
 

 

 

1های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور مطالعه تطبیقی محدودیت
 

 
 **سعید محسنی           *درافشان قبولی مهدی محمد سید

 

 چکیده
آثار  هنری همچون پدیدآورندگان و  صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی

ایهن ؤهلا     ،همه    هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این و  ادبی
منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصهل آزادی دؤترؤهی   مطرح اؤت ک  آیا 

در  ههایی نسهبت به  حقهوق مهالی      ب  اطالعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت
تحلیلهی،   -وش توصهییی . ایهن سسهتار بها ر   کنهد  عرص  حقوق مجاور ایجهاد مهی  

عنوان کشوری پیشهرو در ایهن    ب را در حقوق فرانس   شده بینی یشهای پ محدودیت
و ب  این نتیج  دؤت یافته    کردهالمللی مرتبط تبیین و تحلیل  زمین  و نیز اؤناد بین

برخهی   ؛در حقوق مجاور بر دو دؤت  اؤهت  شده بینی یشهای پ محدودیتاؤت ک  
زا ا  دارای ماهیت اؤتثنا ب  معنی واقعی کلم  و بدون نیاز ب  پرداخت هرگونه  مابه   

اؤت در حالی ک  برخی دیگر منوط ب  پرداخت عوض عادالن  و با ؤازوکار ویههه  
، وضع موسود حقهوق ایهران   پهوهشبر اؤاس دؤتاورد حاصل از ب  عالوه، اؤت. 

 یکارههای  راه نیز نقد و 3131ری مصوب و الیح  حمایت از مالکیت فکتبیین شده 
 ه اؤت.شدارائ  وب برای نیل ب  وضع مطل

حقهوق مجهاور، مجهوز     ،هنهری  و  حقوق ادبهی  ،اؤتثنائات حقوق مالیکلیدی:  واژگان

 اسباری.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اؤت ک  با حمایت معاونت پهوهشی دانشگاه فردوؤی مشهد انجام  30381. این مقال  مستخرج از طرح پهوهشی شماره 3

 شود. یافت  اؤت و ب  این وؤیل  از این معاونت قدردانی می

 ghaboli@um.ac.ir                     مسئو (مشهد، ایران )نویسنده  مشهد، فردوؤی دانشگاه حقوق، گروه دانشیار، *
 s-mohseni@um.ac.ir                                         مشهد، ایران مشهد، فردوؤی دانشگاه حقوق، گروه دانشیار، **

 33/38/3137 پذیرش: تاریخ 52/7/3137 تاریخ دریافت:
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 مقدمه
از مصادیق مهم حقهوق در عرصه     3هنری و  حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی

بیانگر ایهن  « حقوق مجاور»در ترکیب « مجاور»های فکری اؤت. وصف  حقوق مالکیت

 های فکهری اؤهت و نه      اؤت ک  حقوق مزبور در پی حمایت از مددرؤانان ب  آفرینش

(. پیهدایش حقهوق مجهاور    531: 3100خود پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری )زرکهالم،  

یافتن بشر ب  امکانات فنی ضهبط صهدا و تکثیهر آن دانسهت  شهده اؤهت.        متأثر از دؤت

ای به  درازای حهدود یهر قهرن وسهود داشهت  اؤهت         هرچند میان این دو پدیده فاصل 

(Vivant et Bruguière, 2016: 1029) .پیشرو در این عرص  مانند نظام تقنینی  گذاران قانون

هنهری مهدد    و  گذاری خود ب  آثار ادبی ای آفرینی یا ؤرم فرانس  برای گروهی ک  با نقش

اند. مقصود از گروه اخیر، هنرمندان مجری و  دهکربینی  رؤانند، حقوق انحصاری پیش می

ملؤسات ارتباطات شهنیداری  ها و نیز  ها و ویدئوگرام بازیگران، تولیدکنندگان آوانگاشت

هستند. هنرمندان مجری، اشخاصی هستند ک  اثر  5های پخش رادیویی( دیداری )ؤازمان

و شامل نوازندگان اُرکستر، بازیگران، خوانندگان، نقّاالن و  کنند میادبی یا هنری را اسرا 

-537: 3100)زرکهالم،  کننهد   شده توؤط دیگری را اسرا مهی  ک  آثار خلق اؤتمانند ایشان 

530). 

خههود و دو گههروه دیگههر بهها  آفرینههی هنههری بهها نقههش و  اسراکننههدگان آثههار ادبههی

. به  همهین سههت در کنهار     کننهد  هنری کمر مهی  و  گذاری، ب  ترویج آثار ادبی ؤرمای 

هها و   بهرداری از اسراهها، آوانگاشهت    پدیدآورندگان آثار، برای ایشان نیز نسبت ب  بههره 

شهود. البته  بهرخالد پدیدآورنهدگان آثهار       بینی می ها، حقوق مالی انحصاری پیش پخش

هنری، ک  در کنار حقوق مالی انحصاری، از حقوق معنوی نیهز برخوردارنهد، در    ادبی و

عرص  حقوق مجاور، حقوق معنوی منحصهرا  بهرای هنرمنهدان مجهری و بها توسه  به         

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Droits voisins du droit d'auteur/neighboring rights copyright 

 اند. دهکراؤتیاده « یبحقوق سان»( در این زمین  از اصطالح 568 :3103برخی نویسندگان )میرحسینی، 
ک  در  کار رفت  در حالی ( ب Les organismes de radiodiffusion. در معاهده رم اصطالح ؤازمان پخش رادیویی )5

 desتصویری ) رؤانی صوتی دیداری یا ب  تعبیری ملؤسات اطالعملؤسات ارتباطات شنیداری فرانس  از اصطالح 

entreprises de communication audiovisuelle ، ( اؤتیاده شده ک  معنایی فراتر از اصطالح پیشین دارد )کلمب
3102 :587.) 
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انعکاس شخصیت ایشان در اسرا، قابل طرح اؤهت و دو دؤهت  دیگهر صهرفا  از حقهوق      

حقوق مالی دارندگان  ،در هر حا  .(530: 3136، قبولی درافشان و محسنی)مالی برخوردارند 

ها باید مبتنی بهر مصهالح    هایی روبروؤت. این محدودیت حقوق مجاور نیز با محدودیت

استماعی و حمایت از حقوق بنیادین افراد در سامع  )از قبیل اصل آزادی بیهان و اصهل   

الح آزادی دؤترؤی ب  اطالعات( و نیز مبتنی بر معیارهای روشهنی باشهد که  میهان مصه     

. کنهد ای ؤهازش برقهرار    شایست  ب  نحوگیت  و حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور  پیش

عنهوان نظهامی پیشهرو و در     این پهوهش درصدد اؤت ضمن مطالع  حقهوق فرانسه  به    

، وضعیت کنونی حقوق ایران دربهاره  3المللی مرتبط گیری از اؤناد بین موارد مقتضی بهره

. گیتنهی اؤهت بها    کندان حقوق مجاور را نیز تحلیل های حقوق مالی دارندگ محدودیت

، 5هیئهت وزیهران   5/7/3131ک  الیح  حمایت از مالکیهت فکهری مصهوب     توس  ب  این

به   کنهد، الیحه  مزبهور نیهز      را در مجلس شورای اؤالمی طهی مهی   یگذار قانونمراحل 

 در این پهوهش نقد و بررؤی شده اؤت. مناؤبت

شهود.   دارندگان حقوق مجاور ب  دو دؤت  تقسهیم مهی  های حقوق مالی  محدودیت

ها اؤتثناء بر حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور ب  معنی واقعی کلمه    برخی محدودیت

زایی نیهز در قبها  آن به  شهخی اخیهر      ا  ب  اؤت و نیاز ب  اسازه دارنده حق ندارد و ما

اسازه دارنده حهق مجهاور   ها نیاز ب   برخی دیگر از محدودیت ،گیرد. در مقابل تعلق نمی

 شود. زای منصیان  در نظر گرفت  میا  ب  ندارد، ولی برای آن ما

 

 استثنائات حق انحصاری .1

اؤتثنائات حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور ملهَم از اؤهتثنائات مطهرح در   برخی 

ها همچون حقوق فرانسه  اؤهتثنائات    عالوه در برخی نظام هنری اؤت. ب  و  حقوق ادبی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
های  ن آثار صوتی و ؤازمانکنوانسیون رم برای حمایت از اسراکنندگان، تولیدکنندگاالمللی مرتبط،  . منظور از اؤناد بین3

 3336ها مصوب  ها و آوانگاشت ، معاهده ؤازمان سهانی مالکیت فکری راسع ب  اسراها و بازی3363کننده مصوب  پخش
(Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) و معاهده )

 Traité de Beijing sur les interprétations et) 5835ی دیداری مصوب های شنیدار پکن راسع ب  اسراها و بازی

exécutions audiovisuellesهای اتحادی  اروپا اؤت. ( و نیز دؤتورالعمل 
 یاد خواهد شد.« الیح  حمایت»یا « الیح »منظور اختصار، از این الیح  با عبارت  از این پس ب  .5
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 خورد. ای نیز ب  چشم می ویهه

 

 استثنائات برگرفته از حقوق ادبی و هنری. 1-1

بخش در  هنری اؤتثنائاتی دارد ک  الهام و  حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار ادبی

المللی مرتبط با حقوق مجاور ب  کشهورهای عضهو    عرص  حقوق مجاور اؤت. اؤناد بین

 3کنوانسهیون رم، بنهد    32مهاده   5اند. بند  هایی را داده بینی چنین محدودیت اختیار پیش

ن به  ایهن   معاههده پکه   31مهاده   3معاهده ؤازمان سهانی مالکیت فکری و بند  36ماده 

، برقهراری  31و  36مهواد   5در بنهد   یهب ب  ترتاختیار تصریح دارند. در دو معاهده اخیر 

 هها  آناؤت: محهدودیت  گام(  معیار آزمون ؤ شرط ) 1زمان  اؤتثنائات نیازمند وسود هم

به    نرؤهاندن  یبآؤبرداری معمو  دارندگان حق و  ب  بهره نزدن یبآؤب  موارد خاص، 

؛ قاؤمی، قبهولی درافشهان و محسهنی،    530: 3135)رک. حبیبا و شاکری،  منافع مشروع ایشان

3132 :222-226). 

عنهوان یکهی از صهاحبان     ای برای هنرمنهدان مجهری به     حقوق ایران مقررات ویهه

 ، لیکن قانون ترسم  و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب3حقوق مجاور ندارد

متضهمن احکههامی راسهع بهه  تولیدکننهدگان آثههار صهوتی و نیههز راسهع بهه        6/38/3125

آن به  بیهان    2ایهن قهانون به  حقهوق و مهاده       1های رادیو تلویزیونی اؤت. ماده  برنام 

برداری از کتهب و نشهریات    تکثیر و نسخ »موسب ماده اخیر  اؤتثنائات پرداخت  اؤت. ب 

منظور اؤتیاده در کارههای مربهوط به       و آثار صوتی موضوع مواد دو و ؤ  این قانون ب

آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینک  سنب  انتیاعی نداشت  باشهد  

 به  «. قبال  ب  تصویب وزارت فرهنگ و هنر رؤهیده باشهد   ها آنبرداری از  و اسازه نسخ 

وع مواد دو برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موض نسخ »موسب تبصره این ماده،  

«. ک  برای اؤتیاده شخصی و خصوصی باشد بالمهانع اؤهت   یدر صورتو ؤ  این قانون 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
( ک  برخی نویسندگان، اسراکنندگان را در زمره هنرمندان و 363: 3102، میرحسینی ؛563: 3103ادعا شده )میرحسینی،  .3
اند. در مقابل  های قانون حمایت حقوق مللیان و مصنیان و هنرمندان دانست  عنوان پدیدآورنده اثر هنری مشمو  حمایت ب 

اند. حل اختالد در این  آورنده خارج کرده( مطلقا  هنرمندان مجری را از شمو  عنوان پدید01-03: 3135برخی )آزادبیگی، 
 گذار اؤت. قبیل موارد، نیازمند دخالت قانون
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هنری اؤت ک  در قهانون حمایهت از    این مقرره ملهم از اؤتثنائات عرص  حقوق ادبی و

آن قهانون   33ویههه مهاده    به   33/38/3130حقوق مللیان و مصنیان و هنرمندان مصوب 

برداری خصوصی مذکور در مقرره مهورد بررؤهی    ک  نسخ  جاآناز  ،عالوه آمده اؤت. ب 

، اؤتثناء ب  معنهی واقعهی کلمه  بهوده و     شده بینی یشپزای  ا  ب  بدون پرداخت هرگون  ما

بها توسه  به      ،همه    های مبتنی بر مجوزهای اسباری نیست. بها ایهن   مشمو  محدودیت

طرح بوده و در این سستار عنوان مجوز اسباری م ک  این موضوع در حقوق فرانس  ب  این

برداری خصوصی در مبحث مربهوط به  مجوزههای اسبهاری بحهث شهده،        مسئل  نسخ 

بهرداری خصوصهی در همهان قسهمت صهورت       مطالع  تطبیقی مربوط ب  شرایط نسهخ  

بهرداری خصوصهی و ؤهایر اؤهتثنائات      الیح  حمایت نیز درباره نسخ خواهد پذیرفت. 

در نگیت  و عمال  این اؤهتثنائات را نذذیرفته  اؤهت.     هنری ؤخنی و  ملهم از حقوق ادبی

حقوق فرانس ، اؤهتثنائات حقهوق انحصهاری دارنهدگان حقهوق مجهاور  البها  در مهاده         

L.211-3         قانون مالکیت فکری آمده ک  گهاهی دقیقها  بها تعهابیر یکسهان بها اؤهتثنائات

مبنهای واحهد   ( Lucas, 2001: 659)اعتقهاد برخهی    اند. به   هنری ب  کار رفت  و  حقوق ادبی

ند از: ارائ  در مجامع خهانوادگی،  ا موسب این شباهت شده اؤت. این اؤتثنائات عبارت

هایی ک  بهرای   رؤانی در مجالت مطبوعاتی و پخش ؤخنرانی تحلیل و نقل کوتاه، اطالع

عمها  ضهروری بهرای ااعمها      اهای فکاهی و طنزآمیز،  نظرگرفت  شده، اؤتیاده عموم در

اصو  محاکمات قضایی و اداری و نیز تکثیر موقت. در ادام  ضمن تبیین اؤهتثنائات در  

 شود.   حقوق فرانس ، دیدگاه حقوق ایران بررؤی می

 ارائه در مجامع خانوادگی. 1-1-1

عرضه   »قهانون مالکیهت فکهری فرانسه ،      L.211-3بر اؤاس بنهد نخسهت مهاده    

، از مهواردی اؤهت   «  منحصرا  در محیل خانوادگی صورت گرفت خصوصی و رایگانی ک

. این اؤتثناء برگرفت  از بنهد نخسهت   کنندتوانند آن را منع  ک  ذینیعان حقوق مجاور نمی

 اؤت و عباراتی یکسان با آن دارد. L.122-5ماده 

هنری، ب  این اؤتثناء تصریح نشده تا منبع  و  در حوزه حقوق ادبی در حقوق ایران

قهانون   33مهاده  تهوان از مهالک    می (77: 3106صهیایی،  )برخی  ب  اعتقادلهام باشد لیکن ا
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در  هنهری  و  ادبهی حمایت حقوق مللیان، مصنیان و هنرمندان بهرای تجهویز ارائه  اثهر     

ههای رادیهویی و    ضهبط برنامه    33که  مهاده    مجامع خانوادگی بهره گرفت. توضیح ایهن 

ایشهان،   ب  اعتقهاد مجاز دانست  اؤت. « اؤتیاده شخصی و  یرانتیاعی»برای  را تلویزیونی

. گیرد یدر برماش را   اؤتیاده شخصی میهوم وؤیع داشت ، اؤتیاده خود شخی و خانواده

و  کهرده ههای رادیهویی و تلویزیهونی را اؤهتثنا      ماده مرقوم فقهط ضهبط برنامه     ،عالوه ب 

افهل خهانوادگی نهدارد. لهیکن در ایهن      تصریحی ب  اسرا و نمایش مسهتقیم آثهار در مح  

توان با اؤتناد ب  وحدت مالک، حکم مندرج در ماده مزبهور را توؤهع     خصوص نیز می

 و  اؤتثناء مهورد بررؤهی در حقهوق ادبهی    تواند موسب پذیرش  داد. اؤتدال  یادشده می

مزبهور در  گذار ایران با تصریح ب  اؤهتثناء   شود قانون هم  پیشنهاد می  هنری باشد. با این

بینهی   هنری ابهام موسود را مرتیع و همین اؤتثنا را در حقوق مجاور پیش و  حقوق ادبی

اصالح الیح  حمایت ک  در این زمین  ؤاکت اؤت نیز شایسهت  و بایسهت     ،. بنابراینکند

 اؤت.  

 تحلیل و نقل کوتاه. 1-1-2

قانون مالکیت فکری فرانسه ، یکهی از اؤهتثنائات     L.211-3ماده  1بر اؤاس بند 

های کوتهاهی ااؤهتک که  بها      ها و نقل تحلیل»حقوق انحصاری دارندگان حقوق مجاور 

رؤانی اثری ک  دربردارنهده آن   توس  ب  ویهگی انتقادی، سدلی، آموزشی، علمی یا اطالع

مهاده   1ا  برگرفت  از بند این الیاظ عین«. های کوتاه اؤت، قابل توسی  باشد ها و نقل تحلیل

L.122-5 گیته  در ایهن    هنری اؤت. البت  تیاوت دو ماده پهیش  و  راسع ب  حقوق ادبی

برای مجاز بودن نقل از اثر دیگری، شهرط شهده اؤهت که       L.122-5اؤت ک  در ماده 

 L.211-3که  در مهاده    درحهالی «. طور روشن ذکر شده باشد نام پدیدآورنده و منبع ب »

« عناصهر کهافی بهرای شناؤهایی منبهع     »ا بیان دیگری مطرح و مقرر شده که   این شرط ب

وسود داشت  باشد. این تیاوت ریش  در این دارد ک  در عرص  حقوق مجاور فقط برخی 

حقهوق   ،عالوه از حقوق معنوی آن هم فقط برای هنرمندان مجری پذیرفت  شده اؤت. ب 

نی موسود در این حهوزه اؤهت و ایهن    معنوی در حوزه حقوق مجاور متأثر از الزامات ف

 ,cf. FIA)آورد  هایی را برای اسرای کامل حقوق معنهوی فهراهم مهی    الزامات محدودیت
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2013: 36; Vivant et Bruguière, 2016: 1097 et 1109). 

از نکات قابل توس  در مورد اؤتثناء نقل در حوزه حقوق مجاور همچون حوزه حقهوق  

ای شهده   این اؤتثناء در قانون فرانس  مقید به  اههداد ویههه   هنری، این اؤت ک   و  ادبی

از: اههداد انتقهادی،    انهد  عبهارت گیت  تصهریح شهده،    اؤت. این اهداد ک  در مواد پیش

ههای   تهوان به  نقهل    رؤانی. بنابراین صرفا  در آثاری مهی  سدلی، آموزشی، علمی یا اطالع

ز اهداد یادشهده باشهند. طبیعهی    گیت  پرداخت ک  دارای یکی ا های پیش کوتاه یا تحلیل

ههای   ها و نقهل  اؤت با توس  ب  اینک  در مورد اؤتثناء، تیسیر مضیق ساری اؤت، تحلیل

)رک. کرنهو و  کوتاه با اهداد دیگری چون اهداد تبلیغاتی و تجاری مجاز نخواهد بهود  

نقهل،   برای مجهاز بهودن   ،. درواقع(Vivant et Bruguière, 2016: 576)(63: 3138همکاران، 

 32مهاده   3. در سهزء د بنهد   (Gaubiac,1997: 7)کننهده اؤهت    هدد از نقل، عنصر تعیین

های آموزشی و پهوهشی تصهریح   کنوانسیون رم نیز در مقام تجویز اؤتثناء، ب  قید هدد

 شده اؤت.

نقل ناظر ب  تصویر هنرمند مجری )و نه  اسهرای وی(    ک  یصورتگیتنی اؤت در 

قهانون مالکیهت فکهری     L.211-3مهاده   1در بنهد   شده بینی یشپباشد، مشمو  اؤتثنای 

های شخصی اوؤهت   زیرا تصویر هنرمند مجری ناظر ب  زندگی و ویهگی ،فرانس  نیست

 ،همچنهین . (Lucas, 2001: 661)ن  نقل از اسرای وی ک  مثال  در یر فهیلم داشهت  اؤهت    

در کهد ورزش  ی ا حقوق فرانس  در مورد گزارش رویهدادهای ورزشهی مقهررات ویههه    

 دارد ک  از حوصل  این مقال  خارج اؤت.و اصالحات بعدی آن  5886

قهانون حمایهت    7موسهب مهاده     هنری ب  و  در حقوق ایران در حوزه حقوق ادبی

نقل از اثرهایی ک  انتشار یافته  اؤهت و اؤهتناد به      »حقوق مللیان، مصنیان و هنرمندان، 

صورت انتقاد و تقهری  بها    ها ب  مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و ب  آن

الیحه  حمایهت نیهز     52این اؤتثناء در ماده «. ، در حدود متعارد، مجاز اؤتمأخذذکر 

شهود،   ک  مالحظ  مهی  گون  نهمادر حقوق مجاور نیاورده اؤت.  این اؤتثنا راآمده ولی 

مقاصهد ادبهی، علمهی،    نقل باید دارای اؤت و ثانیا   انتشاریافت آثار اوال  حق نقل ناظر ب  

فنی، آموزشی و تربیتی باشد. با توس  ب  وسود منطهق حهاکم بهر ایهن مقهرره در مهورد       
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حقوق با اصالح الیح  حمایت، این اؤتثنا را در  گذار قانونحقوق مجاور، شایست  اؤت 

 مجاور نیز بذذیرد.  

 ایهران پدیدآورنده، چند تیاوت میان حقوق در زمین  اؤتثنای نقل در حوزه حقوق 

در حهدود  »نقهل   ایهران کوتهاه و در حقهوق     نقل حقوق فرانس و فرانس  وسود دارد. در 

فرانسه   در حقهوق   در مقابهل، مطرح شده ک  مورد اخیر انعطاد بیشتری دارد. « متعارد

اؤهت.   تهر  منعطهف نیز تصریح شهده و از ایهن سههت    « رؤانی اطالع»ا هدد سواز نقل ب

هنری  و  های منعطف فوق را در حقوق ادبی حل درؤتی راه ب  52الیح  حمایت در ماده 

 ،پذیرفت  و مناؤب اؤت با همین رویکرد آن را در حقوق مجاور نیهز بذهذیرد. همچنهین   

فاقد مقررات اؤت و تلقی مسابقات  حقوق ایران درباره ضوابط نقل رویدادهای ورزشی

هنری مشمو  قانون حمایت حقهوق مللیهان و مصهنیان و     و  عنوان آثار ادبی ورزشی ب 

با تکلف روبروؤت. بنابراین وضع  (332-333: 3100نویس،  نیا و خوش )حکمتهنرمندان 

 باره شایست  اؤت.  مقررات مناؤب در این

نظار   هاایی کاه بارای ع او  در     و پخش سخنرانی مجالت مطبوعاتی. 1-1-3

 شده گرفته

و  (L.122-5مهاده   1)بنهد  هنهری   و  فرانس  در حقوق ادبهی  گذار قانوناز اؤتثنائاتی ک  

هنهری و اسراهها    و  از آن یاد کرده، اؤتیاده از آثار ادبی( L.211-3ماده  1)بند حقوق مجاور 

عناصهر کهافی بهرای    »ر، ب  شرط ذکر اؤت. ب  موسب مقرره اخی 3در مجالت مطبوعاتی

برداری از  توانند مجالت مطبوعاتی را از بهره ، صاحبان حقوق مجاور نمی«شناؤایی منبع

و رویه    نکهرده اسراها منع کنند. البت  این مقرره اصطالح مجالت مطبوعاتی را تعریهف  

 یهوان دشهعب  کییهری    3370ژانویه    18موسب رأی   اؤت. ب کرده قضایی آن را تیسیر 

ههای   پیوؤهت  تیاؤهیر و شهرح    ههم  ارائ  ب »فرانس ، مجل  مطبوعاتی عبارت اؤت از  یعال

ی واحهد که  توؤهط     ای و با محوریت یهر موضهوع یها واقعه      مختلف با روش مقایس 

بهر مبنهای رأی    (Vivant et Bruguière, 2016: 578)برخهی  «. شود نگاران انجام می روزنام 

ههای   گذاشتن تیاؤیر و شرح  هم یی دیگر، معتقدند صرد کنارمذکور و با اؤتیاده از آرا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. les revues de presse 
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مختلف بدون مقایس  و تحلیل و نیز ترسم  کامل مقاالت مشهمو  ایهن اؤهتثنا نیسهت.     

ههای مطبوعهاتی نیسهت. اؤهتثنا      همچنین عنوان مجالت مطبوعاتی محهدود به  ؤهازمان   

 بهر درهها را ههم    محدود ب  مجالت کا ذی نیز نبوده و مجالت مطبوعاتی بر روی شبک 

ده بهرای  کهر نگهاران   ک  دیوان عالی موضوع را محدود ب  روزنام  گیرد. در نهایت، این می

کننده نبوده زیرا ماهیهت مجهالت مطبوعهاتی بهر اؤهاس ماهیهت        نویسندگان مذکور قانع

 3شود. گیتنی اؤت مشاب  اؤهتثنای مهذکور در سهزء ب بنهد      کنندگان آن تعیین نمی تهی 

 خورد.  نسیون رم نیز ب  چشم میکنوا 32ماده 

قهانون مطبوعهات    2در حقوق ایران ذکری از این اؤتثناء نشده اؤهت. البته  مهاده    

منظور افهزایش آگهاهی عمهومی و حیه       کسب و انتشار اخبار داخلی و خارسی ک  ب »

دانست  اؤت. مستنبط از « مصالح سامع  باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات

رؤهانی حهق    هنهری در قالهب خبهر و اطهالع     و  هایی از آثار ادبی ده، انتشار گزیدهاین ما

هنهری و حقهوق    و  قانونی مطبوعات اؤت. این ماده در مقام بیان اؤتثنائات حقوق ادبی

)رک. صهادقی و  توان اؤتثنای مذکور را اؤهتنباط کهرد    مجاور نیست ولی از عموم آن می

مشمو  این مهاده بایهد در چهارچوب و ضهوابط قهانون      . البت  اؤتیاده (338: 3106خلج، 

  مطبوعات انجام شود. در الیح  حمایت، برای حقوق مجاور مطلقا  و برای حقهوق ادبهی  

هنری چنین اؤتثنائی وسود ندارد. البت  برخی اؤتثنائات با منطهق مشهاب  وسهود دارد.     و

مباحث ساری اقتصهادی،  شده درباره  هرگون  مقال  منتشرشده یا اثر پخش»،58ماده طبق 

رؤانی بدون نیاز ب  کسهب   منظور اطالع  توان ب  را می یو علماستماعی، ؤیاؤی، مذهبی 

شرط اینک  صرفا  متضهمن سزئهی از    اسازه از دارنده حق، تکثیر، منتشر یا پخش کرد، ب 

و  نکهرده باشهد  صراحت این حق را برای خود محیوظ اعهالم    اثر بوده و دارنده حق ب 

موسهب   به   «.نام باشهد  مأخذ و نام پدیدآورنده ب  طور آشکار ذکر شود؛ مگر اینک  اثر بی

طور اتیاقی در سریهان پخهش    پخش سزئی یا نمایش گذری آثار دیگران ب »نیز  53ماده 

«. گزارش شنیداری یا تصویری وقایع ساری، بدون نیاز ب  موافقت دارنهده مجهاز اؤهت   

انی و اقتضائات آن اؤهت. وسهود همهین منطهق در حقهوق      رؤ منطق این مقررات اطالع

 این اؤتثنا را در حقوق مجاور نیز بذذیرد. گذار قانونکند  مجاور، ایجاب می
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قهانون مالکیهت فکهری     L.211-3مهاده   1در بند  شده بینی یشپاز اؤتثنائات مجاز 

ا هایی عمومی اؤت که  در مجهامع عمهومی، اداری، قضهایی یه      فرانس ، پخش ؤخنرانی

های عمومی از نوع ؤیاؤی و مراؤم رؤمی صورت گرفته  و   علمی و نیز در گردهمایی

ههایی   رؤانی در مورد وقایع روز باشهد. پخهش ؤهخنرانی    هدد از پخش یادشده، اطالع

صورت سزئی یا کامل صورت گیرد. مشهاب  همهین اؤهتثناء در عرصه       تواند ب  مزبور می

قانون مذکور مقرر شده اؤهت. مبنهای    L.122-5ماده  1هنری نیز در بند  و  حقوق ادبی

آزادی بیهان، آزادی عقیهده و آزادی    ینتأمپذیرش این دؤت  اؤتثنائات در حقوق فرانس  

. (Vivant et Bruguière, 2016: 569-570)و ارائ  آن ب  عموم اؤت  3دؤترؤی ب  اطالعات

ده کهر رؤهانی اشهاره    قانون مالکیت فکری ک  ب  هدد اطالع L.211-5این ادعا از ماده 

 شود.  نیز اؤتنباط می

تکثیهر یها   هنهری،   و  الیح  حمایت در حوزه حقوق ادبهی  55در حقوق ایران ماده 

موسهب ایهن مهاده،      های عمومی را مجاز دانست  اؤت. ب  ارؤا  عمومی برخی ؤخنرانی

های عمومی درباره مباحث روز یا در سریان رؤیدگی  تکثیر یا ارؤا  عمومی ؤخنرانی»

رؤانی ادواری، رادیهو تلویزیهون یها دیگهر وؤهایل       ها، نشریات اطالع قضایی در روزنام 

انتقا  عمومی اثر ب  شرط ذکر مأخذ و نام پدیدآورنده و رعایهت قهوانین مربهوط مجهاز     

ین اؤتثنا این اؤت ک  ؤخنرانی درباره مباحث روز یا در سریان رؤیدگی شرط ا«. اؤت

و در صهورت وسهود الزامهات     شهود قضایی باشد و مأخذ و نام پدیدآورنهده نیهز ذکهر    

حقهوق   در خصهوص کنهد که     . وحدت منطق ایجاب مهی شودرعایت نیز  ها آن، قانونی

 مجاور نیز این اؤتثنا پذیرفت  شود. 

قانون مالکیهت   L.211-3ماده  3بند : د هنری و کاریکاتورفکاهی، تقلی. 1-1-4

، اؤهتیاده از اسهرا   L.122-5مهاده   3فکری فرانسه  بها الههام از مقهرره مشهاب  در بنهد       

صورت فکاهی، تقلید هنری و کاریکاتور را تجویز کرده اؤت. در تبیهین اصهطالحات    ب 

تقلید هنری دارای ویهگی گیت ، بر اؤاس سنس اثر، فکاهی دارای ماهیت موزیکا ،  پیش

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
آزادی عقیده و آزادی دؤترؤی ب  اطالعات را از حقوق ( آزادی بیان را اصل شمرده و 557: 3133برخی )حبیبی مجنده،  . 3

 اند. مرتبط با آن دانست 
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 débois, cité par Vivant et)نوشتاری و کاریکاتور از سنس گرافیر دانست  شهده اؤهت   

Bruguière, 2016: 579)  البت  ب  اعتقاد بیشتر نویسندگان مالکیت فکری فرانس ، تیکیهر .

میان موارد یادشده اثر عملی نداشت  و سملگی موارد مذکور از مصادیق تقلید ب  معنهای  

. گیتنی اؤت ک  این اؤتثنا در حقهوق  (Vivant et Bruguière, 2016: 579)عام کلم  اؤت 

خی کشورها از سمل  امریکا بهر اؤهاس اصهل    فرانس  بر مبنای اصل آزادی بیان و در بر

 . (Vivant et Bruguière, 2016: 579)اؤتیاده منصیان  توسی  شده اؤت 

هنری و ن  در الیح  حمایت  و  در حقوق ایران ن  در قوانین مربوط ب  حقوق ادبی

هه در مهواردی مثهل   ویه  نیامده لیکن اصل آزادی بیان به   یانب  مؤخنی از این نوع اؤتثنا 

کنهد که  اؤهتثناء یادشهده در      کاریکاتور و طنز ک  متضمن حق انتقاد اؤت، ایجهاب مهی  

اعما  این موارد باید با رعایهت حقهوق مربهوط به       ،حقوق ایران نیز پذیرفت  شود. البت 

 و  ادبهی شخصیت و پرهیز از توهین و افترا و نیز مقررات مربوط ب  حقوق معنوی آثهار  

 حسن  باشد.   ی قواعد مربوط ب  نظم عمومی و اخالقطور کل  و اسراها و ب  هنری

 اصول اَع ال ضروری برای اِع ال اداری و محاک ات قضایی. 1-1-5

( ب  قانون مالکیت فکری فرانس ، حقهوق  3330الحاقی )ؤا   L.331-4طبق ماده 

ضروری برای انجهام یهر فراینهد    »انحصاری دارندگان حقوق مجاور مانعی برای اَعما  

« بها ههدد امنیهت عمهومی     یملؤسهات وؤیل  قانون یها   ب  شده بینی یشپقضایی یا اداری 

بیان  (Pollaud-Dulian, 2005: 505-506)ک  برخی از نویسندگان فرانسوی  گون  آننیست. 

دیوان عالی کشور فرانس  ب  موسهب رأیهی ایهن حهق را بهرای       3337اند، در ؤا   داشت 

اش از اؤهتیاده بهدون    صاحب اثر ب  رؤمیت شناخت ک  ب  اؤتناد حقوق مالکیت فکری

مجوز از اثر متعلق ب  خویش در سریان دادرؤی ب  عنوان ابزار اثباتی ممانعت به  عمهل   

توضیح این ک  در این پرونده، مسئل  قرائت اثر منتشرنشده در سلس  دادرؤهی به    آورد. 

عنوان دلیل اثباتی بوده اؤت ک  ب  اؤتناد حق افشها، مهورد اعتهراض صهاحب اثهر قهرار       

 L.331-4با تصویب ماده  گذار قانونده اؤت. کردیوان عالی کشور آن را تأیید  گرفت  و

با اؤتناد ب  حقهوق   توان ینمک   کردهمقرر  شکست  واین روی  قضایی را  3330در ؤا  

های قضایی شهد.   انحصاری، مانع اَعما  ضروری برای ااعما  اقدامات اداری و رؤیدگی
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نیز به  ایهن مهاده    « یر فرایند پارلمانی کنتر »اعما  ضروری برای انجام  5887در ؤا  

    منافع دارندگان حقوق ادبهی اضاف  شد. علت این اؤتثناء لزوم تأمین منافع برتر نسبت ب

 .(Dieg, 2012: 55, 2010: 171; Bitan-62) هنری و حقوق مجاور اؤت و

هههای  لههیکن ضهرورت  ،ایهن اؤههتثناء در مقهررات ایههران و الیحه  حمایههت نیامهده    

ایهن اؤهتثنا را بذهذیرد. در     گهذار  قهانون کند ک   ناپذیر اداری و قضایی ایجاب می استناب

صورت پذیرش این اؤتثناء، تبیهین شهرایط و قلمهرو آن بهر اؤهاس سمهع میهان منهافع         

 خصوصی و مصالح عمومی و در حد ضرورت بایست  اؤت.

 تکثیر موقت )ناپایدار(. 1-1-6

در  L.122-5مهاده   6قانون مالکیت فکری فرانسه ، بنهد    5836با اصالحات ؤا  

در حهوزه حقهوق مجهاور اؤهتثنای      L.211-3ماده  2هنری و بند  و  حوزه حقوق ادبی

  . به  کهرد سدیدی را ب  حقوق انحصاری پدیدآورنده و دارنهدگان حقهوق مجهاور وارد    

تکثیهر موقهتا   »موسب مقرره اخیر، یکی از اؤتثنائات حقوق مجهاور عبهارت اؤهت از:    

ک  تکثیر یادشهده، سزئهی اصهلی و اؤاؤهی از       دارای ویهگی گذرا یا فرعی، در صورتی

یر فرایند فنی بوده و هدد آن صرفا  فراهم آوردن امکان اؤهتیاده مشهروع از موضهوع    

مورد حمایت حقوق مجاور یا انتقها  اآنک بهین اشهخاص ثالهث از راه یهر شهبک  که         

ه نیازمند یر واؤط  اؤت، باشد؛ البت  تکثیهر موقهت نبایهد دارای ارزش اقتصهادی ویهه     

  مهی  55دؤهتورالعمل   2بند یر مهاده  پذیرش این اؤتثنا ناشی از الزامی اؤت ک  «. باشد

عههده   ، بهر 3حقوق مجهاور در سامعه  اطالعهاتی    هنری و راسع ب  حقوق ادبی و 5883

  (Pollaud-Dulian, 2005: 949)برخهی  به  اعتقهاد  . 5اعضای اتحادی  اروپا قهرار داده اؤهت  

 برخهههی بههه  اعتقهههادهاؤهههت و  عملکهههرد شهههبک منظهههور تسههههیل  ایهههن الهههزام، بههه 

 (Vivant et Bruguière, 2016: 561)   تکثیر موقت با شرایط یادشده نوعی عملکهرد فنهی ،

 اؤت و اؤتثنای واقعی نیست.  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information 

-Stathoulias, 2015: 1009) دؤتورالعمل و شرایط اؤتثنای ناشی از آن رک. 2ماده  3. برای مالحظ  تیصیلی بند 5

1012) 
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و  هنری و  ادبیعنوان اؤتثنای حقوق  در حقوق کنونی ایران هرچند تکثیر موقت ب 

زیهرا تکثیهر موقهت     ،تردیهدی نیسهت  ذکر نشده، لیکن در مجاز بودن آن حقوق مجاور 

البته  در الیحه  حمایهت،    هنری و اسراهاؤهت.   و  برداری مشروع از آثار ادبی الزم  بهره

تحهت عنهوان تکثیهر ناپایهدار      53در ماده  هنری و  ادبیچنین اؤتثنایی در حوزه حقوق 

خهورد و شایسهت  اؤهت     لیکن چنین اؤتثنایی در حوزه حقوق مجاور ب  چشم نمیآمده 

 .  کندحقوق مجاور نیز بدان تصریح  در مقام تصویب الیح ، در مورد گذار قانون

 

 قانون مالکیت فکری فرانسه L212-3-5ویژه ماده  استثناء. 1-2

)مهاده   5836قانون مالکیهت فکهری فرانسه  اصهالحی      L212-3-5موسب ماده  ب 

L.212-10 )در صورتی ک  اسرا، فرع بر رویدادی باشد ک  موضوع اصهلی یهر   »، ؤابق

تواننهد   ؤکانس از یر اثر یا مسهتند شهنیداری دیهداری اؤهت، هنرمنهدان مجهری نمهی       

 و  در حقهوق ادبهی   ،مشاب  این اؤتثنا«. کنندبازتولید و ارائ  اسرایشان ب  عموم را ممنوع 

در مقام تیسهیر، ایهن مقهرره را    ( Pollaud-Dulian, 2005: 949)هنری وسود ندارد. برخی 

دانند ک  در یر برنام  خبری تلویزیونی یها مجله  تلویزیهونی، اخبهار      ناظر ب  فرضی می

ای از  شود و در آن شهکل ویههه   مربوط ب  نمایش، تلویزیون، ؤینما یا دیسر بررؤی می

ایهن   گیهرد.  ها یا تصاویر یر نمایش یا یهر فهیلم( صهورت مهی     نقل )یعنی ارائ  نسخ 

: 3102)رک. کلمبه ،  شهود   رؤانی توسیه  مهی   اؤتثناء نیز بر اؤاس نیازهای خبری و اطالع

دیگر از سمل  تبلیغات قهرار گیهرد. ایهن مههم در رویه         تواند مورد اؤتیاده و نمی (555

 .(Pollaud-Dulian, 2005: 949)قضایی نیز مورد تأکید اؤت 

این اؤتثنا مقید ب  کوتاه یا مختصر بودن نقل نیست. در این مهورد ادعها شهده که      

با د د   احترام ب  حق عموم نسبت ب  دؤترؤی ب  اطالعهات صهورت    گذار قانونحکم 

 :Vivant et Bruguière, 2016: 1109; Latil, 2011: 353-354; Lucas, 2001)گرفته  اؤهت   

را تقیید و برای تعدیل آن، بر ویهگی فرعی بهودن اسه  . شاید با توس  ب  همین عدم (842

زیرا اگر نقل مختصر نبهوده و فرعهی نیهز نباشهد، بها       ،نسبت ب  رویداد تأکید شده اؤت
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 ؤازگار نخواهد بود. 3گام معیار اؤتیاده منصیان  و نیز آزمون ؤ 

 هنهری، »تواند دارای طبیعهت   این اؤتثناء فقط مربوط ب  رویدادهاؤت و رویداد می

. (Vivant et Bruguière, 2016: 1109; Lucas, 2001: 842)باشد « موزیکا ، فرهنگی و  یره

البت  این رویداد سزئی از وقایع روز اؤت و بر اؤاس همین شرط، اؤتناد ب  این اؤهتثناء  

ای مربوط ب  بازتولید یر آواز از یر آوانگاشهت بهرای اؤهتیاده در موؤهیقی      در پرونده

اؤهت.    پذیرفت  نشده (TGI Paris, 26 novembre 1997) یسپار یها کاف مربوط ب  مستند 

قلمرو )رویدادها و میزان نقل(، این اؤهتثنا را خطرنهاک    در خصوصالبت  اطالق موسود 

 .(Pollaud-Dulian, 2005: 949;cf. Lucas, 2001: 842)ده اؤت کر قابل انتقادو 

خهورد، لهیکن    ؤتثنایی ب  چشم نمیدر متون قانونی ایران و الیح  حمایت، چنین ا

تکثیهر،  »هنری تحت عنهوان   و  این د د   در الیح  در مقام تبیین اؤتثنائات حقوق ادبی

دیهده  « رؤانی منظور اطالع های ارؤا  عمومی اثر ب  پخش رادیو تلویزیونی و ؤایر روش

طهور   پخش سزئی یا نمایش گذری آثهار دیگهران به    »الیح ،  53ماده موسب  شود. ب  می

اتیاقی در سریان پخش گزارش شهنیداری یها تصهویری وقهایع سهاری، بهدون نیهاز به          

اسراها نیهز وسهود دارد. بنهابراین     در خصوصهمین منطق «. موافقت دارنده مجاز اؤت

 د. شوبینی  شایست  اؤت این اؤتثناء در حوزه حقوق مجاور نیز پیش
 

 اری حق انحصاری )مجوز اجباری(اع ال اجب .2

ازاء  های مربوط ب  مجوزهای قانونی دربردارنده نهوعی مابه    با توس  ب  اینک  محدودیت

برای دارندگان حقوق مجاور اؤت، ابتدا مصادیق این مجوزها و ؤذس ضهوابط مربهوط   

 شود.  ازاء بررؤی می ب  ماب 
 

 مصادیق مجوز قانونی. 2-1

المللی مجوزههای قهانونی معمهوال  در ؤه  مهورد       اد بینهای حقوقی و اؤن در نظام

بهرداری خصوصهی، ارائه  مسهتقیم در یهر مکهان عمهومی، پخهش          مطرح اؤت: نسخ 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
؛ حبیبا و 226-222: 3132گام، رک. )قاؤمی، قبولی درافشان و محسنی،  . برای مطالع  تیصیلی در خصوص معیار آزمون ؤ 3

 (.305: 3103؛ شاکری، 530: 3135شاکری، 
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رادیویی آوانگاشت تجاری. قبل از تبیین مصادیق مجوز قانونی باید گیت؛ بها توسه  به     

قهانونی   مجوزهای اسباری و لزوم تیسیر مضیق آن، بایهد به  مهوارد مصهرح     اؤتثنا بودن

مهوارد اعمها  اسبهاری حهق      ،عهالوه  . به  (70: 3138)رک. کرنهو و همکهاران،    کردبسنده 

انحصاری صرفا  ناظر ب  حقوق انحصاری هنرمندان مجهری و تولیدکننهدگان آوانگاشهت    

 :Pollaud-Dulian, 2005)گیهرد   نمی بر را درملؤسات ارتباطات شنیداری دیداری بوده، 

نهاروا به  منهافع      موسب زیهان ملؤسات شمو  مجوزهای قانونی بر این  ،. درواقع(977

مشههروع ایشههان بههوده و مصههداق ؤوءاؤههتیاده از دؤههتاورد دیگههری و مشههمو  دعههوی 

 (cf. Vivant et Bruguière, 2016: 1171-1172)اؤت  (Le parasitisme)ؤوءاؤتیاده متقلبان  

 .(07-66: 3131)برای مالحظ  شرایط این دعوی رک. ماؤنانی، 

 برداری خصوصی نسخه. 2-1-1

 کهردن کنوانسیون رم، ب  کشهورهای عضهو اسهازه اؤهتثنا      32ماده  3سزء الف بند 

هههای مقههرر در کنوانسههیون را داده اؤههت. در فرانسهه ،   اؤههتیاده خصوصههی از حمایههت

هنهری،   و  قانون مالکیت فکری در حقوق ادبی L.122-5موسب ماده   ک  ب  گون  همان

برداری خصوصی مجاز دانست  شده، در حوزه حقوق مجاور نیز اؤتثنای مشاب  بها   نسخ 

هنهری   و  برداری خصوصهی در حقهوق ادبهی    اندک تیاوت عبارتی وسود دارد. البت  کذی

بهرداری خصوصهی در    ازاء اؤهت، ولهی کذهی    یر اؤتثنای واقعی بوده و اصوال  فاقد ماب 

قهانون   L.211-3فرانسه  در مهاده    گهذار  قهانون . ازاء اؤهت  حقوق مجاور در مقابل ماب 

بهرداری خصوصهی    توانند از نسهخ   ک  دارندگان حقوق مجاور نمی کردهگیت  مقرر  پیش

برداری گروههی و   گرفت  شده و هدد آن بهره نظر بردار در ک  صرفا  برای اؤتیاده نسخ 

دیت نهاظر به    ، این محدوL.211-3تجاری نیست، ممانعت کنند. مستنبط از صدر ماده 

هها و   هم  دارندگان حقوق مجاور اعم از هنرمنهدان مجهری، تولیدکننهدگان آوانگاشهت    

ارتباطات شنیداری دیداری اؤت. البت  از آن سهایی که  بهرای     ملؤساتها و  ویدئوگرام

بهرداری   ازاء ناشهی از نسهخ    ارتباطات شنیداری دیداری حقی نسبت به  مابه    ملؤسات

ایشان کذی خصوصی اؤتثنای واقعهی نسهبت به      خصوصدر خصوصی شناخت  نشده، 

بهرداری   تهوان گیهت تجهویز کذهی     در توسی  این محدودیت مهی حقوق انحصاری اؤت. 
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عهالوه   ترویج دانش و توؤع  علوم اؤت. به   ازسمل خصوصی مبتنی بر مصالح عمومی 

بهرداری خصوصهی ممکهن نیسهت. همچنهین در مقایسه  بها         در عمل ممانعهت از کذهی  

ویههه بها توسه  به  شهرایط آن،       برداری خصوصی به   ری با مقاصد تجاری، کذیبردا کذی

ازاء قابهل   بینی مابه   . البت  ضرر یادشده نیز با پیش3موسب ضرر قابل توسهی نخواهد بود

 سبران اؤت.

بهرداری از روی   برداری نیازمند شرایطی اؤهت. اوال  بایهد نسهخ     نسخ  مجاز بودن

تصریح شده  L.211-3ماده  5836ین شرط در اصالحات ای قانونی انجام شود. ا نسخ 

بهرداری خصوصهی    برداری بایهد صهرفا  بههره    اؤت. ثانیا  بر اؤاس این ماده، هدد نسخ 

آن  از صهورت خصوصهی   تواننهد به    بردار باشد. بنابراین دیگران نمهی  توؤط خود نسخ 

قهانونی نیسهت.   برداری با اهداد تجاری مشمو  مجهوز   و نیز نسخ  کنندنسخ  اؤتیاده 

یهر موؤسه     ،عنهوان مثها    )ن  سمعی( باشهد. به    صورت فردی برداری باید ب  ثالثا  بهره

برداری خصوصهی، آن را هرچنهد    تواند با اؤتناد ب  نسخ  همچون مدرؤ  یا دانشگاه نمی

 2ماده  5آموزان یا دانشجویان خود قرار دهد. سزء ب بند  رایگان در اختیار اعضا، دانش

کنهد که     اتحادی  اروپا عالوه بر شروط یادشده، تصهریح مهی   5883می  55دؤتورالعمل 

ا  توؤط شخی حقیقی )و ن  شخی حقوقی( امکان دارد. هرچند ایهن  برداری صرف کذی

بیهان   (Hajdú, 2016: 51)شرط در قانون مالکیهت فکهری فرانسه  نیامهده، لهیکن برخهی       

 شود. اند ک  این شرط از دکترین و روی  قضایی اؤتنباط می داشت 

برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی برای اؤهتیاده   امکان نسخ  در حقوق ایران

قانون ترسم  و تکثیر کتب و نشهریات و آثهار صهوتی آمهده      2، در تبصره ماده شخصی

برداری، ضبط، تکثیر و هرگونه  پخهش دیگهر     این قانون، نسخ  1موسب ماده   اؤت. ب 

مقهام   دکنندگان انحصاری یا قائمشده، نیازمند اسازه صاحبان حق یا تولی آثار صوتی ضبط

شهود. بنهابراین    این حکم شامل دارنهدگان حقهوق مجهاور نیهز مهی     قانونی ایشان اؤت. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
( با توس  Piątek, 2016: 61( البت  برخی )530: 3106هنری ، رک. )امامی،  و  برای مالحظ  نظر مخالف در حقوق ادبی .3

های  ( نوآوریBuydens et Dusollier, 2018ب  تحوالت فنی، نظر ب  محدود کردن این اؤتثنا دارند. در مقابل برخی )
فنی در عرص  اینترنت را تهدیدی برای اؤتثنائات حقوق مالکیت فکری دانست ، اعتقاد ب  لزوم حیاظت بیشتر از اؤتثنائات 

 دارند.



 
 ..های حقوق مالی دارندگان مطالع  تطبیقی محدودیت 223

البته  تیهاوت حقهوق    ناظر ب  حقوق مجاور نیز اؤهت.   2اؤتثنای مندرج در تبصره ماده 

 إزاء نیسهت. شهاید   ایران با حقوق فرانس  در این اؤت ک  در قانون ایران، ؤخنی از مابه  

تیکیکهی   گذار قانون، گیت  پیشباشد ک  زمان تدوین قانون این دلیل رویکرد قانون ایران 

اؤت. همچنین ابزارهای فنی سدیهد   نگذاشت و حقوق مجاور  هنری و  ادبیمیان حقوق 

و عوائهد   کهرده برداری خصوصی را فهراهم   ک  امکان ؤریع، راحت و بدون هزین  نسخ 

کند، در زمهان تصهویب     یرمنصیان  با خطر مواس  می صورت مالی صاحبان حقوق را ب 

با توس  ب  تحهوالت فنهی یادشهده، شایسهت       ،قانون اهمیت کمتری داشت  اؤت. بنابراین

 گیرد.  در نظرإزای منصیان   هایی ماب  ایران نیز برای چنین اؤتیاده گذار قانوناؤت 

انگاشات  ارائه مستقیم در یا  مکاان ع اومی و پخاش رادیاویی  و     . 2-1-2

 تجاری
، هنرمنهدان  5836قانون مالکیت فکری فرانس  اصهالحی   L.214-1موسب ماده  ب 

ههایی که  بها     آوانگاشهت  در خصهوص تواننهد   ها نمی مجری و تولیدکنندگان آوانگاشت

ارائ  مسهتقیم آوانگاشهت در    .3: کننداهداد تجاری منتشر شده، اقدامات ذیل را ممنوع 

 .5نمایش مورد اؤتیاده قهرار گیهرد؛   ک  آوانگاشت مذکور در  یر مکان عمومی مگر این

پخش رادیویی آوانگاشت، توزیع کابلی کامل و همزمان آن و نیهز بازتولیهد آوانگاشهت    

که  ایهن بازتولیهد     منظور پخش رادیویی یا توزیع کابلی یادشده، مشروط بر ایهن  صرفا  ب 

ارتباطات شنیداری دیداری انجام گیرد و هدد آن صهداگذاری   ملؤساتتوؤط یا برای 

ارتبهاطی   ملؤسهات ههای ؤهایر    هایشان یا آنهتن  شده بر روی آنتن های ویهه پخش برنام 

ارائه  به  عمهوم به       .1؛ کننهد  إزای منصیان  پرداخت مهی  ک  ماب  باشد شنیداری دیداری

 هها  آنهای رادیویی که  برنامه  اصهلی     نای ؤرویسب  اؤتث 3وؤیل  یر ؤرویس رادیویی

 البا  ب  یر هنرمند مجری، یر پدیدآورنده یا یر آهنگساز اختصاص یافته  یها برنامه     

ههایی بهرای    اش برگرفت  از یر آوانگاشت باشد. این ماده در مقام بیان محدودیت اصلی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
)اصالحی  3306ؤذتامبر  18مورخ  06-3867قانون شماره  5اؤاس ماده یادشده، میهوم ؤرویس رادیویی در ماده . بر 3

منظور  موسب آن، ؤرویس رادیویی عبارت اؤت از هر ؤرویس ارائ  ب  عموم از راه الکترونیر ک  ب  ( تبیین شده و ب 5883
های حاوی  ای منظم از برنام  برنام  اصلی آن متشکل از مجموع  دریافت همزمان هم  یا گروهی از افراد اختصاص یافت  و

 اصوات باشد.
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ب  طریهق قهانونی   حق انحصاری ناشی از آوانگاشتی اؤت ک  با اهداد تجاری منتشر و 

تهی  شده باشد. بنابراین در مورد آوانگاشتی ک  بها ههدد تجهاری منتشهر نشهده، اسهرا       

بهر  انهد، مقصهود از انتشهار     هکردمطرح  (Lucas, 2001: 664)شود. آن گون  ک  برخی  نمی

ههای   در اختیار عموم گذاشتن نسخ »کنوانسیون رم، عبارت اؤت از  1اؤاس بند د ماده 

در این مقهرره، گسهترش مجهوز    « ها نسخ »اؤتیاده از کلم  «. کمیت کافی آوانگاشت در

ههای دیجیتها     آوانگاشت بر حسهب تقاضها از راه شهبک     ها آنقانونی ب  فروضی ک  در 

معاهده ؤازمان سههانی   3. 32ماده  موسبکند. ب   انتقا  داده شده را با تردید روبرو می

ههایی که  در    آوانگاشهت »هها نیهز    ها و آوانگاشهت  مالکیت فکری راسع ب  اسراها، بازی

ای ک  هر شخصی بتوانهد در   گون  ؤیم ب   ؤیم یا بدون اختیار عموم گذاشت  شده خواه با

رض صورت انیهرادی به  آن دؤترؤهی داشهت  باشهد، فه       گزیند ب  مکان و زمانی ک  برمی

مهواردی که  آوانگاشهت بهر      ،بنهابراین «. شود ک  انتشاریافت  با اهداد تجاری اؤهت  می

 Cf. Vivant et) د، مشمو  میهوم یادشده نیستشو حسب تقاضا برای شخی ارؤا  می

Bruguière, 2016: 1121) . 

 ,Vivant et Bruguière)گیته  شهده    L.214-1در توسی  اؤتثنائات مذکور در ماده 

2016: 1116-1117 et 1156) ها امکان عملی  ک  هنرمند مجری و تولیدکنندگان آوانگاشت

إزای منصهیان ،   بینی ماب  با پیش گذار قانون ،مقابل  با توزیع اسراهایشان را ندارند. بنابراین

حها  بها توسه  به  بنهد نخسهت مهاده فهوق،          هر اؤتثنائات یادشده را پذیرفت  اؤت. در

ا  در یر مکان عمومی از قبیهل مرکهز تجهاری یها رؤهتوران      تواند مستقیم آوانگاشت می

. البت  اگر آوانگاشت یادشده در یر نمایش اؤتیاده شود )مانند اؤتیاده برای شودپخش 

در  .(Lucas, 2001: 664)صداگذاری یر قطع  از تئاتر(، تجهویز مهذکور سهاری نیسهت     

مارس  32ا در رأی مورخ مصادیق مکان عمومی نیز دیوان دادگستری اتحادی  اروپ مورد

پزشکی را ب  دلیل کم تعداد بودن اشهخاص حاضهر در آن،    ؤالن انتظار یر دندان 5835

همچنین بها  . (Vivant et Bruguière, 2016: 1120)از مصادیق مکان عمومی ندانست  اؤت 

هها توؤهع  داد. درج    توان آن را ب  ویدئوگرام توس  ب  اؤتثنایی بودن مجوز اسباری، نمی

. (Pollaud-Dulian, 2005: 951 et 970-971)ها نیز مجاز نیست  ها در ویدئوگرام آوانگاشت
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نوارهای صوتی آثار شنیداری دیهداری  شمو  اؤتثنا بر  بر اؤاس روح قانون در ،عالوه ب 

ک  نوارههای صهوتی    مگر این شده اؤتلبت  مشمو  عنوان آوانگاشت هستند، تردید ک  ا

 صههورت سداگانه  منتشههر شهده و مسههتقل از اثهر شههنیداری دیهداری باشههد     یادشهده به   

 (Lucas, 2001: 664) . 

پخش رادیویی آوانگاشت و نیهز توزیهع کهابلی     L.214-1بر اؤاس بند دوم ماده 

قانون مالکیت فکری فرانسه ،   5886اؤت. با اصالحات  کامل و همزمان آن، تجویز شده

ها نیز فقط در مورد پخش رادیویی با رعایت شرایط مهذکور در مهتن    بازتولید آوانگاشت

 نیهز ایهن وضهعیت بهاقی اؤهت. در حهالی که         5836ماده تجویز شده و با اصهالحات  

آرای قضایی  قبل از اصالحات یادشده، عمل مذکور در متن ماده تصریح نشده و برخی 
(Paris, 29 septembre 1999, RIDA, juillet 2000: 402; Paris, 7 avril 1994, RIDA, avril 

بها   (Pollaud-Dulian, 2005: 971; Lucas, 2001: 666)و بعضهی نویسهندگان    (354 :1995

 Paris, 29 mai 2002; 27)پذیرفتند ولی در مقابل برخی محهاکم   تیسیر مضیق، آن را نمی

septembre 2002, cité par Pollaud-Dulian, 2005: 971)      بازتولیهد یادشهده بهرای تسههیل

دند. اصالح قانون مالکیت فکری فرانس  مبنی بهر تجهویز   کر پخش رادیویی را تجویز می

کنوانسهیون رم   32ماده 3ها هماهنگ با اختیاری اؤت ک  سزء ج بند  بازتولید آوانگاشت

دربهاره حقهوق پدیدآورنهده و حقهوق      5883می  55ؤتورالعمل د 2ماده  5و فقره د بند 

 مجاور در سامع  اطالعاتی ب  کشورهای عضو داده اؤت.

برداری قانونی  کند ک  مجوز بهره نیز ایجاب می L.214-1ماده  5تیسیر مضیق بند 

های ویهدئویی و   های تجاری باشد و پخش فایل صرفا  ناظر ب  ارؤا  رادیویی آوانگاشت

شهده بهرای پخهش     هنگامی ک  حامل اؤهتیاده  ،ی آن مشمو  اؤتثنا نباشد. بنابراینمحتوا

رادیویی، خود آوانگاشت تجاری نیست بلک  یر ویدئوگرام مشتمل بر آوانگاشت اؤت 

نهوامبر   36دیوان عالی فرانس  نیز در  ، مشمو  اؤتثنای نیست.«ویدئو موزیر»مانند یر 

ویی آوانگاشت منهدرج در ویهدئوگرام ندانسهت     مجوز قانونی را شامل پخش رادی 5883

ههای دیجیتها  مشهمو      گیتنی اؤهت، پخهش  . (Vivant et Bruguière, 2016: 1164)اؤت 

. البته  در  انهد  خهارج عنوان پخش رادیویی نبوده، از شمو  مجوز قانونی پخش رادیویی 
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ههای   فرانس  پیشنهادهایی برای گسترش مجهوز اسبهاری به  پخهش     یگذار قانونپیشین  

راه  5836و پهس از آن در اصهالحات    5886دیجیتا  مطرح شده، لهیکن در اصهالحات   

 . (Vivant et Bruguière, 2016: 1121) نیافت  اؤت

قانون مالکیت فکهری فرانسه ،    5836اصالحی  L.214-1موسب بند ؤوم ماده   ب 

وؤیل  یر ؤرویس رادیویی مجاز دانست  شده اؤت ب  شرطی ک  برنام   ارائ  ب  عموم ب 

اؤهتیاده   ،نظر نباشد. درواقهع  اصلی ؤرویس رادیویی مذکور برگرفت  از آوانگاشت مورد

نهده سزئهی از   ده های رادیویی در فرضی ک  آوانگاشهت تشهکیل   از آوانگاشت در برنام 

 های خاص ؤرویس رادیویی باشد مجاز اؤت.   برنام 

ارائه  مسهتقیم در یهر مکهان عمهومی و      »در متون قانونی ایران اؤتثنایی با عنهوان  

آن را  شهود لهیکن الیحه  حمایهت،     مشهاهده نمهی  « پخش رادیویی آوانگاشهت تجهاری  

  حامهل شهنیداری   چنانچ» ،الیح  61زیرا بر اؤاس ماده  ،صورت ضمنی پذیرفت  اؤت ب 

اؤت یا نسخ  تکثیر چنین حاملی ب  طور مستقیم در  شدهک  برای مقاصد تجاری منتشر 

های ارؤا  عمومی بکار رود یا برای عموم ب  اسرا  پخش رادیو تلویزیونی یا ؤایر روش

 .«تولیدکننهده حامهل شهنیداری بذهردازد    ای به    کننده باید اسهرت عادالنه    درآید، اؤتیاده

طور ضمنی پخهش   إزای عادالن  اؤت، لیکن ب  ن ماده در مقام بیان تکلیف ماب هرچند ای

مستقیم رادیو تلویزیونی حامل شنیداری یا نسخ  تکثیرشده آن و نیز پخهش آن از ؤهایر   

ههای شهنیداری    اؤت. این اؤتثنا ناظر ب  حامهل  کردههای ارؤا  عمومی را تجویز  روش

تهوان   باشد و با توس  اؤتثنایی بهودن آن، نمهی  اؤت ک  برای مقاصد تجاری منتشر شده 

 های شنیداری دیداری توؤع  داد. حکم مزبور را ب  حامل

 

 ازاء حق بر مابه. 2-2

ازاء منصیان  ک  هدد از آن، سبران ضررهای ناشی از مجوز  در حقوق فرانس ، ماب 

این  ،رو این قانونی اؤت، در مورد انواع مختلف مجوز اسباری، احکام یکسانی ندارد. از

شود. در حقهوق موضهوع     حق در مصادیق مختلف مجوز اسباری ب  تیکیر بررؤی می

خورد. لیکن حکم مندرج در الیح   ای در این خصوص ب  چشم نمی ایران مقررات ویهه
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پخهش رادیهو تلویزیهونی یها ؤهایر      مربهوط به    حق اسهرت عادالنه    حمایت در مورد  

 ری بررؤی خواهد شد.آوانگاشت تجاهای ارؤا  عمومی  روش

 برداری خصوصی ازاء نسبت به کپی حق بر مابه. 2-2-1

هها هماننهد    ها یا ویهدئوگرام  در فرانس  هنرمندان مجری و تولیدکنندگان آوانگاشت

ارتباطهات   ملؤسهات ازاء بابت کذهی خصوصهی دارنهد ولهی      پدیدآورندگان، حق بر ماب 

بهرداری خصوصهی،    د ایشهان نسهخ   نیع این حق نیستند و در مهور  شنیداری دیداری ذی

در مقهام بیهان    L.311-1اؤتثنایی واقعی بر حقوق انحصهاری ایشهان اؤهت. نیهز مهاده      

 ازاء، از این گروه ؤخن ب  میان نیاورده اؤت. ذینیعان حق بر ماب 

کنندگان از کذی خصوصی متعهد مستقیم پرداخت  در مورد متعهد پرداخت، اؤتیاده

و  کننهدگان  یکذه ههایی داشهت ، در عمهل شناؤهایی      ین امر دشواریازاء نیستند. زیرا ا ماب 

قهانون مالکیهت    L.311-4ها مشکل اؤت. برای حل مشکل، در ماده  برداری کنتر  کذی

های خام گذاشت   تولیدکنندگان و واردکنندگان حامل ب  عهدهفکری فرانس ، این تکلیف 

به  عرصه  تجهارت، نسهبت به        ها اند، در زمان ورود این حامل هشدشده و ایشان ملزم 

ازاء از  . این شهیوه نهوعی دریافهت  یرمسهتقیم مابه      کنندازای یادشده اقدام  پرداخت ماب 

ها این هزین  را در قیمت نههایی فهروش    کنندگان حامل زیرا تأمین ،کنندگان اؤت اؤتیاده

 .کنند وارد می

فکهری فرانسه    قهانون مالکیهت    L.311-5ازاء، در ماده  برای چگونگی تعیین ماب 

ای از دولهت   بینی شده که  ریاؤهتش بها نماینهده     ای پیش ، کمیسیون ویهه5836اصالحی 

شوند که    هایی معرفی می وؤیل  ؤازمان اؤت. نیمی از اعضای آن اشخاصی هستند ک  ب 

ههایی   ازاء را دارند. یر چهارم از اعضها نیهز توؤهط ؤهازمان     نمایندگی ذینیعان حق ماب 

ههای خهام هسهتند. یهر      نماینده تولیدکنندگان و واردکنندگان حامل شوند ک  معرفی می

کننهدگان   شوند ک  نماینده مصرد هایی تعیین می چهارم دیگر از اعضا نیز توؤط ؤازمان

های یادشده، نرخ حق امتیاز یا مبلغی که    خصوص انواع حامل هستند. این کمیسیون در

گیرد و تصهمیماتش در روزنامه     م میهای پرداخت، تصمی باید پرداخت شود و نیز شیوه

 .  شود رؤمی منتشر می
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اؤت. وفق ماده  3ازاء تابع نظام اداره سمعی در حقوق فرانس  دریافت و تقسیم ماب 

L.311-6 ازاء منصهیان    شود. ماب  های اداره سمعی دریافت می وؤیل  شرکت ازاء ب  ، ماب

ان مجههری و تولیدکننههدگان ههها بههین پدیدآورنههدگان اثههر، هنرمنههد پههس از کسههر هزینهه 

هها،   در مورد آوانگاشت L311-7شود. طبق ماده  ها تقسیم می ها و ویدئوگرام آوانگاشت

تساوی ب  هنرمنهدان مجهری و    ب  پدیدآورندگان اثر و نیم دیگر ب  حاصل یدعوانیمی از 

ههها، ؤهههم هریههر از  شههود. دربههاره ویههدئوگرام ههها داده مههی تولیدکننههدگان آوانگاشههت

عهالوه   ها یر ؤوم اؤت. به   رندگان، هنرمندان مجری و تولیدکنندگان ویدئوگرامپدیدآو

کننده لهزوم   إزاء ب  چند گروه، توسی  تعلق ماب  (Balsan, 2007: 360-361)ب  اعتقاد برخی 

 وسود اداره سمعی اؤت.

ازاء نسبت به ارائه مستقیم در ی  مکان ع اومی و پخاش    حق بر مابه. 2-2-2

  وانگاشت تجاریرادیویی 

ازاء نسبت ب  مجهوز قهانونی ارائه  مسهتقیم آوانگاشهت در یهر مکهان         حق بر ماب 

. این حهق ابتهدا در   (Lucas, 2001: 664)عمومی و پخش رادیویی آن، رکنی اؤاؤی اؤت 

هنگهامی که  آوانگاشهت    »موسهب ایهن مهاده،      ب ذکر شد.  3363کنوانسیون رم  35ماده 

یا بازتولید آن، برای پخش رادیویی یا هر نوع در ارتبهاط بها   منتشرشده با اهداد تجاری 

منصهیان  و واحهد توؤهط    ازاء  مابه  ، اؤتیاده شهده باشهد، بایسهتی یهر     قرار دادنعموم 

هها یها ههر دو     کننده ب  هنرمندان مجری یا بازیگران، یا تولیدکنندگان آوانگاشهت  اؤتیاده

ملهی   گهذار  قانوننیعان مختلف،  ی. در صورت فقدان توافق میان ذشودادؤت ک پرداخت 

معاههده   32ماده  3ازاء در بند  حق بر ماب «. کند ازاء را مشخی می ماب شرایط تقسیم این 

هها نیهز آمهده بها ایهن       ها و آوانگاشت ؤازمان سهانی مالکیت فکری درباره اسراها، بازی

بهر   حهق کنوانسیون رم ب  کشورهای عضو اختیهار داده که  قلمهرو شخصهی     تیاوت ک  

را ب  یکی از دو دؤت  )دؤت  هنرمندان مجری و بازیگران یا دؤت  تولیدکننهدگان  ازاء  ماب 

حهق را   معاهده ؤهازمان سههانی مالکیهت فکهری    ک   ، در حالیکنندآوانگاشت( محدود 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
)زرکالم،  (Vivant et Bruguière, 2016: 775; Balsan, 2007) . برای مطالع  تیصیلی درباره اداره سمعی، رک.3

3136.) 



 
 ..های حقوق مالی دارندگان مطالع  تطبیقی محدودیت 229

 0مههاده  5بنههد . (cf. Ficsoror, 2002: 84-85)متعلههق بهه  هههر دو گههروه دانسههت  اؤههت 

قهانون فرانسه  نیهز     L.214-1مهاده   5اتحادی  اروپا و بند  3335نوامبر  33دؤتورالعمل 

نیهز   5886اصهالحی   L.214-2انهد. مهاده    ازاء را برای هر دو گروه پذیرفته   حق بر ماب 

، هها  هنرمندان مجری و تولیدکننهدگان آوانگاشهت  ب   ازاء ماب دن حق بر کرضمن محدود 

، المللی و اصل عدم تبعیض اتحادی  اروپها  های بین کنوانسیون  با رعایت ده ککرتصریح 

هایی اؤت ک  برای اولین بهار   اسراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشتاین حق متعلق ب  

إزاء در ؤایر موارد نیازمنهد توافهق    در اتحادی  اروپا تثبیت شده باشند. شناؤایی حق ماب 

. متعههد پرداخهت   (cf. Vivant et Bruguière, 2016: 1125)مبنی بهر رفتهار متقابهل اؤهت     

عمهومی یها    ازاء اشخاصی هستند ک  اقدام ب  ارائ  مستقیم آوانگاشت در یهر مکهان   ماب 

 ند.کن پخش رادیویی آن می

ازاء در حقوق فرانس  اصوال  تابع نظام مشارکت نسبی بهوده، ذینیعهان در    تعیین ماب 

ازاء  لبت  در مواردی ک  مشارکت نسبی عملی نباشهد، مابه   نسبتی از عواید ؤهیم هستند. ا

 3و برای تعیهین مصهادیق آن بنهد    ( Pollaud-Dulian, 2005: 952)صورت مقطوع اؤت  ب 

دهد. بهر اؤهاس بنهدهای چهارگانه  مهاده       ارساع می L.131-4ب  ماده  L.214-1ماده 

هه ب  دلیهل اینکه     وی ازای نسبی وسود ندارد )ب  ای برای محاؤب  ماب  اخیر، زمانی ک  پای 

عوایدی وسود ندارد مانند پخش در راهرو هتل(، زمانی ک  ابزار محاؤب  و کنتر  وسود 

امتناؤب اؤت یا زمانی ک  ماهیهت  حاصل ن یدعواهای محاؤب  و کنتر  با  ندارد یا هزین 

توانهد پذیرفته     ، مبلغ مقطوع مهی کند برداری، اسرای اصل را  یرممکن می یا شرایط بهره

 شود.

و  L.214-3ههای پرداخهت آن در مهواد     ازاء و شیوه در حقوق فرانس ، تعیین ماب 

L.214-4     گیهری در ایهن مهورد بهدوا  مبتنهی بهر        آمده اؤت. وفهق ایهن مهواد، تصهمیم

شهود   منعقد مهی  یملؤساتهای سمعی مربوط ب  هر شاخ  از فعالیت اؤت و میان  وافقت

. در هسهتند کنندگان، تولیدکنندگان و هنرمندان مجهری   ک  برحسب مورد نماینده اؤتیاده

، یهر تها   L.214-3ماده  3های یادشده، مدت اعتبار آن وفق بند  صورت حصو  توافق

، در صهورت فقهدان توافهق،    5836اصهالحی   L.214-4پنج ؤا  اؤت. بر اؤاس مهاده  
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دار ایهن مسهئولیت اؤهت.     ای از سانب دولت عههده  ای ب  ریاؤت نماینده کمیسیون ویهه

ههای   ای توؤط ؤازمان اعضای دیگر کمیسیون دو دؤت  با تعداد مساوی هستند ک  دؤت 

ان از کننهدگ  ههای نماینهده اؤهتیاده    ؤهازمان ء و گروههی توؤهط   إزا نماینده ذینیعان مابه  

نهد،  کن های یادشده و تعداد افرادی که  معرفهی مهی    . ؤازمانشوند ها تعیین می آوانگاشت

با در این کمیسیون  گیری شود. تصمیم نام  مصوب وزیر فرهنگ تعیین می موسب آیین ب 

کننهده خواههد    بوده و در صورت تساوی آراء، نظر رئیس تعیهین  اکثریت اعضای حاضر

 .  شود روزنام  رؤمی سمهوری فرانس  منتشر می تصمیمات کمیسیون دربود. 

میهان  ب  نسبت مسهاوی  حاصل  یدعوا L214-1ماده  2بر اؤاس بند  ،حا  در هر

عهدم شهمو     یهل به  دل  ،شود. البته   تولیدکنندگان و هنرمندان مجری توزیع میدو گروه 

مجوز اسباری ارائ  مستقیم در یر مکان عمومی و پخش رادیویی آوانگاشت تجاری بر 

 .نیستندپدیدآورندگان، ایشان در عواید مذکور ؤهیم 

ازاء در مورد ایهن نهوع مجهوز اسبهاری نیهز تهابع اداره        شیوه دریافت و تقسیم ماب 

کننهده   ادهوؤهیل  اؤهتی   ازاء به   ، مابه  L.214-5و  L.214-1سمعی اؤت. حسب مهواد  

 یها نسبتآن را ب   ها شرکتاداره سمعی پرداخت شده و این  یها شرکتآوانگاشت ب  

 .کنند مساوی میان تولیدکنندگان و هنرمندان مجری بازتوزیع می

اسهرت  إزاء مختصهر بهوده و فقهط از اصهل      مابه   در مهورد مقررات الیح  حمایت 

ؤخن  های ارؤا  عمومی و ؤایر روشپخش رادیو تلویزیونی إزای  عنوان ماب  ب  عادالن 

گذاشهت  اؤهت.    کننهده  کننهده و ارؤها    به  عههده پخهش   گیت  و تکلیف پرداخهت آن را  

پنجهاه درصهد از اسهرت مهذکور به  اسراکننهده پرداخهت        » 61مهاده   3موسب تبصره  ب 

گردد، سز در مواردی ک  خالد آن بهین اسراکننهده و تولیدکننهده حامهل شهنیداری       می

إزاء را تها پایهان    حمایت از حهق بهر مابه    مدت این ماده نیز  5. تبصره «شدتوافق شده با

شنیداری دانست  اؤهت. البته  ایهن مقهرره از      انتشار حاملدهمین ؤا  کامل پس از ؤا  

إزاء مشهخی   زیرا شهیوه تعیهین مابه     ،، شایست  تکمیل اؤتسهات مختلف ناقی بوده

. اؤهت  یهد عوامقطوع باشد یا نسهبتی از   نشده و معلوم نیست ک  آیا اسرت عادالن  باید

إزاء و شیوه وصو  آن نیز مشخی نشده اؤت. بهدیهی اؤهت    همچنین مرسع تعیین ماب 
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گیت  و البته    مسائل پیش در خصوصهای حقوقی  برداری از دؤتاوردهای ؤایر نظام بهره

 ؤازی آن با اقتضائات حقوقی و فرهنگی داخلی شایست  و بایست  اؤت. هماهنگ

 

 گیری یجهنت

در حقوق فرانس  بر پای  مبانی همچون اصل آزادی بیان و اصل آزادی دؤترؤی ب  

ههایی بهر حقهوق مهالی      المللی، محهدودیت  اطالعات و نیز با تمسر ب  برخی اؤناد بین

ها ماهیتا  اؤتثنا بهر   انحصاری دارندگان حقوق مجاور وضع شده اؤت. برخی محدودیت

یها انتظهار   کهرده  توانند آن را منهع   ن حقوق مجاور نمیحقوق انحصاری اؤت و دارندگا

ها دارندگان حقهوق مجهاور    إزاء بابت آن داشت  باشند. در برخی دیگر از محدودیت ماب 

إزای منصیان  دارند. دؤت  نخست شامل  ولی بابت آن حق ماب  کنندتوانند آن را منع  نمی

هنهری اؤهت. ایهن     و  در حقوق ادبیاؤتثنائاتی اؤت ک  عمدتا  ملهم از اؤتثنائات مطرح 

موارد عبارت اؤت از: ارائ  در مجامع خانوادگی، تحلیل و نقل کوتاه، اؤتثناء مربوط به   

هایی ک  بهرای عمهوم درنظرگرفته      رؤانی در مجالت مطبوعاتی و پخش ؤخنرانی اطالع

ا  ضهروری  های فکاهی و طنزآمیز، اؤتثناء مربوط ب  اَعم شده، اؤتثناء مربوط ب  اؤتیاده

. عالوه بر اؤتثنائات یادشده موقت یرتکثبرای ااعما  اصو  محاکمات قضایی و اداری و 

آثار ادبی و هنری  یدآورندگانپدای مشاب  با اؤتثنائات مطرح در حقوق مالی  ک  ب  گون 

ارائه  تصهاویر یهر نمهایش یها یهر فهیلم در        فرانسه    گهذار  قانونو مُلهم از آن اؤت، 

هههای خبههری تلویزیههونی یهها مجلهه  تلویزیههونی بههرای تههأمین نیازهههای خبههری و  برنامهه 

رؤانی را نیز مجاز دانست  ک  این اؤهتثنا صهرفا  در مهورد حقهوق مهالی دارنهدگان        اطالع

هها )مجوزههای اسبهاری( شههامل     حقهوق مجهاور مطهرح اؤهت. دؤهت  دوم محهدودیت      

ههای منتشرشهده و پخهش رادیهویی آن      ی خصوصی و ارائ  مستقیم آوانگاشتبردار کذی

إزاء  اؤت. در حقوق فرانس  مقررات میصلی در مورد شیوه تعیین، دریافت و تقسیم ماب 

إزاء تابع اداره سمعهی اسبهاری اؤهت. ایهن دؤهت  از       وسود دارد و دریافت و توزیع ماب 

قوق ادبهی و هنهری مطهرح نیسهت؛ البته       ها )ب  عنوان مجوز اسباری(، در ح محدودیت

إزاء  برداری خصوصی اؤتثنایی بر حقوق مالی پدیدآورنده بهدون درنظرگهرفتن مابه     کذی
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های حقهوق   مورد پذیرش قرار گرفت  اؤت و از این حیث تیاوت مهمی میان محدودیت

 ادبی و هنری و حقوق مجاور وسود دارد.

مجاور و اؤهتثنائات آن بها عنهوانی     در حقوق ایران در شرایط کنونی مسئل  حقوق

قهانون ترسمه  و تکثیهر    مستقل مطرح نشده لیکن از برخی مصادیق حقهوق مجهاور در   

عنهوان   بهرداری خصوصهی به     کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت شده و تنها از کذهی 

شهمو  قهانون حمایهت    إزاء ب  میان آید.  ک  ؤخنی از ماب  اؤتثنا یاد شده اؤت بدون این

، مصنیان و هنرمندان بر حقوق مجاور و اؤتثنائات مربوط ب  آن نیز محهل تردیهد   انمللی

هنهری   و  اؤت. البت  شاید بتوان با اؤتناد ب  وحدت مالک اؤتثنائات عرص  حقوق ادبهی 

و تمسر ب  عموم و اطهالق برخهی مقهررات خهاص ماننهد قهانون مطبوعهات، برخهی         

خالءهای قانونی و نیاز ب   ،یرفت. در هر حا اؤتثنائات را در زمین  حقوق مجاور نیز پذ

ر هم   وضع مقررات سدید در این خصوص کامال  مشهود اؤت. الیحه  حمایهت نیهز به     

بینی حقوق مجاور، از اؤتثنائات آن ؤخنی نگیته  و فقهط در یهر مهورد از مجهوز       پیش

إزای عادالنه  مربهوط به  آن     پخش عمومی آوانگاشهت منتشرشهده و مابه    اسباری برای 

شود در فرایند تصویب الیحه ،   ؤخن گیت  ک  روشن و کافی نیست. بنابراین پیشنهاد می

و منطق حاکم بر آن، درباره حقوق مجاور نیهز   هنری و  ادبیبا الهام از اؤتثنائات حقوق 

برداری خصوصهی نیهز بها     در موارد مقتضی اؤتثنائات مشاب  پذیرفت  شود. در مورد کذی

عملی با آن، پذیرش مجوز اسباری با منافع خصوصی صهاحبان  توس  ب  دشواری مقابل  

عهالوه اتخهاذ تهدابیری     حقوق و در مواردی مصالح عمومی سامع ، ؤازگارتر اؤهت. به   

بایسهت  اؤهت.    گهذار  قانونإزای منصیان  توؤط  تعیین، دریافت و تقسیم ماب شیوه سهت 

 ی داخلی راهگشا اؤت.شده در مقال   با لحاظ اقتضائات حقوقی و فرهنگ مد  ارائ 
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