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 انتشار قرارداداز ناشي ويژه تعهدات حقوقي-فقهي بررسي

∗سعيد محسني

و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد  استاديار گروه حقوق دانشكده علوم اداري

 سيد محمد مهدي قبولي درافشان
و اقتصادگروه حقوقاستاديار  دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم اداري

)10/2/1391: تاريخ تصويب- 2/8/1390: تاريخ دريافت(

:چكيده
هاي مشخص براي قراردادهاي بيني قالب پيشضمن،اي حقوقي همچون فرانسهه در برخي نظام

و هنري،هبهر از قواعد مربوط برداري از حقوق ادبي در. استدهشنهادينهآنو تعهدات ناشي

و نظامدر. داردويژهي اهميتقرارداد انتشار،اين ميان حقوقي ايران برغم شناسايي حقوق ادبي

به ويژه در خصوص قراردادهاي پيشي قواعد،هنري و ادبيات حقوقي خورد چشم نمي گفته

و،همين جهتبه. مربوط از غناي كافي برخوردار نيست  اين سؤال مطرح است كه آيا حقوق

و هنري، حقوقي فرانسه متناسب با طبيعت حقوق كه در نظامويژه تعهدات شده، بيني پيشادبي

موجب دستاوردهاي حاصل از اينبه. حقوقي ايران نيز مورد پذيرش قرارگيرد تواند در نظام مي
و تعهداتبه نظر مي رسد در حقوق ايران، برخي تحقيق،  وياز حقوق كه براي پديدآورنده

دي حقوق فرانسه پذيرفتهدرناشر  و برخي گر بر فرض ورود در شده، بر اساس قواعد عمومي

.قلمرو تراضي مورد پذيرش است

:واژگان كليدي
و هنري .، ناشرحقوق مادي، پديدآورنده، قرارداد انتشار، آثار ادبي
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 مقدمه
و هنري مالكيتدر عرصه la(هاي ادبي propriété littéraire et artistique(مسأله واگذاري؛ 

و قراردادهاي مرتبط با آن امروزه از تمام يا قسمتي از حقوق مادي متعلق به پديدآورنده

به انتقال حقوق مزبور داراي ظرافتياهميت به. هايي است ويژه برخوردار بوده، قواعد مربوط

هاي مشخص براي بيني قالب پيشضمن هاي حقوقي، همين جهت در برخي از نظام

از قواعد مربوط،قراردادهاي مزبور ترين از مهميكي. ده استشينه نهادآنو تعهدات ناشي

Le(اين قراردادها قرارداد انتشار contrat d'édition(كه قانون مالكيت فكري فرانسه مصوب است

آن L132-17تا L132-1مواد در بعدي، با اصالحات1992 ده،كربيني پيشقواعد معينيبراي

به آن پرداخته حقوقدانان فرانسوي نيز به  قانون مزبور، L132-1 موجب مادههب.اند طور مبسوط

به،قرارداد انتشار«  فكري يا جانشينان وي تحتيموجب آن پديدآورنده اثر قراردادي است كه

بهبه(هاي اثر، حق ساختن شماري از نمونه1شرايطي مشخص به) غيريلهوسب طور مستقيم يا را

به ناشر  و توزيع اثر را تضمينميشخصي موسوم و او نشر .»كندميدهد

هربديهي است و تعهداتي دارند در قرارداد انتشار نيز . يك از طرفين قرارداد، حقوق

. است طرفين بوسيله قاعده الزم اإلجرا در هر قراردادي پايبندي به مفاد قرارداد نخستين

كه در چارچوب قانون،بنابراين  هريك از طرفين قرارداد ملزم به رعايت تمام شرايطي هستند

 قانون L132-11به همين جهت ماده. صورت صريح يا ضمني وارد قلمرو تراضي شده استبه

به عالوه. مي كندبيني شده در قرارداد تأكيد مالكيت فكري فرانسه بر لزوم رعايت شرايط پيش

 نيز در ماده استهاي مرسوم در حرفه مورد نظر كه بيانگر اراده ضمني طرفين رعايت رويه

و ماده به اقتضائات خاص. الزم دانسته شده استL132-12مزبور كه با توجه  ضمن اين

و حقوق ويژه نيز براي هريك از طرفين قرارداد مالكيت و هنري، برخي تعهدات هاي ادبي

.بيني شده است انتشار در قانون مالكيت فكري اين كشور، پيش

و پذير در نظام حقوقي ايران به و هنري ش انتقال ارادي حقوق رغم شناسايي حقوق ادبي

به چشم نمي ويژهي، قواعد2مادي پديدآورنده و خورد در خصوص قراردادهاي پيش گفته

واقع هرچند با توجه به عموماتيدر. ادبيات حقوقي مربوط از غناي كافي برخوردار نيست

 
در.1 برداي تعيين قلمرو بهره،انهصورت جداگبه تعيين هريك از حقوق انتقاليL131-3ماده در اين راستا قانونگذار فرانسه

و شيوه بهره زمان بهره مدتاز اين حقوق از جهت  و نيز هدف  را به عنوان قاعده عمومي در برداري برداري، وسعت مكاني آن

و هنري، الزم دانسته است .همه قراردادهاي واگذاري حقوق ادبي

از.2 و هنرمندان مصوب انتقال ارادي حقوق مزبور بر اساس ماده پنج قانون حمايت و مصنفان ، ماده يك 1348 حقوق مؤلفان

و آثار صوتي مصوب و نشريات و تكثير كتب و ماده نه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان 1352 قانون ترجمه

.، مورد پذيرش قانونگذار ايران قرار گرفته است1379اي مصوب افزارهاي رايانه نرم
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ج1367كليني،(»المسلمون عند شروطهم«،»1أوفوا بالعقود«آيه شريفه همچون قواعدو)5:169،

، در قرارداد225و220، 219 مندرج در قانون مدني از جمله مواد عمومي حاكم بر قراردادها

و قانوني آن هستند و نتايج عرفي  ليكن؛انتشار نيز طرفين اصوالً تابع مفاد توافق خويش

دريمقررات درخصوص قرارداد انتشار ويژه و نظر گرفتن طبيعت خاص مالكيت با هاي ادبي

و تعهدات،به همين جهت. استبيني نشده پيشي، هنر كه آيا حقوق  اين سؤال مطرح است

و هنري، پيش كه در نظام حقوقي فرانسه متناسب با طبيعت حقوق ادبي بيني شده، ويژه

طبيعي است پرداختن به اين مسأله. تواند در نظام حقوقي ايران نيز مورد پذيرش قرار گيرد مي

ميضمن تبيين موضع نظام و حقوقي ايران در وضعيت كنوني، تواند نمايانگر نقاط قوت

و گامي در راه توسعه ادبيات حقوقي ايران در اين  .ه باشدعرصضعف

از ترين مهمتبيينو بررسيبه همين جهت، و تعهدات ناشي قرارداد انتشار با حقوق

ميرتحقيقاين موضوع حقوقي،-رويكردي فقهي ب. دهدا تشكيل ديهي است در اين البته

كه در اين خصوص مقررات ويژه دارند هاي حقوقي راستا ناگزير از بررسي نظام با. اي هستيم

به عنوان نظام حقوقي پيشگام در اين اين توصيف،  از دستاورهاي نظام حقوقي فرانسه

و دكتريني نظام. خصوص بهره خواهيم گرفت به مناسبت، از دستاوردهاي تقنيني همچنين

كه در بين نظامحقوق و هنريي مصر هاي حقوقي كشورهاي عربي، در عرصه حقوق ادبي

 تعهداتو ترين حقوق بنابراين به ترتيب از مهم.دكرپيشگام بوده نيز استفاده خواهيم 

.سخن خواهيم گفت) بند دوم(و ناشر) نخست بند(پديدآورنده

و تعهدات پديدآورنده-بند نخست از حقوق  برخي
به منتقلبديهي است اليه الزمه اجراي قرارداد اين است كه پديدآورنده نسخه اصلي اثر را

اليه اجتناب به عالوه وي متعهد است از انجام اقدامات منافي حقوق منتقل).الف(ندكتسليم 

مي تضمين حقوق منتقل،به تعبير ديگر.ندك به شمار در).ب(آيد اليه از تعهدات وي  در مقابل

برداري از اثر سخن گفته شده هاي حقوقي از مشاركت پديدآورنده در عوايد بهرهبرخي از نظام

مي).ج(است  هاي تكثير معين را براي قيمت فروش نسخهيتواند سقف همچنين پديدآورنده

مي).د(ندكشده، شرط و تكاليف مزبور .پردازيم در ادامه به بررسي حقوق

ي تعهد پديدآورنده به تسليم نسخه اصل-الف
و در موعد يكي از تعهدات مهم پديدآورنده در مقابل ناشر اين است كه به هزينه خود

البته مالكيت.ندكاي از اثر را در اختيار وي قرار دهد تا بتواند كار نشر را آغاز مقرر، نسخه

 
يك.1 .سوره مباركه مائده، آيه
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به پديدآورنده تعلق داشته، بنابراين وي مي را نسخه اصلي تواند پس از انتشار، نسخه مزبور

.كه برخالف آن توافق شده باشد مگر اين؛ندكترد مس

كه براي كرده قانون مالكيت فكري، پديدآورنده را ملزم L132-9در حقوق فرانسه در ماده

و توليد نسخه در اين امر بايد در موعد پيش. هاي اثر را فراهم آورد ناشر امكان تكثير بيني شده

در.ي معمول نشر اثر فراهم آيدكه امكان اجراانجام شود قرارداد به نحوي  به عنوان مثال

كه موضوع قرارداد انتشار كتاب است، پديدآورنده بهدباي مواردي به موقع، دستنوشته را

و اصالح شده در اختيار ناشر قرار دهد از. صورت خوانا در تأخير بيش اندازه پديدآورنده

كه مالكيتبه ذكرلبته الزما.دشوتحويل نسخه مزبور موجب حق فسخ براي ناشر مي  است

به حفظ آن بوده، ملزم) دستنوشته(نسخه اصلي و ناشر متعهد براي پديدآورنده محفوظ است

 ,Pollaud-Dulian(ندكاست پس از ختم عمليات نشر، نسخه مزبور را به پديدآورنده مسترد 

2005: 630-631, n˚ 1046; cf. Colombet, 1976: 264-265, nº 321; Lucas, 2001:459-463, n˚ 574-
رك()780 .)1385:171كلمبه،. همچنين

به تسليم نسخه اصلي يا نسخه اي مطابق با اصل، در حقوق مصر نيز تعهد پديدآورنده

و به و حق مطالبه خسارت پيش مطرح شده و عنوان ضمانت اجرا، براي ناشر، حق فسخ بيني

ت به علت حكم مزبور اين است. ده استشعهد نفي صراحت الزام پديدآورنده به اجراي عين

مي نافات داردمكه الزام مزبور با حقوق معنوي پديدآورنده  تواند از تصميم كه بر اساس آن

.)335-7:334ج، 1998سنهوري،(ندكانتشار اثرش عدول 

كه الزمه بهره ، استاليه از اثري منتقلربردا در حقوق ايران نيز تعهد به تسليم نسخه اصلي

چنانچه پديدآورنده از تسليم نسخه اصلي. به عنوان تعهدي قرارداي قابل استنباط است

ميكخودداري  به انجام تعهد تقاضا ند، البته ممكن است.دكرتوان از مرجع صالح، الزام او را

به انجام تعهد مزبور با حق معنوي وي مبني بر  كه آيا الزام پديدآورنده اين سؤال مطرح شود

 از انتشار منافي نيست؟ در پاسخ بايد گفت حق معنوي مزبور در حقوق ايران محل عدول

ن به آن تصريح و متون قانوني نسبت و تأمل است همين.، در اين باره ساكت استكردهترديد

كه  رك1375:142؛ آيتي،1386:86صفايي،(برخي از حقوقدانانمسأله موجب شده :1386محمدي،.؛ نيز

ت.)245 و قدرت الزام با به رسميت وجه به اصل لزوم آور قرارداد، اين حق را در حقوق ايران

به تفصيل شده، حق استرداد را در فرضي)1387:125زركالم،(ليكن برخي. نشناسند نفي، قائل

ولي در ساير موارد معتقدند كه بايد. كه اثر هنري در قالب شئي مادي تبلور يافته استاند كرده

يابه پديدآ كه منافع مشروع وي مورد تهديد قرار گرفته ورنده اختيار داده شود تا در مواردي

و اخالقي او دچار تغيير شده، از حق عدول يا اصالح اثر  اعتقادات فلسفي، هنري، فكري

.برداري برخوردار شود موضوع قراردادهاي بهره
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به هر حق عنوان پيشنهاد اصالحي جهت پيش چند نظر اخير مزبور با شرايط محدود، بيني

مي در سيستم حقوقي ايران، مناسب به به اصل لزوم؛رسد نظر  ليكن در شرايط موجود، با توجه

به مگر اين؛ قانون مدني، پذيرش آن دشوار است219و حكم ماده از(اي گونه كه حق مزبور اعم

حق مزبور طبيعي است در اين صورت، وجود.دشووارد عرصه قرارداد) صريح يا ضمني

به قرارداد نشر موجب همچنين چنانچه.منتسب به اراده طرفين قرارداد خواهد بود  پايبندي

و حرج پديدآورنده كه گزيري از آن جز از راه فسخ قرارداد وجود شودضرر معتنابه به نحوي

ب نداشته باشد، به نظر مي و حرج، و قاعده نفي عسر به قاعده الضرر ه نفي رسد بتوان با استناد

و حرجي لزوم قرارداد اقدام در. كردحكم ضرري كه در مواردي ممكن است  توضيح اين

وها انديشه دهد يا پس از تدوين اثر مزبور،رخ اساسي هنري، اشتباهاتو ادبيياثر تدوين

در اين صورت ممكن است الزام. شود عميق هاي دگرگوني دچار پديدآورنده عقايد

به تسليم به كيفيت مزبور موجب مخدوش پديدآورنده به تبع آن، انتشار اثر و  نسخه مزبور

يا مذهبي،حيثيتشدن و حرجشودوي هنري علمي  شديد را براي وي به دنباليو ضرر

مي زيرا همان. داشته باشد  پديدآورنده شخصيت تبلورو كرد هنريو ادبي آثار دانيم، گونه كه

ت.شودميمحسوب آن به اين وضيحات، چنانچه تنها راه رفع ضرر فسخ قرارداد باشد، با توجه

و. توان حكم ضرري يا حرجي لزوم را منتفي دانست مي و نفي عسر زيرا ادله قاعده الضرر

ج1419انصاري،(حرج بر ساير احكام حكومت دارد ؛ 264و 256و 1:235ج، 1419، بجنورديموسوي؛ 2:462،

مص263-1414:265حسيني سيستاني، و نفي حرج را از 1417:296طفوي،؛ ؛ براي مالحظه نظري كه وجه تقدم ادله الضرر

و نه حكومت مي رك باب تخصيص ج1411 مكارم شيرازي،.داند، البته طبيعي است در اين راه،.)1:186-185،

به عهده. رعايت اقتضائات قواعد مزبور ضروري است پرواضح است اثبات ضرر يا حرج

و در اين راه بايد با تفسير مضيق، راه سوءاستفاده را مسدود) ورندهپديدآ(مدعي آن . كرداست

در اين راستا، توجه به ضرر وارد بر ناشر نيز. ويژه اين كه اصل بر لزوم قرارداد است به

 پديدآورنده موجب زيان بوسيلهتوضيح اين كه ممكن است اعمال حق فسخ. ضروري است

 است بدواً با اين ايراد مواجه شويم كه در صورت تعارض در اين خصوص ممكن. شودناشر

از. شود ضرر پديدآورنده با ضرر ناشر، اعمال قاعده الضرر منتفي مي در پاسخ بايد گفت،

كه برخي از فقيهان امامي ج1419انصاري،(سويي اگر آنگونه اند، قاعده نفي احتمال داده)2:467،

و هنري پديدآورنده1يمحرج را بر قاعده نفي ضرر حاكم بدان ، هتك حيثيت مذهبي يا علمي

و حرج تلقي شود و.ممكن است عسر  در حالي كه معموالً ناشر از فسخ قرارداد دچار عسر

مي حرج نمي و حداكثر وضعيت ضرر بر او عارض در نتيجه اصالً تعارضي در بين. شود شود

بج(گونه كه برخي فقيهان البته همان. نخواهد بود ج1419نوردي، موسوي صص1، كارم شيرازي،م؛ 241-242،

 
ج1419موسوي بجنوردي،( البته اين احتمال توسط برخي ديگر از فقيهان.1 .مورد پذيرش قرار نگرفته است) 1:241-242،



 1391 تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق 256

ج1411 و حرج بر ادله قاعده نفي ضرر بيان داشته)1:199-200، اند، حكومت ادله قاعده نفي عسر

و دليل از سوي ديگر، در صورت مسأله. براي آن ارائه نشده است قانع كنندهيمحل تأمل است

و حيثيت عرضي كه ضرر ي پديدآورنده از طريقي جز فسخ قرارداد، پيش گفته، فرض اين است

كه نوعاً ضرر مالي است، از طريق پرداخت خسارت. قابل رفع نيست در حالي كه ضرر ناشر

به پديدآورنده حق اصالح يا استردادبه همين جهت در تمام نظام1.قابل جبران است هايي كه

به طرف اعطا كرده به پرداخت غرامت ضمن اين. اند كردهقرارداد اعالم اند، اعمال آن را منوط

به انتشار آن اثر، طرف قرارداد سابق بر ديگران ترجيح  كه در صورت تصميم بعدي پديدآورنده

.و اولويت دارد

و راه حل استناد به قاعده الضرر) بيني حق فسخ در قرارداد پيش(عالوه بر راهكار قراردادي

و حرج، چنانچه  كردهدي حق فسخ يا عدول از قرارداد را مقرر قانونگذار در موارو نفي عسر

به همين ترتيب چنانچه قرارداد فيمابين. كندتواند بر اساس آن اقدام باشد، پديدآورنده مي

و ناشر در زمره عقود اذني باشد، همان :1414روحاني،(گونه كه برخي از فقيهان معاصر پديدآورنده

ا نيز بيان فرموده.)226  در اين صورتالبته.ز اذن براي پديدآورنده وجود دارداند، امكان رجوع

مينيز تواند بر مبناي قاعده غرور چنانچه از اين رهگذر خسارتي متوجه ناشر شده باشد، وي

.ندكهاي خود را مطالبه، خسارتكردهبه پديدآورنده رجوع 

 اليه تعهد پديدآورنده به تضمين حقوق منتقل-ب
كه. اليه نوعي تعهد قراردادي است تضمين حقوق منتقلدر حقوق فرانسه تعهد به اين تعهد

و مواد16263و16032در قانون مدني فرانسه در مواد   به 1725 به بعد درخصوص عقد بيع

 قانون مالكيت فكري نيز درL132-8بيني شده، در ماده بعد درخصوص عقد اجاره پيش

هن خصوص انتقال حق بهره و به موجب بند. ري مورد تأكيد قرار گرفته استبرداي از آثار ادبي

پديدآورنده مكلف است جز در صورت« قانون مالكيت فكري فرانسه، L132-8نخست ماده 

به ناشر را تضمين  و انحصاري حق انتقال يافته بند».كندشرط مخالف، اجراي بدون دغدغه

به«: دارد دوم ماده مزبور مقرر مي و پديدآورنده مكلف به احترام به ناشر است  حق انتقال يافته

به حق مزبور، دفاع بايد در برابر تمام آسيب .»كندهاي وارد

اي است كه به موجب آن، قاعده الضرر عالوه بر نفي البته بايد توجه داشت كه پذيرش اين حكم فرع بر پذيرش عقيده.1

.كند حكم ضرري، اثبات حكم هم مي
2- Article 1603 "Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose 
qu'il vend." 
3- Article 1626 "Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le 
vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou 
partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la 
vente." 
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كه مشكالت حقوقي اليه، همان تعهد پديدآورنده مبني بر تضمين حقوق منتقل  گونه

)(Troubles de droit مي به مشكالت؛گيرد مانند حقوق ادعايي اشخاص ثالث را در بر  ناظر

به. هاي عملي اشخاص ثالث نيز هست مانند مزاحمت Troubles de fait)(مادي البته تعهد

مي تضمين شامل مزاحمت  :Pollaud-Dulian, 2005(، نخواهد بودشود هاي عملي كه بعداً عارض

632, n˚ 1049-1050; cf. Colombet, 1976, p. 265, nº 322 ()رك ها مزاحمت)1385:172كلمبه،.همچنين

آنو مشكالت حقو به كه پديدآورنده بايد نسبت به. ها پاسخگو باشد، بسيار متنوع است قي

عنوان نمونه مشكالت ناشي از اقامه دعوي عليه پديدآورنده با ادعاي تقلب، نقض حريم

و به به طور كلي خصوصي دليل تر نقض حقوق شخصيت يا دعاوي ناشي از ورود خسارت

˚Lucas, 2001:459, n( شودمينادرستي اطالعات مندرج در اثر را شامل 573(.

كه از ظاهر ماده همان به حق بهره برميL132-8گونه در آيد، ناشر نسبت برداي از اثر

 بدين معني كه پديدآورنده بايد تماميت حقي؛محدوده انتقال يافته، داراي حق انحصاري است

به ناشر انتقال يافته، تضمين كه آ مگر اين؛كندرا به.ن توافق شده باشدكه برخالف با توجه

كه حق بهره و در شرايطي از اين تعهد، پديدآورنده حق ندارد در محدوده زماني، مكاني برداي

به ناشر واگذار  به اقدام معارض از جمله انعقاد قرارداد مجدد انتشار كردهاثر مزبور را  مبادرت،

مي. كند حد البته بديهي است پديدآورنده هاي برداي ود واگذار شده، از اثر بهرهتواند در وراي

ب ˚Pollaud-Dulian, 2005: 633, n(كندديگر 1051(.

، 1998سنهوري،(برخي از حقوقدانان مصري. همين مطالب را در حقوق مصر نيز بايد پذيرفت

به مس)336-7:338ج ويئدر اين خصوص در مقام بيان تعهدات پديدآورنده، و تعهد وليت

ب به تعرض بر اساس اين تعهد،به اعتقاد ايشان،. اند كردهه حقوق ناشر تصريح نسبت

كه انتقال داده، خودداري   پديدآورنده،بنابراين. كندپديدآورنده بايد از اقدامات معارض با حقي

به انتشار اثر بوسيلهحق ندارد بدون رعايت حقوق ناشر، شخصاً يا چاپ. كند ديگري اقدام

نامه يا چاپ آن در دو يا چند شماره معدود از آن نيز در حكم انتشار كل اثر در مجله يا روز

بايد توجه داشت پديدآورنده درخصوص ادعاهاي ديگران از قبيل ادعاي. بوده، ممنوع است

و نقض اسرار ديگري نيز متعهد بوده، بايد پاسخگو باشد در حقوق مصر، عدم. سرقت ادبي

. ادي مبني بر جبران خسارت دانسته شده استوليت قراردئرعايت اين تكليف موجب مس

مي ضمن اين و نيز جمع كه ناشر آوري نسخ تواند نسبت به جلوگيري از انتشار غيرقانوني مزبور

.عمل آورد ناشي از آن، اقدام مقتضي به

و در  ليكن؛ ويژه در اين خصوص وجود ندارديحقوق ايران نيز هرچند مقرراتفقه اماميه

و امثال آن درباره ضمان درك،يمورد، از مقرراتتوان برحسب مي كه در بحث بيع، اجاره  ويژه

و امثال آن مقرر گرديده، بهره به مزاحمت اشخاص ثالث ضمان عيوب، مسؤوليت مربوط
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ودهش در بحث بيع مطرح1 قانون مدني391عنوان نمونه، ضمان درك كه در مادهبه. گرفت

و قابل تطبيق بر قرارداد انتشار نيزده قاع؛برگرفته از فقه اماميه است . استاي عمومي است

به ادعاي پديدآورنده بودن، حق بهره به) حق نشر(برداي از اثري بنابراين چنانچه شخصي را

و درصورت عدم كندمنتقل) ناشر(ديگري ، قرارداد مزبور از نفوذ حقوقي برخوردار نيست

باطل بوده، پديدآورنده ادعايي مسؤول استرداد وجه پديدآورنده واقعي، قرارداد بوسيلهتنفيذ

 قانون مدني، در فرض مزبور چنانچه ناشر جاهل بر 263 حسب مستنبط از ماده.دريافتي است

به جبران استرداد وجه دريافتي عالوه بر پديدآورنده ادعاييبودن قرارداد باشد، فضولي ، ملزم

به. خسارات ناشر نيز هست و قاعده غرور داردويژه احكام مزبور .رك(ريشه در قاعده ضمان يد

.)1:251ج، 1382باغ، حائري شاه

اگر شخص ثالثي بدون« قانون مدني در بحث اجاره به ترتيب،489و 488به موجب مواد

كه قبل از قبض شودادعاي حقي در عين مستاجره يا منافع آن، مزاحم مستأجر  ، در صورتي

نباشد، مستأجر حق فسخ دارد ميكردو اگر فسخ و مطالبه، تواند براي رفع مزاحمت

و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند

به مزاحم رجوع كندو فقط مي مي«و.»تواند كه مزاحمت نمايد، مدعي حق نسبت اگر شخصي

ند عين مزبور را از يد مستأجر انتزاع نمايد، توا به عين مستأجره يا منافع آن باشد، مزاحم نمي

و مستأجر هر دو كه».مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك از فقه برگرفته مبناي احكام مزبور

ج1409محقق حلي،(اماميه است جتابي؛ عالمه حلي، 2:421، ج1414؛ شهيد ثاني، 2:323، ؛ محقق أردبيلي، 219- 5:218،

ج1412 ج1394،؛ نجفي10:60، ج1423؛ محقق سبزواري، 27:310-309، ج1404؛ حكيم، 1:658-657، ،12:57-56(.
2

كه مزاحمت ثالث قبل از قبض، تعذر از تسليم محسوب شده، براي جلوگيري از اين است

و استرداد عوض را به رسميت شناخته است ضرر منتقل . اليه، قانونگذار براي وي حق فسخ

ب همچنين وي مي بهه جاي فسخ قرارداد، براي مطالبه اجرتتواند المثل بر مبناي قاعده اتالف،

به. كندثالث مزاحم مراجعه  طبيعي است چنانچه مزاحمت ثالث پس از قبض رخ دهد، با توجه

به مزاحم ثالث را خواهد دهنده، منتقل انتقالبوسيلهانجام تعهد اقباض  اليه، صرفاً حق مراجعه

ميهمين. داشت و در مورد قرارداد انتشارتواند مباني و جهت تنظيم روابط ميان پديدآورنده

را. نيز مورد استفاده قرار گيردناشر و ناشر قالب عقد اجاره  بديهي است، چنانچه پديدآورنده

 عيناً بر روابط قراردادي قانون مدني489و488نند، موادكبراي انعقاد قرارداد انتشار انتخاب

دردر-391ماده«.1 و صورت جهل صورت مستحق للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد

.»ري بوجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيدمشت

:1409اصفهاني،(البته حكم مزبور درخصوص مزاحمت قبل از قبض، اجماعي نبوده، نظرات ديگري توسط برخي از فقيهان.2

ج1420؛ طباطبائي يزدي، 263-261 ج1365؛ خوئي،5:50-48، ج1414؛ روحاني،1:190-189، مطرح شده) 19:118-117،

.است
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در غير اين صورت نيز مالك آن بسته به مورد قابل استفاده خواهد. اهد بودايشان حاكم خو

.بود

 قانون219آور قراردادها كه در مادهو نيروي الزام1ها، اصل لزوم وفاي به عهد عالوه بر اين

بر اساس اصل. تواند در موضوع مورد بررسي مورد استناد قرار گيرد مدني مقرر شده، نيز مي

و نميمزبور، پديد به مفاد قرارداد ملتزم بوده تواند اقدامات منافي با تعهدات آورنده بايد

مس. قراردادي خود انجام دهد وليت پديدآورنده را به دنبالئطبيعي است نقض اين تعهد،

بديهي است در حقوق ايران نيز چنانچه قرارداد، صرفاً ناظر به انتشار از طريقه.خواهد داشت

ي ميخاص يا در مكان تواند با رعايت حقوق ناشر، از طرقا زمان خاص باشد، پديدآورنده

و زمان ديگر يا در مكان .كندهاي ديگر اقدام به انتشار ها

 برداري از اثر مشاركت پديدآورنده در عوايد بهره-ج
ماده. ويژه وضع شده استيدر نظام حقوقي فرانسه، براي تعيين ميزان عوض، مقررات

L131-4ن مالكيت فكري اين كشور اصل لزوم مشاركت پديدآورندگان در عوايد قانو

بر اساس اين ماده، انتقال حقوق مادي اثر بايد. استكردهبيني برداري از اثر خود را پيش بهره

. برداري باشد متضمن شرط مشاركت نسبي پديدآورنده در عوايد حاصل از فروش يا بهره

كه پديدآورنده، كردراه حل درصدد مرتفع قانونگذار فرانسه با اتخاذ اين ن اين خطر بوده

و مقطوع به ديگري منتقل حقوق بهره به اثر را با مبلغي ناچيز و در كندبرداي خود راجع

˚Pollaud-Dulian, 2005: 595, n(هاي مالي ناشي از اثرش سهيم نباشد موفقيت  همچنين در2.)978

و منصفانه بودن آن گفت ˚Lucas, 2001:424, n(ه شدهتوجيه اين روش  كه)1385:164كلمبه،؛518

كه،با اين حال. شود پديدآورنده در موفقيت يا عدم موفقيت اثرش سهيم مي  بايد توجه داشت

جا. براي اصل مزبور نقاط ضعف نيز بيان شده است كه براي مشاركت مزبور از سويي، از آن

بيني كمي از مشاركت را براي پديدآورنده پيشتوان درصد حداقلي مقرر نشده، در نتيجه مي

و3 كه جز در مورد سوءاستفاده آشكاركرد ، توافق مزبور تأمين كننده شرايط قانوني است

آن دادگاه نمي به. شودتواند متعرض جاي از سوي ديگر، در موارد فراوان تعيين مبلغ مقطوع
 

.)1/مائده(يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود.1

بيني حق تعقيب براي از اين ميان پيش. انديشيده است قانونگذار فرانسه در مقام حمايت از پديدآورنده تدابير ديگري نيز.2

نح پديدآورندگان آثار هنري قابل ذكر است كه با تدبير وه تعيين ميزان عوض در قراردادهاي انديشيده شده درخصوص

.برداي از اثر قابل مقايسه است بهره

ازبه)Desbois, 1966, nº 561:610( برخي از حقوقدانان فرانسوي.3 صراحت، موردي را كه درصد بسيار ناچيزي

ته بلكه به مثابه مبلغ گردد، تقلب نسبت به قانون دانسته، آن را مصداق مشاركت ندانس مشاركت براي پديدآورنده تعيين مي

ركحل براي مالحظه راه. اند مقطوع تلقي كرده  ,Pollaud-Dulian.(هاي ديگر درخصوص ناچيز بودن درصد مشاركت،
2005:598, n˚ .)164-1385:166كلمبه،؛986
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آن نمي به. شودتواند متعرض جاي از سوي ديگر، در موارد فراوان تعيين مبلغ مقطوع

به تخصيص اكثر انجاميدهكه فراو1دهش قانونگذار فرانسه تجويز بوسيلهمشاركت،  اني استثناها

مي/عالوه، در صورتي كه مبلغ عوضبه. است تواند حق تأليف مقطوع باشد، پديدآورنده

ب به توضيح اين. كنددرصورت وجود شرايط، درخواست تجديدنظر در قيمت واسطهكه چنانچه

د غبن يا عدم پيش وازدهم مبلغ مورد بيني صحيح عوايد حاصل از اثر، خساراتي بيش از هفت

 حكم اين ماده2.تواند اصالح مبلغ را درخواست نمايد توافق، به پديدآورنده وارد آيد، وي مي

به فرضي است كه بهناظر كه در فرضي.صورت مقطوع تعيين شده باشد مبلغ قرارداد  حال آن

.)164-1385:166كلمبه،(صورت مشاركتي تعيين شده، استفاده از حق مزبور منتفي استكه مبلغ به

مي ميالدي2002 مصوب مصر قانون مالكيت فكري150موجب ماده به تواند، پديدآورنده

برداري اثر، تقاضاي عوضي عادالنه بر اساس در ازاي انتقال تمام يا برخي از حقوق بهره

و يا تركيبي از آن دو بنمايد3مشاركت نسبي م151البته ماده. يا مبلغي مقطوع ر مقرروزب قانون

دارد كه چنانچه موافقت مزبور موجب اجحاف به حقوق پديدآورنده باشد يا در آينده در اثر مي

و احوالي كه پس از قرارداد پيش مي مي اوضاع از آيد، چنين وضعيتي رخ دهد، وي تواند

-389،:8ج، 1998سنهوري،(اعتقاد برخي اساتيد حقوق مصربه. نمايدتعديل قرارداد را تقاضادادگاه 

چون اصل اين. كرد چنين حكمي خالف اصل بوده، بايد به موارد منصوص قانوني بسنده؛)388

كه عوض قرارداد جز با قرارداد جديد قابل تعديل نيست .است

،مقررات ويژهبه دليل فقدان در حقوق ايران درخصوص چگونگي تعيين ميزان عوض،

در. موضوع مشمول قواعد عمومي است طرفين مشاركت نسبي در عوايد صورتي كه بنابراين

را منتقلبوسيلهبرداري از اثر حاصل از بهره  كرده در ضمن قرارداد درج شرطبه صورت اليه

و باشند، به نظر مي به اصل صحت شرط، نافذ است از پديدآورندهرسد شرط مزبور با توجه

ح. برخوردار خواهد بود مزبورحق بديهي. قرارداد استق طبيعي است در اين فرض منشأ

و ناشر، شناخته شده باشد،  است چنانچه امر مزبور در عرف حاكم بر روابط ميان پديدآورنده

اما در صورتي. قانون مدني، متعارف بودن آن به منزله ذكر در عقد است225به موجب ماده 

ن به نحوي وارد در قلمرو تراضي داشودكه حق مزبور .شت، پذيرش آن محملي نخواهد

 شش مورد استثنا متضمنL131-4ماده. بيني شده است استثناهاي مزبور در مواد مختلف قانون مالكيت فكري فرانسه پيش.1

رك. نيز در نه بند، استثناهاي متعددي را مطرح نموده استL132-6ماده. است  ,Desbois.(براي مالحظه تفصيل استثناها،
1966, nº 566 s: 615 s.; Pollaud-Dulian, 2005: 599-600, n˚ 987-991; Lucas, 2001: 430 s., n˚

530 s.(.

.ده استشن مالكيت فكري فرانسه مقرر قانو L132-5اين حكم در ماده.2

و يا به نسبت قيمت نسخه.3 هايي كه فروخته مشاركت نسبي ممكن است بر اساس نسبتي از قيمت شمارگان اثر انتشار يافته

ج1998سنهوري،.رك.(شود، صورت پذيرد مي ،7:333(.
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 بايد گفت، جز با توافق طرفين يا تصريح در حقوق ايرانخصوص تعديل قرارداد نيز در

كه هريك از طرفين با با وجود اين،.1نصوص قانوني، امكان تعديل وجود ندارد  درصورتي

و احوال زمان قرارداد، دچار غبن فاحش به؛ده باشندشتوجه به اوضاع 416 ماده با توجه

حق. فسخ قرارداد را خواهند داشتحققانون مدني، كه استتعلق به طرفيمبديهي است اين

كه بسياري از حقوقدانان همان. ناظر به غبن در زمان قرارداد استودهشمغبون حائري(گونه

ج1382باغ،هشا ج1374امامي،؛ 1380:196 بروجردي عبده،؛1:403-402، و فقيهان)1384:59؛ شهيدي، 1:498،

ج1418نائيني،(يامام ج1377؛ خوئي، 3:122، ج1418؛ روحاني، 4:355، و حتي برخي)5:417،  اظهار كرده

ج1423محقق سبزواري،( بي1:466، ج؛ محقق بحرانى، ج1420انصاري،؛19:41تا، بر آن ادعاي اجماع)5:168،

به دنبال نخواهد داشت،اند، غبن حادث كرده صفايي،( از حقوقدانانالبته برخي. خيار فسخ را

ج1385 و حرج مي)2:164، و احوال موجب عسر كه تغيير شرايط اوضاع حق؛شود در مواردي  از

و حرج شده، سخن گفته كه دچار عسر ج1376كاتوزيان،( برخي ديگر. اند فسخ براي كسي ،3:102 

رك106-107و و.)175-1386:176صادقي مقدم،. نيز به قاعده الضرر نيز به عالوه بر قاعده عسر  حرج

ميكردهعنوان مبناي خيار غبن استناد توان از قاعده اخير نيز براي پذيرش حق فسخ، معتقدند

.كردمعامله در فرض غبن حادث استفاده 

و حرج، بايد گفت همان به قاعده عسر از البته درخصوص استناد گونه كه برخي

و حرج ج1376 كاتوزيان،( استنادكنندگان به عسر در نيز اظهار كرده)106و 3:103، و حرج اند، عسر

بهدر مورد قراردادهاي مستمرّ. قراردادهاي آني، قابل تصور نيست راحتي نيز اثبات تحقق آن

و ويژه اينبه. امكان پذير نيست به زيان و حرج، ممكن است كه فسخ قرارداد به استناد عسر

و حرج طرف مقابل نيز بينجامد و حرج، عسر به دليل تعارض دو عسر كه در اين صورت

به نمي كه حقوقيبيني مقررات البته پيش.كردن استنادآتوان  ويژه در اين خصوص

به نظر مي .رسد پديدآورندگان را بيشتر تأمين كند، شايسته

 شده هاي تكثير شرط تعيين سقف براي قيمت فروش نسخه-د
 ممكن است پديدآورنده در قرارداد انتشار، شرط هاي تكثيرشده از اثر درخصوص نسخه

به قيمتي بيش از قيمت مورد توافق را نداشته باشد اين شرط داراي. كند كه ناشر حق فروش

به مصالحي همچون تسهيل. توجيه منطقي است در ارائه به زيرا ممكن است پديدآورنده بنا

و در و معنوي آن، نتيجه بهره عموم در هر حال. چنين شرطي را الزم بداندمندي از آثار مادي

 
رك.1 (براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص، ج1376كاتوزيان،. ؛ فخار 1386بيگدلي،؛ 1386ه بعد؛ صادقي مقدم،ب3:72،

).96- 136: 1380طوسي،
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نظر قرار داشته، دليلي بر بطالن آن از نقطه» المؤمنون عند شروطهم«چنين شرطي مشمول عموم

و حقوق موضوعه ايران وجود ندارد .فقه

 نيز مورد تأييد قرار گرفته)333-7:334ج، 1998سنهوري،( حقوقدانان مصريبوسيلهاين مسأله

دردر قانون. است با. شود خصوص مالحظه نمي اين مالكيت فكري فرانسه منعي بنابراين

به توجه به و  قانون مدني1134تبع آن، اصل آزادي قراردادي كه در ماده اصل حاكميت اراده

. مورد پذيرش قرار گرفته، بايد قائل به صحت چنين شرطي در حقوق اين كشور بود1فرانسه

و تعه-ند دومب  اليه دات منتقل برخي از حقوق
و تعهداتي دارد منتقل و درخصوص مهم. اليه نيز در برابر پديدآورنده حقوق ترين حقوق

و لزوم رعايت حقوق معنوي)الف(اليه به انتشار اثر تعهدات مزبور، از سويي تعهد منتقل

و وجود چنين منتقلبوسيلهبرداريو از سوي ديگر، امكان انتقال حق بهره)ب(پديدآورنده اليه

. مستلزم بررسي است)ج(حقي براي وي

 اليه به انتشار اثر تكليف منتقل-الف
مي با توجه به ويژگي حق هاي قرارداد انتشار، اين سؤال مطرح كه شود كه آيا در مواردي

مي بهره براست وي مكلف به انتشار اثر؛شود برداري از اثر به ديگري منتقل خي يا خير؟ در

 L132-1موجب ذيل مادهبه. بيني شده است هاي حقوقي، تكليف مزبور در قانون پيش نظام

و توزيع اثر را تضمين كند هرچند. قانون مالكيت فكري فرانسه، ناشر متعهد است تكثير

به دكترين حقوقي فرانسه نسبت داده شده  درخصوص دامنه شمول مقرره مزبور، اختالفاتي

م.)306- 1386:307محمدي،( بهبه. ور جاي ترديد وجود نداردزب در اصل تعهد موجب ماده عالوه

L132-12آن قانون مزبور، ناشر موظف است بهره و توزيع تجاري و مستمر از اثر برداي دائم

2.كنداي را تضمين هاي حرفه مطابق با رويه

.»قراردادهايي كه به طور قانوني منعقد شده، به منزله قانون حاكم بر طرفين قرارداد است«به موجب بند نخست اين ماده،.1
Article 1134: "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites." 

و اصل آزادي قراردادي در حقوق فرانسه، رك  ;.Marty et Raynaud, 1988:27 s.(براي مالحظه اصل حاكميت اراده
Flour, Aubert et Savaux, 2002: 67 s.; Weill et Terré, 1980: 51 s.(.

رك.2 ˚Lucas, 2001, 463-471, n.(براي مالحظه جزئيات تعهدات مزبور در حقوق فرانسه، 581-591; Colombet, 
1976: 266-270, nº 324-328:(.
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خL132-12 ماده طبقهمچنين به اين قانون، ناشر مكلف است گزارش عملكرد ود را

عدادت(گرفته از فوايد آگاهي پديدآورنده از اقدامات انجام يكي1.دهدپديدآورنده ارائه 

آن باقيهاي نسخه،شده فروختهوهاي توليدشده نسخه و امثال مي، اين)مانده كه وي تواند است

حق ويژه اينبه.ندكميزان موفقيت اثر خود را ارزيابي  الزحمه كه اين مهم در تشخيص ميزان

˚Pollaud-Dulian, 2005: 622, n(پديدآورنده نيز مؤثر است به عبارت ديگر ارائه گزارش.)1030

شود كه پديدآورنده از گستره پخش اثر، آگاهي يافته، امكان بررسي مطابقت مبالغ موجب مي

.)1385:173كلمبه،( پرداخت شود را پيدا كنددباي پرداختي با آنچه 

و در حقوق مصر نيز  چنين تعهدي در شمار تعهدات اساسي ناشر شمرده شده

و مطالبه خسارت دانسته شده است ضمانت زيرا تنها هدف. اجراي آن حق فسخ قرارداد

پي انگيزه هاي معنوي نيز پديدآورنده از قرارداد انتشار تحصيل منافع مادي نيست، بلكه وي در

مياست الوه در مواردي كه ناشر حق تجديد چاپ اثرعبه. شود كه به دنبال انتشار اثر حاصل

، مكلف است چنانچه شمارگان چاپ نخست رو به پايان كردهرا براي دفعات متعدد تحصيل 

كه اثر مورد نظر. كنداست، نسبت به چاپ بعدي اقدام البته اين تعهد مشروط بر اين است

م و چاپ بعدي آن سنهوري،(ورد انتظار باشداهميت خود را در نزد عموم از دست نداده باشد

.)338-7:339ج، 1998

:1386محمدي،(برخي از نويسندگان. ويژه در اين خصوص نداريميدر حقوق ايران، مقررات

 اثبات تعهد مزبور، ضمن اشاره به فلسفه انعقاد چنين قراردادي مبني بر تكثير منظوربه.)308-307

و تالش براي منتسب اكرداثر كه در موادي راده ضمني طرفين، مدعي شدهن تعهد مزبور به اند

م و هنرمندان كه قانونگذار15و12،14ادوهمچون و مصنفان  قانون حمايت از حقوق مؤلفان

و» مدت استفاده«در مقام بيان اثر قرارداد واگذاري حقوق پديدآورنده، از » مدت«سخن گفته

م نيست نويسنده مزبور چگونه از محدود معلو. استكردهد از آن حقوق مقي» استفاده«را به

بودن حقوق واگذار شده از نظر زماني، تعهد ناشر مبني بر استفاده از حقوق مزبور را استنباط

20و18الزمه تكاليف مندرج در مواد)308: 1386محمدي،(عالوه نويسنده مزبوربه. استكرده

 مقرر18ماده.و انتشار اثر دانسته استبرداري قانون را شناسايي تكليف ناشر مبني بر بهره

از انتقال«: دارد مي و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس و ناشر گيرنده

و نشانه ويژه معرف اثر، همراه منظوربهاثري را   انتفاع دارند، بايد نام پديدآورنده را با عنوان

و هاي اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه و متداول، اعالم به روش معمول چاپي يا تكثير شده،

 
در حقوق فرانسه،) Obligation de rendre compte(براي مالحظه جزئيات تعهد به ارائه گزارش عملكرد.1

˚Pollaud-Dulian, 2005, pp. 629-630, n.(رك 1044; Lucas, 2001, pp. 477-478, n˚ 598-600; 
Colombet, 1976, pp. 270-271, nº 329(



 1391 تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق 264

به ترتيب ديگر موافقت كرده باشد مگر اين؛ندكدرج  نيز20موجب مادهبه.»كه پديدآورنده

و بنگاه چاپخانه« و كارگاه ها يا هاي ضبط صوت به چاپ يا نشر يا پخش كه و اشخاصي ها

و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون و تعدادميضبط پردازند، بايد شماره دفعات چاپ

و صدا  و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار

مي را بر تمام نسخه كه پخش بر هايي و كارگاه مربوط و نام چاپخانه يا بنگاه شود، با ذكر تاريخ

به متن مواد ذكر.»حسب مورد درج نمايند  شده، مالزمه ميان تكاليف مندرج در اين با توجه

و تكليف بهره و انتشار اثر روشن نيست مواد .برداري

مي به به ورود در قلمرو، فقه اماميو رسد در حقوق ايران نظر وجود تعهد مزبور منوط

و شرط تراضي است به عقد و عمومات وفاي  طبيعي است.شود تا مشمول قواعد عمومي

نچنانچه طرفين تصري به تعهد مورد بحث و كردهحي به ماهيت قرارداد  باشند، بايد با توجه

و احوال پيرامون آن، عنوان نمونه چنانچهبه.ودباراده ضمني طرفين در جستجوي اوضاع

به وسيله قرارداد مزبور گرديدهدر قالب عقد اجاره تحليل قرارداد انتشار  و دامنه حقوق انتقالي

ك گسترده باشد به طي مدت طوالني در انحصار ناشر قرار نحوي ه استفاده از حقوق مزبور

مي گيرد، به مي نظر و ضمني قراردادي رسد كه توان چنين تعهدي را در زمره تعهدات عرفي

ب به به ويژه اينهشمار آورد، از كه پديدآورنده اثر و افكارش طور معمول درصدد شناساندن خود

و عرضه اثر است به عرف موجود، در صورت اطالق قراردادبد. راه انتشار يهي است با توجه

كه در صورت پيش،نشر، بايد تعهد به انتشار را ناظر به نشر كاغذي دانست در هرچند بيني

.تواند موضوع تعهد ناشر قرار گيرد قرارداد، ساير انواع نشر، از جمله نشر الكترونيك نيز مي

 رعايت حقوق معنوي پديدآورنده-ب
و هنري، داراي جنبهحقو و معنوي استق مربوط به آثار ادبي از اين ميان،. هاي مادي

. قابل انتقال نيستندو ماهيت مالي ندارند،حقوق معنوي مربوط به شخصيت پديدآورنده بوده

به شخصيت پديدآورنده كه مربوط و امتيازات غيرمالي است حقوق معنوي آن دسته از حقوق

 به تعبير برخي از نويسندگان فرانسوي.)1386:84، صفايي(مقرر شده استو براي حمايت از آن 

و داراي ويژگي)265و 1386:259، دوليان-پلو( هاي خاص حق معنوي پديدآورنده حقي شخصيتي

همين امر. پديدآورنده در اثرش گرديد توان منكر تبلور شخصيت در واقع نمي. خود است

بوده، توجيه كننده شرط لزوم اصالت براي حمايت از اثر موجب خاص بودن حق پديدآورنده 

.است
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و هنرمندان، حقوق معنوي پديدآورنده ماده چهار قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان

 نيز حق احترام1 قانون مالكيت فكري فرانسهL121-1ماده. استكردهرا غير قابل انتقال معرفي 

ب و اثر پديدآورنده را و سمت برخي. عنوان حقوق معنوي، غير قابل انتقال دانسته استهبه نام

، عدم قابليت انتقال حقوق معنوي را مرتبط با نظم عمومي دانسته،2از حقوقدانان فرانسه

 در نظام حقوقي مصر نيز ماده.معتقدند رويه قضايي قبل از قانونگذار، اين قاعده را پذيرفته بود

ب143  تصريح حقوق معنوي پديدآورندهبودن انتقاله غيرقابل قانون مالكيت فكري اين كشور

 بنابراين بديهي است در اثر قرارداد انتشار، حقوق مزبور منتقل نگرديده، همچنان. استكرده

و ناشر مكلف به رعايت آن به پديدآورنده است .استمتعلق

وم رعايت قانون مالكيت فكري فرانسه در راستاي قاعده لزL132-11به همين جهت ماده

سه خود، مقرر  و  كه ناشر حق ندارد بدون كردهحقوق معنوي پديدآورنده، در بندهاي دو

همچنين وي مكلف است جز در صورت شرط. اجازه پديدآورنده، هيچ تغييري در اثر بدهد

3.كندهاي منتشره نام، نام مستعار يا عالمت ويژه پديدآورنده را منعكس مخالف، در تمام نسخه

ميالبته به بر اساس مفهوم مخالف ماده مزبور، ناشر تواند با موافقت كتبي پديدآورنده اقدام

بتغيير در اثر  قانون حمايت از حقوق18حكم ماده.كند يا تكثير اثر بدون ذكر نام پديدآورنده

و هنرمندان مبني بر لزوم ذكر نام پديدآورنده و مصنفان هاي ناشر بر روي نسخهبوسيلهمؤلفان

.شود اثر نيز در راستاي لزوم رعايت حقوق معنوي پديدآورنده، تحليل مي

 اليه منتقلبوسيلهبرداري بررسي امكان انتقال حق بهره-ج
كه آيا شخصي كه حق كه در اين قسمت بايد به آن پرداخته شود، اين است سؤالي

مي بهره به ديگ برداري از اثر به وي منتقل شده، ؟ براي پاسخ كندري واگذار تواند حق مزبور را

از سويي ممكن است ناشر. كردبه اين سؤال در حقوق فرانسه بايد ميان دو فرض تفكيك

به بدون اينكندبرداري اقدام به انتقال حق بهره و مؤسسه انتشارات خود را كه مايه تجاري

به همرا ممكن است انتقال حق بهره،از سوي ديگر. ديگري انتقال دهد به تبع مايه برداري و ه

و مؤسسه انتشاراتي صورت پذيرد -L132درخصوص فرض نخست، بند نخست ماده. تجاري

به اشخاص ثالث، اصوالً بوسيله قانون مالكيت فكري فرانسه براي واگذاري حقوق 16  ناشر

1- Article L121-1 “L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 
oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.…” 
2- Fréderic Pollaud-Dulian, Le droit d'auteure, Paris, Economica, 2005:387, nº 578. 

در) Respect du droit moral de l'auteur( براي مالحظه جزئيات تعهد به احترام به حقوق معنوي پديدآورنده.3

˚Pollaud-Dulian, 2005: 622-623, n.(حقوق فرانسه، رك 1031-1032; Lucas, 2001: 478-480, n˚ 601-
604(.
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كه شرط مزبور فارغ از نوع قرارداد بوده، اعم است از اين. داند اجازه پديدآورنده را الزم مي

به سهمي مشاع باشد و يا حتي ناظر مقررات. قرارداد ناشر با اشخاص ثالث، مجاني يا معوض

حق(بيني شده در ماده مزبور پيش از جمله لزوم اخذ رضايت پديدآورنده براي انتقال

و علت عمده بودن)اليه منتقلبوسيلهبرداري بهره ، ريشه در لزوم حمايت از پديدآورنده

به همين جهت ضمانت اجراي تخلف از مقرره. دارد)intuit personae(شخصيت طرف قرارداد

كه در زمره قواعد آمره  درخصوص فرض دوم هنگامي.، بطالن نسبي قرارداد استاستمزبور

با. يابد، اصوالً رضايت پديدآورنده الزم نيستكه قرارداد همراه مايه تجاري ناشر انتقال مي

به مخاطره افتادن شديد منافع مادي يا معنوي وجود اين چنانچه انتقال مايه تجاري باعث

ميشودپديدآورنده  يكي از شيوهكندتواند مطالبه جبران خسارت، وي هاي آن فسخ قراردادكه

به عهده پديدآورنده است. است و شديد بودن آن به مخاطره افتادن منافع مزبور  البته اثبات

)Pollaud-Dulian, 2005: 618-619, n˚ 1023-1024(.

به شخص ناشر شمرده)7:330ج، 1998سنهوري،(در دكترين حقوقي مصر  قرارداد انتشار قائم

به مگر اين؛نشده و احوال كه قرارداد نشر با ناشر مشخصي كندوضوح داللت بر اينكه اوضاع

بر همين مبنا فوت ناشر اصوالً موجب. ده استشهاي خصوصي وي منعقدبه لحاظ ويژگي

مي. نحالل قرارداد انتشار نخواهد بودا حق.ندشو بلكه ورثه جايگزين ناشر با وجود اين، ناشر

 رغم عدم اهميتبه زيرا.انتقال حقوق خود را به ناشر ديگر جز با رضايت پديدآورنده ندارد

و خصوصي ناشر و شهرت تجاري وي براي پديدآورنده،ويژگيهاي شخصي  امكانات مالي

و به همين جهت وي را براي انعقاد قرارداد برگزيده استداراي اهميت .بوده

كه معموالً شخصيت ناشر،)302- 1386:305محمدي،(در حقوق ايران نيز برخي  معتقدند

و تخصص او همينبه. براي پديدآورندگان مشهور، حائز اهميت استويژههبامكانات، تجربه

ش به وجود به اعتقاد ايشان، بايد قائل رطي ضمني مبني بر عدم انتقال قرارداد انتشار به جهت

به سود  و در نتيجه ضمانت اجراي تخلف از شرط مزبور، ايجاد حق فسخ غير گرديد

به قرارداد انتشار اوليه خواهد بود تبعيت از حقوق فرانسه در اين خصوص.پديدآورنده نسبت

و احكام ويژه داشته زيرا قرارداد انتشار در حقوق فران. رسد نظر نمي منطقي به سه مفهوم خاص

به اينبه. سازدكه آن را از ساير قراردادها متمايز مي حق ويژه با توجه كه در قراردادهاي مزبور،

و اعتبارات مالي ناشر، نقش به حق تأليف نسبي وجود دارد كه عمالً شهرت سزايي در ارتقاي

بهكه در حقوق ايران، قرارد درحالي. مزبور خواهد داشت شمار اد انتشار قرارداد معين مستقلي

و ممكن است در قالبهاي مختلف جلوه نمي به. گر شود آيد و با توجه به مورد بنابراين بسته

و امكانات مالي وي داراي  و توانايي و احوال، ممكن است شخصيت ناشر و اوضاع شرايط

مي. اهميت يا فاقد آن باشد  ممنوعيت انتقال حقوق به توان در صورت اعتبار شخصيت ناشر،
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به وجود شرط ضمني منتسب در اين صورت چنانچه ناشر از اين تعهد ضمني. كردغير را

ميكندتخلف  به عمل كه از نوع شرط به تحليلي . اجرا متفاوت خواهد بود آيد، ضمانت، بسته

به غير سلب شده باشد چنانچه به به، اساساً انتقاالت1موجب شرط مزبور، حق انتقال  بعدي

به بطالن خواهد بود تعهد به صرفاً موضوع شرط ولي اگر. دليل فقدان حق انتقال، محكوم

به عدم امكان اجبار مشروطخودداري از  به غير باشد، با توجه به انتقال قرارداد انتشار عليه

3.، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت2 قانون مدني239رعايت شرط، بر اساس ماده 

و تفسير اراده طرفين البته بايد توجه داشت كه مطالب فوق حاوي تبيين موضوعي مسأله

كه در اين قبيل موارد ممكن است رخ دهد،  به اختالفات احتمالي و با توجه قرارداد است

بهشايسته .كندروشني تعيين تكليف است قانونگذار در اين خصوص،

 نتيجه
اكه حقوق فرانسه برخالف بهقرارداد و نتشار عنوان عقدي معين مورد شناسايي قرار گرفته

 نظام حقوقي،بيني شده مقررات ويژه در قانون مالكيت فكري آن كشور درخصوص آن پيش

از.استخصوص ايندر مقررات ويژهفاقد ايران و تعهدات پديدآورنده، درخصوص حقوق

و تسليم نسخه اصلي،سويي از تضمين حقوق منتقل اثر  تعهدات ويژه است كه در برخي اليه

و از سوي ديگرهاي حقوقي بر عهده پديدآورنده سيستم به نفع ناشر در نظر گرفته شده ،و

امكان تعيين سقف براي قيمت فروشو برداري از اثر مشاركت پديدآورنده در عوايد بهره

م هاي تكثيرشده به عنوان برخي از حقوق شناخته نسخه در. طرح استشده براي پديدآورنده

و تعهدات مزبور در حقوق ايرانخصوص به حقوق و تسليم نسخه اصلي بايد گفت، تعهد  اثر

و تعهدات قابل استنباط استاليه تضمين حقوق منتقل ليكن.، بر اساس قواعد عمومي قراردادها

 
در.1 .)268-1388:272 داماد، محقق(عنوان نمونه برخي از فقيهان معاصربه. اعتبار چنين شرطي ترديد شود البته ممكن است

وهيعني حق بهر» حق تمتع«،»حق مدني« قانون مدني، با طرح سه اصطالح 959در تفسير ماده حق اجراي«مند شدن از حق

و اجازات شرعيبرداري از حق، معتقدند حق تمتع يعني توان بهره» حقوق مدني وو حق اجراي حقوق مدني احكام قانوني اند

مي كس نمي هيچ در تواند آن را از خود سلب نمايد ولي تواند به جاي اسقاط يا سلب حق، تعهد نمايد كه از جواز شرعي خود

؛ 134-4:131ج،1386؛ همو، 146-1369:142شهيدي،( نظرات ديگري959البته در تفسير ماده. مورد تمتع استفاده نكند

ج1378كاتوزيان، ج1385؛ همو،1:67، و تمرين1، نيز) 105-1375:97؛ عالمه،27-1376:24؛ صفائي، 3:216، قرائت

.وجود دارد كه صرف نظر از اختالفات موجود در آن، في الجمله اسقاط حق به طور جزئي را مورد پذيرش قرار داده است

شر.2 ركبراي مالحظه ضمانت اجراي ج1418نائيني،.(ط فعل، ج1374 به بعد؛ امامي، 3:246، ؛ كاتوزيان، 290- 1:289،

ج1376 ).1388:233محقق داماد،؛ 3:216-225،

حق،بايد توجه داشت چنانچه مطلوب پديدآورنده.3  مباشرت ناشر طرف قرارداد در انتشار اثر باشد، ممكن است انتقال

برداري از اثر را حفظ اليه نخست، مباشرت خود در بهره اي كه منتقل ور نداشته باشد، به گونهبرداري منافاتي با شرط مذك بهره

و احوال داللت ديگري داشته باشد در اين صورت ايرادي بر انتقاالت بعدي وارد نيست مگر اين. نمايد .كه اوضاع
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امكان تعيين سقف براي قيمت فروشو برداري از اثر مشاركت پديدآورنده در عوايد بهره

درخصوص حقوق.مستلزم ورود در قلمرو تراضي طرفين قرارداد است، هاي تكثيرشده سخهن

و رعايت حقوق معنوي تكليف منتقل، ناشر نيز از سوييو تعهدات به انتشار اثر اليه

. شمار آمده كه در نظام حقوقي ايران نيز مورد پذيرش است پديدآورنده از تعهدات مهم ناشر به

مي مطاب،از سوي ديگر به رضايت پديدآورنده، تواندق حقوق فرانسه اصوالً ناشر بدون نياز

به انتقال قرارداد همراه با انتقال مايه تجاري خود  در صورت عدم انتقال مايه تجاري. كنداقدام

به  مخاطره افتادن شديد منافع مادي يا معنوي پديدآورنده، انتقال قرارداد نشرو يا در صورت

به رضايت ،بيني نشده اي در اين خصوص پيش در حقوق ايران مقرره. پديدآورنده استمنوط

مي ولي به  ليكن در صورت اعتبار؛رسد اصوالً منعي در اين خصوص وجود ندارد نظر

.كردتوان ممنوعيت انتقال حقوق به غير را به وجود شرط ضمني منتسب شخصيت ناشر، مي
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