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 یدر نظام حقوق تیپالن وحما ،نقشه ارتباط طرح،

 معصومه ابدالی

 

مصاحبه هنری مبتنی بر علم ، ژرف اندیشی ، فرصت ها ، مهارت های ارتباطی باال ، درک اجتماعی  چکیده:

مناسب به همراه جهت دادن بحث هنگام ضرورت در مسیر صحیح است . در دنیای تکنولوژی ، وسایل ارتباا  

ن را به دهکده ای کوچک بدل کرده و مصاحبه بخشی از این ارتبا  عظیم است . نقش مصاحب در جمعی جها

هیچ انسان ، حقیقت جویی پوشیده نیست در این میان ، تفکر نقش اصالی را ایفاا برگسترش حقیقت و دانش 

مولف اسات .  آن چه بیش از همه تاثیرگذار است حق ومی کند . مصاحبه گر و مصاحبه شونده حقوقی دارند 

به نظر می رسد با توجه به نوع قراردادها ، یا روابطی که مصاحبه گر و مصاحبه شونده دارند ، تعلق ایان حاق 

ار نقطه از لحاظ نوع روابط حقوقی میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده و در نتیجه ای متفاوت شکل می گیرد .

و یا مستقل،تحلیل تعلق حقاو  مولاف متفااوت نظر گزفتن تعلق دو طرف به شخصیت های حقیقی ، حقوقی 

در مورد اثارمعماری بیان جزییات اقدامات انجام شده و نواوری ها می تواند بحاث مصااحبه را ماورد می گردد.

 توجه قرار دهد.

 حق اخالقی ، ایده ، اصالت ، بیانمالکیت معنوی ، مصاحبه ، حق مولف ، واژگان کلیدی :  

 

 مقدمه :

مصاحبه هنر است و زمانی که متن مصاحبه را به رشته تحریار در مای شیوه دارد .  مالی و معنوی ثر خود حقمولف نسبت به ا

 قارن فنااوری درپدید آورناده آن اثار مای گاردد . مصاحبه گر یا مصاحبه شونده ،آورد یا به شیوه ای نوین آن را ارائه می دهد

معاانی انتزاعای را باه کماک هنار و اد  ،خالق اثار فردی است . سبب پشرفت تکنولوژی و گسترش آزادی هایرعایت قوانین 

ی معانی ذهنی رمحسوس می نماید و حاالت و حوادث را با خلق نمودن اثر مورد فهم بشری واقع می سازد . پدید آورنده اثر هن

سیون برن باه عناوان اولاین و ایده خود را جانی دوباره می بخشد ، در مقدمه راهنمای کنوان، ینرا روشن می سازد و با بیانی نو

 مهمترین کنوانسیون حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری آمده است :

حقو  مولف به نوبه خود عاملی اساسی در روند توسعه است و تجربه نشان داده که توسعه و غنای میاراث فرهنگای ملای باا » 

دارد . هر چه سطح حمایات بااالتر باشاد مولفاان بیشاتر بارای  سطح حمایتی که از آثار ادبی و هنری می شود رابطه مستقیم

 «خالقیت تشویق می شوند ، هر چه میزان آفرینش های فکری یک کشور بیشتر شود موفقیت آن بیشتر خواهد بود . 

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
11 

د 
جل

 /
1

ت 
هش

دیب
 ار

 /
13

95
 

ص 
 /

89- 
74

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 74-89، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11وم انسانی اسالمی، شماره عل
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

75 

 

 اثار ثبات او اسات و کاه باادر نظر نگرفتن حق یکی از موضوعاتی که پدید آورنده آثار ادبی هنری را مورد تهدید قرار می دهد 

 قابل پیشگیری است که سبب آسان شدن اثبات حق می گردد . تاحدودی 

با توجه به دوران جدید حیات بشری و عرف جوامع به این نتیجاه مای تاوان رساید کاه یاافتن پاساا پااره ای اماور و انجاام 

عنوی در زندگی روزانه بشاری دور به گسترش قلمرو و مالکیت م با توجهفرایند پیشرفت اثر بخشی دارد . بر راهکارهای مناسب

از ذهن نیست که بتوان مالکیت فکری را در امر مصاحبه که یکی از ارکان ارتباطات قرن تکنولوژی است مشاهده کرد . مصاحبه 

موفق معلول عوامل است که مرتبط با مصاحبه گر و مصاحبه شونده است . تیز بینی ، داشتن حس کنجکاوی ، رعایت اصول بی 

معلومات عمومی در صاورت نیااز ، داشاتن رفتاار اجتمااعی مناساب ، هادایت ،منابع خبری و تکمیلی اطالع کافی از  طرفی ،

به  ه،به طور کلیمصاحبه به سمت صحیح در موقعیت غیر عادی ، دانستن مالحظات رویدادها و ارزیابی اطالعات مصاحبه شوند

 ا اهداف اولیه داشته باشد .مصاحبه گر کمک می کند تا مصاحبه ای دقیق و منطبق ب

گاه این مصاحبه به شکل اثری منتشر شود به صورت کتا  یا در نشریه منتشر گردد از طریق سمعی بصری منتقل  از طرفی هر

قانونی ناشی از وجود اقتدار » شود حقی به پدید آورنده آن تعلق می گیرد که ناشی از تفکر و اندیشه او است که عبارت است از 

اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر که به موجب آن صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی از جمله ورثه قاانونی  رابطه

« ]  1بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثار دائمای اسات 

 [ 35، ص  1386امامی ، 

حقو  انحصاری برای مدت محدود به پدید آورنده اثر اعطا می شود و یکی از مزایای آن ، استفاده اقتصادی باه در حقو  مولف 

پدیاد آورناده در حیثیت و تمامیت اثر و ناام شیوه های مجاز و گوناگون و دریافت پاداش مورد نظر است . همچنین حمایت از 

 محدوده حقو  معنوی مولف می باشد .

حقو  مولف متعلق به مصاحبه گر است یا مصاحبه شونده در گرو دریافات پاساا ایان ساوال  که ر مورد ایندریافت پاسخی د

 دگاهمبناای بحاث هاای ناوین در امار مصااحبه اسات چاه باا دیا ،کلیادی است که در این امر پدیاد آورناده کیساتاجوا 

neopositivist  ابزار گرایانه ( و یا (Romantic به این ) امر توجه شود . ) نگاه انسانی 

دها ، افراد قارار ردی در خدمت رشد سازمان ها ، نهانتایجی که از مصاحبه به دست می آید می تواند به عنوان سرمایه ای راهب

گیرد . باید خاطر نشان ساخت اجرایی کردن بخشی از قوانین مالکیت فکری و فهم زوایای قاانونی آن مرهاون شناساایی پدیاد 

هنری است . کسب شهرت و مالی بودن چاپ برخی از مصاحبه ها و حیثیت افراد از دالیل طرح این پرسش  آورنده اثر در حوزه

 است که بر فرض انجام مصاحبه و چاپ یا رسانه شدن آن پدید آورنده اثر کیست و حقو  مولف به چه کسی تعلق می گیرد ا

بایاد آورنده در دسته های مختلف شارایط ، متفااوت اسات چنانچه مسائل طرح شده با نگاهی عینی ارزیابی شود تعیین پدید 

 پذیرفت رعایت بعد اخالقی به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است .
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 اگر خالق اثر در این مساله مبهم باشد امکان ارائه حقو  راجع به خالق اثر امکان پذیر نمی باشد .

آن به چه شکلی است ا در امر دسته بندی های قاانونی متصاور در  ابتدا باید ارزیابی نمود حقو  مولف چیست ا تقسیم بندی

 احقو  مولف به چه کسی تعلق می گیرد ،مورد ارتبا  مصاحبه گر و مصاحبه شونده 

 مالکیت فکری و حقو  مولف 

 یا مولف توضیحاتی ارائه می گردد : ابتدا قبل ورود به بحث در ارتبا  با کلمات مالکیت ، حق ، پدیدآورنده

ق ، توانایی است که حقو  هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال و انجام کاری را از دیگری ح

 [ 125،  1364] امامی ، 2خواستار شوند 

ناد آن را از نگاهی دیگر حق توانایی از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن می باشد و اقتضای حق بودن آن اسات کاه دارناده بتوا

در ارتبا  با مالکیت مای تاوان گفات اسقا  کند . با توجه به این امر که افراد از سلب حقو  خود به طور کلی ممنوع شده اند 

، ص  1376] صافایی ،  3مهمترین حق عینی که رابطه ای بین شخص و شی است و حق هرگونه تصرف را به دارنده می دهاد 

168  ] 

دارای ارزش اقتصادی است ولی موضوع آن شیء مادی نیست بلکه موضاوع آن فعالیات فکاری  مالکیت فکری حقوقی است که

  , p.s ) 1995( wipo ,. 4انسان 

به مقوله حقوقی مالکیت فکری یا مالکیت غیر مادی یا به تعبیری مالکیت معنوی دارد که وجه مشاترک آن توجه مولف  قو ح

 [ 5، ص  1388. ] زرکام ، ستار ،  5ر مالی است ها ایجاد حقو  انحصاری نسبت به موضوعات غی

حقو  مالکیت ادبی و هنری اصطالحی است که از انحصار موقت بهره برداری مالی متعلق به هنرمند یا نویسنده نسبت به اثر او 

 [ . 5حکایت دارد . ] همان ، ص 

. , ornu)2000  ,5.است  ورنده یک اثر فکریدر مفهوم وسیع شامل تمامی حقو  مادی و غیر مادی شناخته شده برای پدیدآ 

P 68)  ، 5ص  1387به نقل از زرکام ، ستار . ] 

)   7حقو  مالکیت فکری دسته متنوعی از حقو  است که کاربرد افکار و اطالعات دارای ارزش اقتصادی را حمایات مای کناد .

Ejan Mackaay p.423 .  ، [ 37، ص  1387( ] به نقل از حکمی نیا ، محمود 

: این مالکیت مبین حق آفریننده اثر است و به آفریننده اثر حق انحصاری بهره برداری  در تعریف مالکیت ادبی هنری باید گفت

 ( . 3153جعفر ، جعفری ، ص  ) لنگرودی ، محمد 8را در مدت محدود به او و به ورثه او می دهد 

،  ن] کاتوزیا 9ع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد .از نگاهی دیگر حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفا 

صاحب حق بوده و بر فعالیت فکری او ناظر است . [ ، در واقع مجموعه حقوقی است که صرفا متکی به شخصیت  41ناصر ، ص 
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اثار او نیاز کاه تابشای از  آیینه تمام نمایی از شخصیت اوست و همان طور که خود انسان موضوع اصلی حمایت قاانونی اسات

 (7)[ نقل از  2ص  1360] آذری ، کیوان ، 10.شخصیت اوست قابل حمایت حقوقی است 

 : پدید آورنده اثر فکری

شخصای  و( 91، ص  1386ه ، لساداا) اماامی ،  11.کسی است که به یاری اندیشه خال  و ذهن فعال خود اثری را می آفریناد 

ر صورت وجود دالیل مخالف ، پدید آورنده به شخص یا اشخاصی اطال  می شود که اثاری باه جز د 12است که خالق اثر باشد 

 . 13نام آن ها منتشر شده است 

به مولف ، مصنف و هنرمند پدید آورنده اطال  مای از نظر این قانون .پدید آورنده باید به نوعی باشد که اصالت داشته باشد اثر 

 .14شود

که در به وجود آوردن اثر ، افکار و اندیشه و آثار گذشتگان بر ابداعات و کار علمی او غلباه داشاته مولف به کسی گفته می شود 

حقو  مادی متعلق به شخص حقوقی ، اعم از این که اثر پدید آمده را اشخاص طبیعی تابع شخص حقوقی باه وجاود .  15باشد 

ده مادی از آفرینه ای به شخص حقوقی واگذار شده باشد به آمده باشند یا به سفارش شخص حقوقی به وجود آمده یا حق استفا

سال از تاریا انتشار اثار  50( مدت  16ماده  2) بند 14مدت سی سال از تاریا نشر یا عرضه مورد حمایت قانون گذار قرار دارد 

وه دوره پنجاه ساله است ر قوانین جدید حمایت از حقو  اقتصادی به مدت طول عمر مولف به عالد.[ 20ماده  3] بند  16است 

با توجه به این موضوع که پدید اورنده در مصاحبه گاه مصاحبه گار اسات و ایان .و در برخی کشورها به هفتاد سال نیز میرسد 

وضعیت زمانی است که مصاحبه گر با مصاحبه شونده طی قرار داد توافق نماید که حقو  مادی و معناوی مصااحبه باه لحااظ 

،متعلق به او باشد و مصاحبه شونده از حقو  قراردادی به گری وی و ابتکار و اصالت در امر نگارش مصاحبه شیوه خالقانه مضاح

 بهره مند شود.

صورت دیگر این گونه فرض می شود که مصاحبه گر و مصاحبه شوندگان را تحت استخدام خود قرار دهد ویا خود مصاحبه گار 

باشد که حقو  مادی را متعلق به شخص حقوقی بداند با توجه به محدودیت  ،تحت استخدام شخص حقوقی باشد و متعهد شده

یک شارایط زمانی استفاده از حقو  مالی توسط پدید اورنده ویا قائم مقام وی ودائمی بودن تعلق حقو  معنوی به خالق اثر تفک

ها در خلق اثار مسااوی باشاد مادت ضروری است .اگر مصاحبه گر و مصاحبه شونده ،مشترک اثر را خلق کرده باشند و سهم ان

حمایت از مرگ اخرین مولف محاسبه می گردد و در صورتی که مدت حمایت های قانونی منقضی شود اثر وارد حاوزه عماومی 

خواهد شد .مفاد ویژه برای اثر مصاحبه ای مورد استفاده قرار می گیرد که به قوانین ملی و منطقاه ای کشاورها وابساته اسات 

و اثار مربو  به عکاسی و اثار هناری کااربردی اص حروفچینی و چاپ مصاحبه که به صورت تالیف در امده است مانند شیوه خ

در امر مصاحبه و چاپ اثر پس از مولف و اثر سینمایی و اثار سمعی بصری ناشی از مصاحبه انجام گرفته که در نظار گارفتن ان 

 . می تواند به گسترش مباحث و کارامدی نتایج منجر شود
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اجرای قاوانین مرباو   در پیشبرد به طور کلی تدوین قوانین مکمل در امر مصاحبه و تعیین حقو  طرفین به تفکیک می تواند

مورد توجه قرار گیرد .در ارتبا  با مصاحبه ،حقو  مرتبط نیز باید در نظر گرفتاه شاود .بادون در نظار گارفتن به حقو  مولف 

بیست سال از پایان سال تثبیت یا پخش ودر برخی کشورها پنجاه ساال از پایاان ساالی  پدید اورنده در ای مورد ،مدت حمایت

 که اجرا یا پخش در انانجام شده است فمی باشد در هر حال مدت حمایت امری اعتباری است.

منطقاه ای پدید اورنده اثر مصااحبه ای ،عضاو معاهادات باین المللای یاا ای و بین المللی در صورتی که کشور  در بعد منطقه

باشدمی تواند از حمایت ویزه برخوردار شود ضمن توجه به این که در صورت عدم عضویت در معاهدات یااد شاده ،مطابقات باا 

 الزامات قانونی کشوری که پدیداورنده خواهان حمایت قانونی است ضرورت دارد. 

هنری ، حق آورنده آثار ادبی ، هنری و علمی در در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و 

. ) میار 17حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید ، عرضاه ، اجارا و بهاره بارداری از اثار خاود اساتنامیده شدن اثر به نام او و نیز 

 ( 241ص  1391حسینی ، حسن ، 

آثار ادبای و هناری  که به ابداع کنندگان به عبارت دیگر مولف یا کپی رایت یک اصطالح حقوقی است و عبارت است از حقوقی

 19تعلق می گیرد. 

 

 مصاحبه انجام شده به عنوان اثر مورد حمایت 

مصاحبه از سه رکن اساسی تشکیل شده است ، مصاحبه گر ، مصااحبه شاونده و موضاوع ماورد مصااحبه باا توجاه باه تناوع 

گان متفاوت را برای ایان اثار شونده می توان پدید آورند موضوعات و اختالف دسته بندی های رابط بین مصاحبه گر و مصاحبه

 معرفی کرد .

ابتدا باید اثبات نمود که مصاحبه انجام گرفته خود نوعی اثر است که مورد حمایت قانونگاذار مای باشاد . اثار عباارت اسات از 

( و اثار ادبای  1. ) مااده ، بناد 20ساتارائه شاده اهرگونه آفریده ادبی و هنری که در آن ، افکار و احساسات به شیوه ای اصیل 

 20شنیداری  -هرگونه اثری است که در قالب کلمات یا اعداد خواه به صورت کتبی یا شفاهی ارائه شده است به جز اثر دیداری 

 ( . 2بند  1) ماده 

می شود اطال  اثر  نگاشته شده منتشردر مصاحبه ای که به شکل نوشتاری انجام می شود یا مصاحبه شفاهی به صورت نوشته 

 هنری جایز است .

اساس کنوانسیون برن آثار ادبی هنری هرچه تحت عنوان کتا  ، جزوه نشر یابد ، نگاشته کنفرانس ها خطاباه ، ساخنرانی ،  رب

رتبط نمایش نامه ، انجام نمایش نامه های موزیکال ، کمدی ، تفریحی ، موسیقی با کالم یا بی کالم ، فعالیت سینمایی و امور م

با آن ، عکس ، آثار عکاسی ، آثار هنرهای کاربردی ، طراحی کارهای سه بعدی مارتبط باا جارافیاا ،نقاشای ، مجسامه ساازی 
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ترجماه ،  (244ص، نی ، حسانبه نقل از میار حسای 1بند  3. ) ماده 21را شامل می شود دمعماری ، نقشه کشی و .... قرار گیر

معارف یا منتخب آثاار کاه باه دلیال انتخاا  و ح سایر آثار ادبی و هنری مانند دایره الاقتباس ، تنظیم موسیقی ، تاییر و اصال

ترتیب مندرجات آن نوعی آفرینه فکری به شمار می روند نیز در مواد بعدی کنوانسیون برن به عنوان آثار فرعی و ترکیبی مورد 

 ( 5و  3بند  2) ماده  21حمایت قرار گرفته اند 

ه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری و شعر و ترانه سارود و تصانیف کخاه باه هار رساله و جزوکتا  ، 

 ( . 2و بند  1بند  2) ماده  14ترتیب و روش نوشته یا ضبط با نشر شده باشد 

د آورنده آن فرض می صرفنظر از این که بین عموم انتشار یافته باشد یا نه به محض ایجاد مخلو  فکر پدیاثری حتی ناقص هر 

  13 .شود

بنابراین کتا  ها ، بروشورها و سایر نوشته های ادبی و هنری و علمی و کنفرانس ها ، خطابه ها و موعظه ها و دفاعیات وکاال و 

 سایر آثار دارای خصوصیات مشابه از جمله آثار مورد حمایت هستند .

ی فکری منحصر به فرد را در حکم اثر می داند و در بند اول ماده اول مالکیت فکری آلمان فقط آفرینش هاقانون  2ماده  2بند 

 آثار زبانی مانند نوشته ها ، سخنرانی ها را جزء موارد قابل حمایت می داند .

ماورد حمایات قارار شاده ودر قانون ایران آفرینه های فکری بدون تاثیر شکل و نحوه بیان بدون ارائه قاعده کلی ، اثار تلقای و 

 ( 170. )ص  17است گرفته 

 در اینکه مصاحبه انجام شده اثر است یا نه مطابقت آن با معیارهای ذیل ضرورت دارد :

 حسو  می گردد .شخصیت پدید آورنده اثر م نه نشا ازیر،ضرورت ابراز ایده و اصالت خالقیت فکری 

ثبات ه دهد خود پدید آورنده اثر اسات وائانجام مصاحبه خود نوعی هنر است مصاحبه گر اگر مصاحبه ای با خصوصیات فو  ار

( در حقو  ایران حمایت از اثر از لحظه پدید آمدن آن می باشاد و پدیاد آورناده  21) ماده 14است  آثار ادبی و هنری اختیاری

 دارای حقو  انحصاری می گردد .

ه عنوان اثر مورد حمایت پدید آورنده آن موضوع مورد مصاحبه نیز اگر اصیل باشد و ابتکار مصاحبه شونده یا مصاحبه گر باشد ب

 است .

بیانی جدید از ایده مصاحبه انجام شده اگر دارای اصالت باشد یا به عنوان زندگینامه ، شرح علمی ، و ..... دارای اصالت باشد و یا 

ارتباطات موجاود ، پدیاد  می تواند به عنوان اثر مورد حمایت واقع گردد حال باید دید طبق مقررات ودر آن وجود داشته باشد 

 آورنده کدام طرف است ا

 حقو  مولف :
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(  8مولف دارای دو حق مادی و معنوی است . حقو  انحصاری مولفان در کنوانسیون برن عبارت است از حاق ترجماه ) مااده 

ز وسایل ارتبا  جمعی ( ، حقو  مربو  به بخش اثر ا 11( ، عرضه و اجرای آثار نمایشی و موسیقی ) ماده  9حق تکثیر ) ماده 

( ، حاق اقتبااس  12تنظیم و یاا ساایر اصاالحات در اثار ) مااده  ( ، حق اقتباس 11) ماده ( ، حق گزارش عمومی  11) ماده 

( نظام حق مولاف  14( ، حق برخورداری از منافع فروش مکرر ) ماده  14سینمایی و تکثیر و توزیع و انتقال عمومی آن ) ماده 

به اثر معطوف باشد به حمایت از پدید آورنده توجه دارد و اثر را وابسته به شخصیت پدید آورنده مای داناد کاه بیشتر از آن که 

دارای حق انحصاری بهره برداری است و کمترین ارتباطی به ویژگی های شخصیتی پدید آورنده ندارد و مرتبط با فایده منادی 

 (  7. ) ص  5عمومی اثر پدید آورنده است

 .(  22-1) ماده  13بهره برداری متعلق به پدید آورنده شامل حق نمایش و حق تکثیر اثر نیز می شود پس حق » 

پدیاد آورناده همچناین از حاق  .( 15-1) ماده  12پدید آورنده دارای حق انحصاری بهره برداری مادی نسبت به اثر خود است 

 این حق به ویژه شامل موارد زیر است :( 15-2ماده ) 12است  انحصاری ارائه اثر خود به عموم به صورت غیر مادی برخوردار

( و حق پخش رادیاویی )  22( ، حق ارائه از طریق برنامه رادیویی ) ماده  21حق ارائه از طریق وسایل صوتی یا تصویری ) ماده 

 ( . 20ماده 

 گردد مگر دو صورت : می توان گفت عرضه یک اثر در صورتی عمومی است که برای جمع زیادی از مردم عرضه

 الف : تعداد اشخاص محدود باشد .

 این اشخاص و سازمان دهنده رابطه مشخص موجود باشد . بین   :

حقو  پدید آورنده اثر شامل حق انحصاری نشر ، پخش ، عرضه و اجرای اثر و حق بهره بارداری ماادی و معناوی از ناام و اثار 

 ( . 3) ماده  14اوست 

وع اثر حق انحصاری هر گونه بهره برداری مادی از آن به ویژه حق انجام یا اجازه انجام فعالیت هاای ذیال را دارنده متناسب با ن

 (20دارد : )

 الف( تکثیر اثر 

  ( ایجاد هر گونه اثر اشتقاقی از قبیل ترجمه ، اقتباس از اثر ، 

 د( پخش عمومی اصل یا نسخه اثر 

 شنیداری اثر ضبط شده در ابزار رسانه صوتی  –اثر دیداری ها( عاریه عمومی یا اجاره اصل یا نسخه 

 ز( عرضه عمومی اصل یا نسخه اثر

 ح( اجرای عمومی اثر 

  ( بخش رادیویی و تلویزیونی اثر
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 ی( در اختیار عموم قرار دادن اثر 

 حقو  معنوی

می باشد . اعتراض به تحریف اورنده از حقو  معنوی پدیدحق حرمت نام پدید آورنده و حق حرمت اثر و حق افشای عمومی اثر 

 می باشد . از حقو  خالق اثر ، تاییر در معنا ، و هر عمل منافی شهرت و اعتبار ، 

با توجه به این نکته که حمایت تنها از روش بیان ایده یا مفاهیم در یک اثر خاص به عمل می آید ، می توان گفت در مصااحبه 

تاریخی باشد مورد حمایت واقع نمی شود و از روشی که در آن چنین واقعیاتی بیان شاده اگر فقط واقعیت ، اطالعات که علمی 

می گردد . البته این نکته حائز اهمیت است که گاهی مصاحبه انجام گرفته  حمایت سپس مورد تنظیم و سازماندهی قرار گرفته

مصاحبه شونده قصد انتشار مصاحبه انجام گرفتاه نهفته است یا این که  اصالتنگاشته شده و منتشر می گردد و در نگارش آن 

با در نظر گیری صورت هاای متفااوت رواباط توسط مصاحبه گر را دارد که این شرایط جهت گیری بحث را متفاوت می سازد .

 حقوقی بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده می توان در مورد تعلق حقو  اظهار نظر نمود.

مصنفان و هنرمندان ،مولفان  قانون حمایت از حقو  13م مصاحبه شونده باشد طبق ماده در صورتی که مصاحبه گر در استخدا

 13در مااده  تعلاق مای گیارد. حقو  مادی متعلق به سفارش دهنده می باشد و به مصاحبه گر طبق قرارداد فی مابین حقوقی

 قانون حمایت از حقو  مولفان ، مصنفان و هنرمندان امده است:

یی که در نتیجه سفارش پدید می اید تا سی سال از تاریا پدید امدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگار حقو  مادی اثرها

قانون حمایت از حقو  پدیاد اورنادگان نارم افزارهاای  6ان که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.در ماده 

 رایانه ای امده است:

 اشی از استخدام یا قرار داد باشد در این صورت :پدید اوردن نرم افزار ممکن است ن

 الف:باید نام پدید اورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت اعالم شود .

قارارداد باشاد  پدید اوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید اوردن ان جاز  موضاوع  :اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد 

م افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرماست ،مگر اینکه در قرارداد به صاورت ،حقو  مادی مربو  به حقو  تاییر و توسعه نر

(قانون حمایت از حقو  پدید اورندگان نارم افزارهاای 17(و)2ایین نامه اجرایی مواد ) 10دیگری پیش بینی شده باشد.در ماده 

 رایانه ای اورده است:

(قاانون 1ید آمده باشد.حقو  مادی نرم افزارهایی که مطابق مااده)نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پد

به سفارش دهنده است ،مگر این کاه بارای مادت کمتار یاا ترتیاب  (سال متعلق30( )1پدید می ایند به مدت مقرر در ماده )

 محدودتری توافق شده باشد ولی حقو  معنوی نرم افزارها متعلق به پدید اورنده است.

 س قانون جامع حمایت از حقو  مالکیت ادبی و هنری و حقو  مرتبط امده استپیش نوی 28ماده 
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حقو  معنوی در اثر جمعی ،اثر ناشی از استخدام ،متعلق به اشخاص حقیقی پدید اورنده ان اثر است با وجود این ،در اثر جمعی 

   معنوی جداگانه دارد.،شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید امده است نسبت به مجموع اثر ،حقو

(قانون مالکیت فکری فرانسه امده است:جز در صورت وجود دالیل مخالف ،پدید اورنده به شخص یاا اشخاصای 113-1در ماده )

 اطال  می شود که اثری به نامئ انها منتشر شده باشد.

ذکر نشده می توان با استفاده از قوانین  با وجود این که در قانون به طور مشخص درباره قوانین راجع به اثر مصاحبه ای مطلبی

 تعلق حقو  مادی را استنبا  نمود. تصویب شده

اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدید آورنده در حین استخدام ، در اجرای تعهاداتش در مقابال اساتخدام کنناده بارای او 

می باشد و محدود به زمان و مکان نباوده وقابال نقال و  حقو  معنوی متعلق به پدید اورنده اثر.( 11) ماده 20پدید می آورد . 

انتقال نمی باشد واعمال حقو  مادی و معنوی بعد از مرگ پدید اورنده با وصی یا ورثه خواهد بود و در صاورت فقادان ،وزارت 

ایات از خواهد داشت در پیش ناویس الیحاه قاانون جاامع حمفرهنگ و ارشاد اسالمی در صورت تجاوز عنوان شاکی خصوصی 

قاانون حمایات از حقاو   4به این مطلب اشاره شده اسات .در مااده  29حقو  مالکیت ادبی و هنری و حقو  مرتبط در ماده 

ارهاای رایاناه قانون حمایت از حقو  پدید اورندگان نارم افز 17و2ایین نامه اجرایی مواد  4مولفان ،مصنفان و هنرمندان ،ماده 

 ت. ای،به حقو  معنوی اشاره شده اس

پدید آوردن نرم افزار ممکن است ناشی از استخدام یا قرارداد باشد در این صورت باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبات باه 

مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت اعالم شود و اگر هدف از استخدام یا انعقاد قارارداد ، پدیاد آوردن آن 

، حقو  مادی مربو  به حقو  تاییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است مگر  جزء موضوع قرارداد باشد

 (6)بند   ماده 22این که قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد . 

اورد.در هار  حکم قضیه را به دستن می توان با وحدت مالک از قوانین یاد شده می توان قندر حقو  ایران علی رغم سکوت م

حال اگر سفارش دهنده مصاحبه گر یا مصاحبه شونده باشد و در قرا داد به نکته مخالف اشاره نشده باشد حقو  ماادی متعلاق 

شخص حقوقی باشد و انجام مصااحبه باه درخواسات وی صاورت به سفارش دهنده است .اگر مصاحبه گر خود تحت استخدام 

رنده استحقا  حقو  معنوی را خواهد داشت با این توضیح که در مورد  مصاحبه شاونده پذیرد،مصاحبه کننده به عنوان پدید او

نیاز مای (قانون مساوولیت مادنی 1با استناد به ماده ).به لحاظ حفظ حیثیت ،استحقا  حقو  معنوی منطقی به نظر می رسد 

 توان از حقو  صاحبه شونده دفاع نمود .

د انجام مصاحبه جهت شخص مصاحبه شونده و انتشار ان را دارد در صاورت عادم وفقط قص واسطه بودهگاه مصاحبه گر نقش  

در خلق این اثر دخیال باوده  واگر اقدام موثر مصاحبه گر در پدید امدن اثر می توان ان را در حوزه استخدام طبقه بندی نمود. 

پدیدآورنادگان  ازیز مشترکا با مصاحبه شاونده ،است و ادبیات و نحوه ابتکاری مصاحبه او سبب ایجاد اثر شده است  باید او را ن
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 خلق اثر بیشاتر باشاد باه هماانالبته اگر سهم مصاحبه گر در د شد نمعنوی برخوردار خواه مادی و از حقو  واثر معرفی کرد 

جادا از  مگر آن که در قرارداد استخدامی شرایطی لحاظ شده باشد . دو بحث باید نسبت از حقو  بیشتری برخوردار خواهد بود

 یکدیگر در نظر گرفته شود :

مصاحبه با ادبیات خاص است و اثر به سفارش پدید نیامده باشد،و رابطاه اساتخدامی  الف( مصاحبه گری که خالق روشی جدید

نباشد حقو  مادی متعلق به مصاحبه گر خواهد بود و مصاحبه شونده نیز طبق قرارداد منعقد شده یا عارف متعاارف مساتحق 

  اهد بود .حقوقی خو

قانون  12وتبصرهماده 6گاه اثر به طور اشتراکی پدید می اید یا به صورت جمعی که هرکدام شرایط خاص خود را دارد.در ماده 

حمایت از حقو  مولفان ،مصنفان و هنرمندان در ارتبا  با اثر مشترک اورده است که کاار یکایاک اناان نبایاد متماایز باشاد و 

ع پدید اورندگان اسن .این نکته بیانگر تعلق حقو  انحصاری به مصااحبه گار و مصااحبه شاونده در حقو  ناشی از ان حق مشا

 فرض ایجاد اثر مشترک توسط انها است .

 قبل از هر موضوع اجرای قرارداد منعقد شده بین مصاحبهگر و مصاحبه شونده در اولویت خواهد بود.

 . 23نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ناقد است  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد

قرارداد است و در صورت وجود شرایط در قرارداد منعقد شده چه باه صاورت شار   اجرای مفاد نتیجه ای که حاصل می شود 

 . باید به شر  عمل گرددفعل ، شر  صفت یا شر  نتیجه باشد 

اثباتا یا نفیا ، کسی که ملتزم به انجام شر  شده است باید آن را به جاا بیااورد و  هر گاه شر  در ضمن عقد ، شر  فعل باشد

 ( 237. ) ماده  23در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شر  نماید 

 ماادی نوین یا شر  عادم تعلاق حقاو  به عنوان نمونه هرگاه طی قرارداد شر  انجام مصاحبه در مکانی خاص یا به شیوه ای

و فتاه شاودشر  تحقق امری همزمان با انجام مصاحبه ، در نظر گریامصاحبه شونده در نظر گرفته شودمولف به مصاحبه گر یا 

 نباشد ،اجرای ان ضروری است. در صورتی که شر  مفسد عقد و جزء شرو  باطل  طرفین واقع شودمورد توافق 

شر  ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی کاه شار  بار نفاع او شاده اسات  اگر بعد از عقد انجام

 ( 239) ماده  23اختیار فسا معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع هستند به فعل مشرو  باشد . 

نجام داده و سپس طی قارارداد و نوع دیگر آن است که مصاحبه شونده توسط مصاحبه گر استخدام می شود تا مصاحبه ای را ا

در صورت نیاز عمل به شرو  موجود در آن ، مصاحبه گر به عنوان شاخص حقیقای یاا ساازمان مرباو  در صاورت اساتخدام 

.در این صورت به مصاحبه شونده نیز طبق قرارداد یا عارف  مصاحبه گر به عنوان شخص حقوقی پدید آورنده اثر محسو  گردد

 گیرد.کاری حقوقی تعلق می 
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به نظر می رسد در هر دو نوع ، ذکر شده ، ذکر نام مصاحبه شونده و مصاحبه گر ضروری است و حقو  معنوی به هر دو تعلاق 

 گیردمگر این که شخصیت مصاحبه شونده مد نظر نباشد.می 

نمی تواند آن را بارای اثار نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس 

 ( 17) ماده  14دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبه کند به کار برد . 

حال اگر مصاحبه انجام شده ی اثر باشد که ثبت شده ، انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق ایان قاانون اجاازه اساتفاده یاا 

اثار یاا روی  راهور انقطاع دارند ، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثار همااستناد یا اقتباس از اثری را به منظ

نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به شیوه معمول و متداول اعالم و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب 

 (  18. ) ماده  14دیگری موافقت کرده باشد

با  نمود که هدف از انجام مصاحبه خلق آثار نوشتاری ، صوتی یا تصویری است و حقو  مادی این آثار متعلق به می توان استن

در صورت مستقل بودن یا سازمان استخدام کننده و یا موسسه مطبوعاتی مای باشاد و حقاو  معناوی باه  احبه گرشخص مص

ر یک مجموعه و انتشار آن را به عنوان حاق انحصااری خاود مصاحبه گر هم تعلق دارد و او حق گردآوری مصاحبه های خود د

خواهد داشت البته مصاحبه شونده هم در شرایطی دارای حقو  انحصاری مادی و هم معنوی خواهد بود در صورتی که مصاحبه 

 و یا طبق قرار داد توافق صورت گرفته باشد.گر را استخدام نموده باشد 

 گر و مصاحبه شونده و مصاحبه عیاثر مشترک ، مرکب ، جم

اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد اثر و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می 

 ( 6) ماده  14شود و حقو  ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است 

تعریف اثار مشاترک  23/4/83) مصو   1379های رایانه ای سال در آیین نامه اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار

اثر مشاترک  1از ماده  4اشاره شده است . در الیحه قانون جامع حمایت از حقو  مالکیت ادبی و هنری و حقو  مرتبط در بند 

 شاره شده است . را به اثری که توسط دو یا چند شخص حقیقی پدید آمده با شر  مشمول واقع نشدن به عنوان اثر جمعی ا

اثری است که بدون ابتکار و مدیریت بخش واحد و تنها در نتیجه همفکری خال  دو یا چند شاخص حقیقای در یاک زماان و 

مکان واحد یا متفاوت پدید آمده است به گونه ای که سهم هر کدام به صورت بخش ممزوج شده ای از اثر باشد خواه این سهم 

 .(  8) ماده  20یا تفکیک اثر باشد یا نباشد مساوی ، برجسته ، قابل تشخیص

( . اثر مشترک  113-2. ) ماده 13اثر زمانی مشترک محسو  می شود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشد

 (  113-3. )  13در مالکیت مشاع پدید آورندگان آن قرار خواهد داشت 

ت است که مصاحبه گر و مصاحبه شونده گاه باا قصاد مشاترک ساعی در باه در ارتبا  با اثر مشترک ذکر این نکته حائز اهمی

وجود آمدن اثر را دارند در نتیجه در صورت عدم توافق ، مراجعه به دادگاه حقوقی یا در صورت آن که هر کادام بعاد خاصای از 
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که به طاور جداگاناه ای از نتیجاه اثری که ارائه شده را پدید آورده باشند اگر خالف آن شر  نشده باشد امکان آن وجود دارد 

مشارکت استفاده کنند اگر این امر ، منافی بهره برداری مشترک نباشد . وجود یک هدف و برنامه مشترک همراه با هماهنگی از 

شرایط ایجاد اثر مشترک است . هر گونه تاییر در این آثار ، فقط با رضایت پدید آورندگان مشترک ممکن خواهد بود باا وجاود 

ین یکی از پدید آورندگان اثر مشترک نمی تواند بر خالف قواعد حسن نیت از اعالم رضایت نسبت به انتشار ، بهره بارداری یاا ا

 ( 8-2) ماده 12تاییر اثر امتناع بورزد . 

ن که به گوناه عواید حاصل از بهره برداری از اثر به متناسب مشارکت پدید آورندگان در ایجاد اثر به شرکا تعلق می گیرد مگر آ

 ( . 8-3) ماده  12ای دیگر بین آن ها توافق شده باشد 

هر یک از پدید آورندگان اثر مشترک می تواند از سهم خود در حقو  بهره برداری اعاراض کناد ، ایان اعاراض بایاد باه پدیاد 

 ( 8-4)  12آورندگان شریک دیگر اطالع داده شود . 

ینمایی ، آثار چند رسانه ای را مشمول این تعریف دانست با ایان حاال در ارتباا  باا در حقو  ایران به سختی می تواند آثار س

مصاحبه ، و اثری که مصاحبه شونده و مصاحبه گر می توانند مشترکا پدید آورند می توان به نوعی اثر مشترک را در نظر گرفت 

ویش و با توافق قبلی سعی در به وجود آمادن اثاری . به گونه ای که مصاحبه شونده و مصاحبه گر با بهره گیری از توانمندی خ

 داشته باشند حال نوع موضوع مورد مصاحبه هم لزوما نیازمند تامل است تا با جریان ایجاد اثر مشترک هماهنگی داشته باشد . 

ترجمه و تکثیار و قانون  1348در مورد اثر مرکب ، با توجه به سکوت قانون حمایت از حقو  مولفان مصنفان و هنرمندان سال 

، می توان تنها اشاره ای غیار مساتقیم را در قاانون حمایات از پدیاد آورنادگان نارم  1352کتب و نشریات و آثار صوتی سال 

 ، بدون ذکر نام اثر مرکب مشاهده کرد .  1379افزارهای رایانه ای 

)  13آورندگان اثر موجود پدید آمده باشد .  اثر جدید زمانی مرکب تلقی می شود که بر مبنای اثر موجود و بدون مشارکت پدید

( به مصادیق اثر مرکب مانند ترجمه ، اقتباس ، اصالحات تنظیم ها و تدوین منتخب آثار و .  112-3( ، در ماده )  113-2ماده 

باه مقولاه  مرکاب. . اشاره شده است و بهره برداری از اثر مرکب به صورت مادی یا معنوی قابل بررسی است ، ارتبا  دادن اثر 

را ترجمه می کناد لزوماا پدیاد اثرباشد  یا مصاحبه گر که می تواند مصاحبه شوندهاثرمصاحبه به این شکل است : پدید آورنده 

آورنده اثر اول نباید در ایجاد اثر دوم مشارکت داشته باشد . با لحاظ برخی شرایط که ذکر شاد مای تاوان ماوقعیتی را در نظار 

ه شونده پدید آورنده اثر محسو  گردد آن هم زمانی که طی قرارداد شر  شود یا آن که مصاحبه گر باا گرفت که فقط مصاحب

گر در مصاحبه انجام شده شایوه منحصار باه  قرارداد استخدامی ، در خدمت مصاحبه شونده قرار گیرد . در این که آیا مصاحبه

 بحث است . جای  به وی و تعلق حقو  فرد با بیان جدید از خود نشان دهد

مقررات ایران در زمینه اثر مرکب سکوت اختیار نموده است . اثر زمانی جمعی نامیده می شود که به ابتکار یک شخص حقیقی 

یا حقوقی و تحت مدیریت و نام وی آفریده و منتشر شده باشد اثار ماورد نظار در مجماوع ناشای از مشاارکت شخصای پدیاد 
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ن است بدون این که اختصاص حق جداگانه برای هر یک از آن ها نسابت باه مجماوع اثار آورندگان متعدد در تالیف ، تدوین آ

( . اثر جمعی در مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی قرارداد که اثر به نامش انتشاار یافتاه اسات . 113-2) ماده  13ممکن باشد . 

 مخالف وجود داشته باشد . توافق  مگر آن که 

، اگر مصاحبه انجام شده به ابتکار و تحت مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد و  اثر پدید آمده در نتیجه مصاحبه

به نام خود وی چاپ ، منتشر و توزیع شود و اثر حاصل ادغام و اجتماع آثار دیگر مانند فرهنگ لاات ، و . . . باشد در عین حاال 

هر کدام از پدید آورندگان در نظار گرفات . لزوماا نبایاد باین که نتوان حق مستقل نسبت به کل اثر برای  ودبه نحوی ایجاد ش

 پدید آورندگان هماهنگی جهت کار مشترک وجود داشته باشد و امر مدیریت به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است .

  اثر ناشی از سفارشمباحث تکمیلی  ج( 

 ( 12) ماده  20ن که رابطه استخدامی در کار باشد .اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر به وجود می آید بدون ای

حقو  مادی در انحصار سفارش دهنده قرار می گیرد مگر شر  خالف شاده باشاد کاه سافارش گیرناده از حقاو  ماادی اثار 

ر  است مگر با وجود ش و گاهی سفارش گیرنده  برخوردار شود . در ارتبا  با حق معنوی اثر نیز حق در انحصار سفارش دهنده

 .خالف 

 موضوع مصاحبه

نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آن را برای اثر دیگری 

( عنوان یاک اثار فکاری در صاورتی کاه بیاانگر  17. )ماده  14از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبه کند به کار برد 

 (  112-4) ماده  13صیت اصلی آن باشد همانند خود اثر مورد حمایت قرار خواهد گرفت . خصو

موضوع مصاحبه اگر عام باشد می تواند در موارد متعدد استفاده شود مگر خاص و یا با ذکر ناام عناوان شاود . در ایان ارتباا  

دن موضوع یاا اگار هادف از اساتفاده ، اختصاصای استفاده از عناوین مصاحبه های متعدد توسط مصاحبه گر در صورت عام بو

 کردن اثر از همان نوع به نحوی که باعث ایجاد اشتباه شود نباشد مجاز به نظر می رسد .

 ذکر نام پدید آورنده اثر

 :اثر مستعار 

ارت است از اثری کاه ( اثر بی نام عب 14. ) ماده 20اثری که بر روی نسخه های آن ، نام غیر واقعی پدید آورنده درج شده باشد 

 نتوان با کوشش متعارف پدید آورنده و در مورد اثر مشترک ، هیچ کدام از پدید آورندگان آن را شناسایی نمود . 

پدید آورنده تا زمانی که هویت مدنی خود را اعالم نکرده یا سمت خود را توجیه ننموده است حقو  خود را به وسایله موسساه 

 ( 113-6) ماده  13عمال خواهد کرد . چاپ یا ناشر اولیه اثر ا
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در مورد ثبت اثر و نام اشااراتی نماوده . در قاانون حمایات از حقاو  مولفاان  20در ارتبا  با نام پدید آورنده و ماده  17ماده 

ست . مای مصنفان و هنرمندان ، مقررات حقو  ایران در مورد حق مولف در آثار گمنام و یا با نام مستعار سکوت اختیار نموده ا

مصاحبه شونده و مصاحبه گر معموال ذکر می شود مگر مصاحبه ای عمومی باشاد کاه عادم ذکار ناام مصااحبه  نام توان گفت

 یااشونده خللی وارد نسازد . با این حال شاید بتوان چنین فرضی را در شرایطی در نظر گرفت که مصاحبه در چارچو  قرارداد ،

کر نام مصاحبه گر ضروری نباشد . استفاده از نام مستعار هم به نظار مای رساد خللای باه قرارداد سفارش ایجاد شده باشد و ذ

 برخورداری از حق مادی و معنوی وارد نسازد . 

( ) ماده 12پدید آورنده از حق شناسایی به عنوان پدید آورنده برخوردار است وی می تواند در خصوص این که اثر گیری کند . )

13  ) 

 تحریف مصاحبه

( در  19) مااده  14گونه تحریف یا تاییر در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است .  هر

 در ارتبا  با تحریف اثر آمده است :  14قانون مالکیت فکری آلمان ماده 

فتادن منافع شخصی یا معنوی مشروع او پدید آورنده محق است با هر گونه تحریف یا دستکاری در اثر خود که موجب به خطر ا

 نسبت به اثر شود مقابله کند . 

به نظر می رسد تحریف مصاحبه حتی اگر در شرایطی پدید آورنده را مصاحبه گر بادانیم باه لحااظ تعلاق حقاو  معناوی باه 

تاکید به این نکته که مصاحبه ، مصاحبه شونده ، وی اخالقا و به هم موجب قانون اجازه تحریف مصاحبه انجام شده را ندارد . با 

 ارائه گزارش نیست . تنها

 نتیجه 

پدید آورنده مصاحبه انجاام شاده شارایط حمایات قاانون ورعایت اخال  در امر مصاحبه ضروری است حتی در انتخا  موضوع 

نوی مولف به مصااحبه با ایجاد موقعیت های مختلف ، متفاوت به نظر می رسد . تعلق حقو  مع ،گذار در آن رعایت شده باشد 

شونده در شرایطی که منظور از مصاحبه ، بررسی عمومی موضوعی بین افراد جامعه نباشد ، منطقی است در مورد مصاحبه گار 

نیز جز در مواردی خاص یا در زمان و در نظرگیری شر  عدم تحقق حق معنوی ، به وی نیز حق معنوی تعلق خواهد گرفات . 

ا شر  ، یا موقعیت ممکن است به هر یک از مصاحبه شونده ، مصاحبه گر ، سازمان هاای خصوصای حق مادی طبق قرارداد ، ی

یا دولتی ، یا مصاحبه گروه مصاحبه شونده تعلق گیرد بررسی این امر مستلزم درک وضعیت زماان مصااحبه از لحااظ حقاوقی 

 است . 

نوع مصااحبه بسته به بل حمایت از سوی قانون گذار باشد . تمام این مباحث بر این نکته استوار است که مصاحبه انجام شده قا

قابل حمایت به عنوان اثر است و پدید آورنده این مسئله در این ماورد ،  ،مصاحبه هم اگر ابتکاری و با بیانی جدید باشد  روش،
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ه با بحثی جداگانه خواهد مقوله ای مستقل از مصاحبه انجام شده بین مصاحبه گر و مصاحبه شوند این مورد،مصاحبه گر است .

 بود .

 منابع فارسی 

، تهران ، نشر میزان ، به نقل از پارسا پور ، محماد بااقر ، گزیاده ای از  1امامی ، اسداهلل ، حقو  مالکیت معنوی ، ج  -1

 (1389حقو  اموال ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ها . س )

، باه نقال از رحماانی ، محماد صادیق ، حقاو   1366کتابفروشی اسالمیه ، تهاران امامی ، حسین ، حقو  مدنی ،  -2

 ، مجد 1389مالکیت فکری سازمان های پخش صدا و تصویر ، 

 ، تهران ، نشر میزان  1376صفایی ،حسین ، دوره مقدماتی حقو  مدنی ،  -3

 زرکالم ، ستار ، حقو  مالکیت ادبی و هنری ، تهران ، سمت ، چ دوم  -4

 ا ، محمود ، مبانی مالکیت فکری ، تهران ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ، چ دومحکمت نی -5

 ، گنج دانش ، چ اول 1378، تهران ،  3جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسو  در ترمینولوژی حقو  ، ج  -6

 چ اول کاتوزیان ، ناصر ، حقو  مدنی اموال و مالکیت تهران ، موسسه نشر یلدا ،  -7

 ،  22حقو  معنوی پدید آورنده اثر ، مجله حقو  و علوم سیاسی ، شماره  1360آذری ، کیوان ،  -8

 امامی ، اسداهلل ، حقو  مالکیت معنوی ، ج اول ، تهران ، انتشارات میزان ، چ اول  -9

 1348قانون حمایت از حقو  مولفان ، مصنفان ، هنرمندان سال  -10

  1363رمینولوژی حقو  ، تهران ، گنج دانش ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ت -11

 قانون حمایت حق مولف  -12

 ، تهران ، نشر میزان ،  3میر حسینی ، حسن ، مقدمه ای بر حقو  مالکیت معنوی ، ج  -13

آموزگار ، مریم السادات ، آثار حقوقی ، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حاق مولاف پایاان ناماه  -14

 ( 1382-1383کده حقو  دانشگاه تهران ) دوره دکترا ، دانش

 پیش نویس جامع حمایت از حقو  مالکیت ادبی و هنری و حقو  مرتبط  -15

  1379قانون حمایت از حقو  پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای  -16

 قانونمدنی -17
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