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 ۱۳۵۲قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب برداشتی از 

علیرضا محمدزاده وادقانی
 

 چکیده 

قوانین نادری است که    ۀدر زمر  1352قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  
مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دالیل این    طورهای بهنوز در هیچ نوشته

کنند.  خود مطرح می  ۀنوب های زیادی است که هر یک از مواد قانون بهتوجهی موارد ابهام و پرسشبی
قانون بی از سوی  قانون  نبود سیر فکری منسجم در وضع  در  گمان  نبود حساسیت اجتماعی  گذار، 

قضایی   ۀتوجهی پژوهشگران و رویمجری، بی-قوق مجاور به ویژه هنرمنداننفعان ححمایت از ذی
ها و  باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسشنسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می

المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور ی به آن با توجه به قوانین ملی و بین یپاسخ ابتدا 
امید این  با  پژوهش  است.  در  خوش که  پژوهشگران  توسط  بعدی  خوش های  و  حقوق  فکر  ذوق 

 نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود. مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی
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 مقدمه
در سال  قانون و  1352گذار  مؤلفان، مصنفان  حقوق  قانون حمایت  از وضع  ، چهار سال پس 

. کاماًل  پرداختبه وضع قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی    ، 1348هنرمندان مصوب  
با آگاهی کامل از قانون یاد شده و متعهد به رعایت حرمت و اولویت آن   گذارآشکار است که قانون

کند. در این وضعیت این پرسش مطرح  قانون( قانون جدید را وضع می   11و    10)نگاه کنید به مواد  
  ۀ ای، کتاب، نشریه و اثر صوتی در مادگذار با وجود حمایت قانونی از اثر ترجمهشود که چرا قانونمی 

ا  2 آن قانون  قرار می خیر دوباره  قانون مورد حمایت  این  در  را  به دلیل دوباره   ۀدهد؟ فرضیها  کاری 
دلیل نبود صراحت در قانون  هگذار منتفی است، هرچند در مورد ترجمه ب ن قانون أرفتاری دور از ش

رسد تأکیدی قانون داشت. اما در مورد آثار صوتی باید گفت: به نظر می   ۀتوان نظر به جنبمی   1348
های صوتی بوده است. زیرا، به طور عمده مواد قانونی ار از بیان آثار صوتی، حاملذگکه قصد قانون

های پخش دارد،  های صوتی و سازمانمجری، تولیدکنندگان حامل -حکایت از حمایت از هنرمندان
 نفعان حقوق مجاور معروفیت دارند.یعنی کسانی که به عنوان ذی

مجری،  -در حمایت از هنرمندان  1961رم مصوب    ۀسو متأثر از معاهداز یک گذار  گمان قانون بی
حامل سازمانتولیدکنندگان  و  صوتی  همینهای  و  رادیویی  پخش  معاهدهای  از    ۀطور  حمایت 
حاکم بر    ۀثر از وضعیت آشفتأژنو، و از سوی دیگر مت  1971های صوتی مصوب  تولیدکنندگان حامل

نماید.  ها اقدام به وضع قانون موضوع بحث می آن   ۀاز آثار خارجی و ترجمویژه نشر غیرمج هبازار نشر ب
دارد نشانه وجود  قانون  هایی  بی که  کامن گذار  قوانین  از  نظام  تأثیر  این  در  چراکه  نبوده،  هم  الیی 

تولیدکنندگان حامل-هنرمندان آثار صوتی، حاملمجری،  مؤلفان  و  آثار   هایهای صوتی  و  صوتی 
محور  های شخصرایت هستند، در حالی که در نظام صوتی همگان بدون تفکیک برخوردار از کپی
حامل صوتی برخوردار از حقوق   ۀمجری و تولیدکنند-مؤلف برخوردار از حق مؤلف است، هنرمند

ر صوتی را در  و مؤلفان آثا  کردهالیی عمل  گذار در وضع این قانون گاه با نگاهی کامنمجاور. قانون
 های پخش رادیویی مشمول حمایت قرار داده است. کنار سازمان

نفعان حقوق مجاور که عبارتند  حمایت از ذی  ۀگذار با دغدغ توان گفت، قانونترتیب، میبدین
هنرمندان حامل-از  تولیدکنندگان  و سازمانمجری،  صوتی  ممنوع  های  نیز  و  رادیویی،  پخش  های 

ترجمه آثار  چاپ  حمایت  کردن  مورد  که   هنرمندان   و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانونای 
ویژه آثار خارجی، قانون پروای آثار بهنیستند و جلوگیری از چاپ و پخش غیرمجاز بی  1348مصوب  

رساند. شاهد این گفته،  به تصویب می  1352ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی را در سال  
قانون است    11  ۀ شود، مادمواردی که به مناسبت بحث از مواد قانونی عنوان میها و  عالوه بر نشانه
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های صوتی است.  حامل  ۀمعاهد  7  ۀماد   1رم و بند    ۀ معاهد  24و    1طور کامل برگرفته از مواد  هکه ب
احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول   قانون:  10  ۀ برابر ماد
مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت   های مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان وحمایت

مقررات این  ،  11  ۀو برابر ماد  مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون مالک خواهد بود 
دان را  قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمن

 حقوق   تیحما  قانونبه عبارتی دیگر، این قانون در راستا و مکمل    .سازد نمی   کند و محدودنفی نمی
تواند جایگزین یا در مقابل آن وجه نمیهیچوضع شده است و به  1348  هنرمندان  و  مصنفان  مولفان، 

های این قانون نسبت ردههای مشترک بین این دو قانون، فقط آوتر در زمیهقرار گیرد. به عبارت ساده
های آن.  قابل اجرا است و نه محدودیت  1348  هنرمندان  و مصنفان  مولفان،   حقوق  ت یحما  قانونبه  

 گیرد. ترتیب مورد بررسی و مالحظه قرار میاینک هر یک از مواد قانون به
 . مادۀ اول ۱

ای با مترجم و یا وارث  برداری و نشر و پخش هر ترجمهحق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره : »1  ۀماد
شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال  وارث منتقل میقانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به

حقوق    حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این  است.
خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق  مقام انتقالقائم

 .« استفاده الزامی است 
 هنرمندان  و   مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  1  ۀگذار در مادقابل یادآوری است که قانون

آن را شامل مؤلف، مصنف و هنرمند دانسته است، بنابراین    ، در تعریف پدیدآورنده  1348مصوب  
اثر ترجمه از کلیمؤلف یک  مؤلفان  دیگر  معروف است همچون  مترجم  به  و    ۀای که  مالی  حقوق 

برداری از  ای برخوردار است، از جمله حق تکثیر و بهره معنوی مقرر در آن قانون نسبت به اثر ترجمه
 ( و حق انتساب اثر19  ۀ(، حق تمامیت اثر )ماد5و    3  ۀر )مادآن و همچنین حق عرضه و اجرای اث

پنجاه سال    ۀ( و مدت آن عمر مؤلف به عالو3  ۀ(. این حقوق مالی قابل واگذاری است )ماد18  ۀ)ماد
 (.31/5/89به تاریخ  12 ۀاصالحی مادۀ است )تبصر

ی از آن مطرح شده است  بردار ای و بهره در ابتدای این ماده حق تکثیر مترجم نسبت به اثر ترجمه
از تاریخ مرگ مترجم سی سال تعیین گردیده است. بنابراین با استناد به مواد    11و    10و مدت آن 

 هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق   تیحما  قانون  5و    3ید مواد  ؤ همین قانون، بخش اول جمله که م
تعیین   1348مصوب   با    ۀکننداست، حاکم و بخش دوم که  به دلیل مغایرت  مدت حمایت است، 

به تاریخ   1348مصوب  هنرمندان و مصنفان مولفان،  حقوق تیحما  قانون 12 ۀاصالحی ماد ۀتبصر
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باشد. به عبارت دیگر از جهت مدت حمایت مترجمان همچون سایر مؤلفان  منتفی می   31/5/1389
تبصر  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانونمشمول   اصالحی   ۀو 

پنجاه سال    ۀای مؤلف ترجمه )مترجم( به مدت عمر مترجم به عالوبوده و اثر ترجمه   31/5/1389
 باشد. مورد حمایت می

مصوب    انونق   3  ۀدر بخش بعدی ماده حق تکثیر مترجم قابل انتقال اعالم گردیده که کاماًل با ماد
ای برای مترجم به رسمیت شناخته  ترجمه  هماهنگ بوده و در بخش پایانی حق انتساب اثر  1348

 است.  گفتهانون پیش ق  18 ۀشده که آن هم هماهنگ با ماد
ماده در زمر این  حقوق معنوی مترجم حق    ۀاثر و در زمر  ۀ حقوق مالی مترجم حق عرض   ۀدر 

تصریح   1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانونتمامیت اثر در مقایسه با  
  مصنفان   مولفان،   حقوق  تیحما  قانوننشده است، بدیهی است که این موارد بر اساس قانون مادر )

 ۀتر گفته شد در زمین( مترجمان از آن برخوردارند. همان طوری که پیش1348مصوب    هنرمندان  و
به  مؤلف  عمر  مدت  به  قانون  همان  موجب  به  نیز  حمایت  حمایت    ۀعالومدت  از  سال  پنجاه 

  مولفان،   حقوق  تیحما  قانونهایی همچون این که به دلیل نام نبردن مترجم در  د. گفتهبرخوردارن 
 و اختصاص قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی   1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان
به مترجم، و یا این گفته که قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نسبت   1352مصوب 

از مؤلفان صرفًا مشمول   1348مصوب    قانونبه   به عنوان گروهی خاص  خاص است و مترجمان 
موجود در سایر کشورها،    ۀهمین قانون خاص بوده و نه بیشتر، ابراز نظری غیرمنطقی، برخالف روی

فقط برخی از امتیازات   1  ۀهمین قانون است. غیرمنطقی است، زیرا ماد  11و    10برن و مواد    ۀمعاهد
حق مؤلف را برای مترجم تصریح کرده )حق تکثیر و حق انتساب اثر( و در مورد برخی دیگر ساکت  

اثر، حق رعایت تمامیت اثر و ...(. بر اساس این نظر مترجمان در مقایسه با سایر   ۀاست )حق عرض 
می محروم  توجیهی  هیچ  بدون  مؤلف  حق  امتیازات  از  بسیاری  از  بهمؤلفان  که  وجه  هیچشوند، 

برن و قوانین داخلی کشورها از جمله  ۀ  سوم معاهد  11  ۀماد  2پذیرفتنی نیست. همچنین بر خالف بند  
 قانون مالکیت فکری فرانسه(.  L 112 ۀماد 3قانون مالکیت فکری فرانسه است )بند 

 مولفان،  حقوق تیحما قانون 24 ۀگذار در مادسویی ندارد، زیرا، قانونگذار نیز همنبا نظر قانو
دیگری را ممنوع اعالم    ۀترجم  ۀ به طور صریح چاپ بدون اجاز  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان

ای دارد. عالوه  گذار از مترجم برای آثار ترجمهکرده است، این ممنوعیت حکایت از حمایت قانون
این برداشت برخالف سنت و جایگاه ترجمه در فرهنگ ایرانی است، زیرا بر همه روشن است    این،   بر

های فراوانی است  شاپور به دلیل آورده ترین دانشگاه ایرانی، یعنی دانشگاه جندیکه معروفیت قدیمی
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  ،32:  1355  ، )ممتحن  ای است که در عصر طالیی خود بر پا کرد که تمامًا ناشی از نهضت ترجمه
( ، اما در این اواخر ذهنیت اشتباهی از سوی برخی در جامعه شکل گرفته که ترجمه اعتبار  37  و  34

آن نیز عمل خالف چندان زشتی نیست. کما اینکه در حال   ۀ لیف را ندارد، بنابراین تکثیر بدون اجازأت
 ۀدر کلیها برحذر داشته است. حاضر وزارت علوم برخی مجالت علمی پژوهشی را از چاپ ترجمه

ای ولو اینکه در سطح عالی ها در سراسر کشور با تصمیم وزارت علوم امتیاز یک اثر ترجمهدانشگاه
باشد.  لیفی معمولی که مبتنی بر گردآوری مطالب دیگران است، میأباشد به مراتب کمتر از یک اثر ت

ترجمه و حقوق مترجم  گذار دوراندیش با هدف زدودن چنین فضایی و با قصد تأکید بر اهمیت  قانون
ت  کرده اقدام به تصریح آن در قانون خاص   بهتر  أاست. کما اینکه راه تفسیر در جهت  مین بیشتر و 

ویژه مترجمان ایرانی خارج از کشور را نیز گشوده است. برای نمونه، این پرسش  هحقوق مترجمان ب
و نشر آن در خارج از کشور اثری خارجی    ۀکه اگر مترجم ایرانی در خارج از کشور اقدام به ترجم

در   پاسخ  خیر؟  یا  است  حمایت  مورد  ایرانی  مترجم  آیا  کرد،  منتشر  ایران  در  را  آن  سپس  و  نمود 
به دلیل نداشتن شرط    1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  ت یحما  قانونچهارچوب  

وب قانون ترجمه و تکثیر  قانون( منفی است. اما پاسخ در چهارچ  22  ۀنخستین انتشار در ایران )ماد
کتب و نشریات و آثار صوتی مثبت است، چراکه شرط نخستین انتشار در این قانون نیامده است. 

باشد، اگر چه  ویژه که وجود این شرط حتی در قانون مادر نیز در مورد مؤلفان ایرانی مورد انتقاد میهب
ن خارجی وجود آن قابلیت توجیه دارد. در  برن نپیوسته است در مورد مؤلفا  ۀمادام که کشور به معاهد

ای و مؤلفان ترجمه )مترجمان( در قانون ترجمه و تکثیر کتب نتیجه باید گفت حمایت از اثر ترجمه
 فایده و تکراری نیست. بی 1348با وجود قانون مصوب  1352و نشریات و آثار صوتی مصوب 

های حق تکثیر  جمه از زیرمجموعهمحور همچون نظام حقوقی فرانسه حق ترهای شخصدر نظام 
اثر می محسوب می تکثیر  در  شود، هرشود، چراکه ترجمه موجب  این رو،  از  زبانی دیگر.  به  چند 

و به طور    بینندای، نمیاثر و حقوق مربوط به اثر ترجمه  ۀها نیازی به تصریح حق ترجمبرخی نظام 
اکتفا می تکثیر  بیان حق  به  بند  کلی  برابر  این،  با وجود  فکری    112L  ۀماد  3کنند.  مالکیت  قانون 

فرانسه، مؤلفان ترجمه، اقتباس، تبدیل یا تنظیم آثار فکری از حمایت مقرر در قانون بدون ایراد لطمه  
این   8  ۀشده است، برابر ماد  برن نیز بدان تصریح  ۀبه حقوق مؤلف اثر اصلی، برخوردارند. در معاهد

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تحت حمایت این معاهده در طول مدت حمایت از اثر  »معاهده  
 11ۀ  ماد  2و برابر بند    «آثار خود برخوردارند.  ۀترجم  ۀ اصلی از حق انحصاری ترجمه و اعطای اجاز

معاهده   از حق»سوم  برخورداری  ادبی طی مدت  آثار  ترجمه پدیدآورندگان  مورد  در  اصلی  اثر  وق 
(. همچنین، نگارندگان  54و    38:  1398)محمدزاده وادقانی،  «  آثارشان از حقوق مشابه برخوردارند 
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آثار مؤلفان کشورهای پیشرفته    ۀتوسعه به ترجمبرن با آگاهی کامل از نیاز کشورهای درحال  ۀمعاهد
توسعه با خارج کردن حق درحال  برن در جهت تسهیل رفع نیاز کشورهای  ۀبا وضع پیوست معاهد

درحال کشورهای  مؤلفان،  انحصاری  حقوق  از  اثر  تکثیر  حق  و  مجوز  ترجمه  صدور  به  را  توسعه 
آثار مؤلفان سایر کشورها مجاز کرده است. آورد  اصلی این ماده در ۀ  اجباری برای ترجمه و تکثیر 

تأکیدی آن بر حق   ۀجنب 1348 مصوب  هنرمندان و  مصنفان مولفان،  حقوق ت یحما قانونمقایسه با 
و آثار    عمومی قرار گرفته  ۀ ای در حوزآثار ترجمه  ۀ بدون اجاز  تکثیر مؤلفان ترجمه و ممنوعیت نشر

 که اساسًا فاقد شرط مورد نیاز جهت حمایت از حقوق مالی در قانون مادر است. ایترجمه
 . مادۀ دوم ۲

برداری  تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره : »2  ۀماد
 .« بدون اجازه صاحب حق ممنوع استمادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه 

ای مورد حمایت قانون اعالم شده است،  ، کتاب و هر نوشته1348  انون مصوبق  2  ۀدر صدر ماد
از موارد تصریح شد از    ۀبنابراین، کتاب و نشریه  اثر  تکثیر  قانون است. حق  این  در  مورد حمایت 

رود که در قانون مادر بدان تصریح شده  ترین آن به شمار میهای حقوق مالی مؤلف و از مهمشاخه
برداری  (. بهره 1348مصوب    هنرمندان  و   مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  5و    3  است )مواد

تخصصی نشر شده ۀ حرف ۀ دهندهای خاص است که شکلاز آن نیازمند تجهیز به ابزار فنی و آگاهی
برداری از ، بهره 1348مصوب  انون  ق  3  ۀاست. از این رو مؤلفان با انعقاد قرارداد نشر، به تجویز ماد

نمایند. در این صورت فقط ناشر مجاز به تکثیر اثر از طریق چاپ  این حق را به ناشران واگذار می
ط قراردادی. تکثیر غیرمجاز  شرای   ۀباشد، آن هم در محدودافست یا عکسبرداری یا طرق مشابه می

  ۀسال زندان است )ماد  3ماه تا    6اثر از طرف هر کس غیر ناشر قراردادی ممنوع و دارای مجازات  
(. قطعًا اگر تکثیر محدود به  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  23

مجاز و   1348مصوب  انونق  11ۀ شخصی داشته باشد بر اساس ماد  ۀاستفادۀ یک نسخه باشد و جنب
خصوصی از طریق چاپ افست و عکسبرداری کمی   ۀ چند تصور گرفتن نسخاستثنایی دارد هرۀ جنب

مشکل است، اما غیرممکن نیست. همچنین است اگر عمل مشمول دیگر استثناهای مقرر در قانون 
 آموزشی( قرار گیرد.  ۀفاد)است 10ای( و کتابخانه ۀ) استفاد  8 ۀ)استثنای نقل(، ماد  7 ۀاز جمله ماد

های فوق است، بنابراین این تکرار گفته   1348مصوب    قانون   5و    3مواد    این قانون با توجه به   2  ۀ ماد 
گذار تکرارگویی کرده هم مطرح شد، که چرا قانون   1  ۀشود، همان طوری که در مورد ماد سؤال مطرح می 

تأکیدی آن است، دوم، در همین دوران است که   ۀرسد هدف از تکرارگویی، اول جنب است. به نظر می 
چاپ امکان تکثیر گسترده از آثار را فراهم کرده و عمل تکثیر غیرقانونی   ۀ پیشرفت فنی حاصله در زمین
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 ۀگذار با دغدغ یابد. قانون گسترش می   های خارجی ها و بخصوص نشریه ها و نشریه ویژه از کتاب ه ب 
 ۀ چند برابر ماد دهد. سوم، هر ا صراحت بیشتری مورد تأکید قرار می جلوگیری از این نوع اعمال آن را ب 

همین قانون حمایت از برخی حقوق مؤلفان خارجی مشروط به وجود عهدنامه یا عمل متقابل شده  6
برداری مادی اعم از تکثیر کتب و نشریات به قصد فروش یا بهره   ۀ است، اما صرف عمل بدون اجاز 

ر ایرانی یا خارجی باشند، به دلیل غیراخالقی بودن، ممنوع اعالم شده است. اینکه مؤلف و یا ناشر اث 
البته پذیرش دعوای مؤلف یا ناشر خارجی در تقاضای خسارات ناشی از نقض حق منوط به وجود 

... به همان زبان و شکلی » عهدنامه یا عمل متقابل با کشور متبوع مؤلف یا ناشر خارجی است. عبارت  
 کند.یید و تقویت می أاین برداشت را ت   « . که چاپ شده ..

توجه است که   در  بهقابل  آن  با موارد مشابه  ماده  این   حقوق  تیحما  قانونرغم مشابهت کلی 
باشد، ازجمله اینکه  های خاص هم می، دارای تفاوت 1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان، 

ضمانتبه ضعیفلحاظ  ماده  این  ماداجرا  از    و   مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  23  ۀتر 
به  1348مصوب    هنرمندان همچنین  کتاباست.  تکثیر  به  صرفًا  که  موضوع  نشریهلحاظ  و  ها  ها 

گیرد.  آثار علمی، ادبی و هنری را در بر می   ۀمحدود است، در حالی که قانون مادر تکثیر غیرمجاز کلی
برداری یا  های چاپ افست یا عکسطریقه  2  ۀضمنًا ابزار ارتکاب عمل ممنوعه در چهارچوب ماد

گیرد،  شود، را در برمیطرق مشابه، یعنی ابزاری که موجب گرفتن تعداد کپی زیاد در زمان اندک می
به هر    1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  ت یحما  قانوندر حالی که   گرفتن کپی 

شود. به عالوه، این ممنوعیت صرفًا  غیرسریع را نیز شامل میهای  طریق از جمله ابزار دستی و دستگاه
اند،  بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شدهناظر به تکثیر کتب و نشریاتی که برای نخستین

ای و غیر آن، آثار مؤلفان ایرانی و خارجی و فارع از این  این نوع آثار اعم از ترجمه  ۀشود بلکه کلینمی
 گیرد. یت قانون مادر باشند یا خیر را در بر میکه مورد حما

  ۀ در بخش پایانی ماده اشاره به صاحب حق شده است. کاماًل روشن است که مقصود در وهل
اول خود مؤلف است. در حالتی که مؤلف در قید حیات بوده و خود اقدام به نشر کتاب نموده بدون  

نامبرده صاحب حق است. در صورت فوت مؤلف، واگذاری حق تکثیر یا حق استفاده از آن به ناشر،  
باشند. در  گفته وراث صاحب حق میطی پنجاه سال از تاریخ فوت در صورت وجود شرایط پیش

حالتی که مؤلف یا پس از مرگ او وراث با انعقاد قرارداد نشر حق تکثیر یا استفاده از آن را به ناشر  
ی صاحب حق و بنابراین مجاز به طرح دعوی عمل  منتقل کرده باشند، ناشر طی مهلت مجاز قرارداد

باشد، و در صورت فوت مؤلف بدون وارث، وزارت فرهنگ دارای حق طی می   2ۀ  ممنوعه در ماد
گیری کرد  توان نتیجهها می(. آیا از این گفته1348مصوب    قانون  12  ۀمهلت قانونی خواهد بود )ماد
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باشند. پاسخ منفی است، زیرا،  نمی  2  ۀ و مشمول ماد  که تکثیر آثار در قلمرو عموم قرار گرفته آزاد
گذار موضوع ممنوعیت را به آثار مورد حمایت محدود نکرده است. وانگهی، هدف از وضع  قانون

دیگران   آثار  چاپ  به  اقدام  اجازه  بدون  که  است  کسانی  زشت  عمل  از  جلوگیری  ممنوعیت  این 
، خواه به زبان فارسی یا زبان خارجی باشد، خواه کنند، خواه اثر مورد حمایت یا خارج از حمایتمی 

مؤلف ایرانی یا خارجی باشد. به طور قطع، در مواردی که اثر مورد حمایت است، صاحب حق با  
 تواند اقدام کند و در صورتی کهمی  1348مصوب  انونق 24و  23این قانون یا مواد  2 ۀاستناد به ماد

توان گفت وزارت فرهنگ عنوان قانون اخیر می   26  ۀا استناد به ماداثر در قلمرو عموم قرار گرفته باشد ب
 مولفان،   حقوق  تیحما  قانوناصلی این ماده در مقایسه با  ۀ  شاکی خصوصی را خواهد داشت. آورد 

مؤلفان ایرانی و   ۀعمومی قرار گرفت  ۀ ، ممنوعیت نشر آثار در حوز1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان
 .همچنین آثار مؤلفان خارجی است

 . مادۀ سوم ۳
برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر  نسخه: »3  ۀماد

قائم یا  انحصاری  تولیدکنندگان  یا  حق  صاحبان  اجازه  بدون  است  برای  ضبط شده  آن  قانونی  مقام 
های رادیو  برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه در این ماده شامل نسخه  حکم مذکور  فروش ممنوع است.

 .« تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود
المللی حاکم پس از وضع گذار تحت تأثیر فضای بینهمان طوری که در مقدمه بیان شد، قانون 

های پخش  صوتی و سازمان  هایمجری، تولیدکنندگان حامل -رم در حمایت از هنرمندانۀ  معاهد
مصوب   معاهد  و همین  1961رادیویی  حامل  ۀ طور  تولیدکنندگان  از  مصوب  حمایت  صوتی  های 

مجری،  -های نام برده شده، یعنی هنرمنداننفعان معاهدهژنو، با هدف اصلی حمایت از ذی  1971
حامل سازمانتولیدکنندگان  و  صوتی  بهای  دارند  معروفیت  که  رادیویی،  پخش  حقوق  های  افراد  ه 

نماید. می   1352مجاور، اقدام به وضع قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  
گذار در وضع قانون مادر، یعنی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  قانون

ر موفق عمل  فرانسه است، بسیا  1957برن و به ویژه قانون حق مؤلف    ۀکه ملهم از معاهد  1348
محمدزاده    نک: بخش ظاهر شده است )تر از قانون الهام طوری که در برخی موارد دوراندیشه، بکرده 

به بعد(. اما بر خالف این وضعیت، در وضع حقوق مجاور که موضوع اصلی    268:  1398وادقانی،  
می  تشکیل  را  قانون  گالیهاین  جای  مؤلفمندیدهد  از  برخی  اول،  است.  متعدد  )مؤلفان های  ان 

های  مجری، تولیدکنندگان حامل-)هنرمندان  طور تکراری در کنار افراد حقوق مجاورهترجمه( را ب
سازمان و  با  صوتی  متفاوت  مبحث  دو  خلط  است،  داده  قرار  حمایت  مورد  رادیویی(  پخش  های 
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شتن حمایت از حامل صوتی را مشروط به در بر دا  1961رم مصوب    ۀیکدیگر. دوم، برخالف معاهد
و در واقع خلط بین اثر صوتی و حامل صوتی صورت گرفته است. سوم، آیین نگارش    کردهآثار صوتی  

نفعان حمایت که عبارتند از  کند، برای مثال درخصوص حقوق مجاور، در ابتدا ذیقانون ایجاب می
رد های پخش رادیویی و همچنین مواهای صوتی و سازمانمجری، تولیدکنندگان حامل-هنرمندان

های صوتی برای  مجری، حامل-نفعان که عبارتند از اجراها برای هنرمندمورد حمایت برای این دی
های پخش رادیویی، نیز تعریف شوند و سپس  ها برای سازمانهای صوتی و برنامهتولیدکنندگان حامل

گذار بدون نوناجرا به روشنی بیان گردد. در حالی که قامیزان و نوع حمایت با تعیین مدت و ضمانت
گریخته و گاهی  طور جستههنفع و موارد مورد حمایت و تعیین مدت حمایت بتعریفی از افراد ذی  ۀارائ

 مبهم و رفتاری عجوالنه درصدد حمایت از اشخاص حقوق مجاور بر آمده است.
حقوق  برای فهم بهتر این ماده الزم است یادآوری شود که مؤلفان نسبت به آثار خود از یک سری  

حقوق مالی به ویژه از حق تکثیر   ۀو بعدی(. در زمین 71: 1390مالی و معنوی برخوردارند )کلمبه،  
طور قراردادی ه برداری بهینه از این حقوق مؤلفان باثر خود برخوردارند. به منظور بهره   ۀو حق عرض 

داد عرضه از طرف مؤلف  اثر در قالب قرار  ۀکنند. در همین راستا حق عرض آن را به اهل فن واگذار می
نماید.  مجری اقدام به عرضه و اجرای اثر می-شود. بدین ترتیب هنرمندمجری واگذار می-به هنرمند

این مرحله هنرمند اجازه از  -در  به  از اجرا منوط  استفاده  اثر است و هر گونه  مجری مالک اجرای 
مربوط به اجرای خود را در دالیل متعدد حقوق  ه  مجری ب-هنرمندان  مجری است. معموالً -هنرمند

کنند. با تولید حامل صوتی  حامل صوتی واگذار می   ۀقالب قرارداد تولید حامل صوتی به یک تولیدکنند
یعنی حقوق   انحصاری حامل،  است، حقوق  اجراهای هنرمندان ضبط شده  اصواًل  آن  روی  به  که 

گیرد. البته هر قرارداد  لق میتمامی آنچه به روی حامل ضبط شده است به تولیدکننده حامل صوتی تع
 تابع شرایط خاص خود است، اما در اکثریت موارد بر این منوال است. 

ای از یک یا چند  باشند و عمومًا مجموعههای پخش رادیویی بسیار متنوع می های سازمانبرنامه
نابراین، تولید  گیرند. باجرا، یک یا چند اثر و یک یا چند یا بخشی از محتوای یک حامل را در بر می 

برنامه اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد و متنوع    ۀرادیویی مستلزم این است که تولیدکنند  ۀیک برنام
های صوتی و همچنین مؤلف یا مؤلفان نماید. با تولید چنین  مجری، تولیدکنندگان حامل-با هنرمندان

باشد. هر گونه  تولیدشده می   ۀبرنامای سازمان پخش رادیویی دارای حقوق انحصاری نسبت به  برنامه
 ای یا بخشی از آن نیازمند کسب اجازه از سازمان پخش رادیویی مربوط است.استفاده از چنین برنامه

مشابه دیگر را که به روی آن آثار صوتی ضبط    ۀگذار در این ماده صفحه یا نوار یا هر وسیلقانون
حامل دیگر  عبارت  به  و  باشد  حشده  که  صوتی  نفع های  به  را  باشند  آثار  از  ناشی  صوت  اوی 
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دهد. به بیان دیگر، حامل صوتی که  تولیدکنندگان انحصاری و صاحبان حق مورد حمایت قرار می
مثال حاوی صداهای طبیعی، مثل صدای پرندگان   ناشی از غیر آثار باشد، برای   صداهای  ۀدربردارند

های صوتی ، حامل1961رم    ۀ که برابر معاهددهد. در حالی  و غیره باشد را مورد حمایت قرار نمی
اند اعم از اینکه حاوی صداهای ناشی از اجرای آثار و غیر آثار باشند به نفع تولیدکننده مورد حمایت

به نفع تولیدکننده    3  ۀ(. این حمایت، برابر ماد112و    21:  1399)محمدزاده وادقانی و لبافیان طوسی،  
بحث گفته شد با انعقاد قرارداد تولید حامل صوتی   ۀو صاحبان حق است. همان طوری که در مقدم

هنرمندان هنرمند-بین  اجرای  به  مربوط  مالی  حقوق  تولیدکننده،  و  تولیدکننده  -مجری  به  مجری 
گیرد و  کننده قرار می حامل صوتی در اختیار تولید  ۀشود، بدین ترتیب حق تکثیر و عرض واگذار می

جهت هر نوع استفاده از حامل صوتی رضایت تولیدکننده شرط است و نه شخصی دیگر، مگر اینکه  
به قرارداد  قانوندر  مقصود  باشد.  شده  مقرر  دیگری  به  نحو  ناظر  حق  صاحبان  بیان  از  گذار 

ننده به طور کامل  های متنوع قراردادی است که حقوق مربوط به اجرای هنرمندان به تولیدکوضعیت
مجری دارای  -برداری از حامل در اختیار جمع هنرمندانواگذار نشود، که در این صورت حق بهره 

 اجرا به روی حامل صوتی و تولیدکننده خواهد بود. 
نسخهقانون ماده،  پایانی  بخش  در  برنامهگذار  تکثیر  یا  از ضبط  یا  برداری  تلویزیون  رادیو  های 

تر گفته دارد. همان طوری که پیشصاحبان حق ممنوع اعالم می  ۀ دون اجازهرگونه پخش دیگر را ب
کننده است. برابر  های رادیو تلویزیونی، سازمان پخش نفع درخصوص پخش برنامهشد شخص ذی

های پخش شده است.  سازمان پخش رادیویی صاحب حق نسبت به برنامه  1961رم مصوب    ۀ معاهد
قانون مواما  موضوع  جهت  از  معاهدگذار  از  حمایت  برنامه  ۀرد  تنها  نه  رفته  فراتر  رادیو رم  های 

شود  تلویزیونی را مورد حمایت قرار داده ، بلکه این حمایت را به هر آنچه توسط سازمان پخش می
گذار در مقابل این پرسش که چه کسی مورد حمایت است به طور صریح تسری داده است. قانون 

کم  اگر چه قصد و نظر بر حمایت از وی بوده است. به هر حال دستسازمان پخش را نام نبرده است،  
حامل صوتی بخشی از برنامه    ۀسازمان پخش در صورت تولید برنامه و پخش آن با عنوان تولیدکنند

موارد پخش، خواه برنامه و    ۀیا تمام آن مورد حمایت است. در این حالت، در صورتی که تولیدکنند 
پ برنامه، سازمان  باید گفت، حمایت  یا غیر  نتیجه  در  بود.  نباشد، وی مورد حمایت نخواهد  خش 

- اول، یعنی هنرمندان  ۀهای حقوق مجاور صرفًا شامل دو دستمقرر در این قانون درخصوص گروه
های پخش صرفًا در صورت دارا بودن شرایط  های صوتی است. سازمانجری و تولیدکنندگان حاملم

توانند مورد حمایت قرار گیرند. با این ترتیب هر آنچه توسط سازمان  تولیدکنندگی تحت این عنوان می
پخش شود مورد حمایت نخواهد بود مگر اینکه موارد پخش حاوی آثار صوتی تولید خود سازمان 
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المللی در  تر گفته شد سیاق عبارت قانونی و وضعیت ملی و بینباشد. البته، همان طوری که پیش
های پخش  گذار در قائل شدن حمایت از سازمانیت از هدف قانونزمان وضع قانون همگی حکا

 های آنان است.رادیویی درباره برنامه 
 مجری - این ماده دارای ابهام و ایراد است. ابهام از این جهت که از صاحبان حق به ویژه از هنرمندان

کر نکردن مدت حمایت، با صراحت نام نبرده و آن را تعریف نکرده است. دارای این ایراد است که با ذ 
های صوتی همچون قوانین ملی بسیاری از حمایت از افراد حقوق مجاور که در معاهدات رم و حامل 

کشورها محدود به بیست سال شده است، یعنی به مراتب کمتر از مدت حمایت از آثار برای مؤلفان، 
قانون که با   7  ۀ ماد  2نامحدود مورد حمایت قرار داده است. در عین حال این ماده با لحاظ بند    طور ه ب 

بزرگ است   ۀ رم دارای این آورد   ۀهای صوتی وضع شده است، نسبت به معاهد حامل   ۀ توجه به معاهد 
 های تقلبی را ممنوع و مجرمانه تلقی کرده است.که فروش، واردات و صادرات حامل 

معاهدشایان گفت دلیل وضع  است که عمده  دلیل   1971های صوتی مصوب  حامل  ۀن  به  ژنو 
های صوتی غیرمجاز و متقلبانه  توزیع، صادرات و واردات و فروش حامل  ۀ رم دربار  ۀسکوت معاهد

رم در مقابل این اعمال قابلیت اعمال نداشت،   ۀبود که اگر جدا از عمل تکثیر صورت گیرند، معاهد
(.  118:  1399ها بر طرف شد )محمدزاده وادقانی و لبافیان طوسی،  حامل  ۀ عاهداین نقص با وضع م

ممنوع    7  ۀماد  2های صوتی متقلبانه را بر اساس بند  گذار ایرانی عمل صادرات و واردات حاملقانون
فروش را نیز به کار برده است، چنانچه استنباط از این    ۀ کلم  3  ۀو مجرمانه اعالم کرده است، و در ماد

به جنب ناظر  به عمل فروش حامل  ۀکلمه صرفًا  ناظر  نباشد و  این تجاری داشتن عمل  در  باشد،  ها 
مجری و تولیدکنندگان -های صوتی را به نفع هنرمندانحامل  ۀمعاهد  ۀهای عمدصورت قانون آورده 

های صوتی و نبود تصریح  به رسمیت شناخته است. با وجود این، از جهت خلط آثار صوتی و حامل
نفع و  افراد ذی  ۀ قانونی از جهت مدت حمایت موضوعات حقوق مجاور و نبود تعریف قانونی دربار

 باشد. های پخش رادیویی مورد ایراد میفراموشی تصریح بر حمایت از سازمان
 . مادۀ چهارم ۴

شود که در روی هر نسخه  صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می: »4  ۀماد
انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده    Pالمللی  جلد آن عالمت بینیا   در داخل دایره و تاریخ 

 .« انحصاری و عالمت تجاری ذکر شده باشد
  ۀ است که آن هم ملهم از ماد   1961رم مصوب    ۀ معاهد  11  ۀمادۀ  این مقرره عینًا برگرفته و چکید
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رم    ۀ معاهد  11  ۀماد  ۀ همان طوری که دربار  .1ژنو است   1952جهانی حق مؤلف مصوب    ۀمعاهد  3
رم جهت    ۀ(، معاهد58:  1399شود )محمدزاده وادقانی، لبافیان طوسی،  گفته می  1961مصوب  

جلب مشارکت تعداد بیشتر کشورها از جمله کشورهایی که شرط حمایت را انجام تشریفات خاص  
تی سایر کشورها در این دسته از  های صوحمایت از تولیدکنندگان حامل  دانند، با هدف تسهیلمی 

که   pدارد که چنانچه به روی هر نسخه یا جلد یا پاکت هر نسخه حرف  کشورها و بالعکس مقرر می
( است در داخل دایره همراه با تاریخ انتشار و نام و نشانی  Phonogrameاولین حرف کلمه فنوگرام )

ب حمایت  شود،  قید  می هتولیدکننده  صورت  خودکار  جنبطور  تشریفات  به  دیگر  عبارت  به    ۀ گیرد. 
 پذیرد. دهد و اصل حمایت بدون تشریفات را میصوری می 

های صوتی برای  املرم، اصل حمایت بدون تشریفات را در مورد ح  11  ۀبه تقلید از ماد  4  ۀماد
قانون مقررمی دارد، حال که اصل بر   6  ۀتولیدکنندگان ملی و برای تولیدکنندگان خارجی با لحاظ ماد

می  مطرح  نادر  حالت  به  ناظر  پرسشی  است،  تشریفات  بدون  صفحهحمایت  اگر  بدون  شود،  ای 
تولیدکنن  Pعالمت   نشانی  و  نام  بدون  و  انتشار  تاریخ  بدون  و  دایره  داخل  آیا  در  بازار شود  وارد  ده 

 تولیدکننده مورد حمایت است یا خیر؟
طوری  گذار در وضع ماده دارد. همانالیی قانونحکایت از نگاه کامن  4  ۀنگارش آمرانه ماد  ۀشیو

نظام  در  است  آشکار  شخصکه  بینهای  نظام  و  فرانسه  و  ایران  از جمله  مؤلف محور  حق  المللی 
تشریفات شرط حمایت نیست، و در حال حاضر در سطح جهان    رم   ۀبرن و معاهد  ۀازجمله معاهد

های صوتی باشد. اما نصب قید کمتر کشوری است که در آن تشریفات شرط حمایت از اثر و حامل
متداول پیدا کرده است،    ۀبه روی حفاظ، لفاف، کیسه یا کاست در سطح تمامی کشورها جنب  شرط
در مبحث حق مؤلف رایج شده است. با وجود این، باید یادآوری کرد    ©گونه که نصب عالمت  همان

معاهد به  ۀکه  جنبهیچرم  تشریفات  نظام  به  مذاکرت    ۀوجه  کلی  گزارش  در  است.  نداده  اجباری 
آمده است، که ماد در    11  ۀمعاهده  قانون ملی  در  به وضع تشریفات  را  معاهده کشورهای متعاهد 

 
ماد  1971های صوتی مصوب  حامل   ۀمعاهد  5ۀ  ماد.  1 ماد  ۀمعاهد  11  ۀژنو، همانند  جهانی مقرر    ۀمعاهد  3  ۀرم و 

های صوتی بداند،  بر اساس قانون ملی انجام تشریفات را شرط حمایت تولیدکنندگان حامل  اگر کشور متعاهد»داشته:  
همراه با    ℗ها عالمت  های صوتی در بین عموم توزیع شده یا روی جلد آنهای تکثیری مجاز حاملنسخهۀ  چنانچه کلی

حاصل شده تلقی می شوند. اگر  سال نخستین انتشار و قید »حقوق محفوظ است« به روشنی قرار گرفته باشد، شرایط 
ها موجب شناسایی تولیدکننده، قائم مقام وی یا دارنده مجوز انحصاری )با نام، عالمت  های تکثیری یا جلد آن نسخه

 « یا هر نشان دیگر( نشود، قید باید شامل نام تولیدکننده، قائم مقام او یا دارنده مجوز انحصاری باشد.
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کند. همچنین اتفاق نظر  های صوتی ملزم نمییدکنندگان حاملمجری یا تول-حمایت از هنرمندان
ای حتی  ها تشریفات شرط حمایت نیست، حمایت معاهدهوجود داشته که در کشورهایی که در آن

بردارند در  صوتی  حامل  عالمت    ۀاگر  با  همراه  خاصی  )محمدزاده    ℗قید  شود  اعطا  باید  نباشد، 
 (.59: 1399وادقانی و لبافیان طوسی، 

رم در حقوق داخلی نیز صادق و به طور کامل پذیرفته است.  ۀعمال راه حل اشاره شده در معاهد ا 
 رود، که در این صورت حامل صوتیچند احتمال اظهارنظر خالف با تکیه بر الفاظ قانونی نیز می هر 

از آن توسط  برداری  بهره از حمایت قانونی، بهره همچون مال بالصاحب و در ملکیت عموم قرار گرفته بی 
و قانون مورد بررسی این است که با قائل شدن   4ۀ  عموم آزاد است. یکی دیگر از ایرادات وارده بر ماد 

های صوتی، مدت حامل ۀ  های پخش دربار مجری و تولیدکنندگان و سازمان - حمایت برای هنرمندان 
، عبارت است از حل منطقیشروع آن به سکوت برگزار شده است. در این صورت راه   ۀحمایت و نقط 

اند، یعنی رم آمده است و در سایر کشورها در وضع قانون داخلی تعیین کرده ۀ  اعمال آنچه در معاهد
مدت بیست سال از تاریخ انتشار حامل یا تاریخ تثبیت آن. زیرا به دلیل اثر نبودن حامل صوتی مشمول 

ها بسیار ر در قانون مادر برای حامل تواند قرار گیرد، به ویژه که قائل شدن مدت مقر قانون مادر نمی 
 طوالنی است و مضر برای جامعه، حمایت دائمی آن نیز به همین دلیل پذیرفته نیست.

رم و قوانین سایر کشورها    ۀهای صوتی، همان طوری که در معاهدحمایت از تولیدکنندگان حامل
ه است، این است که تولیدکننده قانون مالکیت فکری فرانسه( آمد  l-213  ۀماد  1از جمله فرانسه )بند  

را  صداها  سایر  یا  فکری  اثر  صدای  تثبیت  که    ابتکار  امری  باشد،  داده  انجام  مرتبه  نخستین  برای 
پخش    گذارقانون حاصل  حامل  محتوای  چنانچه  دیگر،  عبارت  به  است.  کرده  برگزار  سکوت  به 

ای مورد وجه چنین تولیدکنندههیچرادیویی یا کپی حامل صوتی باشد که دیگری قباًل تثبیت کرده، به
 ۀ چند برای اولین مرتبه باشد اما بدون اجازحمایت نخواهد بود. همچنین است اگر تولید حامل هر

 (.105: 1390مجری صورت گرفته باشد )ماری کرنو و سایرین، -هنرمند
ماد مثل  ماده  این  بزرگ  ایراد  باید گفت  نتیجه  از    ۀ در  تعریفی مشخص  ندادن  بر  پیشین عالوه 

نفعان حقوق مجاور و مدت حمایت و خلط اثر صوتی با حامل صوتی نداشتن تصریح به نخستین ذی
 های صوتی است.  کنندگان حاملتثبیت است که شرط اصلی حمایت از تولید

 . مادۀ پنجم۵
برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به تکثیر و نسخه: »5  ۀماد

یا آموزش  به  استفاده در کارهای مربوط  اینکه منظور  بر  بود مشروط  تحقیقات علمی مجاز خواهد 
 ها به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد. ی از آنبردارجنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه
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از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی   بردارینسخه :تبصره 
 .« بالمانع است که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد 

های  برداری از کتب و نشریات و حاملقانون پس از اختصاص حق انحصاری تکثیر و نسخه
، به تبعیت از  3و    2طی مواد  ها و هر گونه پخش رادیو و تلویزیون برای صاحبان حق  صوتی و برنامه 

 مصنفان   مولفان،   حقوق  تیحما  قانونمحور و در راستای  های شخصبرن و رم و قوانین نظام ۀ  معاهد
قانونی استثنای آموزشی ۀ ماد دهد. در ابتدا،، آن را مشمول استثنا قرار می1348مصوب  هنرمندان و

مصوب    قانونکند، همان طوری که در  شخصی را مطرح می  ۀآن استثنای استفادۀ  و سپس طی تبصر
های  طور گسترده در سایر نظام ه ب  بر این استثناها تصریح شده است، این موارد   11و    10در مواد    1348

تجاری    ۀآموزشی یا تحقیقی را مشروط به اینکه جنب  ۀاستفاد  گذاراند. قانون حقوقی نیز پذیرفته شده
ت آموزش و پرورش رسیده باشد، قرار داده است. طرح صریح و روشن  نداشته و به تصویب وزار

آورده از  پژوهشی  یا  آموزشی  به  استثنای  نسبت  قانون  این  مهم   مولفان،   حقوق  تیحما  قانونهای 
آن قانون    10  ۀاست. زیرا در قانون مادر استثنای آموزشی در ماد  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان

قوت قانون   ۀ(. برعکس، نقط 277:  1398ت )محمدزاده وادقانی،  به صورت نارسا مطرح شده اس
مادر نسبت به قانون خاص، طرح استثنای نقل است که در این قانون به فراموشی سپرده شده است  

 (.276 :1398محمدزاده وادقانی، )
 . مادۀ ششم6

های مذکور در این قانون به شرط در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت: » 6 ۀماد
 .« کشورها نیز جاری استوجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر

های مقرر در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات  این ماده پاسخ این پرسش است که آیا حمایت
مصوب   صوتی  آثار  هنرمندان  1352و  مؤلفان،  حامل-شامل  تولیدکنندگان  و  ها مجری،  صوتی  ی 

به شرط وجود    6  ۀشود یا خیر؟ به تصریح مادهای رادیو تلویزیونی اتباع سایر کشورها نیز میبرنامه
متقابل حمایت نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است. به عبارت دیگر، در    ۀعهدنامه یا معامل

و نشریات از جهت  ها  کتاب  صورت فراهم بودن شرط، مؤلفان خارجی و دارندگان حقوق نسبت به
اند. بنابراین از جهت حقوق مؤلف در حالت کلی این مؤلفان مشمول  نشر آثار یادشده مورد حمایت

باشند. با این توضیح که جهت  می  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون
حق عرضه الزم است که شرایط مقرر در قانون مادر از جمله شرط   لحاظحمایت مؤلفان خارجی به
حقوق    ۀ( را داشته باشند، که در این حالت از کلی1348مصوب    قانون  22  ۀاولین انتشار در ایران )ماد

باشند، در غیر این صورت حمایت قانون  مالی مؤلف از جمله حق عرضه و تکثیر اثر نیز برخوردار می
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د. به بیان دیگر، این دو قانون هر یک از جهت شرایط حمایت وضعیتی متفاوت  باشمادر منتفی می
ترجمه آثار  مورد  در  ماددارند، همان طوری که  رفت.   1  ۀای موضوع  آن  از  نیز سخن  قانون  همین 

حمایت   مشمول  صورتی  در  خارجی  برای می  1348مصوب    قانونمؤلفان  را  خود  اثر  که  شوند 
نشر و یا اجرا کرده باشند و در صورتی مشمول حمایت مقرر در قانون بار در ایران چاپ،  نخستین

آثار صوتی مصوب   ها با  شوند که بین کشور متبوع آن می   1352ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و 
متقابل وجود داشته باشد. در مورد آخر، یعنی همین قانون، اظهار نظر در    ۀایران عهدنامه یا معامل

نخس  نمودن شرط  معاملاضافه  به شرط  مادر  قانون  در  مقرر  انتشار  وجود عهدنامه    ۀتین  یا  متقابل 
 شود. درست نیست، زیرا که به ویژه منتهی به ضرر مؤلفان می 

پیش  که  طوری  قانون همان  مقصود  اشاره شد،  نیز  حامل تر  صوتی  آثار  از  یا  گذار  صوتی  های 
حاملضبط پس  است.  صوتی  ایرهای  در  خارجی  اتباع  صوتی  یا  های  عهدنامه  وجود  شرط  به  ان 
القاعده آثار هنری از جمله اثر صوتی همچون آثار ادبی از جهت اند، علیمتقابل مورد حمایت  ۀمعامل

است. ویژگی اثر  1348مصوب  هنرمندان و مصنفان مولفان،  حقوق تیحما قانونحمایت مشمول 
گونه  به  هنرمند  ایصوتی  اجرای  نیازمند  که  چنان  -است  دارای  صوتی  اثر  در  اجرا  است.  مجری 

اهمیتی است که در جهت تأکید بر آن شاید بهتر این باشد که اجرای صوتی اثر نامیده شود. در حالت  
مجری نسبت به اجرا مطرح  -کلی وقتی اثری با رضایت مؤلف به اجرا درآمد از آن پس حقوق هنرمند 

لحاظ رعایت حقوق معنوی است تا مالی. بنابراین، در  شود بیشتر بهمؤلف نام برده میاست و اگر از  
ها صرفًا حق  طور آثار صوتی تصویری بر خالف دیگر انواع آثار فکری که در آنآثار صوتی و همین

ایجاب می آثار  نوع  این  است، طبع  نیز مطرح گردد.  -کند که حقوق هنرمندمؤلف مطرح  مجری 
مجری نیز صورت گیرد و یا در چهارچوب قرارداد  -تواند به ابتکار خود هنرمندنیز می   تثبیت اجرا 

مجری مالک اثر و حامل  -تولید حامل صوتی به تولیدکننده واگذار شود. در صورت اول، هنرمند
اول   صورت  در  است  ممکن  البته  است.  صوتی  حامل  مالک  تولیدکننده  دوم،  حالت  در  و  صوتی 

کننده حق مؤلف نیز مطرح باشد، به عنوان مثال اثر صوتی نیازمند دخالت تنظیمحسب نوع اثر صوتی  
مجری  -باشد. در نتیجه در مورد آثار صوتی باید گفت صاحبان حق حسب مورد مؤلفان، هنرمندان

مصوب    قانون  22  ۀباشند، و حمایت از مؤلفان خارجی مشروط به رعایت مادیا تولیدکنندگان می 
مجری خارجی و تولیدکنندگان خارجی منوط به وجود شرایط مقرر  -نرمندانو حمایت از ه  1348
 مورد بحث است.  6 ۀدر ماد

قانون سخن بگوییم،   6ۀ  های مورد حمایت مادتفکیک از موضوع کالم، اگر بخواهیم بهۀ  خالص 
انون  کتب و نشریات باید گفت، چنانچه این آثار به عنوان اثری ادبی هنری مورد حمایت ق  ۀ اول دربار
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نباشند، خواه به این دلیل که مدت حمایت آن سپری شده یا اساسًا مشمول حمایت    1348مصوب  
قانون مادر نبوده است، یا به دلیل خارجی بودن مؤلف و ناشر مبتنی بر استداللی خاص که محروم  

قانون   2  ۀ صاحب حق برابر ماد  ۀ باشند، در تمامی این موارد تکثیر این آثار بدون اجازاز حمایت می
ممنوع است. برابر همین ماده، در صورتی که مؤلفان و صاحبان حقوق، خارجی باشند به شرط وجود  

های داخلی و ادعای خسارات  متقابل مجاز به طرح دعوی ممنوعیت نشر در دادگاه   ۀعهدنامه یا معامل
رض برخورداری از  باشند، بدون اینکه از حقوق مؤلف برخوردار باشند. در فوارده از این بابت می

نیاز از استناد به این موارد یاد شده، مؤلف و دارندگان حق مؤلف، بی  ۀحمایت قانون مادر، در کلی
اثر   ۀ ماده بوده و بر اساس قانون مادر مجاز به جلوگیری از نقض حقوق خود از جمله نشر بدون اجاز

 خواهند بود. 
انگاری یا خلط مبحث با عنوان اثر صوتی گذار در اثر سهلقانون های صوتی که  دوم، درباره حامل

مقام قانونی  از آن یاد کرده است، باید گفت در وضعیت موجود به نفع تولیدکنندگان انحصاری یا قائم
هنرمندان و  مؤلفان  شامل  حق  صاحبان  یا  قانون -آنان  در  زمانی  محدودیت  نبود  دلیل  به  مجری، 

قانون ممنوع و جرم    7  ۀ آنان برابر ماد  ۀبرداری بدون اجازو تکثیر و نسخه  همواره مورد حمایت بوده
شود. در صورتی که تولیدکننده یا صاحبان حقوق حامل صوتی خارجی باشند به شرط محسوب می
یا وجود عهدنامه با کشور متبوع شخص خارجی، طی مدت مقرر در عهدنامه و یا مدت   عمل متقابل

های صوتی که عمومًا بیست سال از  حمایت از حامل  ۀ ارجی مربوطه دربارمقرر در قوانین کشور خ
می  محسوب  انتشار  نخستین  بنابراین،  تاریخ  بود.  خواهند  حمایت  مورد  نیز  ایران  در  شود، 
ها که برخوردار  های صوتی و یا صاحبان حقوق این نوع حاملتولیدکنندگان انحصاری خارجی حامل

آنان مورد تکثیر و یا واردات    ۀ ها در ایران بدون اجازاشند، چنانچه حاملبمی  6  ۀاز شرط مقرر در ماد
قانون از عمل غیرمجاز   7 ۀتوانند با استفاده از ماددر کشور قرار گیرد، مورد حمایت قانون بوده و می

دو صورت باال،   جلوگیری کرده، با درخواست غرامت خواستار محکومیت کیفری آنان شوند. در هر
آن به    ۀملی یا خارجی باشد، به دلیل نبود تصریح قانونی، عرض   أ ه حامل صوتی دارای منشیعنی خوا

های قابل دسترس برای  هر شکلی، شامل پخش رادیویی، پخش با وسایل باسیم و یا پخش در مکان
تولیدکنندگان و صاحبان حقوق در حامل  بنابراین  آزاد است،  باید عموم  اقداماتی  برابر چنین  در  ها 

 گر باشند. ره نظا
 . مادۀ هفتم۷

اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند عالوه بر تأدیه خسارات  : »7  ۀماد
 سال محکوم خواهند شد:ای از سه ماه تا یکشاکی خصوصی به حبس جنحه
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 کسانی که خالف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند. 
را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا    3مذکور در ماده    کسانی که اشیاء 

 .« صادر کنند

شود، از جمله اینکه این جرم ساده است یا مرکب،  این ماده مطرح میۀ  سؤاالت متعددی دربار
در صورتی که آمر شخصی غیر از ناشر باشد، در این صورت مسئولیت آمر و ناشر چگونه است؟ از 

نگ مواد  جهت  با  مقایسه  قابل  جهاتی  از  ماده  این   مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  25و    23ارش، 
مواد اخیر استنباط این بود که جرائم موضوع    ۀ باشد. دربارمی  1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان

هر یک   شود و مرتکبانو با انجام تغییرات و نشر آن جرم محقق می  قانون اخیر مرکب است 25 ۀماد
محسوب   جرم  در  یا شریک  معاون  مورد،  حسب  و  داشته  را  جرم  در  شراکت  نقش  رفتارها  این  از 

الذکر ساده و با  قانون اخیر  23  ۀ(. اما جرم موضوع ماد 294:  1398شوند )محمدزاده وادقانی،  می 
  ۀگردد. سوءنیت در نقض حقوق مالی مفروض و اثبات خالف بر عهدارتکاب عمل مادی محقق می

دستان مرتکب نقض حقوق مالی و هم  ناقض است اما اثبات سوءنیت در مورد نقض حقوق معنوی
 (.288: 1398محمدزاده وادقانی، الزم است )

مترجم در مقایسه با    ۀ این مواد دربار  ۀ قانون ارائه شد، آورد   2و    1با توجه به برداشتی که از مواد  
ای که در قلمرو عموم  آثار ترجمه  ۀ ون اجازمحدود است به ممنوعیت نشر بد  1348قانون مصوب  

اند،  اند و نیز ممنوعیت نشر بدون اجازه کتب و نشریاتی که در حوزه عمومی قرار گرفتهقرار گرفته
های تلویزیونی یا هرگونه  های صوتی و برنامهحامل  ۀ ، ممنوعیت نشر بدون اجاز3همچنین برابر ماده  

  ت یحما قانون 23 ۀتکثیر اثر مورد حمایت موضوع ماد پخش دیگر. این اعمال، برخالف نقض حق
نقض    1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق در  مادی، سوءنیت  ارتکاب عمل  با  که 

ناقض است، در اینجا تحقق عنصر معنوی جرم   ۀعهدحقوق مالی مفروض بود و اثبات خالف آن به
گردد. این جرم نجام آن، توسط شاکی ممکن می با اثبات علم و اطالع ناقض از عمل ممنوعه و قصد ا

از نوع جرائم ساده است، مرتکبین اعم از آمر و ناشر با توجه به وجود یا نبود علم و اطالع هر یک از  
قانون    125  ۀشوند )مستنبط از مادعمل نقض حسب مورد، معاون یا شریک در جرم محسوب می 

ب ملزم  ناقض  ماده  تصریح  به  اسالمی(.  نقض میمجازات  از عمل  ناشی  باشد.  ه جبران خسارات 
،  7  ۀماد   2ها است. برابر بند  دادگاه  ۀعهدارزیابی به  ۀتعیین خسارات وارده از جهت نوع، میزان و نحو

حامل واردات  و  صادرات  معاهدعمل  بزرگ  نقص  که  غیرمجاز،  صوتی  دلیل سکوت   ۀهای  به  رم 
رود، در اینجا  های صوتی به شمار میحامل  ۀ معاهد  ۀهای عمدو از آورده  آیدآن به حساب می  ۀ دربار

ها  شود این است که آیا فروش این حاملجرم تلقی شده است. با وجود این، پرسشی که مطرح می
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ماد  برابر  به عنوان عمل مستقل  ماد  7  ۀنیز  برابر  تکثیر غیرمجاز حامل  3  ۀجرم است؟  های  قانون، 
های ملی عمل  های صوتی و اکثر نظام حامل ۀنوع اعالم شده است. در معاهدصوتی برای فروش مم

به طور روشن و شفاف این    3  ۀفروش به صورت مستقل جرم اعالم شده است. با وجود این، ماد 
گذار به چند امکان برداشت از آن را دارد. برداشت دیگر این است که قانونرساند، هرمفهوم را نمی

  ۀ ( از تکثیری که جنب5  ۀماد  ۀشخصی و خصوصی دارد )موضوع تبصر  ۀی که جنبمنظور تمیز تکثیر
برده است. با توجه به اهداف وضع قانون جمع هر دو برداشت    ۀتجاری دارد کلم فروش را به کار 
 قضایی است.  ۀروی ۀعهدرسد، که تعیین آن بهارجح به نظر می

ماد نقض  در  خصوصی  هنرم3  ۀشاکی  جمله  از  حق  صاحبان  تولیدکنندگان-ندان،  یا   مجری 
با توجه به برداشت ارائه شده از    2و    1باشد، و در نقض مواد  مقام قانونی آنان میانحصاری یا قائم

اند، تا زمان آثاری که در قلمرو عموم قرار گرفته  ۀ موضوع این مواد که عبارت است از تکثیر بدون اجاز
گذار، از این حیث  طیف گسترده و متنوع آثار مشمول این حوزه از سوی قانون  ۀ تعیین تکلیف دربار

مصوب   هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون   26  ۀپیشنهاد مطرح شده به مناسبت ماد 
(. یعنی اثر مورد نقض همچون اثر 295:  1398تواند راهگشا باشد )محمدزاده وادقانی،  می   1348

د، به بیان دیگر، در صورت حیات مؤلف، نامبرده و در صورت فوت مؤلف  مورد حمایت تلقی شو
طی پنچاه سال وراث و پس از آن وزارت ارشاد پاسدار حقوق صاحبان حق شامل مترجمان، مؤلفان،  

های پخش خواهد بود. این جرم برابر  های صوتی و سازمانمجری، تولیدکنندگان حامل-هنرمندان
های تکمیلی مقرر در  محسوب شده و مشمول مجازات  6  ۀمی از درجقانون مجازات اسال  19  ۀماد
 قانون یاده شده خواهد بود. 25همان قانون و نیز مجازات تبعی برابر بند پ ماده  23 ۀماد

 . مادۀ هشتم ۸
»8  ۀماد متخلف:  گاه  جزایی شخص    هر  تعقیب  بر  باشد عالوه  حقوقی  قانون شخص  این  از 

شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات  
التفاوت از اموال  در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه  جبران خواهد شد.

 شود.«شخص حقیقی مسئول جبران می
  1348مصوب    هنرمندان  و   مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون  28  ۀاده عینًا تکرار ماداین م

  ۀباشد. برابر این ماده چنانچه مرتکب یکی از جرائم مقرر در قانون شخص حقوقی باشد، در وهلمی 
دوم در صورتی که اموال شخص  ۀشخص حقوقی است و در وهل  ۀعهداول، جبران خسارت وارده به

  143  ۀ گیرنده خواهد بود. عالوه بر این، برابر مادشخص حقیقی تصمیم  ۀعهدو نکند بهحقوقی تکاف
شخص حقوقی مرتکب جرم در مواردی نیز دارای مسئولیت   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  
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ماد برابر  است.  »  143  ۀکیفری  اسالمی  مجازات  مسئولیت قانون  بر  اصل  کیفری،  مسئولیت  در 
حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی  شخص حقیقی است و شخص  

شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  
 .« مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

،  زادهرفیعو    قانونی شخص حقوقی کیست )موسوی مجاب  ۀبحث است در مورد اینکه نمایند
(، همچنین در مورد اینکه تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی منوط است به اینکه 84:  1392
نام شخص  هقانونی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن عمل کند، و یا اینکه باید ب  ۀنمایند

 (. 212: 1392حقوقی و در راستای منافع آن عمل کند )شریفی، 
این است که مسئولیت کیفری اشخاص    1348مصوب    انونق  28  ۀبت مادهای بحث به مناسیافته

نمایند اینکه عمل مجرمانه توسط  اول  به دو شرط است.  قانونی شخص حقوقی   ۀحقوقی مشروط 
صورت گیرد، دوم، عمل به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد. در این صورت با  

در قانون، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد  های مقرر  وجود این دو شرط و ارتکاب بزه 
های  شخص حقوقی به ویژه در شرکت  ۀ (. البته تعیین نمایند296:  1398بود )محمدزاده وادقانی،  

اتفاق از پتجاری نیز مورد  از نمایندژنظر نیست. به نظر بعضی  قانونی شخص    ۀوهشگران »منظور 
سوی آن شخص حقوقی به او واگذار شده باشد،  حقوقی هر شخص حقیقی است که انجام کاری از 

اعم از اینکه در چهارچوب مقررات قانون تجارت واجد این وصف و عنوان باشد یا بر اساس نظریه  
شخص حقوقی به شمار آورد« )منصورآبادی،    ۀنمایندگی در قانون مدنی بتوان او را نمایند  ۀو قاعد 
جمع عمومی، مدیران، بازرسان، کارمندان و نیز  (. برابر این نظر هر یک از اعضای م326:  1398

می دیگری  شخص  شود  هر  محسوب  تجاری  شرکت  قانونی  نماینده  مورد  حسب  بر  تواند 
رغم در برداشتن آثار اجتماعی مثبت مواجه با مانع  به(. این استدالل،  325:  1398منصورآبادی،  )

باشد.  یی در موارد تردید به نفع متهم میها و تفسیر متون جزا بزرگ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات
مدیرعامل شرکت   که  مقرر داشته 1347قانون اصالحی قانون تجارت مصوب  125 ۀ در این باره ماد

نمایند تفویض شده است  او  به  اختیاراتی که توسط هیئت مدیره  از   ۀدر حدود  و  شرکت محسوب 
 طرف شرکت حق امضا دارد. 

 . مادۀ نهم۹
مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت  : »9  ۀماد

نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم  به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و
 .« مقتضی اتخاذ کنند
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 1348مصوب    هنرمندان  و  مصنفان  مولفان،   حقوق  تیحما  قانون   29  ۀاین ماده کاماًل مشابه ماد
  قانون  29  ۀتکلیفی دارد و ماد  ۀبرای مراجع قضایی جنب  9  ۀیم شده است، تنها با این تفاوت که مادتنظ

 اختیاری.  ۀجنب 1348مصوب 
ماد  راستای  در  ماده  مصوب    148  ۀاین  کیفری  دادرسی  آیین  قاضی  می   1392قانون  که  باشد 

ارتکاب    ۀکه دلیل یا وسیلکننده و قاضی تحقیق را موظف به توقیف اشیا و اموال مکشوفه  رسیدگی 
 نماید.  جرم هستند، می

  ی ی مدنی جبران خسارات ناشی از تکثیر غیرمجاز اثر در دادگاه حقوق ابه طور قطع، چنانچه دعو
برابر مواد   به صدور دستور موقت  تقاضای مدعی خصوصی دادگاه مکلف  با  باشد،  و   310مطرح 

کتب و نشریات و آثار    ۀز نشر و پخش و عرض بعدی قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جلوگیری ا
باشد. بنابراین، صدور این دستور هم از سوی دادگاه حقوقی و صوتی موضوع دعوی و توقیف آن می

گذار از سوی مراجع قضایی مقدور است. وجود این مقرره  هم از سوی مرجع کیفری و به تعبیر قانون
زمین آیین  ۀ  در  حقوق  در  حاکم  قواعد  برابر  که  امتیازی  بر  است  تأکیدی  و  تصریح  مجاور  حقوق 

 دیده از بزه مقرر شده است.دادرسی مدنی و کیفری برای شخص زیان
 . مادۀ دهم۱۰

قانون مشمول : »10ۀ  ماد این  آثار موضوع  قانون موقعی جاری است که  این  در  احکام مذکور 
مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان وحمایت

 .«مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون مالک خواهد بود

مادأت  10  ۀماد از  شده  ارائه  برداشت  بر  است  می  11  ۀ ییدی  مالحظه  ادامه  در  که  شود.  قانون 
های حقوق مجاور  با آگاهی از طرح برخی آثار، در جوار موضوع گذار در وضع حقوق مجاور  قانون

 حقوق   تیحما  قانون، حاکمیت  11  ۀپیش از تعیین موقعیت هر یک از این دو نسبت به یکدیگر در ماد
کید قرار می  ۀبر کلی  1348مصوب    هنرمندان و مصنفان  مولفان،  . به عبارت دیگر،  دهدآثار را مورد تأ

به تصریح این ماده، احکام مقرر در این قانون درخصوص آثار موضوع این قانون موقعی حاکم است  
نشوند، در غیر این صورت قانون آِخر حاکم خواهد بود.    1348که این آثار مشمول قانون مصوب  

رفته است با این تفاوت  ای موضوعی است که در هر دو قانون مورد حمایت قرار گبرای مثال اثر ترجمه
که در این قانون فقط حق تکثیر مؤلف ترجمه در وضعیت خاص مورد تصریح قرار گرفته است. در 

  حقوق تیحما قانونای که نخستین انتشار آن در ایران صورت گرفته است، همواره مورد آثار ترجمه
توان درخصوص أکید میچند از باب تحکومت دارد، هر  1348مصوب    هنرمندان  و   مصنفان  مولفان، 

ای یک مترجم ایرانی که  ای به این قانون نیز استناد کرد. اما برای مثال اثر ترجمهحق تکثیر اثر ترجمه
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خارج و مشمول   1348حاکمیتی قانون مصوب    ۀ اولین چاپ آن در ایران صورت نگرفته است از حوز
ان ایرانی که برای نخستین بار در های مؤلفاین قانون است. همچنین است در مورد نشریات و کتاب

مصوب    انونق  22  ۀاند. این آثار به دلیل نبود شرط مقرر در مادایران به چاپ یا نشر یا اجرا نرسیده 
مند نبوده و تابع حاکمیت قانون ترجمه و تکثیر کتب و  از حقوق مالی مقرر در آن قانون بهره   1348

قانون عنوان  2و  1ان طوری که طی بررسی مواد باشند. هممی 1352نشریات و آثار صوتی مصوب 
ها است که از شمول  شد حمایت این قانون محدود به برخی از امتیازات حق مؤلف در برخی موقعیت 

 قانون مادر خارج است.
جنبه  و  آثار  برخی  درخصوص  مؤلفان  بعضی  به  ناظر  قانون  این  که  آنجا  از  از بنابراین،  هایی 

ج  حمایت منظور  به  مؤلفان،  است،  ضرر  به  قانون  این  مواد  از  سوءبرداشت  هرگونه  از  لوگیری 
که    ایدهد، و به این ترتیب نظریهگذار نسبت به حاکمیت و مصونیت قانون مادر هشدار میقانون

 کند.برابر آن این قانون خاص است و قانون مادر را تخصیص زده، رد می
پیش که  طوری  هنرمندانهمان  از  بار  نخستین  برای  قانون  این  در  شد  مالحظه  مجری،  -تر 

برنامه رادیویی    ۀهای پخش رادیویی، البته با عنوان تولیدکنندهای صوتی و سازمانتولیدکنندگان حامل
حمای تلویزیونی  هرو  است،  شده  به  ت  کنید  )نگاه  است  ایراداتی  دارای  مورد  این  در  قانون  چند 

(. در مقدمه نیز عنوان شد که هدف اصلی از وضع این قانون نیز همین بوده، یعنی  3  ۀ توضیحات ماد
ذی افراد  از  )هنرمندانحمایت  مجاور  حقوق  حامل-نفع  تولیدکنندگان  و  مجری،  صوتی  های 

که    کرده  11  ۀیید همین گفته اقدام به وضع مادأگذار در راستای تی(. قانونهای پخش رادیوی سازمان
برگرفته را   ۀ معاهده رم دربار  1  ۀماد  از  عینًا  این نوشته  حقوق مجاور است و موضوع بررسی بعدی 
 دهد.تشکیل می

 . مادۀ یازدهم۱۱
»11  ۀماد حما:  قانون  در  مذکور  اشخاص  حقوق  مورد  هیچ  در  قانون  این  حقوق  مقررات  یت 

 .« سازد کند و محدود نمیمؤلفان، مصنفان و هنرمندان را نفی نمی

معاهد وضع  هنگام  هنرمندان  1961رم    ۀ به  از  حمایت  حامل-در  تولیدکنندگان  های  مجری، 
سازمان و  به صوتی،  نیز  مؤلفان  رادیویی،  پخش  و  های  مؤلف  حق  شدن  سست  در  نگرانی  لحاظ 

تحت مجاور  حقوق  وضع  با  اینان  احتمااًل  داشتند.  قرار  مخالفان  صف  در  گرفتن،  قرار  الشعاع 
ها کوشش و تالش در سطح جهانی بود، را در معرض خطر  های حق مؤلف که حاصل سدهآورده

بین می  قانون  یک  وضع  با  دلیل  همین  به  و  هنرمنداندیدند  از  حمایت  در  مجری،  -المللی 
حامل سازمانتولیدکنندگان  و  صوتی  مخالهای  پخش  میهای  نظر  فت  جلب  منظور  به  ورزیدند. 
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جدید آسیبی متوجه حقوق آنان نخواهد شد، در    ۀها که با وضع معاهدمؤلفان و تضمین خاطر آن
حمایت مقرر به موجب این معاهده، با حفظ حمایت  »اعالم داشتند:    1961رم    ۀصدر مواد معاهد

ر آن وارد نخواهد کرد. در نتیجه، هیچ ای بوجه خدشههیچآثار ادبی و هنری، به  ۀاز حقوق پدیدآورند
«. همین مطلب را  نحوی قابل تفسیر نیست که به آن لطمه وارد کندیک از مقررات این معاهده به 

 بیان کرده است. 11 ۀگذار با سبک و سیاق خاص خود در قالب مادقانون
است که از    های گوناگون شده است. به نظر بعضی عبارتی کلیرم برداشت  ۀمعاهد  1  ۀاز ماد

جهت حقوقی اعتباری ندارد. به نظر برخی دیگر، عبارت بیانگر تقدم و برتری حق مؤلف نسبت به  
ای دیگر عبارت به روشنی حکایت از آن دارد که معاهده حقوق  حقوق مجاور است، و به نظر عده

  ۀ اهدمع  24 ۀشود. همچنین در تفسیر مادمجاور متعرض وضعیت حقوقی دارندگان حق مؤلف نمی 
المللی برای اجراها وجود ندارد، مگر  دانند، آمده است که حمایت بینمی  1  ۀ رم که آن را از نتایج ماد

تواند از حق المللی از آثار، و در روابط بین کشورها حقوق مجاور نمیدر صورت وجود حمایت بین
 شود. مؤلف جدا 

نوعی دستورالعمل برای کشورهای عضو در وضع   ۀهمچنین عنوان شده است که این ماده جنب
قانون ملی برای حقوق مجاور دارد که آن را از وضع و اجرای مقرراتی که مستعد لطمه زدن به حق 

ه  (. البته باید در نظر داشت ک25:  1399دارد )محمدزاده وادقانی و لبافیان طوسی،  اند، باز میمؤلف 
تأثیر است. اول، در مواردی که آثار در قلمرو عموم  در دو وضعیت حقوق مجاور بر حق مؤلف بی 

حامل صوتی و یا پخش سازمان پخش  ۀ  مجری، ضبط تولیدکنند- قرار گرفته موضوع اجرای هنرمند
ریح  شوند، مگر با تصگیرد. دوم، مواردی که به اجرای آثار ادبی و هنری مربوط نمیرادیویی قرار می 

قانونی. از آنجایی که در این موارد حق مؤلفی مطرح نیست، بنابراین اصطکاک و مشکلی نیز بین این  
 (. 25 :1399محمدزاده وادقانی و لبافیان طوسی، آید )دو به وجود نمی

قانون مالکیت فکری اعالم    l-211  ۀماد  1طی بند    رم   ۀگذار فرانسوی نیز با تأسی از معاهدقانون
کند«. در حقوق فرانسه نیز درخصوص اعتبار  ای وارد نمیق مجاور به حقوق مؤلف لطمهداشته »حقو

نحوی  این ماده اختالف نظر است و در تفسیر آن گفته شده، هیچ یک از مقررات حقوق مجاور نباید به
(. 198:  1390تفسیر شود که موجب محدودیت برای اجرای حق مؤلف شود )محمدزاده وادقانی،  

م مورد  دستورالعملی  در  کلمبه  پروفسور  نظر  به  است.  فراوان  بحث  فرانسه  حقوق  در  ماده  فهوم 
محرمانه برای قاضی دادگاه ماهوی است تا در صورت تعارض بین حقوق معنوی مؤلف و حق معنوی  

همان نماید،  عمل  اولی  نفع  به  تردید  و  شک  صورت  در  پروندهنرمند  در  که  به    ۀگونه  معروف 
به دلیل  -نرمندرستروویچ درخواست ه اثر سینمایی  از یک  مجری )رستروویچ( در حذف بخشی 



 محمدزاده وادقانی  /۱۳۵۲ مصوب یصوت آثار و اتینشر  و  کتب ریتکث و ترجمه  قانون از یبرداشت

 

۳۹۹ 

شود با این استدالل که اینکه اجرا ماهیتًا دچار تغییر شده است، در دادگاه شهرستان پاریس رد می
خود به حقوق مؤلفان فیلم   ۀنوب تواند توجیه تصمیمی قرار بگیرد که به وارد شده به اجرا نمی  ۀ»لطم

 (. 199 :1390محمدزاده وادقانی، ) «کندلطمه وارد می
گذار از وضع قانون  تر گفته شد، هدف اصلی قانونقانون است که پیش  11  ۀبا اتکا به همین ماد

نفعان حقوق مجاور بوده و نه مؤلفان. اگر در این حرکت موضوع بررسی، برقراری حمایت جهت ذی
تأکیدی و    ۀ رت گرفته است، این حمایت جنبو مؤلفان برخی آثار نیز حمایتی صو  از مؤلفان ترجمه

به مادر  قانون  به  نسبت  بیشتر  تسهیالت  اظهارنظرهای  ایجاد  است.  داشته  زمان  اقتضای  لحاظ 
 ۀ ماد  ۀ قانون مالکیت فکری فرانسه دربار  L  211  ۀماد 1رم و بند    ۀمعاهد  1  ۀگرفته در مورد مادصورت 

 به طور کامل صادق باشد. تواندمی 11
 . مادۀ دوازدهم۱۲

»12  ۀماد بزه :  با  تعقیب  و  است  خصوصی  به شکایت شاکی  منوط  قانون  این  در  مذکور  های 
 .«شودگذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می 

نیز تکرار کلمه ماده  ماد بهاین  از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان   31  ۀکلمه  قانون حمایت 
خصوصی یا عمومی داشتن  ۀیاد شده این ماده تکلیف جنب  31 ۀباشد. همانند مادمی 1348مصوب 

خصوصی آن. قابل یادآوری    ۀکند، که تصریح دارد بر جنبهای مطرح در قانون را مشخص میبزه 
خصوصی صرف برای این نوع جرائم برای حفظ ۀ است که از نظر بعضی پژوهشگران قائل شدن جنب

باشد. بنابراین، الزم است که دادستان نیز به عنوان حافظ اخالق و منافع عموم اخالق جامعه مضر می
 (. 299: 1398صالحیت مداخله را داشته باشد )محمدزاده وادقانی، 

حقوق مالکیت ادبی   ۀدر این بررسی مختصر سخنی از الیح  همان طوری که مالحظه گردید
کند که در این ای بس طوالنی طلب مین نوشتهآ  زیرا پرداختن به  هنری و حقوق مرتبط به میان نیامد، 

الزم است اشاره شود که الیحه دارای یک سری نقاط قوت    با وجود این،   گنجد.مختصر نوشته نمی
که از اجراکنندگان و تولیدکنندگان حامل شنیداری به صرف داشتن    114  و  113از جمله مواد    است، 

می عمل  به  حمایت  ایران  بیهب  ، برعکس   ورد.آتابعیت  معاهدات  دلیل  دستاوردهای  به  توجهی 
قوانین خارجی، بین و  ایراد است.  المللی  مورد  بند    از جهاتی  در  مثال  تعریف   1ۀ  ماد  21برای  در 

می  ۀتولیدکنند که  شده  فراموش  مرتبه  نخستین  پراهمیت  و  کلیدی  لفظ  شنیداری  تواند حامل 
تعریف    کند، نه و کپی تولیدات دیگران هموار می چراکه مسیر را بر تولیدات متقلبا  بار باشد، خسارت 

تعیین مدت بسیار  های دیداری شنیداری از قلم افتاده است، حامل ۀو همچنین حمایت از تولیدکنند
از تولیدکنند های  الیحه غیرمعقول و برخالف رویه  77  ۀحامل صوتی در ماد  ۀطوالنی پنجاه سال 
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ن نیازمند  آ ر یک از این موارد و دیگر موارد و مدلل نمودن  بحث و بررسی ه  بنابراین،   المللی است.بین
 شود. ینده موکول می آکه به  های دیگر استنوشته و نوشته

 نتیجه 
،  1352قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب    ۀ با بررسی انجام شده دربار

-گذار از وضع قانون، حمایت از اشخاص حقوق مجاور، یعنی هنرمندانآشکار شد که هدف قانون
های پخش رادیویی است. از این رهگذر مؤلفان های صوتی و سازمانمجری، تولیدکنندگان حامل

شریاتی که مشمول حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان  ای و نیز مؤلفان کتب و ن آثار ترجمه
اند. با این هدف که  شوند از جهت نشر اثر، مورد حمایت قرار گرفتهنمی 1348و هنرمندان مصوب 

هایی که مورد حمایت قانون اخیرالذکر  ها و ترجمهها، نشریهعمل غیراخالقی نشر بدون مجوز کتاب
 نیستند را مسدود نماید. 

قانون در پرداختن به موضوع حقوق مجاور دارای نقاط قوت و در مواردی دارای سستی است.    این
المللی توجه داشته و هر سه دسته  های قوانین بیناین قانون از این جهت که در وضع مواد به آورده

ب را  تکثیر غیرمجاز حاملهاشخاص  داده است و  قرار  و  نوعی مورد حمایت  های صوتی، صادرات 
انگاری نموده است، و استثنای آموزشی را با صراحت به رسمیت شناخته،  ردات آن را منع و جرم وا 

کند. در عوض، ندادن تعریفی از هر یک از اشخاص مورد حمایت، تعیین نکردن  خود را برجسته می
های  تصریح نکردن به شرط نخستین تثبیت برای تولیدکنندگان حامل،  شروع آن  ۀ مدت حمایت و نقط

ها به عنوان عملی مستقل به طور روشن، خلط بین آثار صوتی و  وتی، ممنوع نکردن فروش حاملص
گذار در فرصت مناسب رود که امید است قانونهای صوتی از جمله ابهامات قانون به شمار می حامل

 درصدد رفع آن برآید. 
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