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چکیده
میالدي بـا  1961هاي پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از حقوق مالکیت فکري سازمان

هــا و آوانگاشــتکننــدگانهی حمایــت از حقــوق اجراکننــدگان، تهیــالمللــبــینوین کنوانســیون تــد
هاي پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقـوق مـرتبط بـوده    سازمان

و ، بازتولیـد آثـار پخـش شـده    طها را از حق پخش مجدد، ضباست. کنوانسیون رم این سازمان
گاه مـورد بـازبینی   أسفانه این کنوانسیون هیچلکن مت؛سازدمیمنداین آثار بهرهمخابره با عموم 

،هاي جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفتفناورهاي قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت
هـا هسـت تـا    از ارسـال داده گونـه  . این مقاله در مقام بررسـی ایـن  استهاپخش اینترنتی برنامه

ر قـرار گیـرد یـا    انونگـذا تواند مورد حمایـت ق میی نیزپراکنادهردد که آیا این نوع از دمشخص گ
ی پراکنـ ادهري در این زمینه، حقوق مناسب براي حمایت از این نوع دانونگذاخیر؟ و در صورت ق

گیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟میچیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت

، هـاي پخـش رادیـو تلویزیـونی    حقوق مالکیت فکـري، حقـوق مـرتبط، سـازمان    گان کلیدي: واژ
هاهارسال اینترنتی داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Email: sadegh_m@modares.ac.ir مقاله:                      لونویسنده مسؤ *

www.haghgostar.ir



...هاي پخش اینترنتیحقوق سازمانـ ــــــــــــــــــــــو همکار محمود صادقی

98

مقدمه. 1
شود که در شاخه صنعتی و میادبی تقسیممالکیت فکري به دو شاخه اصلی صنعتی و

تی، تجاري یا خدماالئم هاي صنعتی، عها و مدلمواردي از قبیل اختراعات، طرح،تجاري
د و در بحـث مالکیـت ادبـی و هنـري بـه      گیـر مـی اسامی تجاري و ... مورد حمایت قرار

هاي مرتبط با آن (حقوق مـرتبط) حمایت از آثار ادبی و هنري (حق مؤلف) و نیز آفریده
مراد از حقوق مرتبط، حقوق اشخاص حقیقى یا حقوقى است که . ]50، ص 1پردازند [می

فکـرى دیگـران را بـه اجـرا در     هاى اجرایى یا فنى خود، آفرینشهاى با توجه به توانایى
کننـد  تبـدیل بـه صـوت مـى    کننـد (اجراکننـدگان)،   آورنـد؛ یعنـى تبـدیل بـه عمـل مـى      مى

ــوت ــت(ص ــا)نگاش ــا ه ــتردوی ــطح گس ــردم  اى هدر س ــوم م ــه عم ــهب ــىعرض ــد کنم ن
].4، ص 2ان) [کنندگ(پخش
بنـدي  مربوط به حقوق مالکیت فکـري، از تقسـیم  هاي که در اکثر متون و نوشتهآنبا

در 1فوق صحبت به میان آمده و حتی در متونی که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکري
بنـدي فـوق و   میتقسـ خورد، لکن چشم میبندي بهاین باره منتشر کرده نیز همین تقسیم

ماننـد  يفکـر تیمالکاز يگریاشکال دکهچناندانست؛ همقیدقتوان را نمیآن قیمصاد
هـاي  بنـدي که در تقسیموجود دارندزینکپارچهیيمدارهاییطرح جانمای واهیارقام گ

.اندمذکور مورد اشاره قرار نگرفته
میالدي، کنفرانس دیپلماتیکی درخصوص حمایـت از اجراکننـدگان و   1961در اکتبر 

در شهر رم تشکیل شد هاي پخش رادیو تلویزیونیتولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان
نـویس تهیـه   کشور، مقررات کنوانسیون جدیدي را پذیرفتند و بـراي آن سـه پـیش   14و 

ادغام گردید و اسـاس کنوانسـیون رم را تشـکیل    » نویس الههپیش«کردند که همگی در 
.]192، ص3داد [

از زمان تصویب کنوانسیون رم تا کنون، این کنوانسیون دیگر مـورد بـازبینی قـرار    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Intellectual Property Organization (WIPO)
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در آن بـه  1هـا گرفته و به همین دلیل، موضـوعات جدیـد از جملـه پخـش اینترنتـی داده     ن
رسمیت شناخته نشده است. شیوع روزافزون استفاده از فضاي اینترنت براي تماشـاي  

هـایی کـه ارسـال ایـن     آثار هنري، از قبیل فیلم و موسـیقی و روي کـار آمـدن سـازمان    
کند تا متخصصین امـر بـه بررسـی امکـان اعطـاي      ها را بر عهده دارند ایجاب میبرنامه

هـا بپردازنـد   هاي پخش رادیو تلویزیونی به این سازمانحقوقی مشابه با حقوق سازمان
کنندگان اینترنتی به دنبال آن هستند. با وجـود ایـن   و این امر همان چیزي است که پخش

هـاي  انسـیون ضرورت، این موضوع مغفول مانده و جـز در مـوارد خاصـی، نـه در کنو    
المللی و نه در قوانین داخلی اکثـر کشـورها، بـه آن تـوجهی نشـده اسـت و البتـه در        بین

ها حکم کرد، لکـن  هاي قانونی بر این سازمانتوان به شمول حمایتحقوق ایران نیز نمی
هـاي پخـش رادیـو و    ها را داراي حقوقی مشـابه بـا حقـوق سـازمان    توان آنتلویحاً می

ست.تلویزیونی دان
هاي پخش اینترنتی، حقوق مناسـب  این مقاله در پی بررسی امکان حمایت از سازمان

جهت حمایت، نقض این حقوق و استثنائات احتمالی وارد بر آن است.

ماهیت فنی پخش اینترنتـی و مقایسـه آن بـا پخـش رادیـو      .2
تلویزیونی

6اند و در مواد ورد حمایت قرار گرفتهپراکنی مبه واسطه عمل داده2هاي پخش سازمان
هـا اشـاره گردیـده اسـت. در حقیقـت موضـوع فعالیـت ایـن         کنوانسیون رم به آن13و 

از طریـق وسـایل   » تصـاویر و اصـوات  «یا » اصوات«ها عبارت است از: ارسال سازمان
سیم، براي دریافت عمومی.بی

ر آن همـت گمـارده و   هـاي پخـش اینترنتـی بـ    این همان فعالیتی اسـت کـه سـازمان   
دارند. به دیگر را براي دریافت عموم ارسال می» ترکیب تصاویر و اصوات«یا » اصوات«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. webcasting
2. broadcasting organizations
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پراکنـی از طریـق اینترنـت آغـاز     ، داده1993پراکنی از سال سخن، در آخرین شیوه داده
هاي رادیو تلویزیونی به همراه خصوصیات مختص اینترنت پراکنیشد که تلفیقی از داده

توانند با دو شیوه فنی اساسی به اصوات یا تصاویر که به وسیله آن، مخاطبان میاست
یا ترکیب این دو که در فضاي اینترنت پخـش شـده اسـت، دسـت یابنـد. ایـن دو شـیوه        

هاي ارسـالی فرسـتنده بـر    ها که به موجب آن برنامهبرنامه1) دانلود کردن1عبارتند از: 
شـود و در محـل خاصـی    ایی به رایانه کاربران ارسال میهروي اینترنت، در قالب بسته

عنـوان یـک تکنیـک ارسـال اطالعـات در فضـاي       که به2) ساطع کردن2گردد؛ ذخیره می
هـا،  دهد تا بدون نیاز بـه دانلـود برنامـه   شود و به کاربران اجازه میاینترنت شناخته می

].4، ص 4ها را تماشا کنند [آن
ها براي پخش اینترنتی باید داراي ال سیگنال و همچنین خود سیگنالهاي انتقسیستم

هـاي  هاي ارسالی بـه ایـن وسـیله از طریـق سیسـتم     خصوصیاتی باشند و اکثر سیگنال
گردند.الکترومغناطیسی زمینی به مخاطبان منتقل می

محیط اینترنتی باعث گسترش موضوعات مورد حمایت در حقوق مرتبط شده است. 
هاي مخصوص اینترنتـی،  توانند با مراجعه به سایتوان مثال، کاربران هر روزه میعنبه

هـاي پخـش صـدا و تصـویر     هاي ارسالی از جانـب سـازمان  هایی از برنامهشاهد بخش
باشند.

هـاي هـزار فـیلم از طریـق سـایت    600تـا  400دهد که روزانـه بـین   آمار نشان می«
کننـده  هـاي پخـش  ق صاحبان حـق و از جملـه سـازمان   شود که حقومیاینترنتی دانلود

هـاي حمـایتی بـراي    کند. این امر باعث شده است تا اتحادیـه میها را نقضفیلمگونه این
مقابله یا کاستن از موارد نقض حق تشـکیل شـود کـه گـروه فنـی هـالیوود از آن جملـه        

].127، ص 5[»است
اسـت تـا   اي هه دنبـال تنظـیم معاهـد   ، سازمان جهانی مالکیت فکـري بـ  1997از سال 

هاي پخش رادیو تلویزیـونی مـذکور در کنوانسـیون رم را بـا تغییـرات      حقوق  سازمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. downloading
2. streaming
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هـاي دیجیتـال در محـیط    یپراکنـ ادهامروزي هماهنگ سازد تا بتـوان از ایـن طریـق از د   
اینترنت نیز حمایت کرد.

هـاي صـوتی   خـش نویس که در مـورد حمایـت از پ  ضمیمه این پیش2براساس ماده 
تصویري از طریق اینترنت است، پخش صوتی تصویري از طریق اینترنت عبارت اسـت  

اي جهـت دریافـت اصـوات یـا     از انتقال با سیم یا بدون سیم بر روي یـک شـبکه رایانـه   
تصــاویر یــا ترکیــب ایــن دو توســط عمــوم یــا عرضــه عمــومی آن از طریــق برنامــه   

طور همزمان قابل دسترسی باشد.کننده امواج که براي عموم به ارسال
هـاي پخـش   آنچه از مقایسه تعریف به کار رفته در کنوانسیون رم در مورد سازمان

نویس معاهده جدیـد وایپـو در مـورد    رادیو تلویزیونی و تعریف مذکور در ضمیمه پیش
تـوان پخـش اینترنتـی را از    آید این است که مـی هاي پخش اینترنتی به دست میسازمان

چرا که در پخـش رادیـو تلویزیـونی    ؛ تر از پخش رادیو تلویزیونی دانستاي وسیعنبهج
ها مورد حمایت است، لکن در پخش اینترنتی ارسـال بـه وسـیله    سیم دادهتنها ارسال بی

ها در کند و تنها باید قید همزمانی ارسال دادهسیم یا باسیم تفاوتی را ایجاد نمیابزار بی
آن رعایت گردد.

هـاي ارسـالی ایـن دو سـازمان وجـود      از حیث مخاطب نیز تفاوتی در مورد برنامـه 
هاي خود را براي عموم ارسال کنند و ارسال اختصاصـی بـه   ندارد و هر دو باید برنامه
توان مشمول حمایت دانست.برخی افراد خاص را نمی

تواننـد از  هـاي پخـش اینترنتـی نیـز مـی     توان پذیرفت که سـازمان با این اوصاف می
منـد گردنـد و حقـوق    هـاي ارسـالی خـود بهـره    هاي قانونی در ارتباط با برنامـه حمایت

هاي پخش رادیو تلویزیـونی بـه دسـت آورنـد. بـا      مشابهی با حقوق اعطایی به سازمان
هـایی وجـود دارد کـه هرکـدام بـا      ها و مخالفتوجود این هنوز هم در این زمینه موافقت

ها هستند.واهان اعطا یا عدم اعطاي حمایت به این سازمانتوجه به دالیل خود، خ
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ماهیت حقوق مورد بحث و مصادیق آن.3
هاي پخش اینترنتی به المللی حقوق خاصی براي سازمانکه هنوز در اسناد بینجااز آن

هــا خواهــان حقــوقی برابــر بــا حقــوق رســمیت شــناخته نشــده اســت و ایــن ســازمان
در تعیین ماهیت و مصادیق این حقـوق  باید ادیو تلویزیونی هستند، هاي پخش رسازمان

. در ارتبـاط بـا ماهیـت آنچـه     کـرد هاي پخش رادیو تلویزیونی توجـه  به حقوق سازمان
هـاي  اند که بهتر اسـت در مـورد برنامـه   برخی بر این عقیده،گیردمورد حمایت قرار می

یونی محتواي سیگنال مورد حمایـت  تولید شده تحت مدیریت سازمان پخش رادیو تلویز
هایی که سازمان پخش رادیو تلویزیونی از دیگران خریده اما در مورد برنامه،قرار گیرد

یا به هر طریقی تهیه کرده است و خود سازمان سازنده آن محسوب نمی گردد، فقـط از  
].119، ص 6[شودخود سیگنال ناقل برنامه حمایت 

بر این عقیـده بـود   باید کنوانسیون رم 3رسد براساس ماده نظر میبهاین وجود با
هـا را  سـیم برنامـه  کـه انتقـال بـی   اسـت هایی شود در حقیقت سیگنالکه آنچه پخش می

و نه محتـوایی کـه   هستندها وآنچه مورد حمایت است، خود این سیگنالدشومیموجب 
ند.کنمنتقل می

هـاي  در ارتباط با مصادیق حقوق اعطایی نیز آنچه در اسناد مختلف بـراي سـازمان  
پخش رادیو تلویزیونی آمده اسـت عبـارت اسـت از: حـق ضـبط، تکثیـر، انتقـال مجـدد،         

و در دسـترس عمـوم قـرار    عرضه عمومی، توزیع، پخش مجدد، مخابره پس از ضـبط، 
از این حقوق مباحث متعـددي مطـرح اسـت کـه     یکدر ارتباط با هرالبته1.هارنامهدادن ب

.ه ضرورتی نداردها در این مقالطرح آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. right of fixation, reproduction, retransmission, communication to the public, distribution, rebroadcasting,
transmission following fixation, making available of fixed broadcasts.
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هـاي پخـش   از سـازمان حمایـت مخالفـان  و موافقان نظرات . 4
اینترنتی

تی به دلیل ارسـال اطالعـات   رادیو تلویزیونی سنهايدر بسیاري از کشورها، سازمان«
بـر عهـده دارنـد و بـه همـین      اند و نقش عمومی مهمی به مردم مورد نظر قانونگذار بوده

ها تحـت عنـوان حقـوق مـرتبط مـورد حمایـت قـرار        هاي ارسال برنامه آندلیل سیگنال
ي پخـش اینترنتـی   هـا ي از مـوارد، سـازمان  لکن در مقابل این گروه، در بسیار؛ گیرندمی

ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر      .گیرندموضوع هیچ قانونی، آن هم در این اندازه قرار نمی
هـا را  ی آنتهـاي پخـش رادیـو تلویزیـونی سـن     داشتن یک وظیفه عمومی براي سازمان

نیز گسترش هاي پخش اینترنتی سازد، چرا این حمایت را به سازمانمیمستحق حمایت
]2، ص 7[»؟کنندمیها نیز همین نقش را ایفاندهیم؛ حال آن که این سازمان

هاي پخش اینترنتـی کـه   گونه که بیان گردید، با توجه به وظیفه عمومی سازمانهمان
تـا  دارنـد هاي پخـش رادیـو تلویزیـونی اسـت و هـر دو تعهـد       مشابه با وظیفه سازمان

و در دسترسـی گیرنـدگان   کنند هاي خود را براي استفاده عموم ارسال و دادهها برنامه
تـوان ایـن ادعـا را پـذیرفت کـه      هاي اینترنتی نباید هیچ محدودیتی ایجاد کـرد، مـی  پخش

وظیفه این دو سازمان در حقیقت به هم بسیار شبیه اسـت و تنهـا تفـاووت موجـود بـه      
تواند به خودي خود مالکـی بـراي اعطـاي    است که نمیها مرتبطبحث ابزار ارسال داده

حمایت یا عدم اعطاي آن باشد.
هـاي پخـش رادیـو    وایپـو در زمینـه سـازمان   نـویس معاهـده جدیـد   براساس پـیش 

، بدون توجه به میزان مخاطبـانی  هاهتوانند از این برناممیهاتلویزیونی، بینندگان برنامه
و امـواج رادیـویی را بـا همـان     برنـد  به بهـر ، نـد کنمیدهکه در آن واحد برنامه را مشاه

هاي پخش اینترنتی در مورد تعداد مخاطبانی سازمانکنل؛ کیفیت همیشگی دریافت کنند
رو هستند بهبرنامه را مشاهده کنند با محدودیت فنی روهمزمانتوانند به صورت میکه

در هـا  ظرفیتاست ها، ضروري ر ارسال اینترنتی سیگنالست که داو این امر بدین معنا
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تـا همگـی بتواننـد    د یابـ ها دسترسـی دارنـد افـزایش    رابطه با تعداد افرادي که به برنامه
ها را با یک کیفیت دریافت کنند.برنامه

شـماري دالیـل قابـل تـوجهی بیـان     بـا بر آمریکـا در1هاي دیجیتالاتحادیه سازمان
کند کـه خواسـتار برقـراري حمـایتی مشـابه بـا حمایـت قـانونی صـورت گرفتـه از           می

این دالیل عبارتند از:. استهاي پخش رادیو تلویزیونیسازمان
. پخش اینترنتی یک سالح اساسی براي مبارزه با سرقت آنالین آثار داراي حمایت 1
را در اختیـار مخاطبـان خـود قـرار    هـا اطالعـات الزم  زیرا این سازمان؛رایتی استکپی
پردازند.میپاداش الزم رات رایکپیبه صاحبان ،دهند و در مقابلمی

هـا در محـیط   اجـازه پخـش برنامـه   بایـد هاي پخش اینترنتی قبل از هر چیز سازمان
داراي اصـوالً انـد همجازي را داشته باشند. آثاري که پیش از این در اینترنت پخش شـد 

پخـش کننـد   هاي جدیـدتري ها بخواهند برنامهولی اگر این سازمان،ندهستهازومجاین 
ــد  ــد. بای ــراد کســب اجــازه کنن ــهاز گروهــی از اف ــوان ب ــال، عن ــد مث ــاسبای ، اجــازه اقتب
مه مـورد نظـر وجـود دارد   که در برنارا عواملی عموم هببرداري، اجرا و مخابره نسخه

ضـبط صـدا، آثـار    ان یـ متولشامل صاحبان اثر ادبی و هنري، ،مثالبراي کسب کنند که
].7، ص 8[گردد میموسیقایی و اجراکنندگان

هـاي اصـلی پخـش اینترنتـی مبـالغ هنگفتـی را سـاالنه بـر روي تهیـه و          . سازمان2
کننـد و ایـن درسـت همـان کـاري اسـت کـه        مـی ذاريهـا سـرمایه گـ   گردآوري برنامـه 

دهند و هیچ توجیهی وجـود نـدارد کـه    میهاي پخش رادیو تلویزیونی نیز انجامسازمان
از یکی حمایت کنیم و دیگري را به فراموشی بسپاریم. 

رسـد از منظـر   لکـن بـه نظـر مـی    ،البته در این مورد ادعاي خـالف نیـز وجـود دارد   
ها نباید تفاوتی میان فعالیت این دو سازمان قائل ام شده براي ارسال دادههاي انجهزینه

هـاي تمـام شـده    هاي پخش رادیو تلویزیونی را هزینهشد و اگر دلیل حمایت از سازمان
خـورد  هاي پخش اینترنتی نیز به چشم مـی ها بدانیم، این دلیل در مورد سازمانبراي آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Digital Media Association (DIMA)
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.هستندیز مستحق حمایت نهاسازمانو در نتیجه این 
، گرفتن مجوز پخـش  هاهها با هم برابر است: تهیه برناماین سازمان. فعالیت اصلی 3

شوند.میشماري پخشها که براي مخاطبان بیریزي براي زمان پخش آنو برنامه
دهنـده اسـتقبال   و ایـن نشـان  ند. مخاطبان پخش اینترنتی هر ساله در حال افزایشـ 4

عمومی از این رسانه است.
هاي پخش اینترنتـی را  هاي ارسالی سازمانتوان استقبال عموم از برنامهبه نظر نمی

هـا بـا   ها دانست و تشابه فعالیت ایـن سـازمان  دلیلی براي اعطاي حمایت از این سازمان
ها است.سازماناینهاي پخش رادیو تلویزیونی بهترین دلیل براي حمایت از سازمان

کـه  ها است و دیگر مهـم نیسـت   . آنچه مهم است تهیه مجوز پخش و پخش سیگنال5
ها بـا امـواج هرتـز    . مهم نیست که سیگنالشوندمنتشر میفناوري ها با کداماین سیگنال

].1، ص 9اند یا از طریق جریانات اینترنتی [براي پخش رادیو تلویزیونی منتشر شده
هـاي پخـش رادیـو تلویزیـونی و     این استدالل نیز در راستاي تشابه فعالیت سازمان

ها را دلیلی براي جدایی فعالیـت  سیگنالوري انتشار افنباید و ناینترنتی قابل توجه است 
این دو سازمان از یکدیگر دانست.

ل برابـري بـا   هـاي پخـش اینترنتـی بـه دنبـا     با توجه به دالیـل بیـان شـده، سـازمان    
کـه هـر حقـی کـه بـه      انـد هو بـر ایـن عقیـد   ندهسـت هاي پخش رادیو تلویزیونیسازمان
هاي پخش اینترنتی براي سازمانبایدگردد میهاي پخش رادیو تلویزیونی اعطاسازمان

دگانکننـ هی رادیـو تلویزیـونی، تهیـ   پراکنـ ادههـاي د نیز لحاظ شود. در مقابـل، سـازمان  
حوزه شـبکه جهـانی   ن شاغالدهنده اطالعات و هاي سرویس، سازمانهاهمحتواي برنام

هـا و همچنـین جنبـه جهـانی ایجـاد شـده بـراي        اینترنت با ایـن شـکل از پخـش برنامـه    
کنند.میهاي پخش اینترنتی مخالفتسازمان

اینترنتـی در معاهـده   هـاي پخـش  این مخالفان بر معایب گنجاندن حمایت از سازمان
دانند:میموارد ذیل را از جمله این معایبکرده،جدید وایپو تأکید

. ایجاد مشکل براي اختراعات عرضـه شـده در اینترنـت: حقـوق پیشـنهادي بـراي       1
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از حـق  جـدا توانـد الیـه جدیـدي از حقـوق انحصـاري را     مـی هاي مـورد بحـث  سازمان
ها ایجاد به محتواي برنامه، بر روي محتواي ارسال شده توسط سیگنالق لمتعت رایکپی

گـردد. امـروزه  مـی ابداعات و اختراعـات ند فرایکند. این امر در نهایت منجر به کند شدن 
ع ت آثاري که ابدارایکپیتنها الزم است تا حقوق مرتبط با ی نفیک مخترع و مبتکر براي 

ــدمــیهــا اســتفادهاو از آن ــردازدراکن ــراي  لکــن ،بپ ــوق انحصــاري ب ــذیرش حق ــا پ ب
.پرداختهابه این سازماننیز ایی زمجحقوق باید هاي پخش اینترنتی، سازمان

از 1هـاي پخـش رادیـو تلویزیـونی    اینترنتی برنامه توسط سـازمان همزمان. پخش 2
معاهده جدیـد وایپـو   نویسپیشقابل تفکیک نیست:2هاي پخش اینترنتیفعالیت سازمان

هاي پخـش  هاي سازماناینترنتی برنامههمزمانبه دنبال درج حمایت محدودي از پخش 
هـاي پخـش   از سوي سازمانکه برنامه پخش شدهرادیو تلویزیونی است. تشخیص این
ها صـورت گرفتـه یـا    برنامهتی تسبا پخش همزمانرادیو تلویزیونی است و به صورت 

، بـراي مخاطـب کـار    هها از جانب یک سازمان پخش اینترنتی بـود که ارسال سیگنالاین
دشواري است.

هـاي  . محدودیت دسترسی به اطالعات: اختصاص حقوق انحصاري براي سـازمان 3
ا محـدودیت  تواند دسترسی افـراد را بـه اطالعـات مـورد نظرشـان بـ      میپخش اینترنتی

هاي مورد بحـث، نسـبت بـه ترکیـب صـدا و      سازمان،زیرا در این صورت؛مواجه سازد
شوند؛ حتی در جایی که پدیدآورنـده اصـلی   میکنند، داراي حقیمیتصویري که ارسال

در حیطـه  دلیـل محتواي برنامه، اجازه استفاده از اثرش را به عموم داده یا اثـر بـه هـر    
تی نیست.رایکپییا قابل حمایت عمومی قرار گرفته

. عدم وجود توجیه اقتصادي بـراي اعطـاي حقـوق انحصـاري: ازدیـاد روزافـزون       4
هاي پخش اینترنتی گواه بر این مطلب اسـت کـه در ایـن زمینـه، بـازار مصـرف       سازمان

کننـد  مـی ها در قبال آنچه هزینـه دهد که این سازمانمیکافی وجود دارد. این امر نشان
سـاله از  50نیـاز بـه حمایـت وسـیع     ،آورند و در نتیجـه میدر آمد الزم را نیز به دست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. simulcasting
2. webcasting
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.]4- 2ص،10[گرددها احساس نمیآن
هاي پخش رادیو تلویزیونی رسد باز هم با توجه به تشابه فعالیت سازمانبه نظر می

توان دالیل منتقـدان  را پذیرفت و نمیدالیل گروه اولباید هاي پخش اینترنتی، و سازمان
هاي پخـش اینترنتـی دانسـت. در حقیقـت تمـامی      را سبب عدم اعطاي حمایت به سازمان

هـاي ارسـالی توسـط    تـوان در مـورد برنامـه   ایرادات بیان شده از جانب منتقدان را مـی 
لـی بـراي عـدم    هـا را دلی و اگـر آن کرد هاي پخش رادیو تلویزیونی نیز مشاهده سازمان

از حمایـت از سـازمان پخـش    بایـد  ، هاي سازمان پخش اینترنتی بدانیمحمایت از فعالیت
هـا در سـطح   کـه حمایـت از ایـن سـازمان    حـال آن ؛رادیو تلویزیونی نیز دست بـرداریم 

المللی به رسمیت شناخته شده است.بین

هاي پخش اینترنتیالمللی حقوق سازمانشناسایی بین.5
ی در زمینه حمایت از حقوق مـرتبط در محـیط   المللبینیکی از مهم ترین تحوالت حقوقی 

هاي پخش رادیو تلویزیونی و وایپو براي حمایت از سازماننویسپیشاینترنتی، به تهیه
حمایت از پخش صوتی و تصـویري از طریـق   درخصوصآور آن الزامنیز ضمیمه غیر
امـا بـا مخالفـت کشـورهاي در     ه،اهداف مختلفی تهیه شـد شود که بامیاینترنت مربوط

هاي رادیـو تلویزیـونی هسـتند، مواجـه شـده      پخشکننده حال توسعه که عموماً دریافت
است.

نـویس معاهـده حمایـت از حقـوق     ضـرورت تهیـه پـیش   «در زمان تصویب موضوع 
هاي پخـش  وق سازماننویس را حمایت از حقهدف اصلی این پیش، »هاي پخشسازمان

هـاي تلویزیـونی بیـان کـرده بودنـد و      هاي حامـل برنامـه  در برابر پدیده سرقت سیگنال
لکـن  ؛ و ال غیـر بـود 1هاي پخـش سـنتی  موضوع حمایت منحصر در حمایت از سازمان

شـمول  رش گستعالوه بر اند کردهایاالت متحده و اتحادیه اروپا در طول این مدت سعی 
پخـش کالسـیک و سـنتی تلویزیـون، پخـش از طریـق وب و پخـش همزمـان         به معاهده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. traditional broadcasting
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].11هاي تلویزیونی از طریق اینترنت را نیز تحت شمول معاهده در آورند [برنامه
هـاي صـوتی  که در مـورد حمایـت از پخـش   نویسپیشضمیمه این2ماده براساس 

تصویري از طریق اینترنت عبارت اسـت  وتیپخش ص،تصویري از طریق اینترنت است
جهـت دریافـت اصـوات یـا     اي هانتقال با سیم یا بدون سیم بر روي یـک شـبکه رایانـ   :از

تصــاویر یــا ترکیــب ایــن دو توســط عمــوم یــا عرضــه عمــومی آن از طریــق برنامــه   
قابل دسترسی باشد.همزمانامواج که براي عموم به طور کننده ارسال

همین مـاده، سـازمان پخـش صـدا و تصـویر اینترنتـی، شخصـی        »ب«بند براساس 
حقوقی است که ابتکار و مسؤولیت انتقال عمومی اصوات یا تصاویر یا ترکیب آن دو یا 

عرضه عمومی آن و جدول زمانی مطالب انتقال را بر عهده دارد.
بـر را در تهمـه صـفحات اینترنـ   »پخش اینترنتی«برخی بر این ادعا هستند که لفظ 

گـردد ایـن   میکنونی معاهده جدید وایپو استنتاجنویسپیشاما آنچه از تعریف؛گیردمی
تعریـف  گونـه  و پخش اینترنتی را ایـن یستنکنندگانهاست که این ادعا قابل قبول مذاکر

تصـاویر یـا   ها ودر دسترس عموم قرار دادن انتشارات صورت گرفته از صدا:اندهکرد
سیم در شبکه اینترنت بـه  یا باسیم بیها با استفاده از وسایلترکیب این دو یا تماثیل آن

با پخش اولیه در سازمان پخش رادیو تلویزیونی.همزمانصورت 
وایپو منعقد گشت. این معاهده به بررسـی  1، معاهده اجراها و فنوگرام1996در سال 

دکنندگان آثار صوتی و تصویري در محیط اینترنـت وضعیت حقوق اجراکنندگان و تولی
پردازد.  می

هـاي  یعنی سازمان،سکوت این معاهده در مورد حمایت از قسم سوم حقوق مرتبط«
پخش رادیو تلویزیونی، در محیط اینترنتی، نباید این شائبه را به وجود آورد کـه حقـوق   

از نظر لـزوم حمایـت، تفـاوتی    الًزیرا او؛این اشخاص در این محیط مورد حمایت نیست
مجمـع عمـومی   ثانیـاً .هاي حقوق مرتبط وجود نداردمیان حقوق این گروه و دیگر گروه

هاي پخش صـدا و تصـویر را   تعمیم اصول این معاهده به سازمان1999وایپو در سال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WPPT
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ثالثاً .ه استکه البته هنوز نیز نتیجه این کار مشخص نشدهدر دستور کار خود قرار داد
.اسـت هکـرد ر برخی کشورها به حمایت از این گروه در محیط مجـازي اشـاره   انونگذاق

سـمعی بصـري   اي ههاي رسانمثال، فرانسه در قانون مالکیت فکري خود، بنگاهعنوان به
را نسبت به پخش رادیو تلویزیونی خود در محـیط اینترنتـی نیـز قابـل حمایـت دانسـته       

].129، ص 5[»است
معاهده جدید سازمان جهـانی مالکیـت فکـري تنهـا بـه      نویسپیشهر چند متن فعلی

اما معاهده اصلی به دنبـال  ،پردازدمیهاتعریف پخش رادیو تلویزیونی و کابلی سیگنال
در نتیجه ویژه بههاي پخش اینترنتی است. این تصمیم گسترش این حقوق براي سازمان

هـاي  و سـایر سـازمان  آمریکـا هاي دیجیتـال ایـاالت متحـده   هاي اتحادیه رسانهزنیرای
این دولت اتخاذ شده است.  اي هرسان

آمده است که یکی از اهداف این متن، بـه رسـمیت شـناختن    نویسپیشدر مقدمه این
ی هاي مناسب در برابر مسائل ناشی جدید و وضع راه حلالمللبیننیاز به ایجاد مقررات 

هـاي  طـرف نـویس پـیش اسـت. ایـن  فناورانـه و از توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی  
متعاهد را ملزم به اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب و وضع جبران خسارت علیـه اشخاصـی   

].4، ص 12روند [میکرده است که از اقدامات فناورانه حمایتی طفره
فعلـی صـریحاً پخـش    نـویس پیش،آمریکابه دلیل مخالفت جهانی با طرح پیشنهادي 

.کرده استا مستثنی رادیو تلویزیونی پراکنادهاینترنتی را از تعریف د
در 1در مقابل، کمیته دائمی حق مؤلف و حقوق مرتبط سازمان جهانی مالکیت فکـري 

آن، پخش اینترنتی به معنـاي در دسـترس   براساس است که اي هشرف تهیه سند جداگان
ها بـه وسـیله ابـزار   نمایش آنویا وم قرار دادن صداها، تصاویر یا ترکیبی از این دوعم
سیم بر روي شبکه کامپیوتر در زمان مشابه با پخش اولیـه، مـورد حمایـت    و باسیم بی

گیرد.میقرار
هـاي رمزنگـاري شـده در صـورتی تحـت ایـن عنـوان قابـل         پخش اینترنتی سـیگنال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Standing Committee on Copyright and related Rights (SCCR)
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که ابزار رمزگشایی توسـط سـازمان اینترنتـی یـا بـا رضـایت او در دسـترس        دنحمایت
مخاطبان قرار گرفته باشد.

به نحـوي در  باید داشته باشد الزمیی اکارکه بتواند سند جداگانه این کمیته براي این
هاي رادیو تلویزیونی گنجانده شود.سند اصلی حمایت از سازمان

بـا اطـالع بـه    دهـد مـی ها اجـازه در معاهده است که به دولتاي ه، درج ماداولین راه
مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکري:

هـاي پخـش رادیـو تلویزیـونی     . معاهده را تنها در آن قسمت که مربوط به سازمان1
است تصویب کنند.

یـونی اعمـال  هـاي پخـش رادیـو تلویز   بـراي سـازمان  کـه  آن. معاهده را عالوه بـر 2
.رندبپذیها نیزهاي اینترنتی صورت گرفته از سوي همین سازمانکنند، براي پخشمی

هاي پخش رادیو تلویزیونی و پخش اینترنتـی  . عالوه بر اعطاي حمایت به سازمان3
هاي پخش اینترنتی نیز حمایت کنند.ها، از سازماناین سازمان

شـود کـه دولـت    مـی تصورگونه نی به مجمع عمومی، اینرسادر صورت عدم اطالع
هاي پخش رادیـو تلویزیـونی را پذیرفتـه اسـت و از دو     عضو تنها حمایت براي سازمان

کند.ها حمایت نمینوع دیگر پخش سیگنال
امـا  ،مرتبط با اینترنت را در معاهده اصلی درج کنـیم ل ئمسادومین راه این است که 

دهیم که:باجازهها به دولت
. معاهده را بدون اعمال حق رزرو تصویب کنند.1
هاي . اعالم کنند که معاهده را براي پخش اینترنتی صورت گرفته از جانب سازمان2

کنند.هاي پخش اینترنتی حمایت نمیولی از سازمان،ندپذیرمیپخش رادیو تلویزیونی 
ا نــه بــراي پخــش اینترنتــی صــورت گرفتــه از جانــب . اعــالم کننــد کــه معاهــده ر3

هاي پخش اینترنتیکنند و نه براي سازمانهاي پخش رادیو تلویزیونی قبول میسازمان
.]6- 5ص،12[

پروتکلـی بـه معاهـده    عنوان بههاي اینترنتی راراه حل سوم مقررات مرتبط با پخش
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هـا  مورد تصویب و الحاق دولتایی زمجسند حقوقی عنوان بهسازد ومیاصلی ضمیمه
از معاهده اصلی را به خوداي هپخش اینترنتی جنبه جداگان،دهد. در این صورتمیقرار
مستقل از تصویب معاهده اصلی، توانند در هر زمان که بخواهندمیهاگیرد که دولتمی

.[همان]آن را تصویب کنند
است که در حال حاضر بحث در مورد این معاهده به تعویق افتـاده و عمـالً از   فتنیگ

دستور کار سازمان جهانی مالکیت فکري خارج گشته است.

هـاي  قوانین موضوعه ایـران در زمینـه حمایـت از سـازمان    .6
پخش رادیو تلویزیونی

مؤسسـات ضـبط و   هـا و قانون تجارت الکترونیک ایـران از سـازمان  62ماده 1تبصره 
هاي پخش رادیـو  همان سازمان،که منظوردارنده حقوق مرتبط نام بردهعنوان بهپخش

تلویزیونی است.
ذکـر عبـارت مؤسسـات ضـبط و پخـش در کنـار       ،در این تبصرهشایان توجه هنکت

اسـت کـه در کنـار    ایـن  تصـریح هاي ضبط و پخش اسـت. بـه نظـر، دلیـل ایـن      سازمان
هاي دولتی، مؤسسات غیردولتی نیز به پخش رادیو تلویزیونی اقـدام کننـد و از   سازمان

دولتی بـودن و نیـز نـوع قالـب حقـوقی نهـاد فعـال (مؤسسـه یـا          جا که دولتی یا غیرآن
صـطالح  ر از هـر دو ا انونگـذا سازمان) تأثیري در دارا بودن حقوق مـرتبط نـدارد، لـذا ق   

.]122، ص 5[»تا تردیدي در این زمینه باقی نمانداستفاده کرده 
این مطلب اسـت کـه   نشانگر هاي پخش رادیو تلویزیونی در این تبصره ذکر سازمان

.ندهستها در عرصه الکترونیکی در حقوق کشور ما مورد حمایتیپراکنادهاین نوع د
تـر، سـعی در بازاریـابی الکترونیکـی و ارسـال      کسب منافع مادي بیشبا هدف ارتج
شماري از یک اثر براي کاربران نقاط مختلف جهان دارند. لـذا آسـیبی کـه    هاي بینسخه

شـود، بسـیار   مـی به اعتبار و حیثیت دارنده حق مـرتبط در چنـین سـطح وسـیعی وارد    
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ق در محـیط مجـازي و اتخـاذ تـدابیر     ایـن حـ  به تصریح ه،بودتر از محیط فیزیکی بیش
قـانون تجـارت   62مـاده  1دهـد و از همـین رو تبصـره    میتر جلوهحقوقی را ضروري

الکترونیک، براي ذینفعان حقوق مرتبط حقوق معنوي را نیز به رسمیت شناخته است.
پدیدآورنـده اثـر را   1348قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 3ماده 

داند. در قـانون ترجمـه و تکثیـر کتـب و     راي حقوق معنوي نسبت به نام و اثر خود میدا
لکن با توجه به ه،، تصریحی به حقوق معنوي نشد1352بومصنشریات و آثار صوتی 

1352را نسبت به آثـار موضـوع قـانون    1348این قانون که مقررات قانون سال 1ماده 
هـاي  توان بـراي سـازمان  را می1348قانون 3توان گفت که ماده میداند، قابل اعمال می

نیز وجـود دارد  یچند در این زمینه نظر مخالفهر؛پخش رادیو تلویزیونی نیز به کار برد
هـا، بـه رسـمیت    که حقوق معنوي را به دلیل عدم خلق اثـر جدیـد توسـط ایـن سـازمان     

شناسد.نمی
الیحه قانون جـامع حمایـت از حقـوق مالکیـت     نویسپیشکنندگان با این حال، تدوین

، 14ی، در مـاده  المللـ بـین ادبی و هنري و حقوق مرتبط، با تبعیت از رویه غالب در اسناد 
و ایـن حقـوق را بـراي    انـد هشـناخت تنها براي اجراکنندگان، حقوق معنوي را به رسمیت 

.]13[دنشناسهاي پخش صدا و به رسمیت نمیسازمان

هاي استثنائات حقوق و ضمانت اجراهاي نقض حق سازمان.7
پخش اینترنتی

کـه نـوع محـیط    . یکـی آن کـرد بـه دو مطلـب اشـاره    باید در زمینه استثنائات این حقوق
هـا و اسـتثنائات مـذکور در    بتـوان غالـب محـدودیت   بایـد  تأثیري در اصل حکم ندارد و 

کـه در محـیط تجـارت    و دوم ایـن در محیط مجـازي نیـز اعمـال کـرد    محیط فیزیکی را
الکترونیکی، استثنائاتی چون استفاده با مقاصد غیرتجاري یا استفاده منصـفانه را عمـالً   

یکی این است که محـیط، یـک محـیط تجـاري اسـت و      توان پیاده کرد. دلیل این امر نمی
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ها در این محیط غالباً زیـاد  که تعداد تکثیراینمقاصد غیرتجاري در آن معنا ندارد و دوم
توان استفاده منصفانه را در آن جاري دانست.  و خارج از میزان متعارف است و نمی

قانون تجارت الکترونیـک ایـران، بـه غیـر از تکثیـر موقـت، از اسـتثناي        ،از همین رو
ین مورد کرده است.و استثنائات محیط مجازي را محدود به اهنگفتدیگري سخن 

منظور از نقض حقوق مرتبط آن است که حقوق مورد حمایت، بدون کسب اجـازه از  
دارنده حق، از طرقی مانند تکثیر یا عرضه عمومی، مورد استفاده غیر مجاز قرار گیرنـد  

و از این طریق به حقوق مادي یا معنوي صاحب حق یا هر دو لطمه وارد شود.
توان به سه دسته تقسیم کرد:میقض حقوق مرتبط راهاي نبه طور کلی، شیوه

مانند کپی کردن غیر مجاز از یک برنامه رادیو تلویزیونی و ارسـال  ،. نقض ابتدایی1
آن براي افراد خاص یا براي عموم از طریق پست الکترونیکی؛

دسـت  مجـاز بـه  مانند توزیع الکترونیکی اثري که از طریق تکثیر غیر،. نقض ثانویه2
آمده است. ایـن نقـض در حقیقـت حـاوي دو نقـض اسـت: تکثیـر غیـر مجـاز و توزیـع           

.غیرمجاز
در حقوق غالب کشورها، این نـوع تکثیـر را کـه شـامل     که. نقض موقت یا ناپایدار3

ییاسـتثنا ه،نقض حق ندانسـت شود، میتکثیر موقت اثر در حافظه جانبی یا موقت رایانه
. ندکنمیتلقی آنرب

ولـی برخـی کشـورها    ،همان طور که بیان گردید، ایران از جمله این کشـورها اسـت  
].169، ص 5شمارند [میمانند انگلستان، این نوع نقض را نیز در زمره نقض حقوق

حـق، نیازمنـد وضـع    کننـده  تضمین رعایت حقوق مرتبط و مقابله حقـوقی بـا نقـض   
اهاي مدنی و کیفري مناسب است. به عالوه، محـیط اینترنتـی بـا عنایـت بـه      ضمانت اجر

ویژگی خاص خود که همان دسترسی آسان به آثار و دشواري کنترل حقوقی آن است، 
عالوه بر ضمانت اجراهاي فوق، نیازمند اقدامات فنی بـراي حمایـت از دارنـدگان حقـوق     

.استهاي پخش صدا و تصویرمرتبط و از جمله سازمان
توان در مقابل نقض حـق در  میبراي محیط فیزیکی راررمقهمان ضمانت اجراهاي 
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محیط مجازي نیز اعمال کرد.
بینـی  اهمیت بحـث اطالعـات مـدیریت حقـوق در محـیط الکترونیکـی، مسـتلزم پـیش        

ل رسانی، تسـهی ضمانت اجراي مناسب در مقابل اشخاصی است که موجب ترغیب، کمک
مجـاز  یا باعث محو یـا تغییـر غیر  داشتن نقض حقوق مرتبط مورد حمایت ویا مخفی نگه

.اندهاطالعات شدگونه هر
تـا ضـمانت   انـد همعاهـده جدیـد وایپـو، متعهـد شـد     نویسپیشهاي متعاهد درطرف

اجراهاي مؤثر حقوقی از جمله جبران خسارت را براي کسانی وضـع کننـد کـه اقـدامات     
تغییر یا جایگزینی اطالعات مدیریت حقوق یا در دسـترس عمـوم قـرار دادن    ها باعثآن

یا موجب تسهیل در نقـض حقـوق   ه شدبدون مجوز اطالعات مدیریت حقوق الکترونیکی 
.اندههاي رادیو تلویزیونی شدسازمان
سـازي برخـی ابعـاد    دسـتورالعمل اتحادیـه اروپـا در مـورد هماهنـگ     7مـاده  2بند 

، اطالعـات  2007و حقوق مرتبط در جامعه اطالعـاتی اتحادیـه اروپـا در سـال     ترایکپی
کند که توسط صـاحبان حـق   میاطالقاي همدیریت حقوق را به هر اطالعات تعریف شد

هویت آن اثر یا دیگر موضوعات مورد حمایت است.نشانگروتهیه شده
هـاي قـانونی کـافی علیـه     وضـع حمایـت  این مـاده، کشـورهاي عضـو را مکلـف بـه     

اشخاصی کرده است که با آگـاهی و بـدون اجـازه صـاحب حـق، اعمـال ذیـل را انجـام        
دهند:می

توزیع، واردات بـه قصـد   ، اطالعات مدیریت حقوق الکترونیکیگونه حذف یا تغییر هر
یتی کـه  توزیع، پخش، عرضه یا در اختیار عموم قرار دادن آثار یا دیگر موضوعات حمـا 

اطالعات مدیریت حقوق الکترونیکی آن، بدون مجوز برداشته یا تغییـر داده شـده اسـت،    
بـا  دانسـت مـی که این شخص بداند، یا دالیل معقـولی وجـود دارد کـه بایـد    به شرط این

است.ه کردمبادرت به این کار، نقض حقوق مرتبط را تسهیل 
علیـه کسـانی کـه    تا اي عضو را ملزم ساخته است هدولتاین دستورالعمل، همچنین

حمایـت قـانونی   سازند، میدارعالماً عامداً اقدامات فنی حمایت از حقوق مرتبط را خدشه
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پیش بینی کنند.کافی 
، معناي هـر فنـاوري  بهاین دستورالعمل، اقدامات فنی را تعریف کرده و 6ماده 3بند 

عملکـرد معمـول خـود، بـراي جلـوگیري یـا       یندافردانسته است که در اي هوسیله یا قطع
محدود ساختن اقداماتی طراحی شده است که براي آن اقدامات، از صـاحب حـق کسـب    

اجازه نشده باشد.
دانـد و در  مـی حقوق ایران ناقض حق را مستحق هر دو مسـؤولیت مـدنی و کیفـري   

دارد:میتجارت الکترونیک بیانقانون 74ماده 
...هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع مواردي که در قانون 

مجلـس مجـاز شـمرده    باتومصـ ، منوط بر آن که امور مذکور طبق ...و 1352و قانون 
ماه تا یـک  شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید، به مجازات سه 

میلیون ریال محکوم خواهد شد.50سال حبس و جزاي نقدي به میزان 
وارد است:به شرح زیر البته به این ماده قانونی انتقادات چندي 

مجلـس مجـاز شـمرده    ات بمصـو که امور مذکور، طبـق  منوط بر آن«ذکر عبارت . 1
زاید است.»شود
اي پدیدآورنـدگان آثـار ابـی و هنـري و دارنـدگان      . استفاده از واژه مؤلفان بـه جـ  2

شمول قانون را بر دارنـدگان حقـوق مـرتبط دچـار تردیـد      ]حقوق مرتبط، نامناسب بود
1352توان با ارجاعی که ماده مذکور به قـانون سـال   سازد؛ هر چند این تردید را میمی
درسـتی  ظر برخی دیگر از حقوقدانان، این واژه بهبراساس نالبتهبرداشت. ، از میان هداد

یعنی مؤلفان حمایت به عمل آورد.گروه، تنها از همین به کار رفته و قانونگذار خواسته
و بـاقی  تکثیـر، اجـرا و توزیـع اشـاره شـده     . تنها به سه قسم از نقض حقوق یعنی 3

است.ده شنلحاظ حقوق مادي و معنوي 
گـاه در بسـتر مبـادالت    هردارد:مـی همین قـانون اشـعار  78در کنار این ماده، ماده 

الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسـات خصوصـی و دولتـی، بـه جـز در      
بـه اشـخاص وارد شـود، مؤسسـات     خسـارتی قطع فیزیکی ارتبـاط الکترونیکـی،   نتیجه
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ازناشـی کـه خسـارات وارده   مگـر ایـن  ،باشندمیمزبور مسؤول جبران خسارت وارده
جبـران خسـارات بـر عهـده ایـن اشـخاص       ،افراد باشد که در این صورتشخصیفعل 

خواهد بود.
در این قانون از امکان صـدور دسـتور موقـت بـراي جلـوگیري از نشـر و پخـش و        

لکـن بـا اسـتناد بـه قـانون عـام آیـین        ،هعرضه اثر مورد نقض صحبتی به میـان نیامـد  
.کرداعمال توان درسی مدنی، در صورت نقض حقوق، این ضمانت اجرا را نیز میدا

گیرينتیجه. 8
و فکـر و اندیشـه انسـان    یده یزاپردازد که میحقوق مالکیت فکري عمدتاً به موضوعاتی

ست. اذهنی اوهاي مرتبط با آفرینش
کـه  انـد ههاي پخش صـدا و تصـویر دانسـت   مانیکی از ذینفعان حقوق مرتبط را ساز

ی شکل گرفته در زمینه حقوق مرتبط که المللبیندر اولین سند لکن ؛ندداراقسام متفاوت
هاي پخـش رادیـو تلویزیـونی    حقوق سازماناز همانا کنوانسیون رم است، تنها به بحث 

از جملـه پخـش اینترنتـی    ،یپراکنـ ادهپرداخته شده است و حمایت از سایر اقسام نوین د
، مورد توجه نبوده است.هاهبرنام

ها به دنبـال  ، این سازمان1993هاي پخش اینترنتی در پس از شروع فعالیت سازمان
هـاي پخـش رادیـو    این امر بودنـد تـا از همـان حقـوقی برخـوردار گردنـد کـه سـازمان        

تلویزیونی دارا هستند.
ط سازمان جهانی مالکیت فکـري بـه فکـر تهیـه     کمیته دائمی حق مؤلف و حقوق مرتب

لکـن  ،اي افتاد تا براساس آن، پخش اینترنتی نیز مورد حمایـت قـرار گیـرد   سند جداگانه
هـا را در زمـره   توان ایـن سـازمان  بحث بر سر این سند به تعویق افتاده و هنوز هم نمی

و آمریکـا دچنـد در حقـوق برخـی از کشـورها ماننـ     هر؛ذینفعان حقوق مـرتبط دانسـت  
؛هـا پرداختـه شـده اسـت    انگلیس و همچنین مقررات اتحادیه اروپا به حقوق این سازمان

ها حکم به شناسایی توان براي این سازمانهمان طور که در حقوق ایران نیز تلویحاً می
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