مذکور در تعریف ارسال عمومی گونهبه

ارسال عمومی «گونه نیز بیان شده است: این19حال ارسال عمومی مطابق بند ». نداشته باشد
ابزار رسانه صوتی یا،سیم تصاویر یا صدا یا تصویر و صداي یک اثریعنی ارسال با سیم یا بی

وسیله اشخاصی خارج از محدوده تلویزیونی به طریقی که صدا یا تصویر مذکور بهبرنامه رادیو
هایی که در فاصله زیادي از مبدأ مخابره قرار عادي یک خانواده و نزدیکان آنها در مکان یا مکان

ر یا صداي اي باشد که تصویاي که فاصله مذکور به اندازهاند قابل دریافت باشد؛ به گونهگرفته
که اشخاص بتوانند تصاویر یا صداها را در فوق بدون ارسال آن قابل دریافت نباشد؛ اعم از این

پس مطابق این بیانات،» هاي متفاوت دریافت کنند.ها و مکانیک زمان و مکان واحد یا در زمان
ند آن را به که مخاطب بتواهاي اجراي عمومی همانا حضور فیزیکی و فاصله کمیکی از ضابطه

اجراي عمومی در حوزه ،19است. همچنین مطابق بندصورت زنده ببیند و بشنود و حس کند
گیرد؛ در حالی که پرواضح است با چنین محدودیتی اي و مجازي جاي نمیفضاي مخابره

ریفی به تعتوان دایره اجراي عمومی اثر را در تنگنا قرار داد و باید با استقرا در کلیه متون،نمی
3در ماده جامع و مانع در بیان ماهیت اجراي عمومی اثر ادبی و هنري دست یافت. از طرفی،

وپخشونشرانحصاريحقشاملپدیدآورندهحقوققانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان،
به راحتی در .اثر ذکر شده استونامازمعنويوماديبرداريبهرهحقوقواثراجرايوعرضه
یابیم که مطابق قوانین حقوق داخلی حق اجرا از حق نشر و پخش ظاهراً مجزا شده و اعتباري می

اند؛ ولی با منطق حقوقی همخوانی ندارد که ما در اجراي یک اثر که جداگانه براي آن قائل شده
نیم؛ در حالی که شرط حمایت از اجراي آن بدااصالت اثر را پیشآن را مورد حمایت قرار دهیم،

اصالحات این اي بدانیم. از این رو،حضور و اجراي فیزیکی در غیر پخش مخابرهاجرا را محدود به
باطتبااردروجو کرد.المللی در این زمینه جستبخش را بایستی با استقراء در اسناد و متون بین

،مگاترینمهماري،شنیداريیددرتصوبهاجراتثبیتواريشنیداريیدديهااجراازحمایت
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اريشنیداريیدديهااجراهمعاهدو1WPPT.است2012پکناريشنیداريیدديهااجراهمعاهد

ند.ادهکربینیپیشنکنندگااجراايبررايترجامعقحقود،خوازپیشاتمعاهدبهنسبتکهپکن
وهنشدتثبیتيهااجراايبرا،جراتثبیتحق،معموبهسلهامروتلویزیونییوییرادپخشقحقو
حقم،عموبهريتجارهجااحقم،عموبهیعزتوحق،غیرمستقیمیامستقیمتکثیرديماقحقو
رمقردخوهشدتثبیتيهااجراايبرراسیمبییاباسیمسایلوطریقازدنکرسستردقابل
در. ندادهکررمقرنیزرااجرابهامحتراوثراسرپرستیخالقیاقحقورمذکوهمعاهددو. ندادهکر
ويهنروبیادمالکیتقحقوازحمایتجامعنقانوالیحهنویسپیشان،یراخلیداقحقو
-پیشدر. ستادهکرحمایتحتااصرنکنندگااجراازم،سوبخشدر اولفصلدر،مرتبطقحقو

رصوسایروتلویزیونییوییرادپخشحقر،بانخستینايبرا،جراتثبیتقحقور،مذکونویس
ايجراعمومیپخشحقه،شدتثبیتايجراغیرمستقیمیامستقیمتکثیرحق،عمومیلساار

رختیاادرحقو ه،شدتثبیتايجرارهجااحق،مالکیتلنتقاايهاروشطریقازه،شدتثبیت
حقو مناحرمتخالقیاقحقوچنینست. هماهشدبینیپیشنکنندگااجراايبردادنارقرمعمو

تمامی با این همه،.)46: 1391(اسکندري،ستاهشدبینیپیشنکنندگااجراايبرا جراحرمت
از جمله مصادیق اجرا و به منصه رساندنِ اثر در محیطی بزرگتر از جمع هاي مذکور،گونه

شویم که اجراي عمومی معنایی اعم از اجماالً متذکر میاماباشد،خصوصی همانا مورد شمول می
دارد. پس نویس و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ذکر شده است،که در پیشآنچه 

قوانین در این زمینه نیاز به بازنگري ویژه دارد.

قلمرو مکانی اجرا بر اساس یتماهیصتشخ-3
»عمومی«عملکردآننشود،انجام»خصوصیصورتبه«عملکرداگرکهاستاینفرضپیش
حقوق حمایت فکري درالیحه18بند تعریف)Telstra v APRA 146 ALR 649 at 690–691(. بودخواهد
آنهانزدیکانیاخانوادهاعضاياجرا برايواستخصوصیاجرايبرايشناسیاعتبارمنکرایران

و یازندهاجرايو داخلیآشنامحیطدرنزدیکانازغیربراياجراطرفیازنیست.حمایتمشمول
                                                

1. WIPO Performances and Phonograms Treaty.
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تواند داخل در مصداق رسد نمیها به نظر میهمسایهمیانبرجهادرونسینماهايهمانندپردهروي 
باشد. 18ماده 

یک فعالیت تجاري واقع شود نیز نوعی بازتاب عمومی خواهد داشت اگر اجراي عمومی در حیطه
اصل قرار تواند یک ویژگی مرتبط با اجراي عمومی به عنوان یک خصیصه و و از این رو می

)Telstra v APRA 146 ALR 649 at 690–691(. بگیرد

موقعیت مخاطبین اجرا بر اساس یتماهیصتشخ-4

نزد مخاطب به عنوان بخشی از حق چاپ عمومی مالک عمومیاجراي-4-1
آوردنبه دستمنظوربهراآنبردارينسخهحقصاحبکهباشدگروهیمخاطبانماهیتاگر
اینزیاداحتمالبهکند،میتصور»دیگري«یا»خود«عمومازبخشیعنوانبهامتیازحق

این چاپحقصاحبومخاطببینرابطهبربیشترتأکید.است»عمومیسطحدر«عملکرد
توسط دیگري مطالبه اثرعملکردبرايکهاستبرخوردارحقاینازچاپحقمالکآیاکهاست

.وجه نماید
بایستی به این مسئله توجه نمود که اگر مالک حق اجراي عمومی اثر در ارتباط با به تعبیر دیگر 

مخاطب نوعی حق چاپ و عرضه و حق انحصاري را در اختیار داشته باشد به جهت اعتبار شناسی 
(شاکري،. تواند براي اجراي عمومی اثر ادعاي پرداخت حقوق انحصاري نمایداین حق است که می

)1396:56زهرا و همکاران 

در جایی که در زمره استثناها نباشد عمومیاجراي-4-2
گیرد. بنابراین باید اجرا به نحوي نمیمشمول حمایت قراراجرا اگر واجد وصف عمومی نباشد،

:1386(انصاري . باشد که حقی براي فرد اجرا کننده شناسانده و نوعی امتیاز بارز براي فرد تلقی گردد

باشند. ذیل از جمله استثناهاي پذیرش میموارد ). 137
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الف: جایی که افراد ساکن یا در محل خواب باشند

درموسیقیدهدمیاجازهرایت استرالیاکپیقانون) الف) (1(106و46به عنوان مثال بندهاي
. شودپخشصداضبطیاکاردرانتشارحقنقضبدونخوابندمییاهستندساکنافرادکهمحلی

:داشتاظهارهامهمانخانهوهاهتلدرموسیقیمسئلهدربارهSpicer15کمیته1959سالدر
عنوانبهنبایدشودمیانجامآنهامهمانانیاساکنینبرايهتلییامهمانخانهیکدرکهعملکردي

ومکانهاییچنیندرشدهارائهعملکردنوعبینکهحالیدرشودرفتارعمومیعملکردیک
 The(1نداشته باشد.تفاوتی وجودانجام دهدآن راخوددر خانهشخصاستممکنکهعملکردي

Spicer Report, 1959; para. 69, p. 18 .(

ب: پخشهاي حاوي ضبط صدا در حوزه کپی رایت نباشد 

ازموسیقیپخشباعثکهشخصیکهکندمیمقرررایت ایاالت متحدهکپیقانون) 2(199بند
درکهشخصی.نداردراصداضبطموسیقیپخشمجوزشود،میپخشتلویزیونیارادیوطریق
باتواندمیاین.استادبیوموسیقیآثاراجرايبهمجبورفقطنوازد،میموسیقیشرایطاین

در.باشدتضاددراست،) ديسیمثالً(شدهضبطموسیقیپخشحالدرشخصکهموقعیتی
درصداضبطایجادمجوزهمچنینوعاممالءدرادبیاتوموسیقیپخشبرايفرددوم،حالت
.دارداحتیاجمجوزبهعاممالء

ویژگی حمایتی از اجراي عمومی اثر -5
وفرديجهتازمزبورهايآفرینهکهارزشیواهمیتوهنريوادبیآثارالعادهفوقگسترش
موجبنماید،میایفاجامعهاقتصاديواجتماعیفرهنگی،توسعهدرکهنقشیوکردهپیدااجتماعی
اثرياستبدیهی.یابدروزافزوناهمیتوضرورتمزبورآثارازحقوقیهايحمایتکهگردیده
برخورداراصالتازخارجی،بروزوظهوروتجلیبرعالوهگردیده،خلقکهاستحمایتشایسته

                                                
اختصاص داده شده است تا در نظر بگیرد ایاالت متحدهود که توسط دادستان کل مشترك المنافعاي باین نام به کمیته. 1

شود. گفته می»گزارش اسپیسر«این گزارش به که چه چیزي در قانون حق چاپ مؤلفه مشترك المنافع قابل تغییر است. 
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آثارازحمایتبرايتشریفاتلزومعدمامروزه.باشدآنپدیدآورندهشخصیتنمایانگروباشد
شدهپذیرفتهکشورهااکثروالمللیحقوقی بینهاينظامدراصلیکعنوانبههنريوادبی

)1385:41کلمبه:(است. 

در یالمللینبيهایونترین کنوانساز مهمیکیبرن که یونکنوانس5ماده 2بند مورد،ینر اد
ینعضو ايکشورها،يو هنریاز آثار ادبیتحماینهدر زم1استيو هنریحقوق ادبیطهح

یند. نمایتحمايو هنریاز آثار ادب،یفاتهرگونه تشریتتا بدون رعاکندیرا الزام میونکنوانس
یناياجرایزنويمندمقرر شده بهره1908سال یدنظربند که از زمان کنفرانس تجدینطبق ا
Berne(یست نیفاتیگونه تشرهیچیطبرمتوقفحقوق Convention, 1971, art5: ینبه ایتبا عنا2.)2

اصل یکبه عنوان3یونکنوانسعضويکشورهاياز سویفاتگفت عدم لزوم تشرتوانیمقرره م
و یژنو راجع به حقوق ادبیجهانیوناز کنوانستوانیاصل را مین. ااستقبول واقع شدهمورد
تحت ربه آثایازامتینامزبور،یونکنوانس3ماده 1استخراج و استنباط کرد. طبق بند4يهنر
عضو يکشورهایداخلینمقرر در قوانیفاتداده شده است که تشریونکنوانسیتحما

است.یدهگردیمفروض تلقیون،کنوانس
یرا دارند که برخیاراختینعضو ايکشورهاماده ذکر شده،3و2يالبته به موجب بندها

ال) که در (کامننانوشتهیحقوقیستمتابع سيباره اعمال کنند. کشورهاینها را در ایتمحدود
شرط یکبه عنوان یفاتتشریبه طیشتريبیتمورد استفاده است اهمیترایآنها نظام کپ
من یفاتتشریمتوقف بر طيو هنریاز آثار ادبیتو معموالً حماشدیت داده میجهت حما

نشر آن و ذکر عبارات خاص مانند از اثر،ییهانمودن نمونهیعجمله ثبت در دفتر مخصوص تود
آثار بود.يهانسخهيبر رو»یترایکپ«

                                                
1. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. http://www.wipo.int.
2. The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality;…

شوند. البته ایران تا کنون به این شورهاي متعاهد کنوانسیون برن محسوب میکشور عضو ک566در حال حاضر .3
کنوانسیون ملحق نگردیده است. 

4. Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rithts Questions, Genova,1952. 
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حال ینبا ااست؛ نشده یانبیحبه طور صریفاتاصل عدم لزوم تشریراندر مقررات موضوعه ا
به 1348مصنفان و هنرمندان مصوب سال از حقوق مؤلفان،یتکه در قانون حمایستنیشک

مربوط به آثار ياز حقوق معنویتجهت حما،يو هنریاز آثار ادبیتعنوان قانون عام حما
و یآثار ادبيضرورت ندارد. در خصوص حقوق مادیفاتیگونه تشریچهیقانون طینموضوع ا

. یستنیتجهت حمایشرط کافاثر،یکیعتودیزاست که ثبت و نینآنچه مسلّم است اي،هنر
توجه به داده خواهد شد. بایحدر بخش سوم توضیفاتتشریعدم لزوم طیاالبته در مورد لزوم و 

گذار در گفت قانونتوانیمصوب میو آثار صوتیاتکتب و نشریرقانون ترجمه و تکث11ماده 
از حقوقیتآثار مربوط به قانون حماانیدآورندگاز پدیتجهت حمایديقانون مذکور شرط جد

نکرده است.یینمصنفان و هنرمندان تعمؤلفان،
حمایتقانوندرمذکوراشخاصحقوقموردهیچدرقانوناینمقررات«ماده،اینموجببه

ثبتنیزقانونایندر«.سازدنمیمحدودوکندنمینفیرا»هنرمندانومصنفانمؤلفان،حقوق
.استنیامدهشماربهحمایتشرطآنازهایینمونهتودیعواثر

،شودیمربوط ميو هنریاز آثار ادبیتجهت حمایفاتکه به اصل عدم لزوم تشریگريمسئله د
و گسترش يمجازياست. امروزه با توسعه فضایجیتالمرتبط با آثار دیفنيهاضرورت
يدر فضایآثار ادبیعو وسیعو انتقال سریرتکثشاهد ،یجیتالدیطمرتبط با محيهايتکنولوژ

يهابا توسل به روشيو هنریاز آثار ادبیتسبب شده است که حمایدهپدینم. ایمذکور هست
يهايموضوع استفاده از تکنولوژخاطر،ینروبه رو گردد. به همیبا مشکالتیصرفاً حقوق

و یابیردیتقابليسازفراهمینهمچنویرقانونیغیردر تکثیتجهت اعمال محدوديرمزنگار
معتقدند الزمه موفق يامطرح شده است. عدهیجیتالديآن در فضامجرايو یرکنترل منبع تکث

)125: 1392ی،قبولو یمحسن(باشد. یها مآنیممزبور گسترش و تعمهايفناوريو مؤثر بودن

کند،یمقابله نمیفاتبدون تشریتحماشده با اصل یادکردن اقدامات یتوجه کرد که الزامیدبا
الوصف معباشد.یدآورندهپدیاشدن حقوق مؤلف یمنتفیاآن محدود يکه ضمانت اجراینمگر ا

حقوق مؤلف باشد یتمحدود،ممانعت از انجام اقدامات مذکوريکه ضمانت اجرایدر صورت
یفاتبدون تشریتحمااصلنقضیجتاًو نتیتاقدامات مذکور را به عنوان شرط حمایدمسلّماً با
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و فرانسه به یرانایحقوقیمدر رژیجیتالیديهافناوريلزوم استفاده از به هر روي،کرد. یتلق
قلمداد نشده است. یتعنوان شرط حما

میان،ایندر. استهنريوادبیآثارازتشریفاتبدونحمایتکلی،قاعدهواصلکهشدمعلوم
فنیتدابیراتخاذلزوم. شودنمیمشاهدهآنغیرودیجیتالمحیطدرموجودآثارمیانتفاوتی
بهمزبورقاعدهبراستثنایینیزدیجیتالمحیطدرهنريوادبیحقوقنقضازجلوگیريبراي
ادبیآثارتودیعوثبتازسخنقانونیمتونازبرخیدرکهجاییآنازهمه،اینبا. آیدنمیشمار

قراربررسیموردمزبورآثارازحمایتدرتودیعوثبتنقشاستالزمآمده،میانبههنريو
.گیرد
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برآمد
توسعه و پیشرفت . باشندمییتراکپیباارجوهمقِحقونامشمولجمله ازن،کنندگااجرا

ضمن این که تبادل آثار ادبی هنري را هاي اطالعات و ارتباطات و صنایع ضبط و تکثیر،فناوري
به سودجویان این امکان را داده است که به راحتی و بدون مجوز به ضبط و تکثیر و تسهیل کرده،
در مقیاس وسیع و با قیمتی ،ي اجراکنندگانشدهاز جمله اجراهاي زنده یا ضبطتوزیع این آثار،

بهرهاجراکنندگانجملهازحق،صاحبانعمالًترتیب،اینبهوتر از قیمت اصلی بپردازندارزان
برند و دیگران بدون این که سهمی در تولید از فروش و توزیع آثار خود نمیمنافع حاصلازچندانی

برند. از این رو الزم است براي حاصل زحمات آنها را به یغما میو خلق این آثار داشته باشند،
المللی در ترین اسناد بینمهمتدابیر قانونی مناسب اندیشیده شود. ،حمایت از این قشر هنرمند

و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو 1961کنوانسیون رم زمینه حمایت از حقوق اجراکنندگان،
حق منع دیگران از انجام برخی رمکنوانسیون،2012. همچنین است معاهده پکن است1996

به اجراکنندگان اعطا اعمال خاص همچون حق جلوگیري از ضبط یا تکثیر و توزیع آثارشان را 
گامی به پیش نهاده و حقوق مادي و معنوي انحصاري نموده و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو،

معدود مقرراتی که تاکنون راجع به حقوق براي آنها به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران،
ن و مصنفان و قانون حمایت حقوق مؤلفاکه منحصر بهمالکیت ادبی و هنري وضع شده است،

)،1352(مصوب) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی1348هنرمندان (مصوب 
پراکنده است که و چند مقرره)1379(مصوبايرایانهافزارهايپدیدآورندگان نرمازحمایتقانون

آورندگان آثار دیدناظر بر حقوق پاساسا1348ًاند. قانون در آنها حقوق اجراکنندگان توجه نکرده
مقررات آن شامل اجراکنندگان خالف نظر بعضی از نویسندگان،باشد و برادبی و هنري می

. شودنمی
و 1348مقررات قوانین مصوب )،1382(مصوبالکترونیکتجارتقانون62ماده1بندبا این همه،

پخشهايسازمانوصوتیآثارتولیدکنندگاناجراکنندگان،بهرادر مورد حقوق مرتبط1352
غافل از این که در این دو قانون هیچ فضاي الکترونیکی تعمیم داده است،درتلویزیونی–رادیو

ها در الیحه قانون جدید حکمی درباره حمایت از اجراکنندگان وجود ندارد. براي رفع این کاستی
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تدوین شده است. حمایت از حمایت از مالکیت ادبی و هنري که بر اساس قانون نمونه وایپو 
-به تفصیل و هماهنگ با معاهدات بین المللی پیشاز جمله حقوق اجراکنندگان،حقوق مرتبط،

حمایتحتااصرنکنندگااجراازم،سوبخشاولفصلدرانیراخلیداقحقوبینی شده است. در
یوییرادپخشحقر،بانخستینايبرا،جراتثبیتقحقورمذکونویسپیشدر. ستادهکر

حقه،شدتثبیتايجراغیرمستقیمیامستقیمتکثیرحق،عمومیلسااررصوسایروتلویزیونی
تثبیتايجرارهجااحق،مالکیتلنتقاايهاروشطریقازه،شدتثبیتايجراعمومیپخش
قحقوچنینهم. ستاهشدبینیپیشنکنندگااجراايبردادنارقرمعمورختیاادرحقوهشد
در حقیقت مدل .ستاهشدبینیپیشنکنندگااجراايبراجراحرمتحقومناحرمتخالقیا

ترین مؤلفه در معیار شناسایی حق اجراي مورد حمایت حمایتی مقنن از حقوق اجراکنندگان مهم
تعریف اجراکنندگان بر اساس اجراي آثار ادبی و هنري بنا شده باشد. در الیحه مزبور،مقنن می
اجراي فولکور یا نمودهاي فرهنگ در عین حال با گسترش محدوده موضوعات اجرا،است اما 

به اجراکنندگان حقوق انحصاري اعطا ). عالوه بر این،2)13عامه را نیز در برگرفته است (ماده (
-نوع خاصی از ضبط ،شده است. البته در اعطاي حق ضبط و حق اجاره یا عاریه به اجراکنندگان

مورد توجه قرار نگرفته است که بهتر است با توجه به این که در معاهده -بصريسمعی یا سمعی
اجراها و آثار صوتی وایپو فقط ضبط در آثار و اجاره اجراهاي ضبط شده در آثار صوتی حمایت 

نویس هم به صراحت مشخص شود منظور حق ضبط و حق اجاره یا عاریه شده است. در این پیش
ماده 3). بند 21)1(هر دو نوع صوتی و تصویري مد نظر است (ماده (ب)در آثار صوتی است یا 

نویس به حقوق معنوي اجراکنندگان (حق انتساب) اشاره کرده است؛ البته در این زمینه پیش21
حق . وانگهی،اندحمایت شده» شده در آثار صوتیاجراهاي ضبط«یا » اجراهاي سمعی زنده«فقط 

. در المللی مورد توجه قرار گرفته استجدیدي است که در اسناد بیناز حقوق اجرت عادالنه،
گرایانه بیان شده جانبهیکبعضی از موارد،زمینه حق اجراي اثر در الیحه جامع مالکیت فکري،

در از شرط اعطاي حق بیشتر براي اجراکننده حمایت کرده است،101ماده است. به عنوان مثال،
جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان شرط و توافق،حالی که به اصل مقتضاي

توان آن حامیان و اجراکنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجراکننده در آثاري که می
را اجرا کرد سخنی به میان نیامده است. لذا روشنگري مقنن در این باب نیز ضروري است. از 
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الیحه که عدم اجراي بخش خصوصی و نزد 2ماده 17د طرفی تعارض ظاهري تبصره بن
مذکور که اجراي 17اطرافیان را نیز پیش شرط حمایت از اجراي عمومی اثر قرارداده است و بند 

نوعی تعارض وجود دارد که معیار حمایت از کند،نزد خانواده و اطرافیان را استثناي آن معرفی می
نماید؛ از طرفی هم این معیار که حقوق صاحب حق با یاجراي عمومی اثر را دوگانه معرفی م

شود یا نه؟! توسط دیگري نقض میاجراي خصوصی با وصف پیش گفته نزد دوستان و خانواده،
مشخص نشده است؛ پس این موارد نیاز به اصالح دارد. همچنین است این تعارض در خصوص 

که آن را با 19یزیکی و زنده است با بند در اجراي ف18حمایت از اجراي عمومی اثر که ظاهر بند 
نماید. اي و پخش و نشر ویدیویی نیز همتراز معرفی میارسال مخابره

هاي حقوقی غربی و غیرغربی تحقق در بسیاري از نظاموانگهی حمایت کیفري از حق اجراي اثر،
به ماهیت کیفري،اجراهاي انگاري شده است و در تعیین ضمانتجرمیافته و نقض این حق،

اجراي «نقض حقوق ناشی از توجه بایسته صورت گرفته است اما در حقوق ایران،» اجرا«نوآورانه 
شود مغفول مانده و عنایت و محسوب می» حق بر مد«به رغم آن که مصداق نقض » اثر هنري

به همراه ،»حق اجراي بدیع و مدگونه«انگاري نقض طلبد. غفلت از جرمحمایت کیفري را می
شناسی از منظر جرمنابازدارندگی کیفرِ قابل تحمیل به مرتکبان جرایم علیه مالکیت هنري،

نقد شد و راهکارهایی براي تقویت حمایت حقوق تجارت حقوقی انتقادي و سیاست جنایی تقنینی،
و حقوق کیفري در این عرصه مهم ابراز گشت. 
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Rule-formulation regarding Recognition and Protection of the 
Right of Public Performance Dealing with Literary and Artistic 

Works in Iranian Law and International Instruments
Ali Keshavarz1

Mahdi khaghani Esfahani Mahdi2
Abstract:
"Public performance" is a right to a part of property which is the creative product of the 
thought and skill of a performing artist and fashion designer. The issue of recognizing 
the right of public performance of a work concerning literary and artistic works, due to 
the increasing development of the examples of the right of performance, and its 
connection with authenticity regarding the field of copyright in the scope of intellectual 
property, has caused a lack of coherence of subjective protection of the rights related to 
it. In this way, it may not be possible to pass a law, in parallel with the emergence of 
each model or example, regarding the right of performance in its attachment.Therefore, 
it is necessary to provide criteria for recognition of these rights and provide them with 
appropriate protection.Therefore, by analyzing the descriptions found in the draft of the 
Intellectual Property Protection Bill and the Iranian Protection of Authors and 
Composers Act and comparing them with those we encounter in international 
instruments and the examples of the right of performance in leading countries in this 
field, the appropriate methods for recognition and protection of public right of 
performance are introduced.In the application of this analytical and descriptive 
methods, it is clear that in regard to the right to perform a work in the Comprehensive 
Intellectual Property Bill, certain points remain unclear or are expressed in a biased 
manner.For example, Article 101 has protected a stipulation regarding granting more 
rights to the performer, and while it gives a supportive aspect to the principle regarding 
requirement of a stipulation and agreement, it does not say anything about applying a 
more limited period for the performance in question or removing the performer's name 
in the works that can be performed. Thus, the status of these two issues remained 
unclear and calls for further clarification by the legislator.

KeyWords: public performance, the right to disclose literary and artistic 
works, the right of creator of a work, the nature of the right of performance.
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