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  چكيده
». از حقوق معنوي برخوردارنـد؟ آيا ايشان «با توجه به انعكاس شخصيت هنرمندان مجري در اجراهاي ايشان، اين سؤال مطرح است كه 

قانون مالكيت فكري فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبي و هنري، حق واليت و حق حرمت را براي هنرمند مجري پذيرفته است. روية 
قـانوني   اند. با توجه به عـدم تصـريح متـون    هاي ديگري نيز مدد جسته قضايي و دكترين حقوقي اين كشور، براي تكميل حمايت، از راه

ها شايسته و بايسته است. در ايـن   ايران، دربارة هنرمندان مجري و حمايت از منافع معنوي ايشان، الجرم حمايت از اين منافع از ساير راه
گشاسـت؛ البتـه تـأمين     راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصيت و نيز قواعد مسئوليت مـدني تاحـدودي راه  

رو  هاسـت. از ايـن   بيني صريح حق واليت و حق حرمت و تعيين قلمـروِ آن  گذاري ويژه و پيش سب حقوق معنوي ايشان نيازمند قانونمنا
  .پيشنهادهاي تقنيني در اليحة حمايت از مالكيت فكري در اين زمينه با اصالحاتي قابل تأييد است
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  مقدمه
برداري انحصاري،  پديدآورندگان آثار ادبي و هنري عالوه بر حقوق مالي ناشي از اثر، از جمله حق بهره

اسـت كـه بـه     يرمـال يغ ازاتيآن دسته از حقوق و امت يحقوق معنو از حقوق معنوي نيز برخوردارند.
در  ).84، ص1386 ،يياز آن مقرر شده است (صـفا  تيحما يو برا است مربوط دآورندهيپد تيشخص

كنار پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، گروه ديگري در راستاي شناسايي، توزيع و اجراي آثـار ادبـي و   
- هاي پخش راديو هاي شنيداري و سازمان كنند. اجراكنندگان آثار، توليدكنندگان حامل هنري فعاليت مي

آورندگان آثار ادبي و هنري هستند و براي حمايت از اين اشخاص از تلويزيوني اشخاص مرتبط با پديد
آيد. در اين ميان هنرمندان مجـري، كـه    ميان مي  حقوق مجاور يا مرتبط با حقوق ادبي و هنري سخن به

همانند پديدآورندة اثر ادبي و هنري منحصراً اشخاصي حقيقي هستند، نزديكي و ارتباط بيشتري با آثـار  
گروه خويش، شخصيت ايشـان   دارند زيرا همانند پديدآورندگان و برخالف اشخاص هم ادبي و هنري

نيز در اجراي آثار تأثيرگذار است و اين خصيصه مقتضي حمايـت از منـافع معنـوي ايشـان اسـت. در      
تلويزيـوني) كـه   - هاي پخش راديو هاي شنيداري و سازمان كه دو دستة ديگر (توليدكنندگان حامل حالي

كننـد، صـرفاً شايسـتة     آفرينـي مـي   شخاصي حقوقي هستند و در زمينة تأمين مالي و فني نقـش معموالً ا
هاي مالي هستند. درهرحال اين پژوهش در پـي بررسـي حمايـت از منـافع معنـوي هنرمنـدان        حمايت

جا كه مسئلة هنرمندان مجري و حقوق ايشان در قوانين ايران تصريح نشـده اسـت،    مجري است. از آن
تواند به تبيين مناسب موضوع در حقوق  المللي مرتبط مي هاي پيشرو و اسناد بين از تجارب نظاماستفاده 

ايران و توسعة ادبيات حقوقي كمك كند. بنابراين، اين جستار ضمن مطالعة تطبيقي موضوع در حقـوق  
) و WPPT1( هـا  آوانگاشـت ها و  سازمان جهاني مالكيت فكري راجع به اجراها و بازي ةعاهدفرانسه، م

ازسويي قابليت حمايت از منـافع معنـوي    ،2ديداري - هاي شنيداري پكن راجع به اجراها و بازية معاهد
كند و ازسوي ديگر بـه بررسـي    هنرمندان مجري و قلمروِ آن را از راه حقوق مالكيت فكري بررسي مي

  پردازد.  يمهاي حقوقي  حمايت از منافع معنوي ايشان از ساير راه
                                                           
1. Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (adopté à Genève le 20 

décembre 1996) 
2. Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (adopté à Beijing, le 24 juin 

2012) 
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  مالكيت فكري راهحقوق معنوي هنرمندان مجري از حمايت از 
حقـوق مالكيـت    ةبيني آن در عرصـ  هاي حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري پيش يكي از راه

 عملكرداين است. مبناي  دهكرپيروي اين روش از  در آخرين تحوالت، فكري است. حقوق فرانسه
 اسـت انعكاس شخصيت پديدآورنده در اثر موجب شده  ،در مورد آثار ادبي و هنري ،كهاين است 

شخصـيت  حقوق مجاور نيـز ميـان    ةدر عرص و همين ارتباط براي وي حقوق معنوي پذيرفته شود
 ,Pollaud-Dulian, 2005, p.929; cf. Lucasوجود دارد. بـه تعبيـر برخـي (    وي اجراكننده و اجراي

2001, p.650ي ويژ توانايي كارگيري )، از آنجاكه اجرا متضمن بههنرمنـد   ةهاي فكري، هنري و حس
فـارغ از كيفيـت،    ،شـود، اجـراي وي   گر مي مجري است و حضور فيزيكي و معنوي در اجرا جلوه

سـاير   در حـالي كـه در مـورد   اصالت و هدف آن، ضرورتاً متضمن شخصيت هنرمند مجري است. 
بينـي نشـده    حقوق معنـوي پـيش   و براي ايشان ردچنين ارتباطي وجود ندادارندگان حقوق مجاور 

البتـه قبـل از   ؛ گذاري فرانسه شده است وارد قانون 1985اين رويكرد از زمان تصويب قانون  است.
هاي شخصيتي اجراكننده در تحقـق   با توجه به نقش ويژگي ،)Desbois, 1966, p.202آن نيز برخي (

  بودند. كردهد گذار پيشنها حمايت ويژه از هنرمندان مجري را به قانون، اجرا
 ،مالكيت فكـري، درخصـوص حقـوق معنـوي صـاحبان حقـوق مجـاور        ةايران در زمين وانينق

برخـي (صـفايي و صـادقي و محسـني،      ،قانوني در اين خصوص ةده است. فقدان مقرركرسكوت 
ـ  است،) را بر آن داشته 93-92ص عنـوان   هنرمنـد مجـري را بـه    ،مقـررات موجـود   اسـتمداد از  اب

لفان و مصنفان و هنرمندان بدانند و ؤقانون حمايت حقوق م 1 ةورنده و مصداق مادپديدآ» هنرمند«
شمار آورند. اگر اين تفسير پذيرفته شـود،   قانون به 2 ةاجراي وي را مشمول آثار مورد حمايت ماد

قانون يادشده حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبـي و هنـري را در ايـن     3 ةتوان بر اساس ماد مي
. در شـود اسـتناد  » هنرمند« ةبه مفهوم گسترد مكن استمورد نيز جاري دانست. در تأييد اين نظر م

پردازنـد در   مي» اجراي يك اثر هنري«) اشخاصي را كه به 131، ص1386اين راستا برخي (امامي، 
و  54ص، 1386اند. در مقابل برخـي ديگـر (صـادقي و پورمحمـدي،      شمار آورده هنرمندان به ةزمر
گفته، معتقدند تفسير موسع اين ماده موجـب شـمول آثـار ادبـي و      ) ضمن مخالفت با نظر پيش76

المللي و قانون داخلي سـابقه نـدارد. البتـه     شود و اين وضعيت در هيچ سند بين هنري بر اجراها مي
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هـاي   ) حقـوق مجريـان در برخـي نظـام    195 ، ص1385ي (كلمبـه،  عضـ بتقاد بنابر اع ؛گفتني است
براي رفع هرگونه  ،با اين همه حقوقي در حاكميت قوانين مربوط به حقوق ادبي و هنري قرار دارد.

د. ايـن مهـم در   كنـ گذار به تعيين تكليف صريح در اين خصـوص اقـدام    ابهام، شايسته است قانون
بيني  پيش هيئت وزيران جمهوري اسالمي ايران 2/7/1393مصوب  يحمايت از مالكيت فكر ةاليح

  حقوق معنوي قائل شده است. ،شده كه براي هنرمندان مجري
با پذيرش حمايت از حقوق معنوي در سـاحت مالكيـت فكـري، بررسـي مصـاديق       ،درهرحال

قـوق  ميان دو دسته از ح ،درخصوص هنرمندان مجري ،در اين راستا حقوق معنوي ضروري است.
 احتـرام بـه  حـق   و حـق واليـت  ( اي از حقوق معنوي دسته ):FIA, 2013, p.24( تفكيك شده است

و عموماً توسط قوانين ملي تضمين شـده   است شده كه از آن به حقوق اساسي و بنيادين ياد ا)رجا
حق افشا و حـق  (ديگر  ةو دست استالمللي  هاي برقرارشده در سطح بين بخش حداقل و الهاماست 

  است. فته شدهصورت استثنايي توسط برخي كشورها پذير به) الح و استرداداص

  بنيادين هنرمند مجري حقوق معنوي

اكثر كشورهايي كه حقوق معنوي هنرمنـدان مجـري را    ازسوي ،اجرادو حق واليت و حق تماميت 
در  .)FIA, 2013, p.22(و پكن، شناسـايي شـده اسـت     WPPT اتاند و همچنين در معاهد فتهپذير

قانون مالكيـت فكـري بـه ايـن دو حـق تصـريح شـده اسـت.          L.212-2 ةحقوق فرانسه نيز در ماد
در شـرايط كنـوني    .....»استمجري داراي حق احترام به نام، عنوان و اجرايش «موجب اين ماده  به

، چنانچه اجراي هنرمنـد مجـري   نيست يمستقلداراي مقررات كه حقوق مجاور  ،ايرانقانونگذاري 
مؤلفـان و   از قـانون حمايـت   19و  18، با توجه به مواد خته شودنوان يك اثر ادبي و هنري شناع به

در غيـر ايـن   ماند.  مصنفان و هنرمندان، ترديدي در پذيرش حق واليت و حق تماميت اثر باقي نمي
هـايي غيـر از مالكيـت فكـري بهـره       صورت براي تأمين منافع معنوي هنرمندان مجري بايـد از راه 

صـراحت دو حـق مـذكور     بـه درستي و  به يفكر تياز مالك تيحما ةحيال 59 ةدر ماد. البته جست
بررسـي مفهـوم و    مسـتلزم بيني شده است. درهرحال شناسايي حق واليت و حق تماميت اثـر   پيش
  هر يك از آن دو است. قلمروِ
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  حق واليت (حق بر نام)

 ,FIAق معنوي هنرمندان مجري است (ق بر نام يا حق انتساب) كه قلب ححموجب حق واليت ( به

2013, p.24بـدون   ،اي كه عمـوم  گونه هب ؛تواند انتساب اجرا به خويش را مطالبه كند ) اجراكننده مي
انتسـاب  مـانع  توانـد   قادر به تشخيص چنين انتسابي باشند. همچنين اجراكننـده مـي   ،هرگونه ابهام

دهـد كـه گمنـامي يـا      سلبي نيز به مجري امكـان مـي   ةگون به يادشدهد. حق شو نادرست اثر به غير
قبـل از  حتي ). Pollaud-Dulian, 2005, p.930; FIA, 2013, p.24را برگزيند ( استفاده از نام مستعار

كه حقوق معنوي هنرمند مجري مورد تصريح قـانون نبـود، شـوراي دولتـي      ،1985تصويب قانون 
براي هنرمنـد مجـري بـه رسـميت شـناخته بـود        بدون ترديد حق واليت را 1931فرانسه در سال 

)Colombet, 1976, p.106  حمايـت از حقـوق   1985). البته بديهي است تا قبل از تصويب قـانون ،
شـده بـراي    بينـي  بر اساس ضمانت اجراهاي خاص پيش است توانسته معنوي هنرمندان مجري نمي

ويـژه اينكـه در امـور     به ؛پذيرد ويژه ضمانت اجراهاي كيفري آن، صورت حقوق ادبي و هنري و به
 .)Colombet, 1976, p.108; Desbois, 1966, p.202كيفري اصل بر تفسير مضيق است (

اجراكننـده،   يبـرا  يحـق معنـو   ييشده كه صـرف شناسـا   يمعرف نياديبن يازيامت ،تيحق وال
 5 ة). مـاد 213، ص1385نشـده باشـد (كلمبـه،     حيهرچنـد بـه آن تصـر    ؛آن است رشيمتضمن پذ

ـ صـراحت، حـق وال   به ،پكن ةمعاهد 5 ةو ماد WPPT ةمعاهد  تيبـه رسـم   جراكننـده ا يرا بـرا  تي
 ليكنشده سخن گفته است.  ضبط ايزنده  »يصوت« ياز اجراها فقط WPPT ةالبته معاهد ؛اند شناخته

ـ اسـت، ا  WPPT ةپكن كه مكمـل معاهـد   ةمعاهد 5 ةماد ـ اجراهـا   يحـق را بـرا   ني  يهـا  يبـاز  اي
از  يكي ،ياليحه حمايت از مالكيت فكر 59 ةدر ماد ،زين رانيا در است. پذيرفته يداريد-يداريشن

ماده، اجراكننـده   نيا يكموجب بند  حق بر نام است. به ،اجراكننده يشده برا شناخته يحقوق معنو
عنوان اجراكننده  به يخود، نام واقعي يا مستعار و ةشد در اجراي زنده يا تثبيت«كه دارد  را حقاين 
  . ...»شودذكر 

الزامات فني و  ةمسئل ،هاي مهم محدوديت جملهرو است. از ههايي روب حق واليت با محدوديت
پخش يا استفاده از اجراست كه شناساندن هنرمند يا هنرمندان مجري را بـا اشـكاالتي    ةشرايط ويژ

برداري از اجرا نيز  بهره ةبه ماهيت و شيو سازد. درواقع بايد براي ذكر نام هنرمند مجري مي رو هروب
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برداري از  بهره ةزماني كه شيو«و پكن  WPPTمعاهدات  5 ةماد يكبند  اساس،همين بر د. كرتوجه 
 هـاي حقـوقي ملـيِ    . در نظامده استكررا تأييد  نآحذف » اجرا يا بازي حذف نام را ايجاب نمايد

دن ذكـر نـام بـه اقتضـائات     كرمختلف نيز اين محدوديت با تعابير و ضوابط مختلـف (ماننـد مقيـد   
). FIA, 2013, p.36ه اسـت ( دشـ فتـه  بودن بر اساس اوضاع و احوال) پذير مناسب و معقول ةاستفاد

در  اجرا بتواند حق واليت را محدود نمايد، در متون قانوني فرانسه تصريح نشده و ةالبته اينكه شيو
شـدن   فـراهم  ) نيز موجـب Lucas, 2001, p.652. nº 828, référence 51دكترين حقوقي اين كشور (

، 1389و همكـاران،   (شـبيري در حقـوق ايـران برخـي    ليكن  .دانسته شده استسوءاستفاده امكان 
 نام كه حذف مواردي استثناي به«گذار پيشنهاد حمايت از حق واليت اجراكننده را  ) به قانون44ص

حمايـت   ةاليح 59 ةاند. اين پيشنهاد در ماد دهكرارائه » باشد الزم اجرا از استفاده روش اقتضاي به او
در «از مالكيت فكري نيز انعكاس يافته است. بر اساس اين ماده، ذكر نام اجراكننده در فرضـي كـه   

، الزامي »ممكن نبودهشده حسب مورد ذكر نام اجراكننده  استفاده از اجراي تثبيت ةاجرا يا شيو ةشيو
  نيست.

 توانـد  يقرارداد نيز مـ  ،هاي ناشي از الزامات فني و صنعتي، در برخي كشورها عالوه بر محدوديت
 59 ةمـاد  1). از قسـمت پايـاني بنـد    FIA, 2013, p.38( نمايـد محدود را حق اجراكننده بر نام  قلمروِ
، نيز محـدوديت قـراردادي فهميـده    فتهنحو ديگر را پذير كه توافق به ،حمايت از مالكيت فكري ةاليح
 ،درخصوص حذف نام يا چگـونگي درج نـام   ،تواند شود. گفتني است كه محدوديت قراردادي مي مي

. در مـورد  نيسـت غير از اجراكننده حقيقي يا حقوقي درج نام شخصي  مجوزي برايمؤثر باشد، ليكن 
 يگـر يرا بـه د  يشخص ياجرا ت،يبه استناد محدود توان ينم زين يت فناز الزاما يناش يها تيمحدود

كـذب اسـت و    قياز مصادگفته بايد گفت كه انتساب اجرا به غير  در توجيه احكام پيش د.كرمنتسب 
 ،يبـه بعـد؛ روحـان    591، ص 1، ج 1411 ،ي(به عنوان، نمونـه رك. خـوئ   يامام هانيگونه كه فق همان
حرمـت كـذب    انـد،  داشته انيبه بعد) ب 108، ص 2، ج1418 ،يبه بعد؛ روحان 413، ص 14، ج1413
  كتاب و سنت بر آن داللت دارد.  ژهيو اربعه به ةمسلم بوده و ادل يامر

  )ارجحق احترام به اجرا (حق تماميت ا

بينـي شـده،    شپـي قانون مالكيت فكـري   L212-2 ةدر حقوق فرانسه، حق احترام به اجرا كه در ماد
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در مقابـل هرگونـه    »اجـرايش «توانـد از   ميفقط موجب آن، هنرمند مجري  كه به استحقي معنوي 
تواند از حق معنـوي خـود بـراي حمايـت از تماميـت       نمي وليدفاع كند  1تحريف يا تغيير ماهيت

ثر يك آهنگسـاز  ساز به ا عنوان مثال، چنانچه يك فيلم كند، بهره برد. به كه وي آن را اجرا مي »اثري«
آهنگساز، كه ركوردهايش بـراي آهنـگ صـداي    آن در يك فيلم آسيب وارد نمايد، مجري موزيك 

نمايد، اعتـراض كنـد.    تواند به آنچه به اثر آهنگساز آسيب وارد مي نمي ،اين فيلم استفاده شده است
 ة، اقامـ اسـت  دهكـر ي كه كارگردان به اجراي ويـژه او وارد  يها تواند عليه تغيير ماهيت بلكه وي مي

گرفته ماهيت اجرا را تغيير داده يا خيـر، در صـالحيت    دعوي نمايد. ارزيابي اينكه تغييرات صورت
عنوان نمونه دادگاه شهرستان پاريس  . به)Pollaud-Dulian, 2005, p.931&932(قاضي ماهوي است 

لي براي مقاصد تبليغاتي كه نوعي انحـراف از هـدف اصـلي اجـرا     هاي تخي استفاده از تصاوير فيلم
 TGI Paris, 23 avril 1997 citéاسـت (  دانسـته را تحريف و تغيير شكل اجرا از ماهيت خود  است

par Pollaud-Dulian, 2005, p.932, référence 6(  توانـد بـه    . درهرحال هنرمند مجري هنگـامي مـي
  يادشده موجب تغيير ماهوي اجرا شود.حق حرمت استناد نمايد كه تغيير 

است كه موجـب لطمـه بـه شـهرت      ممنوعالمللي تغييري  برخالف حقوق فرانسه، در اسناد بين
پكـن، حـق حرمـت نـاظر بـه       ةو معاهـد  WPPT ةمعاهـد  5مـواد   يك هنرمند باشد. بر اساس بند

كه به شـهرت وي زيـان    ها مخالفت با هرگونه تغيير شكل، حذف يا هر تغيير ديگر اجراها يا بازي«
پكـن درخصـوص همـين     ةمشترك مربوط به معاهـد  ة. گفتني است كه در بيانياست» وارد نمايد...

، اًكـه نوعـ   اسـت  دهشدن تغييرات اجرا مقيد به مواردي كر، امكان محدود5 ةماد يكقسمت از بند 
 FIA, 2013, p.36, référenceبه شهرت هنرمند مجري گردد. به اعتقاد برخـي (  شديد ةموجب لطم

هاي وارد بر حـق حرمـت را گسـترش     قضايي، محدوديت ةروي ةوسيل به ،تواند )، قيد مذكور مي18
متون قانوني فرانسه قيد لطمه به شهرت در  ؛گفتني است اعمال حق حرمت بكاهد. داده و از قلمروِ

  .وجود ندارد
البتـه   ؛تصريح نشده اسـت عنوان حقوق مجاور  در حقوق ايران به حق حرمت هنرمند مجري به

است ده كربيني  حمايت از مالكيت فكري اين حق را براي هنرمند مجري پيش ةاليح 59 ةماد 2بند 
                                                           
1. dénaturation 
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از هرگونه تغيير غيرمتعارفي كه عرفاً به اعتبار و شهرت او لطمه وارد سازد، جلوگيري يا در «... كه 
ر مـتن اليحـه بـر دو قيـد     شـود د  گونـه كـه مالحظـه مـي     همـان  .»مراجع صـالح اعتـراض نمايـد   

حـق   كـه طبيعتـاً قلمـروِ   است بودن تغيير و لطمه به اعتبار و شهرت هنرمند تأكيد شده  غيرمتعارف
ابتكـار جالـب و قابـل     ،از اين جهت كه بر نقش عرف تكيـه نمـوده   ،د وكن حرمت را محدودتر مي

براي استناد به حق حرمت  اي بهانه ،اهميت زيرا ازسويي نبايد هرگونه تغيير جزئي كم ؛دفاعي است
 توان نقش عرف در اعتبار و شناسايي حق و تعيين قلمـروِ  گردد و ازسويي ديگر از نظر مبنايي نمي

گفته وارد اسـت كـه از حـق هنرمنـد مجـري مبنـي بـر         متن پيشبه  اين ايرادالبته  ؛دكرآن را انكار 
و ايـن   است سخن گفته ،صالح از تغييرات غيرمتعارف در كنار حق اعتراض به مراجع» جلوگيري«

مراجعـه بـه مراجـع صـالح      بدونصورت مستقل و  د كه جلوگيري از تغييرات بهشو شائبه ايجاد مي
و حـل   اشـند قاضـي خـود نب   ،كند كـه اشـخاص   در حالي كه نظم اجتماعي ايجاب مي؛ مجاز است

   نند.كاختالف و نيز اقدامات تأميني را از طريق توسل به مراجع صالح مطالبه 
اند  دهكرمطرح  )Pollaud-Dulian, 2005, pp. 931-932(مهمي كه برخي حقوقدانان فرانسه  ةنكت

قابل استفاده است. در اين نظام حقـوقي   »اجراي معين و خاص«در مورد  حرمتاين است كه حق 
 بدون تغيير در اجرا، عملي موجب لطمه به شهرت اجراكننده گردد، وي فقط از راه اسـتناد بـه   ،اگر

عنوان نمونه در مـوردي   ند. بهكبار مقابله  اقدام زيان اين اتواند ب ضوابط عام مربوط به شخصيت مي
اي كـه   گونـه  ن براي پيامي تبليغاتي استفاده شود، بهآن خاص صداي يك بازيگر تقليد و از كه از تُ

ر به اعتبار و شهرت كه خود هنرمند چنين تبليغي را انجام داده و از اين رهگذ شوداين پندار ايجاد 
يـك از اجراهـاي وي    . زيـرا هـيچ  استهنرمند لطمه وارد آيد، نقض حق احترام به اجرا رخ نداده 

  طور ويژه آسيب نديده بلكه به حقوق عام شخصيت لطمه وارد شده است. به
م تقابل حق احترا ،الزامات فني راستا. در اين دارد يهاي محدوديت نيز حق احترام به اجرا قلمروِ

  .استحق حرمت  هبنسبت هايي  محدوديتموجب  ،قراردادو نيز به اجرا با حق احترام به اثر 
هاي ناشي از الزامات فني، بايد گفت در مواردي طبيعت اثـر و تكنيكـي    درخصوص محدوديت

عنـوان   نـد. بـه  ك يرود، اصالحاتي را در اجراي هنرمند مجري ايجـاب مـ   كار مي كه براي خلق آن به
بـه  ي يهـا  دنو، رئيس اركستر به تغييرات مختلف يا افز»Rostropovitch«موسوم به  ةپروند نمونه در

د. قضـات اعتـراض مزبـور را بـه     كـر ، اعتـراض  بود هشديك فيلم استفاده  دراجراي موزيكش كه 
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د مردود اعالم كر قسمتي از تغييرات كه طبيعت سينمايي كار يعني آميزش تصوير و صدا ايجاب مي
صداهايي به موزيك افزوده شده و موجب دورشـدن توجـه    ،در قسمتي كه بدون مناسبت و ندكرد

 TGI paris, 10 janvier 1990 cité( ند، موجه دانستاست تماشاچي و نيز تغيير ماهيت اجرا گرديده

par Pollaud-Dulian, 2005, p.93847، ص1390، ، دوالمبرتوري، سيرنلي و والر)(كرنو.(  
پكـن   ةمعاهـد  5 ةمادليكن  كت است.اسنقش الزامات فني درخصوص  WPPT ةمعاهد 5 ةماد

ده است. روشن كرديداري -هاي شنيداري مقيد به درنظر گرفتن طبيعت ضبط حرمت رااعمال حق 
  گردد. ها و الزامات فني مربوط به آن موجب محدوديت در اعمال حق مي است كه طبيعت ضبط

 ةماد 2ها وجود ندارد، ليكن بند  ته از محدوديتخصوص اين دس در حقوق ايران تصريحي در
آورده، آن را منصـرف   ميان  به كه سخن از حق احترام به اجرا ،حمايت از مالكيت فكري ةاليح 59

موجب اين مقرره، هنرمند مجري حـق جلـوگيري از تغييـرات     از تغييرات متعارف دانسته است. به
  شود. ناشي از الزامات فني تغييرات متعارف محسوب ميتغييرات  ؛ديهي استغيرمتعارف را دارد. ب

اثر ادبي و  ةهاي حرمت اجرا در لزوم رعايت حقوق معنوي پديدآورند يكي ديگر از محدوديت
: اسـت  قانون مالكيت فكري فرانسه در تبيين اين مسئله مقرر داشته L.211-1 ةهنري ريشه دارد. ماد

يـك از مقـررات كتـاب     سازد. در نتيجه هيچ ه وارد نمياي به حقوق پديدآورند حقوق مجاور لطمه«
نحوي تفسير گردد كه اجراي حقوق ادبـي و هنـري توسـط صـاحب آن را محـدود       حاضر نبايد به

؛ نيـز رك.  64، ص1390، ، دوالمبرتوري، سيرنلي و والر(كرنو برخيبا استناد به همين ماده،  .»سازد
حق معنوي پديدآورنده با حق معنـوي هنرمنـد   اند كه درصورت تعارض بين  دهكر) تصريح 48ص

ـ  مجـري بايـد بـه اثـري كـه       ،قضـايي فرانسـه   ةمجري، اولويت با پديدآورنده است. بر اساس روي
-TGI Paris, 15 octobre 1992 cité par Pollaudوفـادار باشـد (  است  انعكاس يافتهدر آن  يشاجرا

Dulian, 2005, p.938, référence 2ده بايـد در خلـق اثـر خـويش آزاد باشـد و      ). درواقع پديدآورن
، بـازدارد  اسـت اثـر   ةدهنـد  تواند او را از اصالح اجرايي كه از اجزا و عناصر تشكيل اجراكننده نمي

)Cass. Com., 18 mai 1980 cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.938, référence 4.( گونه  البته همان
اند، درصورت وجـود   ) بيان داشتهPollaud-Dulian, 2005, p.939(كه برخي از حقوقدانان فرانسوي 

شرايط بسيار استثنايي، تقدم حق معنوي پديدآورنده بر حق معنوي هنرمنـد مجـري منتفـي اسـت.     
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به اجراكننده باشد يا اينكه زدن  موردي كه هدف پديدآورنده در تغيير اجرا آسيب در عنوان نمونه به
مربـوط بـه حقـوق عـام      فـرض اخيـر   .اجراكننـده گـردد  تغييرات اجرا موجب لطمه به شخصيت 

  شخصيت است.
ازسويي ممكن اسـت   - گفتني است- تعارض حقوق معنوي اثر با حقوق معنوي اجرا  درخصوص
اجـراي او موجـب تعـرض بـه حقـوق       و اثر هنري پيشين را اجـرا كنـد   ،در اجرايش ،هنرمند مجري

در حال اجراي يك رمان اسـت بايـد بـه    كه مثالً بازيگري  ؛اثر ادبي و هنري گردد ةمعنوي پديدآورند
كند وفادار بماند. در اين موارد تصور تقدم حقوق معنوي اثر بر حقوق معنوي  كه اجرا مي اي اثر هنري
فهم است. ازسويي ديگر ممكن است از كنار هم قراردادن اجراهاي مختلـف، اثـري ادبـي و     اجرا قابل

اجراهاي مختلـف،   ةثر سينمايي، هنرمندان مجري متعدد با ايفاي نقش و ارائادر  مثالً ؛هنري پديد آيد
آورند. در چنين مواردي تصور تعارض ميان حقوق معنـوي   تدارك يك اثر سينمايي را پديد مي ةزمين

توفيق خلـق يـك    ،پس از تلفيق اجراها ،پديدآورنده درواقعنمايد.  اثر با حقوق معنوي اجرا دشوار مي
د و در فرايند توليد اثر (مثل ساخت فيلم سينمايي) بـه دخـل و تصـرف در    ياب هنري را مي اثر ادبي و

زيـرا   ؛بنابراين ادعاي تعارض دو حـق اساسـاً منتفـي اسـت     زند؛ دست مياجراهاي هنرمندان مجري 
گيرد، هنوز اثري پديد نيامده و اثـر در   كه در اجراي هنرمند مجري دخل و تصرف صورت مي هنگامي

) در ايـن قبيـل مـوارد از    Pollaud-Dulian, 2005, p.938(د پيدايش است. بـا ايـن همـه برخـي     فراين
عنـوان   داننـد. بـه   حق معنوي اثر را مقدم مـي  گفته وتعارض حق معنوي اجرا و حق معنوي اثر سخن 

هـايي   هها و صحن تواند از تمام عكس يك اثر سينمايي معموالً نمي ةكه سازند اند دهكرادعا ايشان نمونه 
حـذف يـا    و نيـز  ها و صـدا  مونتاژ عكس ةاستفاده كند؛ او بايد بتواند دربار است برداري كرده كه فيلم

 اثـر  همچنين وي بايد بتواند مانع پخـش  .ناسب نيست تصميم بگيردتكاستن آنچه كه به نظر او با اثر م
الزامـات   ةشتر مـرتبط بـا مسـئل   شده بي هاي ارائه رسد مثال نظر مي را اصالح كند. به آن د يا ساختاروش

مـورد   ةنتيجـ  ،فني و طبيعت اثري است كه براي خلق آن قرار بر استفاده از اجراها بوده است. درواقع
  ادعا از راه توجه به الزامات فني قابل توجيه است.

حمايـت از مالكيـت    ةاليحـ  57 ةمـاد  از اثر بر حقوق هنرمنـد مجـري   ةتقدم حقوق پديدآورند
اعمال حقوق انحصاري موضوع اين بخش «موجب اين ماده،  است. به قابل استنباطفكري ايران نيز 

اي به حقوق پديدآورندگان آثار مورد حمايـت ايـن قـانون وارد     [بخش حقوق مرتبط] هيچ خدشه



  227    المللي در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر

 

 57 ةدر مورد مـاد قانون مالكيت فكري فرانسه  L.211-1 ةگفته در تفسير ماد مطالب پيش .»آورد نمي
ست كه هنرمند مجري اثـر هنـري   ااين ماده نيز ناظر به فرضي  ،است. بنابراين پذيرفتنييادشده نيز 

تصويب اليحه، با تصريح بيشـتر بـه    مدر مقا ،گذار البته شايسته است قانون ؛كند پيشيني را اجرا مي
 تبيين اين موضوع بپردازد.

قـراردادي   ةدن حق احتـرام بـه اجـرا شـيو    كرمحدود ورا هاي توجيه تغييرات در اج ديگر راه از
برداري از اجـرا،   در صورت وجود قرارداد براي بهره ؛گفتني است .)FIA, 2013, pp.24&26(است 

بـه رضـايت   حتي اگر در قرارداد تصريح نشده باشد، قابـل انتسـاب    ،الزامات فنيتغييرات ناشي از 
هنري مورد نظر متكـي   ةات فني به عرف خاص رشت. زيرا پذيرش الزاماستضمني هنرمند مجري 

  شود. است و آنچه عرف بر آن داللت دارد، توافق ضمني طرفين محسوب مي
مجـاز   ،توسط پديدآورنـده  ،درهرحال اينكه در مواردي اعمال تغيير در اجراي متعلق به ديگري

از ورود زيـان بـه    في جبران خسارت يا انجام اقـدامات الزم بـراي جلـوگيري   ا، ناست دانسته شده
تواند اعالم موضوع به تماشاچيان يا حـذف   عنوان نمونه هنرمند مجري مي هنرمند مجري نيست. به

  ).cf. Pollaud-Dulian, 2005, p.939د (كننام خويش از تيتراژ را از پديدآورنده درخواست 

  حقوق معنوي ةمصاديق قابل مناقش
انـد   يي براي هنرمند مجري پذيرفتـه ها ليبا تعدبرخي كشورها حق افشا و حق اصالح و استرداد را 

)FIA, 2013, p.26( ،ليكن در قانون مالكيت فكري فرانسه .WPPTحمايـت   ةاليحپكن و  ة، معاهد
  ها تصريح نشده و از اين جهت شايسته بررسي است. براي هنرمند مجري به آن از مالكيت فكري

  گيري براي انتشار) افشا (حق تصميم حق

 ةتوانـد دربـار   موجب آن پديدآورنده مي حق افشا حقي است كه به ،حقوق ادبي و هنري ةدر عرص
قانون مالكيت فكري فرانسه  L.121-2 ةمادند. كگيري  اثر خويش به عموم تصميم ةارائه يا عدم ارائ

عدم  ،حقوق مجاور ةاست. ليكن در حوز فتهبراي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري پذير را اين حق
قضايي  ة. روي)231، ص1388(زركالم،  ده استشاختالف ترديد و گذار باعث بروز  قانونتصريح 

مدني ديوان عالي كشور فرانسه بـر   ةشعب. داردحق افشا براي هنرمند مجري در تأييد  ييفرانسه آرا
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ــواد  ــراي هنرمنــد مجــري   L.212-3و  L.212-2اســاس م ــهحــق افشــا را ب ــو،  پذيرفت اســت (كرن
 قانون مالكيت فكري فرانسـه  L.212-3 ة). بر اساس ماد64، ص1390و والر،  يرنليس ،يدوالمبرتور

دادگاه پـاريس  ». كتبي هنرمند مجري است... ةآن به عموم نيازمند اجاز ةضبط اجرا، بازتوليد و ارائ«
 Paris, 16 juin 1993 cité parده است (كرعنوان حق افشا تحليل  در اين ماده را به ضبط ةحق اجاز

Pollaud-Dulian, 2005, pp. 933-934كـه   معتقدنـد هـاي مـاهوي    ). در مقابل برخي ديگر از دادگاه
 TGI Paris, 28 septembreبينـي نكـرده اسـت (    قانون چنين امتيازي را براي هنرمند مجـري پـيش  

2001; TGI Paris, 2 octobre 2001 cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.934, référence 3.( 

ازسويي گفته شده  ست؛ا ههايي شد در رد حق افشا براي هنرمند مجري استدالل هفرانسدر دكترين 
ويـژه اينكـه امـاره     به ؛به امتيازات مالي است و ارتباطي به حقوق معنوي ندارد مربوط L.212-3 ةمادكه 

ـ - اثر شنيداري ةمبني بر اينكه امضاي قرارداد تهي ،L.212-4 ةمندرج در ماد موافقـت بـا    ةديداري به منزل
-Pollaudتواند مربوط به اعمال حـق افشـا باشـد (    نمي ،آن به عموم است ةبازتوليد و ارائ و ضبط اجرا

Dulian, 2005, p.934معنوي،  عنوان يكي از حقوق ). درواقع با درنظرگرفتن قواعد حاكم بر حق افشا به
تواند انتقال حق مـالي   بلكه مينيست موارد، اعمال حق معنوي  ةلزوماً و در هم ،اثر ةامضاي قرارداد تهي

زسوي ديگر، با توجه به اينكه مواد ا ).362، ص1392(رك. محسني و قبولي درافشان،  باشدبرداري  بهره
حقـوق مجـاور در    ةعرصـ در گذار  رغم اهميت حق افشا قانون گفته داللت بر حق افشا ندارد و به پيش

گـذار را بـه    سكوت قانون )Lucas, 2001, p.650(توان همگام با برخي  مي كرده است،مورد آن سكوت 
در  ،كـه شده گذار به اين نكته نيز اشاره  عالوه در توجيه سكوت قانون . بهدانستعدم پذيرش آن  ةمنزل

حـق افشـا بـراي هنرمنـدان مجـري       پذيرش ت،اس اثر نقش داشته ةجايي كه اجراهاي متعددي در تهي
تواند در مسير تكميل و پخش آثار موانعي ايجاد نمايد و به زيان توليدكنندگان و پديدآورندگان باشد  مي

)Pollaud-Dulian, 2005, p.934 .(   درهرحـال برخـي)Pollaud-Dulian, 2005, p.934(،  رغـم عـدم    بـه
هاي  توان از ساير راه ضرورت، براي جبران برخي از خألها، ميپذيرش حق افشا، معتقدند كه در موارد 

رأيي، استناد به حق حرمت براي مقابلـه بـا افشـايي كـه اجـراي       طبق ،عنوان نمونه برد. به  حقوقي بهره
-Cass. Soc., 10 juillet 2002 cité par Pollaud( ه اسـت شـد  فتـه پذير اسـت  هنرمند را تغيير شكل داده

Dulian, 2005, p.934 & Pessina-Nissard, 2004, p.211.(  
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حقوق مجاور  ةمقررات مستقلي دربار تنها نهزيرا  ؛داردمسئله در حقوق ايران پيچيدگي بيشتري 
ه اسـت.  شدحقوق ادبي و هنري نيز در متون قانوني تصريح ن ةحق افشا در عرص بلكه وجود ندارد

در هر حـال بـا   است.  ساكترمند مجري حق افشاي هن ةحمايت از مالكيت فكري نيز دربار ةاليح
و  اسـت  توجه به شرايط كنوني حقوق ايران، حق افشـا بـراي هنرمنـدان مجـري شناسـايي نشـده      

عمـل پديـد آورد، فقـدان آن را توجيـه      ةتواند در مرحلـ  اي كه حق يادشده مي گفته مشكالت پيش
  كند. مي

  حق اصالح و استرداد

فرانسـه  قانون مالكيـت فكـري    L.121-4 ةمادكه در  ،هنري اثر ادبي و ةاز حقوق معنوي پديدآورند
رغـم   بـه  ،توانـد  ، حق اصالح و استرداد است كه بر اساس آن پديدآورنـده مـي  است هشدشناسايي 

استرداد اثر خويش اقدام كند. ليكن اين يا برداري از اثر، با شرايطي به اصالح  بهره برايقبلي  ةاجاز
حق براي هنرمند مجري شناخته نشده است. حقوقدانان فرانسه در توجيه ايـن رويكـرد بـه داليـل     

تصريح حق افشا و حق اصالح و استرداد براي مجري به قانون اند. ازسويي،  مختلفي تمسك جسته
ندان مجري حق افشا و حق اصالح و به سكوت قانون، حقوق معنوي هنرمبا توجه  ،و ننموده است

حق اصالح و استرداد ناقض اصـل  . ازسوي ديگر، )Lucas, 2001, p.650(گيرد  استرداد را در برنمي
 ,Pollaud-Dulian, 2005( پذيرفتـه نيسـت   آور قراردادها اسـت و بـدون نـص قـانوني     نيروي الزام

p.933( ـ  بهره ،حق براي هنرمند مجرياين عالوه پذيرش  به؛ انـدازد   رداري از اثـر را بـه خطـر مـي    ب
كه مجريـان مختلفـي در خلـق اثـر      وجود داردويژه در فرضي  اين خطر به ؛)213-212(كلمبه، ص

آسيب عالوه بر  ،. درواقع پذيرش حق اصالح و استرداد)230، ص1388(زركالم، اند  داشته شركت
-Pollaud(دگان را بـه مخـاطره انـدازد    تواند منافع ساير مجريان و پديدآورن بردار، مي منافع بهرهبه 

Dulian, 2005, p.933(. حق اصالح و استرداد براي هنرمند مجري فقط در كشورهاي  ؛گفتني است
هـاي حقـوقي آن را    و اغلـب نظـام   است محدود پذيرفته شده محدود و با شرايط سنگين و قلمروِ

  .)FIA, 2013, p.26(اند  نپذيرفته
ويـژه   اين حق براي هنرمند مجري با مشكل جدي مواجه است. بـه در حقوق ايران نيز پذيرش 

ن جـدي  ااثر ادبي و هنـري نيـز مخالفـ    ةاينكه حتي پذيرش حق اصالح و استرداد براي پديدآورند
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). همچنين از آنجـا كـه   239، ص1386؛ امامي، 142، ص1375؛ آيتي، 86، ص1386(صفايي،  دارد
از جملـه   ،موجـب لطمـه بـه حقـوق ديگـران      توانـد  حـق بـراي هنرمنـد مجـري مـي     اين پذيرش 

. در اين راستا ممكن ديآشمار  ه استثنايي ب يپديدآورندگان و ساير هنرمندان مجري گردد، بايد امر
عنـوان   . بهفتاي متقن در مواردي استثنايي، حق اصالح يا استرداد را پذير است بتوان به استناد ادله

برداري از اجراي خويش را بـه ديگـري    ب قرارداد، بهرهموج به ،در فرضي كه هنرمند مجري ،نمونه
هاي شـديد   برداري از اجرا براي وي زيان شود كه بهره و پس از آن مشخص مياست واگذار نموده 

در صـورت  حيثيتي دربر دارد و تنها راه رفع ضـرر و حـرج ايجادشـده عـدول از قـرارداد باشـد،       
هاي وارد به ديگران از لزوم قرارداد برهد.  ا جبران زيانتواند ب مي ،بودن شرايط قواعد يادشده فراهم

ـ   ةالضرر و نفي حرج حاكم بر اصل لـزوم اسـت (دربـار    ةادل قواعـد مـذكور، رك.    ةحكومـت ادل
-263، صـص 1414؛ حسـيني سيسـتاني،   264و  256و  235، صص1، ج1419موسوي بجنوردي، 

دام مزبور موجب حـرج و ضـرر   كه اق است ). البته اين درصورتي296، ص1417؛ مصطفوي، 265
  .استفرما  لزوم قرارداد حكم نباشد و إال اصلشديد براي ديگران 

  ها ساير شيوهراه معنوي هنرمندان مجري از  منافعحمايت از 
هـاي ديگـر    مالكيت فكري، راه از راه حقوق معنوي هنرمند مجريحمايت يا عدم حمايت فارغ از 

پكـن كـه منـافع     ةمعاهـد  5 ةمـاد  كه . جالب توجه استردوجود داحقوقي براي حمايت از ايشان 
، در اسـت  در قالب حق واليت و حق احترام به اجرا به رسـميت شـناخته  را هنرمند مجري معنوي 

گذاري كشورهاي متعاهـد   هاي حقوقي حمايت از حقوق مذكور را در اختيار قانون راه، تعيين 3بند 
هـاي غيرقـراردادي    از نظر حقوق قراردادهـا و راه موضوع را توان  مي در اين راستا قرار داده است.

  .نمود بررسي

  حقوق قراردادها

انعقاد قرارداد يا شـروط ضـمن عقـد، در راه تـأمين منـافع معنـوي        اهاز ر ،تواند هنرمند مجري مي
قـرارداد، ايـن حـق را بـراي      هتوانـد از را  عنوان نمونه، هنرمنـد مجـري مـي    خويش قدم بردارد. به

فرعي باشد. ، در اثر ،هرچند كه نقش او ؛ن تحصيل نمايد كه نام او در تيتراژ فيلم ذكر گرددخويشت
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د. در ايـن  كنـ تواند از اين راه، حق تماميت اجرا و ساير امتيازات معنوي را تحصيل  همچنين او مي
-Pollaud(رغم عدم پذيرش حـق افشـا بـراي هنرمنـد مجـري، برخـي        راستا، در حقوق فرانسه به

Dulian, 2005, p.934( با موافقت طرف ديگر، چنـين حقـي را    ،تواند معتقدند كه هنرمند مجري مي
  براي خويش شرط نمايد.

اعتبار شـروط   زي) و نيقانون مدن 10 ة(ماد يقرارداد يبا توجه به اصل آزاد زين رانيدر حقوق ا
كـه   ،ويژه در شـرايط كنـوني   است. به يرفتنياز راه قرارداد پذ گفته شيحقوق پ ليضمن عقد، تحص

حقوق هنرمند مجري تصريحي ندارد،  ةو دربار داردمقررات مرتبط با حقوق ادبي و هنري نواقصي 
هاي موجود ميـان   شود. در اين راستا، توجه به عرف اهميت توسل به حقوق قراردادها دوچندان مي

برخـي   ةكننـد  ، تعيـين يشـرط ضـمن  عنوان  به ،هاي خاص مذكور و عرف داردمجامع هنري اهميت 
 ؛استاستناد  قابلحقوق و تعهدات قراردادي است و براي ساماندهي حقوق معنوي هنرمند مجري 

هاي مذكور منوط به وجود قرارداد بين هنرمند مجري و ساير اشـخاص مـرتبط    البته استناد به عرف
يـت فكـري، درخصـوص نقـش     حمايت از مالك ةاليح ؛برداري از اجراها است. گفتني است با بهره

سكوت نافي اصـل آزادي قـراردادي   اين است. هرچند  ساكتقرارداد بر حمايت از حقوق معنوي 
در اين خصوص نيست، ليكن تصريح به اين مسئله شايسته و مـانع بـروز ابهـام و ترديـد در ايـن      

  .خصوص است
آثـار قـرارداد    نبود بر نسبياصل  والً. زيرا اداردهايي  محدوديتنيز  استفاده از حقوق قراردادها

، 1385؛ كاتوزيـان،  19، ص1383موجب ايـن اصـل كـه هـم در حقـوق ايـران (صـادقي،         به .است
 ,Marty et Raynaud, 1988, p.271; Flour, Jean-Luc et Savauxو هم در حقوق فرانسه ( )171ص

2002, p.318 ; Yvaine et Virginie, 2010, p.383; Namour, Cabrillac, Cabrillac et Lecuyer, 

2006, p.186( تواند تعهداتي را عليه اشخاص ثالث كه در انعقاد آن  قرارداد نمي، است پذيرفته شده
اند، استفاده از  بيان داشته )FIA, 2013, p.32(گونه كه برخي  همان ثانياً ند.كاند، ايجاد  شركت نداشته

به همين  ، دشوار است.ندتري دار كه جايگاه ضعيف ،غيرمشهور وبراي هنرمندان مبتدي  روش ناي
توانـد   توسل به قراردادهاي جمعي است كه سنديكاهاي هنري مربوطه مي ،تر ، راهكار مطمئنجهت

ها  گونه كه در برخي نوشته اي قوي است. آن وجود مجامع حرفه آن ةه الزمك به انعقاد آن اقدام كند
)FIA, 2013, p.33( توانـد بـه برقـراري قواعـدي      ده اين روش اين است كه مي، فاياست بيان شده



232    1396 پاييز و زمستان ،2 ، شمارة14دورة ، حقوق خصوصي  

اش،  متناسب با نيازهاي هنرمندان بينجامد و درصـورت شـفافيت، بـا توجـه بـه ماهيـت قـراردادي       
شناسـايي   ونحـو خوانـا    به درج نام هنرمند در تيتراژ اثرشرط  هاي بروز اختالف را كم نمايد. زمينه

 ي است كـه ز جمله شروط و تعهداتاهنرمندان دوبالژ اي برهنرمندان تصويري همان حقوق معنوي 
ها با اهداف طنزآميز بـدون   شرط عدم استفاده از گزيدهداراي فراواني است. در قراردادهاي جمعي 

از  است هايي از اجرا كه در اثر استفاده نشده رضايت هنرمند مجري و نيز شرط از بين بردن قسمت
  .)FIA, 2013, pp. 34&36(ه است شددادهاي جمعي تصريح جمله شرايطي است كه در برخي قرار

  هاي غيرقراردادي حمايت از منافع معنوي هنرمند مجري راه

 حرمت شخصيت و زندگي خصوصي

بينـي   كه حقوق معنوي را براي هنرمند مجري پـيش  1985قبل از تصويب قانون  ،در حقوق فرانسه
ارتباط اجرا با شخصيت، حق معنوي را براي هنرمند مجـري بـه    ةبر پاي ،قضايي ة، روياست هنمود

 ,T. civ. Seine, 6 mars( آرا). در اين راسـتا، برخـي از   Plaisant, 1984, p.10شناخت ( رسميت مي

1903; CA Amiens, 13 déc. 1971, cité par Lucas, 2001, p.650 et Colombet, 1976, p.105; 

Desbois, 1966, p.196لزوم احترام به شخصيت، براي حمايت از نوعي حقـوق معنـوي    ةري) از نظ
صيت هنرمند مجري مانند هـر  خش«موجب رأيي در اين خصوص،  . بهاند گرفتههنرمند مجري بهره 

 ,CA paris, 4e ch., 30 nov. 1974 cité par Lucas, 2001» (صيت ديگري مورد حمايـت اسـت  خش

p.650, référence 827(افشاي صـداي   1كاالس مجري به نام ماريا يكه هنرمند ديگر اي . در پرونده
 ؛خويش را تجويز ننموده، پخش راديويي صداي وي تجاوز به حق شخصيت او دانسته شده اسـت 

شخصيت است. نوعي تصوير صوتي كه پخش بدون مجـوز   ةصدا يك خصيص«با اين استدالل كه 
يـك رفتـار مربـوط بـه زنـدگي       ةنتيجـ  ،ضـبط «درواقـع   .»آيد شمار مي آن تقصير به ةصريح و ويژ

فقط براي خـودش و بـراي اطالعـات     است خصوصي صرف بوده كه ماريا كاالس طي آن خواسته
-TGI paris, 19 mai 1982 cité par Pollaud» (خـودش، از وضـعيت صـدايش آگـاهي پيـدا كنـد      

Dulian, 2005, p.935(ةهم نيست وقضايي به حقوق عام شخصيت كامل  ةاستناد روي البته قلمروِ ؛ 

                                                           
1. Maria Callas 
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 CA paris, 1re ch., 6 nov. 1984 cité parدر مواردي آرايي ( و گيرد موارد حقوق معنوي را دربرنمي

Lucas, 2001, p.650(     وجود دارد كه استناد به حقوق عام شخصيت را براي اثبـات حـق واليـت و
  نيز حق اصالح و استرداد نپذيرفته است.

عنوان يكـي   به ،راستاي تأمين منافع معنوي هنرمند مجري استناد به حق بر زندگي خصوصيدر 
بـه  قابل استفاده است.  ،1948جهاني حقوق بشر  ةشده در اعالمي از حقوق اساسي و مبنايي پذيرفته

خودكامـه در زنـدگي خصوصـي، خـانواده،      ةكس نبايد مورد مداخلـ  هيچ« اعالميه 12 ةمادموجب 
يا مكاتباتش قرار گيرد. همچنان كه نبايد به شرافت و حيثيتش لطمه وارد آيد. هر شـخص  اقامتگاه 

حـق بـر تصـوير يكـي از      .»هـايي را دارد  حق حمايت قانوني در مقابل چنين مـداخالت يـا لطمـه   
، بـراي ممانعـت از   آنگي خصوصي دانسته شده و اسـتناد هنرمنـد مجـري بـه     دمصاديق حق بر زن

دانسته شده است. بر اساس ايـن   ممكنهايي كه در آن حضور دارد،  ها يا فيلم عكس از برداري بهره
 ةد (اينجا از تصوير هنرمند مجري) بايد با اجازكن اصل، هر پخشي كه از تصوير شخص استفاده مي

بر مبناي حقوق خود نسبت به زندگي خصوصي و تصوير، از  ،تواند وي باشد. بنابراين هنرپيشه مي
 18 ةاز مـاد  .)FIA, 2013, p.31(جلوگيري كنـد   كرده استا تصاويري كه تجويز نها ي پخش صحنه

 15و  يالديمـ  1990اوت  5(مطابق بـا   يقمر 1411محرم  14مصوب حقوق بشر اسالمي  ةاعالمي
تـوان   نيـز مـي  در قاهره  يسازمان كنفرانس اسالمة امور خارج ي) اجالس وزرايشمس 1369مرداد 

هـر انسـانى حـق دارد كـه در امـور زنـدگى       «مـذكور،   ةموجب بند ب مـاد  بهد. كربرداشتي مشابه 
خصوصى خود (در مسكن و خانواده و مال و ارتباطـات) اسـتقالل داشـته باشـد و جاسوسـى يـا       

كـردن حيثيـت او جـايز نيسـت و بايـد از او در مقابـل هرگونـه دخالـت          مخدوش يانظارت بر او 
در اين اعالميه نيز حق بـر   ؛شود گونه كه مالحظه مي انهم» زورگويانه در اين شؤون حمايت شود.

تعـرض بـه اجـراي هنرمنـد     در آن مواردي كه  ؛زندگي خصوصي پذيرفته شده است. طبيعي است
  اين اعالميه نيز خواهد بود.نقض شمار آيد،  عرفاً نقض حريم خصوصي وي به

. بـر اسـاس ايـن اصـل،     مشـابه قابـل اسـتنباط اسـت     ةقانون اساسي ايران نيز نتيج 22از اصل 
  كـه   مگـر در مـواردي    است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسكن ، حقوق ، مال ، جان حيثيت«

) نيز حق انسان بر عكـس  19، ص1376زاده،  دانان (صفايي و قاسم برخي حقوق .»تجويز كند  قانون
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 ةدهنـد  تشـكيل شـرف و حيثيـت انسـان را     و و تصوير خويش را جزو شخصيت مدني وي و آبرو
انـد.   شـمار آورده  و تعرض به آن را ممنوع و موجـب مسـئوليت بـه    اند شخصيت اخالقي او دانسته

 ةعمـداً يـا در نتيجـ    يهـركس بـدون مجـوز قـانون    «قانون مسئوليت مدني نيـز  يك  ةموجب ماد به
ديگـر كـه   احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حـق   بي
اي وارد نمايد كـه موجـب ضـرر مـادي يـا معنـوي        موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه به

بنـابراين چنانچـه نقـض منـافع      .»باشـد  ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
معنوي هنرمند مجري موجب لطمه بـه حيثيـت يـا شـهرت وي گـردد، مسـئوليت مـدني شـخص         

سلطنت شخص بر خويش و امور وابسته به از نظر فقهي نيز  ؛گفتني است رد.دا بالبه دنمتعرض را 
حقـوق  بـر اسـاس    در هر حـال ). 322، ص1379امري عقاليي است (موسوي خميني،  ،شخصيت
عرفـاً و بـه دليـل     ،در مواردي كه تعرض به اجرامسئوليت مدني، قانون  كي ةمادويژه  به ،موضوعه

، هنرمند مجـري  باشدرمند، تعرض به شخصيت و امور وابسته به آن وابستگي اجرا به شخصيت هن
  امكان ممانعت و اعتراض به آن را خواهد داشت. 

  هاي غيرقراردادي ساير راه

هاي حقوقي براي حمايت از منافع معنوي هنرمندان مجري، از قواعد مربوط بـه رقابـت    در برخي نظام
). افترا طرح سخنان ناروايي FIA, 2013, pp. 32-33( شود استفاده مي 2و مقررات مربوط به افترا 1مكارانه
هـاي   زند. رقابت مكارانـه نيـز اتخـاذ رويـه     كه به حيثيت يك شخص حقيقي يا حقوقي لطمه مي است

از  3اعتبـاركردن  رود كـه بـي   شمار مي دن رقيبان از ميدان بهكر متضمن سوءاستفاده با هدف بيرون تجاريِ
از بين بردن نظر  ؛اعتباركردن تعابير مختلفي مطرح است بي اصطالحيِ در مورد مفهومِ مصاديق آن است.

)، تعرض به اعتبار تصـوير عالمـت   Krasser, 1972, p.282مثبت ديگران راجع به يك شخص يا شيء (
دن كـر منظور منصـرف   تعيين با استفاده از عبارات نكوهيده و به يك شركت يا محصول مشخص يا قابل

) و نيز انتقاد از شخصيت، اعتبـار يـا محصـوالت    Frison-Roche et Payet , 2006, p.385ان وي (مشتري
درهرحـال در  اسـت.   تعـابير اين قبيـل  ) از Canin, 2004, p.149اي تحقيرآميز و افراطي ( رقيب به شيوه

                                                           
1. Concurrence déloyale 
2. Diffamation 
3. Dénigrement 
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د حقوقي مورد هنرمندان مجري و تأمين منافع معنوي و حمايت از حقوق شخصيت ايشان نيز مباني نها
  .استاستفاده  قابلاعتباركردن  بي

آوردن نتـايج   دسـت  هبراي ب مباني مسئوليت مدني از جمله تقصيرتوان از  نيز مي در حقوق ايران
توانـد مصـداق عمـل     مي ،از جمله هنرمند مجري ،اعتبار كردن ديگري بهره جست. درواقع بي فوق
داشـته   ي، مسئوليت عامـل زيـان را در پـي   درصورت اجتماع شرايط مسئوليت مدنو  اشدبار ب زيان

مسئوليت ناشي از زيان  ،صراحت قانون مسئوليت مدني، به 10و  2، ة يكويژه اينكه در ماد باشد. به
كسي كه به حيثيـت و اعتبـارات   «اين قانون  10 ةموجب صدر ماد است. به شده فتهمعنوي نيز پذير

از كسي كه لطمه وارد آورده است، جبران زيـان   ،تواند مي ،شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود
ـ . همچنين بر اساس مقررات جزا»مادي و معنوي خود را بخواهد... و  698، 697ويـژه مـواد    ي بـه ي

قانون مجازات اسالمي (بخش تعزيرات) با جرايمي همچـون افتـرا، تـوهين و هتـك حرمـت       700
 ةدهنـد  ن مجري حـاوي عناصـر تشـكيل   رو هستيم. طبيعتاً چنانچه تعرض به هنرمندا هاشخاص روب

نقـض حقـوق معنـوي    عـالوه   جرايم يادشده باشد، رفتار وي عنوان جزايي نيز خواهد داشـت. بـه  
اعتبـاركردن شـخص    رقابـت غيرمنصـفانه و بـي   موجب هنرمند مجري ممكن است، بسته به مورد، 

ناد به ايـن قبيـل   است از اين جهت مشمول مقررات خاص مربوط به آن گردد. در هر حال گرديده و
توانـد   منافع معنوي هنرمندان مجري را تأمين نمايد و فقط در برخي موارد مي ةتواند هم مباني نمي

توان  بنابراين نمي ؛باشد يا مجازات برخي از رفتارهاي مجرمانه ها راهكاري براي جبران برخي زيان
اي هنرمنـد مجـري بـه ارمغـان     كاركردهاي حقوق معنوي را بر ةاز اين راهكار انتظار داشت كه هم

خسـارت،   ةامكـان مطالبـ   كـردن  عالوه بر نقش پسيني و فراهم ،عنوان نمونه حقوق معنوي آورد. به
توانـد از نقـض حقـوق معنـوي      اي كه مـي  گونه به ؛دكن ابتكار عمل را نيز به هنرمند مجري اعطا مي

  خويش جلوگيري به عمل آورد.

  نتيجه
فع معنوي هنرمندان مجـري حمايـت از راه حقـوق مالكيـت فكـري      هاي حمايت از منا يكي از راه

در قانون مالكيت فكري فرانسه تصريح شـده   حق احترام به اجرااست. در اين راستا حق واليت و 
اين دو حق را  تواند قلمروِ است. البته مواردي همچون الزامات فني و نيز قراردادهاي خصوصي مي
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ترديدي نيست. حق افشـا   ،صالح و استرداد، در حقوق فرانسهمحدود نمايد. در عدم پذيرش حق ا
و  WPPTقضايي غالب فرانسه پذيرفته نشده است. از نظر معاهدات  ةنيز در دكترين حقوقي و روي

و حمايت از حرمت اجرا ناظر به فرضي  است پذيرفته شده حق احترام به اجراحق واليت و  ،پكن
پكـن الزامـات فنـي     ةاست كه نقض آن موجب لطمه به شهرت هنرمند مجري شود. از نظر معاهد

كند. بر اساس معاهدات يادشده، تأمين منافع معنوي ناشي از  براي حق حرمت محدوديت ايجاد مي
انوني ايران در مـورد هنرمنـدان   حمايت اهميتي ندارد. متون ق ةگفته مهم است ولي شيو حقوق پيش

 ،عنـوان آثـار ادبـي و هنـري     مجري و حقوق معنوي ايشان مقررات مستقلي ندارد. تلقي اجراها بـه 
ـ حما ةحيالكنندگان  اجراهاي كيفري، نيز دشوار است. تدوين ويژه در مقام استفاده از ضمانت به  تي

مستقل براي حقوق مرتبط (مجاور)، بيني مقررات  با درك اين نقيصه، ضمن پيش ،يفكر تياز مالك
هاي حـق واليـت ناشـي از الزامـات فنـي و       با شناسايي دو حق واليت و حرمت اجرا، محدوديت

و حمايـت از حـق حرمـت را مـانع از تغييـرات غيرمتعـارفي        اند پذيرفتهرا  قراردادهاي خصوصي
ته تعابير اين اليحـه در تبيـين   الب ؛سازد كه به اعتبار و شهرت هنرمند مجري لطمه وارد مي اند دانسته

  تجويز اقدامات خودسرانه براي هنرمند مجري دارد، نيازمند اصالح است. ةحق حرمت كه شائب
بيني مقررات ويژه در مورد هنرمندان مجري در نظام حقوقي ايران،  در هر حال با توجه به عدم پيش

هنرمندان مجري براي تحصيل حمايـت  تا زماني كه مقررات مناسبي در اين زمينه وضع نگرديده است، 
هاي جايگزين استفاده كنند. در ايـن راسـتا منـافع هنرمنـدان مجـري       از منافع معنوي خويش بايد از راه

تواند از راه قرارداد خصوصي تأمين شود. ليكن ايـن روش عليـه اشـخاص ثالـث تـأثيري نـدارد و        مي
هنرمنـدان غيرمشـهور، دشـوار اسـت. طبيعـي       ويژه تحصيل قرارداد نيز توسط همة هنرمندان مجري، به

است؛ توسعة سنديكاهاي معتبر و انعقاد قراردادهاي جمعي براي تأمين منافع معنوي هنرمنـدان مجـري   
تري است. به عالوه قواعد عام مربوط به شخصيت نيز در اين زمينه قابل اسـتفاده اسـت. در    راه مناسب

هاي ناشي از حقوق مربوط به شخصيت  از گسترة حمايتاين مورد، حمايت از هنرمندان مجري تابعي 
تواند به تأمين منافع معنـوي هنرمنـدان    است. دعوي رقابت مكارانه و مسئوليت مدني نيز تا حدودي مي

ي پيشـنهادي و توفيـق در كسـب حمايـت قضـايي      هـا كارراهمجري بينجامد. بديهي است؛ استفاده از 
    ودن شرايط ويژة هريك از اين راهكارها است.ب ها، حسب مورد، نيازمند فراهم دادگاه
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