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چکیده
ھـای حقـوقی ھمچـون    ، در برخـی از نظـام  از حقوق ادبی و ھنرییبرداربھرهاھمیت قراردادھای 

. درخصوص تشکیل قراردادھای مزبور منتھی گردیده استوضع مقررات عمومی و مشترکفرانسه، به 
از حـاکم بـر ایـن دسـته     بخش مستقلی برای تبیین قواعـد مشـترک  نظام حقوقی ایراندر لیکن تاکنون 

برخالف پیش بینی برخـی تشـریفاتی از قبیـل کتبـی بـودن قـرارداد در       .قراردادھا اندیشیده نشده است
در . گونه تشـریفاتی نـدارد  ھیچیبردارحقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بھره

دآورنـده، توسـط نماینـدگان    یپدیاز حقوق مادیبردارھای حقوقی مزبور، انعقاد قراردادھای بھرهنظام
ت یختـه بـه آن در صـالح   یآمیمعنـو یھـا کن اعمال جنبـه یر است؛ لیپذقراردادی یا قانونی وی امکان

به عالوه باید . باطل دانسته شده استآینده آثاریھمچنین اصوالً انتقال کل. باشدیدآورنده میشخص پد
. از اثـر تعیـین گـردد   یبـردار وۀ بھـره یانواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شـ ویقلمرو موضوع

اصـل لـزوم   در حقـوق فرانسـه،   از حقوق ادبی و ھنری، یبرداردرخصوص قراردادھای معاوضی بھره
ر حـالی کـه در نظـام    دشـده اسـت  ینیبشیاز اثر خود پیبردارد بھرهیدآورندگان در عوایمشارکت پد

ران یـ در حقوق ا. از آن وجود داردیبیا ترکیمقطوع و یتعیین مبلغ، یمشارکت نسبحقوقی مصر امکان 
.استیمشمول قواعد عمومپیش بینی نشده و موضوع خصوصدر این یاژهیمقررات و

.دآورندهیمادی، پدحقوق ، یبرداربھرهقرارداد ، مالکیت فکری، آثار ادبی و ھنری: ھاکلید واژه

این مقاله برگرفته از طرح پژوھشـی شـماره   .٢٩/٠٩/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٠٨/٠٦/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
پ است که با حمایت مالي دانشگاه فردوسي مشـھد انجـام شـده و بـدین وسـیله از معاونـت محتـرم        /٥٣٣/١٠٠

مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسـی  پژوھشي دانشگاه فردوسي مشھد و ریاست محترم پژوھشکده 
.شودمشھد، تشکر مي

.نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

یانواع متعـدد ید، دارایآیشمار من انواع حقوق بهیترکه امروزه از مھمیفکریھاتیمالک
.شـود یم می، تقس٢یصنعتیھاتیو مالک١یو ھنریادبیھاتیمالکیاست که به دو دستۀ اصل

ادبی و ھنری یھاتیاز میان این دو دسته، مالک. استیاقسامیز داراین دو دسته نیك از ایھر
ای در عرصۀ ملی و بین ای که بر فرھنگ و اندیشه دارد، از جایگاه ویژهبه ویژه با توجه به تکیه
.المللی برخوردار است

امروزه قانونگذاران برای حمایت از پدیدآورنـدگان آثـار ادبـی و ھنـری، حقـوق مـادی و       
با توجـه  . اند که نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستر گرفتهای در نظمعنوی ویژه

دآورنده، مسئلۀ واگذاری تمام یـا  یبرداری از اثر برای پدبه شناسایی حق انحصاری ھرگونه بھره
دآورنـده و قراردادھـای مـرتبط بـا آن امـروزه از اھمیـت       یمتعلق بـه پد یقسمتی از حقوق ماد

برخـی از  . استییھاده، قواعد مربوط به انتقال حقوق مزبور دارای ظرافتای برخوردار بوویژه
از آثـار  یبردارقواعد مزبور دارای گسترۀ عام بوده، اصوالً بر کلیۀ قراردادھای انتقال حقوق بھره

در . در مقابل برخی محدود بوده، ناظر بر قراردادھای خاصـی اسـت  . ادبی و ھنری حاکم است
حقوقی، قانونگذار به ھردو جنبۀ مزبـور توجـه داشـته، از سـویی بـه وضـع       ھای برخی از نظام

از آثـار ادبـی و ھنـری    یبـردار مقررات عمومی و مشترک دربارۀ قراردادھای انتقال حقوق بھره
٤، قراداد عرضـه ٣پرداخته و از سوی دیگر از قواعد اختصاصی قراردادھایی چون قرارداد انتشار

بـه عنـوان نمونـه در قـانون     . و غیره سـخن گفتـه اسـت   ٥دیداری-یو قرارداد تھیۀ اثر شنیدار
بـه  L131-9تـا  L131-1بـا اصـالحات بعـدی، مـواد     . م١٩٩٢مالکیت فکری فرانسه مصوب 

از احکام اختصاصی برخی از L132-45تا L132-1قواعد مشترک اختصاص یافته و در مواد 
.قراردادھای ویژه سخن گفته است

حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق ادبـی و ھنـری و پـذیرش انتقـال     با این ھمه در نظام 
، بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک و ویژه در خصـوص  ٦ارادی حقوق مادی پدیدآورنده

1- la propriété littéraire et artistique.
2- la propriété industrielle.
3- Le contrat d'édition.
4- Le contrat de représentation.
5- Le contrat de production audiovisuelle.

انتقال ارادي حقوق مزبور بر اساس ماده پنج قانون حمایت از حقوق مؤلفـان و مصـنفان و ھنرمنـدان مصـوب     -٦
و مـاده نـه قـانون حمایـت از     ١٣٥٢، ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ١٣٤٨

.ونگذار ایران قرار گرفته است، مورد پذیرش قان١٣٧٩افزارھای رایانه ای مصوب حقوق پدیدآورندگان نرم
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.خوردقراردادھای پیش گفته به چشم نمی

حقوقی، با استفاده از دستاوردھای ارزشمندی -این جستار درصدد است با رویکردی فقھی
انـد، بـه   یھان امامی و حقوقدانان در عرصۀ قواعد عمومی حاکم بر قراردادھا ارائـه نمـوده  که فق

بـدیھی  . از حقوق ادبی و ھنری بپردازدیبرداربررسی قواعد مشترک حاکم بر قراردادھای بھره
انـد، ضـمن   ن زمینه وضع نمـوده یکه مقرراتی در ایایحقوقیھااست بررسی موضوع در نظام

تر برای تبیین موضوع، موجب شناسایی بھتر نقاط قـوت و خألھـای   زمینۀ مناسبفراھم آوردن
. گرددنظام حقوقی ایران می

در این راستا، از دستاورھای نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشگام در این 
ام ھمچنان که به مناسبت، از دستاوردھای تقنینی و دکترینـی نظـ  . خصوص بھره خواھیم گرفت
ھای حقوقی کشورھای عربـی، در عرصـۀ حقـوق ادبـی و ھنـری      حقوقی مصر که در بین نظام

.پیشگام بوده، نیز استفاده خواھیم نمود
مختلف انجـام  یحقوقیھاحقوق ادبی و ھنری ممکن است در قالبیھر چند انتقال اراد
تـرین  مھـم . ١ھاسـت قراردادی، مشمول قواعد عمومیر موارد انتقال ارادیشود لیکن ھمچون سا

قواعد عمومی قراردادھا مربوط به قصد و رضای طـرفین، اھلیـت ایشـان، شـرایط مربـوط بـه       
در یقانون مـدن ١٩٠به ھمین جھت ماده . موضوع قرارداد و نیز مشروعیت جھت قرارداد است

ط یصحت ھـر معاملـه شـرا   یبرا«: صحت قراردادھا مقرر نموده استیط اساسیمقام بیان شرا
ن کـه  یموضـوع معـ  -٣. ت موضوعیاھل-٢. ھاآنین و رضایقصد طرف-١: استیساسل ایذ

».ت جھت معاملهیمشروع-٤. مورد معامله باشد
ـ یپدیانعقاد قراردادِ انتقال حقوق مادین برایبنابرا ط یز شـرا یـ نیو ھنـر یدآورندۀ آثار ادب

ت خـاص  یـ مورد نظر با توجه بـه ماھ ید توجه داشت که قراردادھایالبته با. مزبور بایسته است
بـر آن  ١٩٠مذکور در مـاده  یط اساسیق شرایای ویژه داشته که تطب، چھرهیو ھنریحقوق ادب

گردد که به ایـن نکتـه مھـم    ن مسئله ھنگامی آشکارتر مییت ایاھم. شتر استیبیمستلزم بررس
دآورنـده در  یپدیعنـو و حقوق میمورد نظر از سویی با حقوق مادیتوجه شود که قراردادھا

گـر بـا   یر قرارداد مزبور را بر حقوق مذکور جستجو نمـود و از سـوی د  یارتباط است و باید تأث
و نیـز  ) ه خـود ھسـتند  یل به انتفاع و بازگشت سـرما یکه ما(گذاران هیبرداران و سرمامنافع بھره

مناسب نھفتـه  ینگاز محصوالت فرھیمندز بھریدآورندگان و نیق پدیکه در تشو(منافع جامعه 

.قانون مدني بیان گردیده است٣٠٠تا ١٨٣قواعد عمومي قراردادھا عموماً در مواد -١
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.، ارتباطی وثیق دارد)است

یت جھت قراردادِ انتقال حقوق مادیت و مشروعیان شرایط صحت قرارداد، شرط اھلیدر م
. رسـد نظـر نمـی  ای ویژه و خاص نداشته، بررسی آن در این مقام ضروری بهدآورنده، چھرهیپد

در قراردادھــای )مبحــث دوم(ع و موضــو) مبحــث نخســت(ه لــیکن مســائل مربــوط بــه اراد
ھـای خاصـی اسـت کـه شایسـته بـازخوانی و       از آثار ادبی و ھنری، دارای ویژگـی یبرداربھره

.مستلزم بررسی مستقل است

از آثار ادبی و ھنرییبرداردر قراردادھای بھرهبررسی شرط اراده: مبحث نخست
ھـا  داشته، از توافـق اراده یارادیتید گفت، قرارداد ماھیبا» اراده«یدرخصوص شرط اساس

ھـا  ، وجود اراده و توافق ارادهیانعقاد و صحت ھر قراردادین جھت برایھمبه. شودیل میتشک
ل یفقدان قصد، موجب عدم تشـک . ران متشکل از قصد و رضاستیاراده در حقوق ا. الزم است

قواعـد  کاتوزیـان،  : ک. ردر این خصوص . (دقرارداد و نبود رضا باعث عدم نفوذ آن خواھد بو
-١٣٧؛ شھیدی، تشـکیل قراردادھـا و تعھـدات،    ٦٣-٢/٦٢، یی؛ صفا١/٢١٩، عمومی قراردادھا

بایـد توجـه داشـت    .) به بعد١/٢٢٩؛ محقق داماد و دیگران، ٢٤، )٣(؛ ھمو، حقوق مدنی ١٣٨
البته ابـراز  .برای تشکیل قرارداد، عالوه بر قصد و ارادۀ باطنی، ابراز و اظھار اراده نیز الزم است

به دیگر سخن در حقـوق ایـران،   . اراده جز در موارد استثنائی، تابع شیوه و شکل خاصی نیست
به عالوه اصوالً انعقاد قرارداد از طریق نماینـده نیـز امکـان    . اصل بر رضائی بودن قراردادھاست

خصـوص  در . پذیر است، ھرچند ممکن است قانونگذار در مواردی این امر را تجـویز ننمایـد  
ھـا در مـورد ابـراز اراده،    دآورنـده، برخـی از نظـام   یپدیاز حقوق مادیبردارقراردادھای بھره

ھمچنین با توجـه بـه   ). بند نخست(ت اند که نیازمند بررسی استشریفات خاصی را مقرر نموده
برخورداری پدیدآورنده حقوق معنوی و تاثیر آن در اجرای حقوق مادی، امکان دخالت نماینده 

)بند دوم. (تانونی یا قراردادی در انعقاد قرارداد محل تأمل و مستلزم بررسی اسق
ابراز اراده: بند نخست

یوۀ خـاص داشـته، کتبـ   یدر مورد این قراردادھا شـ ، اعالم ارادهیحقوقیھانظامیدر برخ
فرانسـه، از لـزوم   یت فکـر یـ قـانون مالک L131-2در مـاده  . بودن آن الزم دانسته شـده اسـت  

سخن گفته یدارید-یدارید آثار شنیعرضه، انتشار و تولینوشته در مورد قراردادھایریکارگهب
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موجـب  ھمچنـین بـه  . ١ز جاری استیاجرا نیمجانیھاھمین حکم در مورد اجازه. شده است

د در یـ بایداریـ د-یداریدرخصوص آثار شـن یحقوق اقتباسیآن قانون، واگذارL131-3ماده 
ز در مـورد قـرارداد انتشـار،    یـ قـانون مزبـور ن  L132-7ماده ٢.مکتوب انجام شودقالب قرارداد 

فرانسـه و  ییۀ قضـا یـ د توجـه داشـت رو  یبا. دآورنده را الزم دانسته استیت مکتوب پدیرضا
شـمار  بـه یاثبـات یعنـوان شـرط  بودن قرارداد را بـه یکه امروزه حاکم است، شرط کتبینیدکتر

ھمچنـین  (.داندیاد شده میخاص مذکور در مواد یقراردادھاآورد و لزوم آن را مخصوصیم
cf. Pollaud-Dulian, p. 581, nº)(١٦٨کلمبـه، ص : ک.ر 948; Lucas, p. 396, nº ایـن  ) 487

doivent"برداشت با توجه بـه تعبیـر   être constatés par écrit"   در مـتن مـادهL131-2  و نیـز
قانون مدنی فرانسه در باب دلیـل اثبـاتی   ١٣٤٨تا ١٣٤١تأکید ماده مزبور به لزوم رعایت مواد 

.شھادت، قابل استنباط است
بـه شـمار   یبـردار بھرهیف قراردادھایدآورنده که طرف ضعیت از پدیحمایاین شرط برا

دآورنـده بـه دلیلـی    یپدتواند در مقابلین جھت طرف مقابل نمیھمبه. آید، مقرر شده استمی
تواند به ھر دلیلی بـرای  یوه اثبات آزاد بوده، میدر شدآورندهیاما پد. دیغیر از نوشته، استناد نما

Pollaud-Dulian, 581, nº. (دیاثبات وجود قرارداد استناد نما 948(
قانون مالکیـت  L131-3البته باید توجه داشت که در حقوق فرانسه به موجب بند دوم ماده 

فکری فرانسه، چنانچه شرایط خاص اقتضاء نماید، قرارداد ممکن است به وسیلۀ تلگرام منعقـد  
گونه که در بنـد  از حقوق انتقال یافته به صورت کامل آنیبردارگردد، به شرطی که قلمرو بھره

Pollaud-Dulian, 581, nº(ه دکترین فرانس. یک این ماده مقرر شده، معین گردد 948; Lucas,
397, nº ھـای جدیـدتر   با تفسیر موسع، جواز استفاده از تلگرام در مادۀ مزبور را به شـیوه ) 489

.اندھای الکترونیکی نیز توسعه دادهھمچون فاکس و نوشته
ھمچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که در حقـوق فرانسـه در برخـی مـوارد، کتبـی      

افزار، به موجب نرمیبرداردر مورد قرارداد توثیق حق بھره. بودن قرارداد شرط صحت آن است

قانون مالکیت فکری فرانسه، سـایر قراردادھـا مشـمول احکـام مقـرر در مـواد       L131-2موجب بند دوم ماده به-١
.باشدمی) شھادتدرخصوص اثبات از طریق(قانون مدنی فرانسه١٣٤٨تا ١٣٤١

Pollaud-Dulian, 581, nº(گونه که برخی از نویسندگان فرانسویھمان-٢ اند، واگذاری حقوق اقتباسـی  گفته) 947
باشـد و سـایر   مـی ) لـزوم کتبـی بـودن قـرارداد    (دیداري مشمول حکم مذکور در فوق -درخصوص آثار شنیداري

عمومی حاکم بر سـایر قراردادھـا بـوده، نیـاز بـه کتبـی بـودن        قراردادھای واگذاری حقوق اقتباسی مشمول قواعد 
ھرچند ایشان توسعه شرط کتبـی بـودن توسـط قانونگـذار، بـه تمـام قراردادھـای مـرتبط بـا حـق           . قرارداد نیست

.دانندپدیدآورنده را شایسته و مرجح می
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قانون مالکیت فکری فرانسه، کتبـی بـودن قـرارداد بـا ضـمانت اجـرای بطـالن        L132-34ماده 

Pollaud-Dulian, 581, nº(ت روبروس 948.(
عالوه بر لزوم کتبی بودن برخی قراردادھای مربوط به حقوق پدیدآورنده، ثبت قرارداد نیـز  

L123-1از سـویی، بـه موجـب مـاده     . در بعضی موارد به صورت خاص، شرط گردیده اسـت 
-، قراردادھای مربوط به آثار شـنیداری ٢٠٠٩١ژوئیه ٢٤قانون سینما و تصویر متحرک مصوب 

بـه  . ثبـت گردنـد  ٢ت عمومی آثار سینمایی و آثار شـنیداری و دیـداری  دیداری باید در دفتر ثب
موجب قسمت اخیر ھمین ماده، ضمانت اجرای حکم مزبور، عـدم قابلیـت اسـتناد قـرارداد در     

قـانون مالکیـت   L132-34از سوی دیگر، به موجب بند سـوم مـاده   . برابر اشخاص ثالث است
در دفتر ثبت مخصوصـی در مؤسسـۀ ملـی مالکیـت     افزار بایدفکری فرانسه، قرارداد توثیق نرم

ضمانت اجرای این حکم نیز به صراحت عـدم قابلیـت اسـتناد تعیـین     ٤.، به ثبت برسد٣صنعتی
.شده است
اثر را شرط یبودن قرارداد انتقال حقوق مادیز کتبین٥مصریت فکریقانون مالک١٤٩ماده 

ز مطـرح شـده   یـ قانون سابق حق مؤلف مصـر ن ٣٧ن حکم در ماده یھم. انعقاد آن دانسته است
ـ بـا ا . حاً مشخص ننموده بود که شرط مزبور الزمۀ انعقاد قرارداد اسـت یکن صریل. بود حـال  نی
ر مـادۀ مـذکور،   یدر مقـام تفسـ  ) ٣٨٤-٣٨٣/ ٨، یسنھور(ر از حقوقدانان بزرگ آن کشویبرخ

ح نموده که چنانچه انتقـال  یتصراد کرده و یعنوان رکن انعقاد قرارداد صراحت از آن شرط، بهبه
البتـه بـه اعتقـاد ایشـان لـزوم      . ز شرط استیبودن سند نیمزبور در قالب ھبه انجام شود، رسم

1- Code du cinéma et de l'image animée créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
) Code de l'industrie cinématographique(قـانون صـنعت سـینمایی   ٣٣این قانون جایگزین ماده L123-1ماده 

.باشدمی
2- un registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

:به موجب این ماده. قانون سینما و تصویر متحرک پیش بینی گردیده استL121-1این دفتر در ماده 
Article L121-1 Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009
"Il est tenu au Centre national du cinéma et de l'image animée un registre public du cinéma et de
l'audiovisuel et un registre des options, ensemble dénommés: registres du cinéma et de l'audiovisuel.
Les registres du cinéma et de l'audiovisuel sont destinés à assurer la publicité des actes, conventions et
jugements intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de
l'exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles."
3- L'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Pollaud-Dulian, 581, nº(برخی از حقوقدانان فرانسوی-٤ قـرارداد توثیـق   حکم قانونگذار مبنـی بـر ثبـت    ) 948
.اندافزارھا با حقوق مالکیت صنعتی دانستهافزار در مؤسسه ملی مالکیت صنعتی را بیانگر قرابت نرمنرم

للمؤلف أن ینقل إلی الغیر کل أو بعض حقوقه المالیة المبینـة فـی ھـذا القـانون و یشـترط إلنعقـاد       -١٤٩ماده «-٥
»....التصرف أن یکون مکتوباً
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. نمایـد کتبی بودن ناظر به فرضی است که پدیدآورنده حقوق مالی خود را به دیگری منتقل مـی 

نمایـد، قـرارداد مزبـور    مـی برداری از اثر را بـرای ناشـر ایجـاد   اما در فرضی که صرفاً حق بھره
١)٧/٣٢٩، یسنھور. (تگردد و تابع شکل خاصی نیسرضایی بوده، با ایجاب و قبول منعقد می

، احکـام و  یبردارران در مورد قراردادھای بھرهیگونه که بیان گردید در فقه و حقوق اھمان
ه ابراز اراده در ایـن  به ھمین جھت برای پاسخ دادن به مسئلۀ نحو. ای وجود نداردمقررات ویژه

درخصـوص نحـوۀ   . دسته قراردادھا، باید به قواعد عمومی معامالت و قراردادھا مراجعه نمـود 
، قواعـد  یعالمـه حلـ  (ن ای که در گذشـته فقیھـا  ابراز اراده، فقه تحوالتی به خود دیده، به گونه

؛ ١٠٧، یفقعـان الی؛ ابـن طـ  ٤/٥٧، ی؛ محقـق کرکـ  ٢/٤٤٨ة اإلحکام، ی؛ ھمو، نھا٢/١٦اإلحکام، 
از لـزوم ابـراز اراده در قالـب الفـاظ     )به بعد١٢/٤٨٣؛ حسینی عاملی، ١١٣-٨/١١٢، یطباطبائ

به رشته تحریـر  ٢»صیغ العقود«گفتند و حتی تحت تأثیر ھمین واقعیت، کتبی با عنوان سخن می
لیکن به تبـع تحـوالت عرفـی در عرصـۀ قراردادھـا و بـا توجـه بـه اطالقـات و          . درآمده است

و امثـال آن کـه ھرگونـه قیـدی     » أوفـوا بـالعقود  «عمومات حاکم بر قراردادھـا از قبیـل شـریفه    
کند، در نظریات فقیھان شاھد پـذیرش  درخصوص تشریفات ابراز اراده در قراردادھا را نفی می

، مصـباح الفقاھـة،   ی؛ خـوئ ٣/٤٢انصـاری، المکاسـب،   (یبیع معاطاتی و سایر معامالت معاطات
؛ ٣٠٤و ٢٣٠-١٥/٢٢٧، )ع(، فقه الصادقی؛ روحان٢٦٧-١/٢٦٦؛ خمینی، ١٨٣و ١٧٣، ٢/١٦٨

و نیز نفی ھرگونه تشریفات برای ابراز )٤٩و ٣٨، ٢٧، یری؛ قد٦٢-٣/٦١ھمو، منھاج الفقاھة، 
، یروحان(د قرارداد جز در مواردی که دلیل خاصی بر خالف آن داللت داشته باشاراده و انعقاد
. ؛ ھمچنـین رک ٢/٨١، یحائرینی؛ حس٤٩و ٢٧، یری؛ قد٢٧٤و ١٩-١٩/١٨، )ع(فقه الصادق

، ٣)٣٦٢-١٠/٣٦١؛ مقدّس اردبیلی، مجمع الفائـدة و البرھـان،   ٢١٦-١/٢١٥، محاضرات، یخوئ
٤.ھستیم

.)١، پاورقی٧/٣٢٧سنھوري، : (ک.تفاوت عقد نقل و عقد نشر در حقوق مصر، ربرای مالحظۀ -١
و کتاب صیغ العقود و ) انصارى، صیغ العقود(مانند کتاب صیغ العقود و اإلیقاعات نوشته شیخ مرتضی انصارى -٢

مـات فـي صـیغ    ؛ ھمچنین، کتاب جـواھر الکل )قارپوزآبادى قزوینی(اإلیقاعات نوشته مال علی قارپوزآبادى قزوینی
و کتـاب شـرح رسـالة صـیغ     ) ٩٦سید بن طـاووس،  . رک(العقود و اإلیقاعات نوشته شیخ مفلح بن حسن ضیمري

)٢/٢٧٢میرزای نوري، . رک(العقود و اإلیقاعات نوشته نور الدین علي بن عبد العالي میسي عاملي
انـد کـه   ادعـا نمـوده  ) ٢٧٠ص،١، ج١٣٧٩سید مصطفی محقـق دامـاد و دیگـران،    (الزم به ذکر است که برخی-٣

رویکرد فقیھان در نفی تشریفات و اکتفا به ھرگونه وسیلۀ متعارف اعالم اراده، از زمان محقق أردبیلـي آغـاز شـده    
.است

محقـق دامـاد و   : (ک.ھـای ابـراز اراده، ر  برای مطالعۀ بیشتر درخصوص تحول آراء فقیھان امـامی دربـاره روش  -٤
.)٧٣-٤٧ه بعد؛ فخلعی، ب٢٦٤، صص١، ج١٣٧٩دیگران، 
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ھـای  پیروی از آخرین تحوالت در فقه امامیه و ھمگام با سـایر نظـام  ران نیز بهیدر حقوق ا

این اصل که از نتایج اصل . بودن قراردادھا مورد پذیرش قرار گرفته استییحقوقی، اصل رضا
صـفایی،  ؛ ١٤٧-١/١٤٦، قواعـد عمـومی قراردادھـا   کاتوزیـان، (ه حاکمیت اراده به شـمار آمـد  

٢/٤٨)(Cf. Flour, Aubert, et Savaux, 67 s.; Marty et Raynaud, 1/27 s.; Weill et Terré, 51 s.(  از مـاده ،
شود بـه قصـد انشـاء    یعقد محقق م«به موجب این ماده، . قابل استنباط استیقانون مدن١٩١

گـردد در ایـن   گونه که مالحظه میھمان».که داللت بر قصد کندیزیشرط مقرون بودن به چبه
شکل خاصی مقرر نشده، بلکه ھر آن چیـزی کـه داللـت بـر قصـد انشـاء       ماده برای ابراز اراده 

.نماید، برای ابراز آن کافی دانسته شده است
از حقوق ادبی و ھنری، اصوالً قاعدۀ عمـومی  یبرداربنابراین در خصوص قراردادھای بھره

اد در میـان  بدیھی است با توجه به نقش اثباتی اسن. برقرار بوده، کتبی بودن قرارداد شرط نیست
توانـد در پایـان دادن بـه    ادلۀ اثبات دعوی، تنظیم قراردادھای مورد بحث به صورت کتبی، مـی 

بـه عـالوه انعکـاس ارادۀ طـرفین در قالـب      . دعاوی و حل و فصل آن ابزار مھمی به شمار آید
اد ھمچنـین قـرارد  . نمایدنوشته، امکان کشف ارادۀ مشترک در مقام تفسیر قرارداد را تسھیل می

کتبی قابلیت کنترل بیشتری داشته، امکان بررسی رعایت قواعـد حمـایتی کـه بـرای حمایـت از      
.نمایدتری فراھم میپدیدآورندگان آثار ادبی و ھنری درنظرگرفته شده است، را به نحو مناسب

نمایندگی در انعقاد قرارداد: بند دوم
مزبـور  یا قراردادھـا یـ کـه آ ن اسـت یـ که در مورد اعالم اراده مطرح شـده ا یگریمسئلۀ د

مسـئله از ایـن جھـت اسـت کـه      یدگیچیدآورنده منعقد گردد؟ پیندۀ پدیق نمایتواند از طریم
ـ یپـذ یصـورت مـ  یاز حقوق مادیبردارانتقال و بھرهیمزبور برایھرچند قراردادھا کن یرد، ل

شـمار  دآورنده بـه یپدیدر مورد نشر و عرضۀ اثر است که از حقوق معنویریگمیمستلزم تصم
حقوق معنوی آن دسته از حقوق و امتیازات غیرمالی اسـت کـه مربـوط بـه شخصـیت      . دیآیم

صفایی، حقـوق مـدنی و حقـوق تطبیقـی،     . (پدیدآورنده و برای حمایت از آن مقرر شده است
ھرچند ارتباط حقوق معنوی با شخصیت پدیدآورنده مورد تصـریح مقـررات ایـران قـرار     ) ٨٤

که اثر ادبی و ھنری تبلور شخصیت پدیدآورنـده اسـت و اشـتراط    کن با توجه به ایننگرفته، لی
. اصالت اثر مؤید این معنی است، در پذیرش ارتباط مزبور در حقـوق ایـران تردیـد روا نیسـت    

قـانون مالکیـت   L212-2و L121-1ارتباط حقوق معنوی بـا شخصـیت پدیدآورنـده در مـواد     
پـس از ذکـر حـق    L121-1ای کـه مـاده   به گونه. گرفته استفکری فرانسه مورد تصریح قرار
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نمایـد کـه ایـن حـق مربـوط بـه       حرمت نام و سمت پدیدآورنده و حرمت اثر وی، تصریح می

نیز پس از ذکـر حقـوق مـذکور در مـورد ھنرمنـد      L212-2ماده ١.شخصیت پدیدآورنده است
.، آن را وابسته به شخصیت وی دانسته است٢مجری اثر

دربارۀ انتشـار و عرضـۀ   یریگمیمربوط به اثر از جمله حق تصمیست حقوق معنوایھیبد
فرانسـه  یت فکـر یـ قـانون مالک L121-2ن جھـت مـاده   یھمـ به. دآورنده استیاثر متعلق به پد

در مـورد  یریـ گمیبنـابراین تصـم  . دآورنده حق انتشار اثـرش را دارد یح نموده که فقط پدیتصر
ت در ین واقعیھمبا توجه به. دآورنده استیت شخص پدیصالحط آن دریانتشار، عرضه و شرا

٣دآورندهیپدیت شخصیان احکام مربوط به قرارداد انتشار، لزوم رضای، در مقام بL132-7ماده 

شان الزم دانسته شـده  یایت شخصیز رضایدر مورد محجوران نید قرار گرفته و حتیمورد تأک
Colombet, 237, nº(ینویسـندگان فرانسـو  گونه کـه برخـی از   است؛ زیرا ھمان اظھـار  ) 281

البتـه  . باشداند، دلیل وجودی این قاعده، جلوگیری از نقض حقوق معنوی پدیدآورنده مینموده
در ضمن مقـررات مربـوط بـه قـرارداد انتشـار مطـرح       L132-7باید توجه داشت ھرچند ماده 

فرانسـه آن را بـه تمـام قراردادھـای     گردیده، لیکن با توجـه بـه منطـق حـاکم بـر آن، دکتـرین      
به عبارت دیگر، ھیچ تفاوتی از این جھت میان قرارداد انتشـار و  . توسعه داده استیبرداربھره

وجود ندارد؛ زیرا حکم مزبور ارتبـاط تنگاتنـگ بـا حـق معنـوی      یبردارسایر قراردادھای بھره
Pollaud-Dulian, 580, nº(. تپدیدآورنده دارد که در ھمۀ قراردادھای مزبور یکسان اس 946;

Colombet, 237, nº 281; Desbois, 559 , nº 494(
یکـی در  : البته لزوم وجود رضایت شخصی پدیدآورنده در دو مورد با استثنا مواجـه اسـت  

از قبیل وضعیت کُما، حیات نباتی یجسمیل ناتوانیمورد پدیدآورندۀ محجوری است که به دل
Pollaud-Dulian, 580, nº. (دت نباشـ یو جنون اطباقی، قادر به اعالم رضا ) ١٦١کلمبـه،  )(946

در ایـن صـورت قـائم مقامـان وی     . مورد دوم فرضی است که پدیدآورندۀ اثر وفات یافته است
ـ در واقع ھمـان . نمایندنسبت به انعقاد قرارداد تصمیم گیری می قـانون  L121-2ه کـه مـاده   گون

گیری در مورد انتشار اثـر پـس از وفـات    اجرای حق تصمیممقرر نموده، مالکیت فکری فرانسه

1- Ce droit est attaché à sa personne.
2- L'artiste-interprète.
3- Consentement personnel.
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در این فـرض، چنانچـه قـائم مقـام خـود      . باشدمی١در صالحیت قائم مقامان ویپدیدآورنده،

زیرا منطق حاکم بـر لـزوم رضـایت شخصـی     . محجور باشد، رضایت شخصی وی الزم نیست
Pollaud-Dulian, 580, nº. (ددیدآورنده در اینجا وجود ندارپ 946(

ینـدگ یق نمایـ از طریبا توجه به نکات فوق، ھرچند در حقوق فرانسه، اجرای حقوق مـاد 
ت یطـۀ صـالح  یختـه بـه آن اصـوالً در ح   یآمیمعنـو یھـا کن اعمـال جنبـه  یر است، لیپذامکان

بطـالن  ) لزوم رضـایت شخصـی پدیدآورنـده   (ق ضمانت اجرای قاعده فو. باشدیدآورنده میپد
ای است که بدون رضایت شخصـی پدیدآورنـده درخصـوص انتشـار یـا      اعمال حقوقی٢نسبی

Colombet, 238, nº. (تعرضۀ اثر وی منعقد گردیده اس 281(
گیری در مورد انتشار به عنوان یکـی از حقـوق   ھرچند در متون قانونی ایران به حق تصمیم

صفایی، حقوق مدنی و (د یاز اساتیگونه که برخه، تصریح نشده، لیکن ھمانمعنوی پدیدآورند
ا عدم یتواند دربارۀ انتشار یاست که میدآورنده تنھا کسیاند، پدان داشتهیب)٨٤حقوق تطبیقی، 

را انتشار اثر بدون یتوان او را مجبور به انتشار اثرش نمود؛ زیرد و نمیم بگیانتشار اثر خود تصم
٦٥ن جھـت تبصـره مـاده    یھمبه. شودت او محسوب مییدآورنده، تجاوز به شخصیپدت یرضا

که ییھافات و ترجمهیفات و تألیتصن«: داردی، مقرر م١٣٥٦مصوب یاحکام مدنیقانون اجرا
ھا بـدون  ت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنیده، بدون رضایھنوز به چاپ نرس

فـات و  یفات، تألیھرچند موضوع این ماده تصن» .شودیف نمین توقمقام آناا قائمیت ورثه یرضا
؛ ھمچنین ١١٣زرکالم، (ن گونه که برخی از نویسندگاچاپ نشده است، لیکن ھمانیھاترجمه

توان از مالک حکم قـانون، در مـورد سـایر آثـار ادبـی و      اند، میاظھار کرده)٧٠، یمحمد. رک
ه مالک حکم قانون، عدم جواز نشر و عرضـۀ آثـار مزبـور    کتوضیح این. ھنری نیز استفاده نمود

درواقع ھدف از توقیف در مرحلۀ اجرای حکم ایـن اسـت کـه بـا     . بدون اذن پدیدآورنده است
بدیھی است وصول به نتایج مـالی  . استیفای حقوق مالی مربوط امکان اجرای حکم فراھم گردد

ده، مسـتلزم انتشـار   یز بـه چـاپ نرسـ   که ھنـو ییھافات و ترجمهیفات، تألیپس از توقیف تصن

گیری در مورد انتشار اثر پس از وفات پدیدآورنده را در صالحیت اشخاص اجرای حق تصمیمL121-2اده م-١
اند و درصـورت فقـدان یـا فـوت چنـین اشخاصـی، بـه        موجب وصیت تعیین شدهکسانی که به: ذیل دانسته است

شان وصیت یـا ھبـه   ترتیب، اوالد پدیدآورنده، ھمسر وی، ورثه دیگر غیر از اوالد و اشخاصی که تمام ماترک به ای
در مورد ھمسر پدیدآورنده شرط این است که قبالً در مورد ایشان حکم قطعی افتراق جسمانی صـادر  . شده است

.نشده و ھمسر مزبور ازدواج جدید نکرده باشد
بـه بعـد؛ قبـولی درافشـان و     ٢٤٧محسنی و قبـولی درافشـان،   : (ک.درخصوص مفھوم و قلمرو بطالن نسبی، ر-٢

)به بعد٤٠١محسنی، 
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شـود کـه در   از آن جایی که قانونگذار موارد مزبور را قابل توقیف ندانسته، معلوم می. ھاستآن

مقام شناسایی و حمایت از حق معنوی پدیدآورنده اثـر مبنـی بـر تصـمیم گیـری درخصـوص       
.انتشار و عرضه بوده است
و تبصرۀ آن این اشـکال ممکـن اسـت    یدناحکام میقانون اجرا٦٥البته درخصوص ماده 

قانون آیـین دادرسـی دادگاھھـای عمـومی و انقـالب در امـر مـدنی        ٥٢٤مطرح گردد که ماده 
، که در مقام احصاء مستثنیات دین وضع گردیده، دربردارنـدۀ حکـم منـدرج در    ١٣٧٩مصوب 

خ تبصرۀ مزبور در نتیجه ممکن است شبھۀ نس. نیستیاحکام مدنیقانون اجرا٦٥تبصرۀ ماده 
که ھنوز به ییھافات و ترجمهیفات و تألیتصن٦٥در پاسخ باید گفت، تبصرۀ ماده . مطرح گردد

ده را به این عنوان که مستثنی از دین باشد، غیر قابل توقیف معرفـی ننمـوده اسـت؛    یچاپ نرس
حق معنوی وی راجع به تصمیم گیری دربارۀ (ه بلکه به دلیل ضرورت اخذ رضایت پدیدآورند

به ھمین جھـت بـر لـزوم رضـایت     . ، توقیف اقالم مزبور را ممنوع اعالم کرده است)انتشار اثر
به عـالوه پـس از فـوت ایشـان نیـز      . مصنف و مؤلف و مترجم برای توقیف تأکید نموده است

حال آن کـه اگـر   . آورده استف به شماریمقام آنان را شرط الزم برای توقا قائمیرضایت ورثه 
ده بـه عنـوان   یکه ھنوز به چاپ نرسـ ییھافات و ترجمهیفات و تألیقانونگذار در مقام بیان تصن

مقامان پس از فوت پدیدآورنده ضـرورت نداشـت؛   ا قائمیبود، رضایت ورثه مستثنی از دین می
را تأسـیس حکـم   معنی اسـت؛ زیـ  زیرا بدیھی است که پس از فوت سخن از مستثنیات دین بی

ھـای الزم  مربوط به مستثنیات دین جھت ارفاق به حال مـدیون و برخـورداری وی از حـداقل   
طبیعی است علت مزبور با فـوت مـدیون منتفـی    . باشدبرای زندگی با رعایت شؤونات وی می

قـانون مـدنی قبـل از پرداخـت دیـون متـوفی       ٨٦٨به ھمین جھت، به موجب مـاده  ١.گرددمی
این قانون نیز دیون و ٨٦٩به موجب ماده . نسبت به ترکۀ متوفی استقرار نمی یابدمالکیت ورثه

حکم مواد اخیر که ریشه در آیه شـریفه  . واجبات مالی متوفی باید قبل از تقسیم ترکه اداء گردد
ان بـه عنـو  (یدارد، مقتَبَس از نظرات فقیھان امـام ٢»مِن بَعدِ وَصیّة یوصِی بھا أو دَینٍ غیر مُضارّ«

؛ مقدّس اردبیلی، زبدة ٦٢-١٣/٦١، ید ثانی؛ شھ٤-٢/٣، تذکرة الفقھاء، یعالمه حل: ک. رنمونه، 
؛ ١١٣–١٩/١١٢عة، ی، مستند الشی؛ محقق نراق٨٠٨-٢/٨٠٧، ی؛ محقق سبزوار٦٥٠–٦٤٩ان، یالب

: نمایـد قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امر مدنی نیز در ھمـین راسـتا مقـرر مـی    ٥٢٦ماده -١
».مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه جاري است«
سوره مبارکه نساء؛ ھمچنین در موارد مختلف در آیات مربوط به ارث در قرآن کـریم، پرداخـت دیـون    ١٢آیه -٢

.متوفی و اخراج وصیت وی از ترکه مقدم بر سھم ورثه به شمار آمده است
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.است)٣/٢، ی؛ قم١٩٨-١٩٧ا، یانصاری، الوصا

یاحکـام مـدن  یقـانون اجـرا  ٥٦ماده رسد حکم تبصرۀبا توجه به مطالب فوق، به نظر می
قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقـالب در امـر مـدنی نیسـت و بـه      ٥٢٤مغایر ماده 

)٧٣-٧١، یمحمـد : ک. ربرای مالحظۀ نظر موافق با استدالل متفاوت، . (تاعتبار خود باقی اس
ات یـ ت از عملیبه شکایدگیساالجراء و طرز رالزمیمفاد اسناد رسمینامه اجرانیآئ١٣٣ماده 
بـه موجـب ایـن مـاده،     . حاوی حکمی مشابه تبصرۀ مزبور اسـت ١١/٦/١٣٨٧مصوب یاجرائ

ت یسـت مگـر بـا رضـا    یده نیصاحب اثر قابل بازداشت و مزایکتب و رساالت و مقاالت خط«
بـه ویـژه   . حکم این ماده مؤید خروج موضوعی آثار مورد بحث از مستثنیات دین اسـت ١».یو

سـخن  ٦١ن در مـاده  یـ ات دیاالجراء از مستثنالزمیمفاد اسناد رسمینامۀ اجرانیکه در آئاین
گفته شده در حالی که بحث از لزوم رضایت پدیدآورنده برای توقیف آثار چاپ نشـده وی در  

.پیش بینی شده است) ١٣٣ماده (جای دیگر 
معنـوی پدیدآورنـده و بـا    با توجه به پذیرش حق تصمیم گیری به عنوان یکـی از حقـوق   

پذیرش ارتباط وثیق حقوق معنوی با شخصـیت پدیدآورنـده، الجـرم بایـد پـذیرفت کـه حـق        
گیری راجع به انتشار یا عرضۀ اثر ادبی و ھنری، قابل توکیل به غیر نیست؛ زیـرا امـوری   تصمیم

که مرتبط با شخصیت و قائم به شخص ھستند، مباشرت شخص در آن شـرط بـوده، در نتیجـه   
در واقع با تصمیم به انتشار یا عرضۀ اثر، ابعـادی از شخصـیت پدیدآورنـده    . قابل توکیل نیست

کند که تبعات مثبت در عالم خارج ظھور و بروز پیدا می...) شخصیت علمی، ھنری، مذھبی و(
کند که پدیدآورنده خود شخصـاً  این واقعیت ایجاب می. یا منفی مھمی را در پی خواھد داشت

طبیعی است در مواردی که مباشـرت شـخص   . گیری در این خصوص نمایدبه تصمیممبادرت 
گونه که برخـی  در اعمال حقی لحاظ شده باشد، توکیل آن به غیر امکان پذیر نیست؛ زیرا ھمان

؛ ھمـو،  ٣٥٥–٢/٣٥٤، قواعد اإلحکام، ی؛ عالمه حل٤٣٠-٢/٤٢٨، یمحقق حل(یاز فقیھان امام
، جواھر الکـالم،  ی؛ نجف٥/٢٥٥، ید ثانی؛ شھ٢١٦-٧/٢١٥، ی؛ محقق کرک٢/١١٧تذکرة الفقھاء، 

اند، اصوالً ضابطۀ بیان نموده)٢٥٢–٢٠/٢٥٠، )ع(، فقه الصادقی؛ روحان٣٨٢و ٣٧٩–٢٧/٣٧٨
توکیل پذیری و عدم آن مدخلیت یا عدم مدخلیت لـزوم مباشـرت شـخص در اعمـال حـق و      

.تکلیف است

بـه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم اإلجرا و طرز رسـیدگی ١٦٥حکم مذکور در این ماده قبالً در ماده -١
..پیش بینی شده بوددادگستریوزارت١٣٥٥تیر ٦مصوباجراییاز عملیاتشکایت



121...برداريقواعد عمومي حاکم بر قراردادھاي بھره1391زمستان 
تواند پس از تصمیم به انتشار یا عرضۀ اثـر، بـه دیگـری بـرای     بدیھی است پدیدآورنده می

از حق مادی انتشار یا عرضۀ اثر وکالت بدھد، لیکن ایـن امـر بـه معنـی توکیـل در      یبرداربھره
.گیری راجع به انتشار یا عرضۀ اثر نیستاصل تصمیم

گروھی از محجـوران بـه دلیـل    . نمودد میان دو دسته تفکیک یز بایدرخصوص محجوران ن
تصمیم گیـری  . فقدان اراده، فاقد اھلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیر مالی خویش ھستند

بـه عنـوان نمونـه    . دربارۀ انتشار یا عرضۀ آثار ادبی و ھنری نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت    
تصمیم گیری دربارۀ انتشار یا چنانچه شخصی پس از پدید آوردن اثری ادبی یا ھنری و قبل از 

.گیری خویش را اجرا نمایدعرضۀ آن، دچار جنون گردد، نمی تواند حق تصمیم
لـیکن برخـی از   . ھسـتند ) قصـد (ء در مقابل گروھی دیگر از محجوران دارای قدرت انشـا 

. به دلیل عـدم رشـد، امکـان دخالـت مسـتقل در امـور مـالی خـویش را ندارنـد         ) سفھا(ن ایشا
به نمایندگی ایشـان  » قیم«یا » ولی«ر برای حفظ مصالح ایشان اشخاصی را تحت عنوان قانونگذا

گمارده است که اقدامات مالی این دسته از محجوران، با اذن یا تنفیـذ نماینـدگان مزبـور معتبـر     
البته این دسته از محجوران برای تصرفات انشائی غیر مالی، نیازی به اذن یـا تنفیـذ   . خواھد بود

صـغیر  (غ برخی دیگر از محجوران برخوردار از قدرت انشاء، به دلیل عدم بلـو . ندارنددیگری 
نه در امور مالی و نه در امور غیر مالی بدون اذن یا اجازه ولـی یـا قـیم، حـق تصـرفات      ) ممیز

البته این مسئله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیـه و  . انشائی استقاللی ندارند
ای که از نقطه نظر فقھی ادعا شـده کـه نظـر مشـھور     ان محل اختالف است؛ به گونهحقوق ایر

لـیکن ادلـۀ ارائـه شـده توسـط      .باشـد بطالن معامالت صغیر ولو با اذن یا اجازۀ ولی یا قیم می
)بـه بعـد  ٣/٢٧٧انصاری، المکاسب، (ا مشھور در این باب، مورد انتقاد برخی از بزرگان از فقھ

-١٨٠؛ حکـیم،  ١١٤-١/١١٣ة المکاسـب،  یطباطبائی یزدی، حاش(ن برخی از ایشاقرار گرفته و 
بـه  ٢/١٨٩محقق دامـاد و دیگـران،   . به بعد؛ ھمچنین رک٢/٥٢٣، مصباح الفقاھة، ی؛ خوئ١٨٤

ضمن نقد و رد ادلۀ استنادی و عدم پذیرش داللت روایات استنادی، نظر به نفوذ معامالت )دبع
محقـق دامـاد و دیگـران،    (یحتی برخـ . انداجازۀ ولی یا قیم دادهصغیر ممیز در صورت اذن یا

اند که ھم اکنون بیشتر فقیھان نظر بر عدم نفوذ معاملـۀ صـغیر ممیـز    ادعا نموده) به بعد٢/١٨٩
.دانندداشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معاملۀ صحیح می

بیـان  )١/٨٣صـفایی،  (د خـی از اسـاتی  گونـه کـه بر  در ھر حال از نقطه نظر حقـوقی ھمـان  
اند، امروزه نظر مشھور در میان حقوقدانان عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز بـدون اذن  داشته
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برای مالحظـۀ ادلـۀ حقـوقی ارائـه     . (تولی یا قیم و امکان تنفیذ یا رد آن توسط ولی یا قیم اس

)٨٥-١/٨٣صفایی، : ک. رشده در تأیید این نظر، 
دربارۀ انتشار یا عرضۀ اثر متعلق به صغار یریگمیه توضیحات فوق باید دید تصمبا توجه ب

برای پاسخ به این سؤال باید میان دو مسئله تفکیک . ممیز و اشخاص سفیه در صالحیت کیست
از سویی با اصل تصمیم برای انتشار و عرضۀ اثر مواجه ھستیم و از سوی دیگر با اجرای . نمود

ر بسیاری از موارد مستلزم اقدامات مالی ھمچون انعقاد قرارداد نشر و امثـال  تصمیم مزبور که د
در مورد انتشار یا عرضۀ اثر یـا عـدم   یریگمیدرخصوص اصل تصم. باشد، روبرو ھستیمآن می

ارات ولی یا قیم قرار ندارد؛ زیرا امر مزبور از مقوله اعمـال  یطۀ اختیآن، باید گفت موضوع در ح
بـوده و بـا توجـه    یو ھنریحقوق ادبیعالوه حق مزبور ناظر به جنبۀ معنوبه . حقوقی نیست

به این که پدیدآورندۀ خود امکان اجرای حـق مزبـور را دارد، واگـذاری اجـرای ایـن حـق بـه        
ذکـر ایـن   . دیگری محمل قانونی نیز ندارد، ضمن این که با طبیعت حق مزبور نیز منافـات دارد 

ممیزی که توانسته است اقدام بـه خلـق اثـری ادبـی یـا ھنـریِ       نکته نیز شایسته است که صغیر 
نمایـد کـه صـالحیت و    دارای اصالت نماید، احترام به فکر و اندیشـه و ھنـر وی ایجـاب مـی    

یبرخ. در مورد انتشار یا عرضۀ اثرش به رسمیت شناخته شودیریگمیاش برای تصمشایستگی
نیز از راه خالف قاعده دانستن نمایندگی و بسنده نمودن بـه مـوارد منصـوص،    )٦٨، یمحمد(

.اندتصمیم گیری در امر انتشار اثر را صرفاً در اختیار پدیدآورنده دانسته
گیـرد،  ھای مالی حقوق ادبـی و ھنـری صـورت مـی    البته درخصوص تصرفاتی که در جنبه

ضمن این که ولی . ات مزبور ضروری استطبیعی است که دخالت ولی یا قیم برای نفوذ تصرف
یا قیم نیز در صورت مصلحت و پس از تصمیم پدیدآورنده نسبت به اصل انتشـار یـا عرضـه،    

.اختیار اقدام مستقل درخصوص تصرفات مزبور را دارند
در پایان این قسمت الزم به ذکـر اسـت کـه ھمچنـین در حقـوق ایـران در فـرض وفـات        

ت از حقـوق مؤلفـان، مصـنفان و    یـ قانون حما٢٦از این ماده ماده حسب استنباط پدیدآورنده، 
طبیعـی  . ھنرمندان، اجرای حقوق معنوی در مدت حمایت از حقوق مادی، با ورثه خواھد بـود 

معنی است مگـر  سخن گفتن از لزوم رضایت شخصی پدیدآورنده بیاست در چنین فرضی نیز 
.تصمیم خاصی اتخاذ کرده باشداین که پدیدآورنده در زمان حیاتش در این خصوص 

شرایط مربوط به موضوع قرارداد: مبحث دوم
از حقـوق  یبـردار در این مبحث در مقام بیان شرایط مربوط به موضـوع قراردادھـای بھـره   
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ھای حقـوقی قواعـد مشـترک    گونه که بیان گردید در برخی از نظامھمان. ادبی و ھنری ھستیم

ه قواعد مربـوط بـه موضـوع ایـن دسـته قراردادھـا توسـط        حاکم بر قراردادھای مزبور از جمل
لیکن در حقوق ایران مقـررات مسـتقلی در ایـن    . قانونگذار سازماندھی و تدوین گردیده است

بنابراین باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادھا و بـا توجـه بـه    . خصوص وجود ندارد
تبیین شـرایط مربـوط بـه موضـوع ایـن      طبیعت و منطق ویژه حاکم بر حقوق ادبی و ھنری، به 

.دسته از قراردادھا پرداخت
ھـایی  بدیھی است شرایط موضوع قرارداد بسته بـه ماھیـت قـرارداد و موضـوع آن تفـاوت     

از حقوق ادبی و ھنری نیز شرایط متعددی یبرداردر خصوص موضوع قراردادھای بھره. دارند
باید موجـود و دارای مالیـت بـوده، متضـمن     پر واضح است که مورد معامله اصوالً . الزم است

ھمچنین باید معلوم و معین بـوده، قـدرت بـر تسـلیم آن نیـز      . ١منفعت عقالئی و مشروع باشد
از حقوق یبرداربررسی ھمۀ این شرایط در مورد موضوع قراردادھای بھره. ٢وجود داشته باشد

ن دسته از شرایطی خواھیم به ھمین جھت به بررسی آ. ادبی و ھنری ضروری به نظر نمی رسد
در این راستا، شرط موجود بودن موضـوع  . ھای ویژه ای استپرداخت که برخوردار از ظرافت

و لزوم معلـوم  ) بند نخست(ه قرارداد و امکان یا عدم امکان واگذاری حقوق مربوط به آثار آیند
ھـای  برخی از نظامضمن این که در . دارای اھمیت است) بند دوم(یو معین بودن حقوق انتقال

بنـابراین بـا   . احکام ویژه ای مقرر شـده اسـت  یبردارحقوقی برای عوض در قراردادھای بھره
توجه به معاوضی بودن اغلب قراردادھای مزبـور، بررسـی احکـام خـاص مربـوط بـه عـوض        

)بند سوم. (تضروری اس
یندهموجود بودن موضوع قرارداد و واگذاری حقوق مربوط به آثار آ: بند نخست

درخصوص شرط موجود بودن موضوع قرارداد، بدیھی است چنانچه اثری خلق گردیـده و  
سپس راجع به واگذاری حقوق راجع به آن، قرارداد منعقد گردد، از این جھت قرارداد مزبور با 

گردیـده باشـد، حـق    یت از اثـری منقضـ  یـ ھمچنـین اگـر مـدت حما   . مشکلی مواجه نیسـت 
لـیکن  . منتفی شده، بحث از انتقال حق مزبور مطـرح نخواھـد بـود   از آنیانحصاریبرداربھره

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالنـي  «: داردقانون مدني در این خصوص مقرر می٢١٥ماده-١
».مشروع باشد

بیع چیزي که خرید و فروش آن قانوناً ممنـوع اسـت و   «: داردقانون مدني در خصوص مبیع مقرر می٣٤٨ماده -٢
بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است مگر ایـن کـه   یا چیزي که مالیت و یا منفعت عقالئي ندارد یا چیزي که 

.حکم این ماده به عنوان یک قاعدۀ عمومی قابل تسری به سایر قراردادھاست. ».مشتري خود قادر بر تسلّم باشد
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آنچه اھمیت دارد بررسی امکان یا عدم امکان واگذاری حقـوق آثـاری اسـت کـه ھنـوز خلـق       
نگردیده است؛ زیرا تا زمانی که اثری خلق نگردد، حقوق احتمالی پدیدآورنـده فعلیـت نیافتـه،    

.انتقال آن محل تأمل است
کـه ھنـوز خلـق    یحقوق مربوط به آثـار یق فرانسه، درخصوص واگذاراز نقطه نظر حقو

قانون مدنی، اشیاء آینده به شرطی کـه  ١١٣٠اند، به موجب مقررات عمومی موضوع ماده نشده
لـیکن  . توانـد موضـوع قـرارداد واقـع شـود     آن قانون قابل تعیین باشـد، مـی  ١١٢٩مطابق ماده 

و بـه  ١٩٥٧مـارس  ١١قانون ٣٣اند، ماده ه نشدهدرخصوص آثار ادبی و ھنری که ھنوز آفرید
ـ آثـار آت یدارد، انتقال کلیاین کشور مقرر میت فکریقانون مالکL131-1تبع آن ماده  ه باطـل  ی

Pollaud-Dulian, 590-591, nº(یحقوقدانان فرانسو١.است علت ممنوعیـت مزبـور را   ) 968
آثار آینـده بـرای پدیدآورنـده و بـه ویـژه پدیدآورنـدگان جـوان        یدانند که انتقال کلدر این می

ھای آن، خطرناک است؛ زیرا بنابر فرض، تا قبل از آفرینش اثر، امکان ارزیابی ارزش اثر، ویژگی
از اثر وجود ندارد و پدیدآورنده با ایـن خطـر روبروسـت    یبردارسنجش اھمیت و اَشکال بھره

L131-1به اعتقاد ایشان قاعـدۀ مقـرر در مـاده    . منتقل نمایدکه حقوق خود را با شرایطی نازل 
بنـابراین  . قاعده ای امری بوده که ھیچ قرارداد فردی یا جمعی نمـی توانـد آن را منتفـی نمایـد    

ه به دلیل مغایرت با نظم عمومی، باطل بوده و بطالن آن از نوع بطالن یآثار آتیقرارداد انتقال کل
.پدیدآورنده حق دارد به بطالن مزبور استناد نمایداز این رو فقط . نسبی است

بـه دلیـل اختصـار در تعبیـر، دارای ظرافـت ھـایی       L131-1البته باید توجه داشت که ماده 
آنچه در این ماده اھمیت دارد، گسترۀ حقوق انتقالی نیست بلکه مھم این اسـت کـه آثـار    . است

شود که نتـوان  گردد و ھمین امر موجب میآتی ھنوز به وجود نیامده، قرار است در آینده خلق 
بنابراین خواه پدیدآورنده یک حق یا حقوق متعدد از آثـار  . قلمرو حقیقی انتقال را تشخیص داد

-Pollaud-Dulian, 590. (آینده را مورد انتقال قرار دھد، در ھر حال قرارداد باطل خواھـد بـود  
591, nº 968(

ده نیست که به رغم ممنوعیت انتقال کلی آثـار آینـده، بـه    اشاره به این نکته نیز خالی از فای
توانـد نـاظر بـه    می٢عرضهقانون مالکیت فکری فرانسه قرارداد عمومی L132-18موجب ماده 

1- Article L131-1: "La cession globale des oeuvres futures est nulle."
موجـب آن پدیدآورنـده یـک اثـر فکـری و      نماید که بهدادی معرفی میقرارداد عرضه را قرارL132-18ماده -٢

سـپس در  . نمایندصاحبان حق، با شرایط معین، اجازۀ عرضۀ اثر مزبور را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اعطا می
ای پدیدآورنـدگان بـه پیمانکـار    موجب آن یک سـازمان حرفـه  گوید که بهادامه از قرارداد عمومی عرضه سخن می
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قانون مزبـور، شـرطی کـه بـه موجـب آن،      L132-4ھمچنین بر اساس ماده . آثار آینده نیز باشد

نمایـد، بـا   پدیدآورنده نسبت به نشر آثار آیندۀ خود، تعھد به پذیرش حق تقدم برای ناشـر مـی  
.، معتبر دانسته شده است١ھاییرعایت قید و شرط

البتـه بـه   . نموده اسـت ینیبشیمشابه را پیز حکمین٢مصریت فکریقانون مالک١٥٣ماده 
د یاز اسـات یبرخ. بطالن قرارداد مربوط به آثار آینده از نوع بطالن مطلق استموجب این ماده،

شـه در  یدانند که اوالً بطـالن ر ین می، علت حکم مزبور را در ا)٨/٣٩٠، یسنھور(ر حقوق مص
ت فـرد  یوابسـته بـه شخصـ   ینده، امریدر آید فکریاً مجموع تولیثان. ن نبودن موضوع داردیمع

عـالوه  به. تر استكیست، نزدینیت که قابل واگذاریحقوق مربوط به شخصن به یبنابرا. است
ن قرارداد، خودش را نسـبت  یلۀ ایوسدآورنده بهین است که پدیی به این قراردادھایبازگشت چن

.دھدیالعمر، در بند قرار مصورت ماداماش بهیبه مجموع کار فکر
و یآثـار ادبـ  یحقـوق مـال  ید انتقال کلیباز قابل دفاع بوده، یران نیل در حقوق این دالیھم

که چنین قراردادھـایی بـه گونـه ای سـلب حریـت و      به ویژه این. نده را ممنوع دانستیآیھنر
کـس  چیمقرر داشـته، ھـ  یقانون مدن٩٦٠ماده گونه که آزادی پدیدآورنده را در بر دارد و ھمان

از یرداد کار باعث شده که برخـ ھمین وضعیت دربارۀ قرا. ت کندیتواند از خود سلب حرینم
مـاده  ل یـ ، ذ٥٧٠، یکنـون یدر نظـم حقـوق  یان، قانون مدنی؛ کاتوز٢٠٣، یعراق(ق د حقویاسات

عالوه بـر ایـن، در نظـام    . شخص، نظر به عدم جواز آن دھندیبه استناد تضاد آن با آزاد) ٩٦٠
حقوقی ایران، موجود بودن موضوع قرارداد و نیز معلوم و معین بودن آن، اصـوالً جـزء شـرایط    

... و٥١٤، ٥٠٧، ٤٦٨، ٣٦١، ٣٥١، ٣٤٢، ٢١٦مـواد  . اساسی صحت قـرارداد محسـوب اسـت   
ر قراردادھای مزبور، آثار مورد نظـر ھنـوز   حال آن که د. قانون مدنی داللت بر این مطلب دارند

درواقع ھنگامی که موضـوع قـرارداد معلـوم و معـین     . باشدپدید نیامده، معلوم و معین نیز نمی
نیست، قرارداد غرری بوده، مشمول ادلۀ بطالن معاملۀ غرری از جمله حدیث نبوی کـه نھـی از   

-٧/٥٦٠؛ ھمـو،  ١/٢٩، یشـاھرود ی؛ نماز٢/٢٤٨، ی؛ أحسائ١٧/٤٤٨، یحر عامل(ه غرر فرمود
بر ھمین اساس، در کتب مختلف فقھی به ویژه در مورد قرارداد بیع که به طـور  . گرددمی) ٥٦١

دھند، معلوم معمول، فقیھان امامی قواعد عمومی قراردادھا را در ضمن آن مورد بررسی قرار می

ضه نمایش، اختیار عرضه آثار فعلی یا آینده را مطابق شرایط مقرر توسط پدیدآورنده یـا دارنـدگان حـق، بـرای     عر
.نمایدمدت قرارداد، اعطا می

.، حق تقدم مزبور حداکثر نسبت به پنج اثر و حداکثر برای پنج سال قابل اعمال استL132-4به موجب ماده -١
».بطالناً مطلقاً کل تصرف للمؤلف فی مجموع إنتاجه الفکرى المستقبلییقع باطالً -١٥٣ماده «-٢
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موجـب بطـالن قـرارداد اعـالم     انجامد، که به غرر میو معین نبودن موضوع قرارداد به دلیل این

، تـذکرة الفقھـاء،   یعالمة حلـ : ک. ردرخصوص بطالن معامالت غرری و ادلۀ آن، . (شده است
-٨/١٧٤؛ مقدّس اردبیلی، مجمع الفائـدة و البرھـان،   ٥/١٣٧عة، ی؛ ھمو، مختلف الش٥٤-١٠/٥٣

؛ ٢٢/٤١٧کالم، ، جواھر الی؛ نجف٩٦-٨٩ام، ی، عوائد األی؛ محقق نراق١٢٣، ید بھبھانی؛ وح١٧٥
؛ وحـدتی  ٣٦٠-٣٥٩و ٢/٢١٩ة الطالـب،  یـ ؛ ھمـو، من ٢/٤٩٦، کتاب المکاسـب و البیـع،   ینینائ

)٧٠-٦٧و ٦٤-٦٠شبییری، 
یاز اشکاالتین است که قرارداد سفارش اثر، عاریچه الزم است بدان توجه شود اکن آنیل

د و یـ نماینـده مـ  یدر آیجاد اثریدآورنده تعھد به این قرارداد، پدیموجب ابه. ان شدیاست که ب
، تا ین آثاریچنیت از حقوق مؤلفان، مصنفان و ھنرمندان، حقوق مادیقانون حما١٣طبق ماده 

مـدت  یکـه بـرا  دھنده خواھد بود؛ مگـر آن د آمدن اثر، متعلق به سفارشیخ پدیسال از تاریس
ارش اثـر،  در خصـوص صـحت قـرارداد سـف    . توافـق شـده باشـد   یب محـدودتر یا ترتیکمتر 
کـه  یید توجـه نمـود کـه، اوالً از آنجـا    یـ مـذکور با ١٣ح آن در ماده یرش صرینظر از پذصرف

حقـوق  یاست، مشمول عنـوان انتقـال کلـ   یق مشخصیا مصادیسفارش اثر محدود به مصداق 
رش عـرف جامعـه و   یدنبـال نداشـته، مـورد پـذ    شـخص را بـه  یجه سـلب آزاد یست و درنتین

قـاً  ید دقیـ ط آن بایدر قرارداد مزبـور اوصـاف اثـر مـورد سـفارش و شـرا      اًیثان. خردمندان است
بـه آن وارد  یرادیـ ز ایـ ن بودن موضـوع قـرارداد ن  یث معلوم و معین از حیبنابرا. مشخص باشد

سـت؛ بلکـه   ینـده ن یماً انتقال حقوق مربـوط بـه آ  یثالثاً موضوع قرارداد مزبور مستق. نخواھد شد
عتاً پـس  یاست که طبینیدآورنده جھت انجام کار معیشخص پدقرارداد مزبور ناظر به خدمات 

.ردیگیدھنده تعلق مجاد شده به سفارشیاثر ایاز انجام کار مزبور و خلق اثر، حقوق ماد
که قرارداد نشر درخصوص اثری کـه در آینـده   نکتۀ دیگری که تبیین آن ضروری است، این

کاتوزیـان، قواعـد عمـومی    (تھیه خواھد شد چه حکمی دارد؟ برخی از اسـاتید حقـوق ایـران    
درخصوص واگذاری حق نشر کتابی که در آینده نوشته خواھد شـد،  ) ١٧٦-٢/١٧٥قراردادھا، 

در ایـن  ت از حقـوق مؤلفـان و مصـنفان و ھنرمنـدان    یـ ن حماقـانو معتقدند به رغـم سـکوت   
ایشـان در توجیـه عـرف    . خصوص، عرف واگذاری حق نشر در این زمینه استقرار یافته اسـت 

اند، اظھار شود را در حکم کلی دانستهکه حق نشر کتابی که در آینده تألیف میمزبور، ضمن این
ماند یکی انجام کار تألیف که به اجاره می. ن استدارند که قرارداد مزبور مخلوط از دو پیمامی

از سـویی، در حکـم کلـی    : این نظر از دو جھت محل تأمل اسـت . و دیگری انتقال حق نشر آن
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شود، قابل پذیرش نیست؛ زیرا کتابی که در آینـده  شمردن حق نشر کتابی که در آینده تألیف می

ع قرارداد بر آن منطبق اسـت و حـق   تھیه خواھد شد، مصداق منحصر به فردی است که موضو
بنابراین حق نشر حق معینی اسـت و قابـل انطبـاق بـر مصـادیق متعـدد       . نشر ناظر بر آن است

. ھای متعدد استاین در حالی است که مفھوم کلی، قابل صدق بر مصداق. نیست
توان یاز سوی دیگر، تجزیۀ قرارداد به دو جزء قابل پذیرش است، لیکن قرارداد مزبور را م

قرارداد انجام کاری دانست که قابل تطبیق با عقد اجاره اسـت، بـا ایـن توضـیح کـه در ضـمن       
قرارداد مزبور شرط نتیجه شده است؛ شرطی که به موجب آن، مالکیت اثری که در پی قـرارداد  

رسـد ایـن راه   به نظر می. گردد، به طرف قرارداد منتقل گرددآفرینش اثر ادبی و ھنری خلق می
تواند مشکل قرارداد انتقال حق نشر اثر آینده را حل کند؛ زیرا چنانچه انتقـال حـق نشـر    ر میکا

.اثر آینده را موضوع قرارداد به شمار آوریم، با اشکال فقدان موضوع مواجه خواھیم بود
معلوم و معین بودن حقوق انتقالی: بند دوم

به آن اشاره گردیده، شرط معـین  یقانون مدن١٩٠که در ماده ییکی از شرایط مھم و اساس
قانون مدنی نیـز کـه در راسـتای ھمـین شـرط      ٢١٦بر اساس ماده . بودن موضوع قرارداد است

مورد معامله باید مبھم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمـالی بـه آن کـافی    «مقرر گردیده، 
. ن موضوع آن ضروری استن بودی، معلوم و معیانعقاد ھر قراردادیبنابراین اصوالً برا» .است

الً معلوم بوده ید تفصیز موضوع قرارداد بایدآورنده نیپدیانتقال حقوق مادیدر مورد قراردادھا
موضـوع حقـوق   ییژه است که از سویت ویاھمین جھت دارایشرط مزبور از ا. و مردد نباشد

ینـدارد و از سـو  یخـارج یگاه مـاد یست و پاینیملموس و خارجیء مادیشیو ھنریادب
ن یبنـابرا . برخوردار استیدآورنده، از عناصر متعدد و گوناگونیپدیمادیبردارگر حق بھرهید
.باشدیمیشتریازمند دقت بیتر و ندهیچیات مؤثر در رفع ابھام از آن پیفیک

یقلمرو موضوع-الف
توانـد  مـی دآورنـده  یقرارداد، این سؤال مطرح است که آیـا پد یدرخصوص قلمرو موضوع

تواند مورد انتقال تمام حقوق مادی خویش را به غیر منتقل نماید یا فقط برخی از آن حقوق می
قرار گیرد؟ ضمن این که چنانچه پس از انعقاد قرارداد، در مورد دامنه حقـوق انتقـالی اخـتالف    

توان از اصلی راھنما برای حل اختالف سخن گفت؟رخ دھد، آیا می
ران، انتقـال حقـوق   یـ قرارداد، باید گفت، از نقطه نظر حقوق ایموضوعدرخصوص قلمرو 

یبه تعبیر دیگـر منعـ  . ا برخی از آن باشدییتواند ناظر به ھمۀ حقوق ماددآورنده مییپدیماد
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: ک. رمالحظـۀ نظـر موافـق    یبـرا . (دآورنده به نظر نمـی رسـد  یپدیۀ حقوق مادیدر انتقال کل

ن یـ ت از حقوق مؤلفان، مصـنفان و ھنرمنـدان در ا  یقانون حماماده پنج ) ١٢٣و ١٢٠، یمحمد
تواند استفاده از حقوق ین قانون میت ایمورد حمایدآورندۀ اثرھایپد«: داردیخصوص مقرر م

».ر واگذار کندیر به غیۀ موارد از جمله موارد زیخود را در کلیماد
قـانون  ١٤٩ماده . رفتیپذن نظر را ید ھمیز باین) ٣٢٧و ٧/٣٢٦، یسنھور(ر در حقوق مص

یاز حقـوق مـال  یا برخـ یـ تواند تمـام  یدآورنده میکند که پدیح میتصر١مالکیت فکری مصر
ك از حقوق مورد انتقال بایـد  یلیکن به موجب این ماده، ھر. دیر واگذار نمایقانونی خود را به غ

.گیردصورت جداگانه و با بیان جزئیات مربوط در قرارداد مورد تصریح قرار به
ح قرار داده یحقوق را مورد تصریز انتقال کلین٢قانون مالکیت فکری فرانسهL131-4ماده 

از حقوق یکیعنوان به٣بیحق تعقییادآور شد که در حقوق فرانسه، از سوید یکن بایل. است
رقابلیغL122-8موجب مادهشناخته شده، بهیاز آثار ھنریدآورنده که در مورد برخیپدیماد

دآورنده تمام حقـوق خـود را منتقـل    یکه پدیگر در فرضیدیاز سو.دانسته شده است٤انتقال
ـ انتقال حقـوق مزبـور مشـروط بـه ا    ٥آن قانونL131-3د، بر اساس بند نخست ماده ینمایم ن ی

البته انتقال حقـوق  .ردیح قرار گیصورت جداگانه مورد تصربهیك از حقوق انتقالیاست که ھر
موجـب بنـد سـوم    مشمول حکم فوق نبوده، بهیداریدیداریصورت اثر شندر قالب اقتباس به

.م سند جداگانه استی، مستلزم تنظL131-3٦ماده 

و یشـترط إلنعقـاد   . للمؤلف أن ینقل إلی الغیر کل أو بعض حقوقه المالیة المبینة فـی ھـذا القـانون   -١٤٩ماده «-١
بیان مـداه  التصرف أن یکون مکتوباً و أن یحدد فیه صراحة و بالتفصیل کل حق علی حده یکون محالً للتصرف مع

»...و الغرض منه و مدة اإلستغالل و مکانه
2- Article L131-4:"La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle...."
3- Le droit de suite.

از جملـه قـانون مالکیـت    منظور از حق تعقیب که در کنوانسیون برن، مقررات جامعۀ اروپا و برخـی قـوانین ملـی    
فکری فرانسه، برای پدیدآورندگان برخی از آثار به رسمیت شناخته شده، عبارت از حقی است غیر قابل انتقال کـه  

به ١٤٥کلمبه، : ک.درخصوص حق تعقیب، ر. (کندھای بعدی اثر پیدا میپدیدآورندۀ اثر بر منافع حاصل از فروش
Desbois, 335 s., nº(و ) ٢١٤-٢١٣بعد؛ مغبغب،  289 s.; Lucas, 294 s., nº 349 s.; Pollaud-Dulian, 551, nº 890

s.(
4- inaliénable.
5- Article L131-3:"La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des
droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession..."
6- Article L131-3:"…Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet
d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre
imprimée..."
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است یھیبد. شودین موضوع قرارداد دو چندان مییت تبی، اھمیحقوق مادیدر انتقال جزئ

)٣٨٤-٨/٣٨٣، یسـنھور (.سـت یر حقوق نیتصرف در سایبرایاز حقوق، مجوزیکیانتقال 
ز یـ ر نیـ سـت و انتقـال حـق اخ   یر نیـ عنوان نمونه انتقال حق عرضه، متضـمن انتقـال حـق تکث   به

ران بـا توجـه بـه اسـتقالل دو حـق مزبـور،       یدر حقوق ا. باشدیدربردارندۀ انتقال حق عرضه نم
اسـت کـه حـق    ین ضروریبنابرا. دینمایجاب مین حکم را ایرش ای، پذیاصول و قواعد عموم

.حاً در قرارداد ذکر گرددیمورد انتقال صر
ید شود، اصل بر عدم انتقـال و بقـا  یدآورنده تردیپدیاز حقوق مادیچنانچه در انتقال حق

ر در یـ حکـم اخ )٣٣١-٧/٣٣٠، ی؛ سـنھور ١/٢٣١، ییصفا(.دآورنده استیپدیحق مزبور برا
یح شده و برخـی از حقوقـدانان مصـر   یز تصریمصر نیکرت فیقانون مالک١٤٩بند دوم ماده 

ز یقانون فرانسه نL122-7مادهییاز بند انتھا. اندنیز بر آن تأکید نموده)٣٣١-٧/٣٣٠، یسنھور(
را محدود به مـوارد مصـرح   یبرداربھرهیھاوهیر، شیا تکثیحق عرضه یکه در فرض انتقال کل

.در قرارداد نموده، حکم مذکور قابل استنباط است
تعیین کمیت حقوق انتقالی-ب

بلکـه  . برای معلوم و معین شدن موضوع قرارداد، صرف تعیین نوع حق انتقالی کافی نیست
یبـردار ھای مختلف امکان پذیر است، تعیین کمی بھرهدر مواردی که استفاده از حق در کمیت

از حـق انتشـار یـا    یبرداربه عنوان نمونه میزان بھره. از حق یا حقوق انتقالی نیز ضروری است
بنابراین لزوم معلـوم و معـین نمـودن    . ھای مختلفی برخوردار باشدتواند از کمیتعرضۀ اثر می

در ایـن  . اسـت یبـردار موضوع قرارداد و برطرف شدن جھل و غرر مستلزم تعیین میزان بھـره 
ا یـ دفعـات متعـدد، اجـازۀ انتشـار     یا بـرا یك نوبت ییدآورنده فقط برایا ممکن است پدراست

؛ سـنھوری،  ٧٤؛ ھمو، حقوق مدنی و حقوق تطبیقـی،  ١/٢٣١، ییصفا(.عرضۀ اثر را داده باشد
ت داشـته  یـ ك قرارداد انتشار تعـداد نسـخ و شـمارگان اھم   ین ممکن است در یھمچن)٨/٣٨٧

بنـد نخسـت   . شـود ینـ یبشیدر قرارداد پیروشنل بهین مسایاست که این ضروریبنابرا. باشد
قانون مالکیت فکری فرانسه در این خصوص مقرر داشته که قرارداد انتشار باید L132-10ماده 

ن ممکن است موضوع قرارداد بـا  یھمچن. ھای چاپ اول را مشخص نمایدتعداد حداقلیِ نسخه
-L131البته باید توجه نمود که به موجب بند اول ماده .مشخص گرددیبردارن مدت بھرهییتع
بـه  یبـردار فرانسه، یکی از موارد الزم برای مشخص نمودن قلمرو بھرهیت فکریقانون مالک3

اسـت بـه نحـوی    یبردار، تعیین مدت بھرهیبردارعنوان قاعده ای عمومی در قرارادادھای بھره
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Pollaud-Dulian, 583-584, nº. (دبـو که عدم ذکر آن موجب بطالن قرارداد خواھـد   بـا  ) 953

ای این ھمه این قاعده دارای استثنائاتی است که در آن موارد، تعیین موضوع قـرارداد بـه شـیوه   
توان بـه حکـم منـدرج در    از جمله این استثنائات می. غیر از ذکر مدت مجاز دانسته شده است

اشاره نمود که در کنار تعیین دورۀ زمانی بـرای قـرارداد عرضـه، امکـان تعیـین      L132-19ماده 
Lucas, 487, nº. (تموضوع قرارداد از راه ذکر تعداد عرضه را نیز مجاز دانسته اس عالوه ) 615

ن موضـوع قـرارداد   یـی ن دو در تعیـ ك از ایرا ھرینیز اھمیت دارد؛ زیبرداربر زمان، مکان بھره
ز وسعت یو نیبردارزمان بھرهم با مدتیاز آثار، ارتباط مستقیبردارزان بھرهیه، مرگذار بودیتأث

١٤٩فرانسـه و مـاده   یت فکریقانون مالکL131-3ن جھت بند اول ماده یھمبه. آن داردیمکان
گونه که گفتیم ضمانت اجرای قاعدۀ مزبور در ھمان. اندح نمودهین شرط تصریقانون مصر، بر ا

البته سؤالی که پاسخ بـه آن ضـرورت دارد ایـن اسـت کـه      . نسه بطالن قرارداد استحقوق فرا
کـه  L131-3ممکن اسـت از عبـارات مـتن مـاده     . بطالن در این خصوص مطلق یا نسبی است

انتقال حقوق را وابسته به شروط مزبور نموده، بطالن مطلق استنباط گردد؛ زیرا با فقدان یکی از 
لیکن از آنجایی که ھدف مقررۀ مزبـور حمایـت از انتقـال    . اجه ھستیمعناصر اساسی قرارداد مو

دیدگاه رویۀ قضایی فرانسه . کند که نوع بطالن نسبی باشددھنده حقوق است، منطق ایجاب می
Lucas, 402, nº. (تنیز ھمین اس 494(

ننموده نه مقررین زمیدر اینکرده و قواعد خاصیاات مزبور اشارهیران به جزئیقانونگذار ا
حقوق یبر اساس قواعد عموم. پرداختید به انطباق موضوع با قواعد عمومین بایبنابرا. است

است بسته بـه  یھیالبته بد. ن بودن موضوع قرارداد استیت دارد، معلوم و معیچه اھمران، آنیا
کـه  نیـ کن آنچه مھم است ایل. خواھد داشتییھان موضوع، تفاوتییتعیھاوهینوع قرارداد، ش

یرینـده جلـوگ  یآیبودن قـرارداد و اختالفـات احتمـال   یموضوع قرارداد مبھم نباشد تا از غرر
حـق  یو زمـان ین وسـعت مکـان  یـی ن بـودن موضـوع، ممکـن اسـت بـه تع     یمعلوم و مع. شود
یبـردار ن در خصوص مکان و زمان بھـره یالبته چنانچه متعاقد. داشته باشدیبستگیبرداربھره

ده و از نظـر مـدت   یـ د نگردیمقیشان به مکان خاصی، حسب ظاھر، اراده اسکوت نموده باشند
، قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و ھنرمنـدان ١٤و١٣، با توجه به مواد یبردارزمان بھره

جـاد  یسفارش ایکه اثر در پین مدت در فرضیا. سال دانست٣٠د مدت قرارداد را حداکثر یبا
ش آن، یدایـ که در فرض انتقال اثر پس از پی، درحال)١٣ماده (ه اثر بودخ خلق یشده باشد، از تار

ـ ). ١٤ماده (د شویخ انتقال شروع میمدت از تار ، )یبـردار دارنـده حـق بھـره   (ر چنانچه مالك اث
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ا عرضـۀ اثـر خواھـد    یخ انتشار یسال از تار٣٠حداکثر یبردارباشد، مدت بھرهیشخص حقوق

، حقوق مدنی و حقـوق تطبیقـی،   ییصفا(ق برخی از اساتید حقوگونه کهھمان). ١٦ماده (د بو
خ انتشـار  ی، تاریت از آثار متعلق به اشخاص حقوقین که مبدأ حمایاند، علت اعنوان داشته)٨٣

ست و ممکن است یمعموالً محدود نین است که عمر شخص حقوقیا عرضۀ آن مقرر شده، ای
.بماندیھا باققرن

از اثریبرداربھرهوهیتعیین کیفیت و ش-ج
وه ید، ذکـر شـ  یـ نمایمـ ین موضـوع قـرارداد ضـرور   یـی تبیکـه بـرا  یگر از مسائلیدیکی
. باشـد یاثر می، نحوه استفاده از حقوق مادیبرداروۀ بھرهیمقصود از ش. از اثر استیبرداربھره

. شـود انجـام  یتـال یجیصـورت د ا بهییق چاپ کاغذیك کتاب ممکن است از طریمثالً انتشار 
ـ ا از طریـ نما یق اِکران در سـ یممکن است از طریینمایك اثر سین عرضۀ یھمچن ق پخـش در  ی

یبـردار وه بھـره یاسـت شـ  یھیبـد . ردیون صـورت پـذ  یـ زیق تلویا از طریشھر ین عمومیادیم
. داردین ارزش حـق مـورد واگـذار   ییدر تعییسزا، نقش بهیبردارھمچون مدت و مکان بھره

.ن بحث افزوده استیت ایبر اھمیبردارد بھرهیجدیھاوهیش شیدایپ
قانون مالکیت فکری مصر ضمن شرط نمودن ذکـر  ١٤٩قانون فرانسه و ماده L131-3ماده 

ت از یـ مـاده پـنج قـانون حما   . انـد اشاره نمودهیبرداروه بھرهیان شیاز قرارداد، به لزوم ب١ھدف
ان نموده، امـا بـه لـزوم    یرا بیبرداربھرهیھاوهیاز شیحقوق مؤلفان، مصنفان و ھنرمندان برخ

معلوم نمـودن موضـوع، از   یالبته ضرورت آن برا. ح ننموده استیتصریبرداروۀ بھرهین شییتب
عـدم  یاجـرا ن اسـت کـه ضـمانت   یـ شود ایکه مطرح میسؤال. شودیده میفھمیقواعد عموم

ن خصـوص  یـ قـرارداد در ا ت یـ د گفـت ماھ یست؟ در پاسخ بایچیبرداروه بھرهیح به شیتصر
یبـرا یقانون مـدن ٢٢٥که ماده ید توجه داشت، با توجه به نقشیعالوه بابه. کننده استنییتع

ن خصـوص ابـراز نکـرده    یـ ح اراده خـود را در ا یطور صـر ن بهیعرف قائل است، چنانچه طرف
.گرددیمیشان تلقیایعنوان اراده ضمنمتعارف از اثر بهیبردارباشند، بھره

یھاوهیده نخواھد بود که چنانچه پس از انعقاد قرارداد، شیفاین نکته بیایادآورین یمچنھ
گـاه نـه   چیرا ھـ یـ مزبور مشمول قرارداد نخواھد بود؛ زیھاوهیابداع گردد، شیبردارد بھرهیجد
ن قرار نگرفته و اصل عدم نیز مقتضی ی، موضوع توافق طرفیطور ضمنح و نه بهیصورت صربه

مبنـی بـر ایـن کـه     ) ١٢٦صـادقی و خلـج،   (ن بنابراین تصور برخی از نویسندگا. امر استاین 

.destination-الغرض-١
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ھای توان با توسل به قاعدۀ تسلیط، اصل لزوم به قراردادھا و احترام به حقوق مالکیت، شیوهمی

برخی از نویسـندگان  . برداری را نیز مشمول قرارداد پیشین دانست، محل تأمل استجدید بھره
Pollaud-Dulian, 589, nº(یفرانسو نیز با استناد به اصل تفسیر مضیق قراردادھا، نتیجـۀ  ) 966

.اندفوق را استنباط نموده
البته سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است کـه بـا اشـتراط در قـرارداد بـه صـورت       

داند؟ ماده بینی را مشمول قرارداد گرھای غیر قابل پیشیبردارتوان بھرهصریح یا ضمنی، آیا می
L131-6      قانون مالکیت فکری فرانسه با مالحظاتی چنـین شـرطی را مـورد پـذیرش قـرار داده

برداری از اثر در قالب شـکل غیرقابـل   شرط ناظر به اعطای حق بھره«موجب این ماده، به. است
بینی نشده در تاریخ قرارداد، باید صریح و متضـمن مشـارکت در منـافع    بینی یا شکل پیشپیش

بنابراین از سویی، اگر شـرط مزبـور صـریح و بـدون ابھـام      » .برداری مزبور باشداصل از بھرهح
. نحوی که حداقل، التفات پدیدآورنده را به خود جلب ننماید، محکوم به بطالن اسـت نباشد به

از سوی دیگر، صرف صریح بودن شرط، کفایت نمی کنـد، بلکـه شـرط مزبـور بایـد متضـمن       
. صـورت درصـدی باشـد   بـرداری بـه  نده از عوائد حاصل از شیوۀ نوین بھرهمندی پدیدآوربھره

بینی این شرط در ماده مذکور حمایـت از  ھدف از پیش. بنابراین تعیین مبلغ مقطوع کافی نیست
ضـمانت اجـرای ایـن    . زنی ندارندپدیدآورندگان است که معموالً در انعقاد قرارداد قدرت چانه

Pollaud-Dulian, 590, nº. (تحکم عدم تأثیر شرط اس 967(
بینی بـا قیـود پذیرفتـه شـده در حقـوق      برداری غیرقابل پیشھای بھرهاگر شرط انتقال شیوه

فرانسه، موجب غرری شدن قرارداد تلقی نگردد، بـرای پـذیرش آن در حقـوق ایـران اشـکالی      
رداد در غیر این صورت، شرط مجھولی که موجب جھل به موضـوع قـرا  . وجود نخواھد داشت
کاتوزیـان، قواعـد عمـومی    ؛١/٢٨١، یامـام ؛١/٢١٤بـاغ،  هحـائری شـا  (ن گردد، در حقوق ایرا

؛ موسـوی بجنـوردی،   ٢٣/٢٠٢، جـواھر الکـالم،   ینجف(ه و فقه امامی١)١٩١-٣/١٨٨قراردادھا، 
؛ ٥/١٦٦، یاصـفھان . ؛ نیز رک٣/٢٢٧ة الطالب، ی، منینی؛ نائ٢٨٩-٢/٢٨٨، یمراغینی؛ حس٣/٢٧٩

.به علت غرری گردیدن قرارداد، شرطی باطل و مبطل قرارداد است،)٣٥٣داماد، محقق 
احکام خاص مربوط به عوض:بند سوم

حقوق مادی مربوط به آثار ادبی و ھنری ممکن است در قالب قراردادی معاوضی یواگذار

قانون مدنی به صراحت شرط مجھولی که باعث جھل به عوضـین شـود را در زمـرۀ شـروط     ٢٣٣بند دو ماده -١
.باطل و مبطل ذکر نموده است
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حقـوق، مسـتلزم   یبودن واگذاریالبته در فرض سکوت طرفین، مجان. ردیصورت پذیا مجانی

یگـردد و فقیھـان امـام   قانون مـدنی، اسـتنباط مـی   ٢٦٥گونه که از ماده را ھمانیاثبات است؛ ز
، مجمع الفائدة مقدّس اردبیلی؛ ٣٠٨-٤/٣٠٧بن العالمة، ؛ إ٦/١٧١عة، ی، مختلف الشیعالمه حل(

ــد١٠/١٦٠و البرھــان،  ــی، ٧/٤٧٨، ی؛ فاضــل ھن ــق بحران ــائ٢١/٥٧٥؛ محق ؛ ٩/٢٢٤، ی؛ طباطب
اند، ظاھر نیز در موارد مختلف به آن استناد نموده) ١١٣-٥/١١٢، العروة الوثقی، یزدییطباطبائ

. دید عوض آن را پرداخت نمایمنتفع گردد، بایگریا کار دیبر عدم تبرع است و ھرکس از مال 
در بـاب  یقـانون مـدن  ٣٣٧و ٣٣٦در فرض عدم توافق در خصوص عوض، به موجب مـواد  

. از اثـر خواھـد بـود   یبردارمال یا کار دیگری، پدیدآورنده مستحق اجرت المثل بھرهاستیفاء از
ط موضوع قـرارداد در  یاست در فرض معوّض بودن قرارداد، قواعد عمومی راجع به شرایعیطب

ل یقـرارداد را تشـک  یاز دو موضوع اصـل یکیرا عوض یاست؛ زیز اصوالً جاریمورد عوض ن
.دھدیم

زان عـوض،  یـ ن میـی تعیھمچون حقوق فرانسه، برایحقوقیھانظامیبرخبا این ھمه در 
فرانسـه، اصـل   یت فکریقانون مالکL131-4ماده . وضع شده استیاژهیمقررات خاص و و

بـر  . نمـوده اسـت  ینـ یبشیاز اثر خود را پـ یبردارد بھرهیدآورندگان در عوایلزوم مشارکت پد
د یدآورنده در عوایپدید متضمن شرط مشارکت نسبیبااثر ین ماده، انتقال حقوق مادیاساس ا

قانونگذار فرانسه با اتخاذ ایـن راه حـل درصـدد مرتفـع     . باشدیبردارا بھرهیحاصل از فروش 
خود راجع به اثر را با مبلغی نـاچیز و  یبردارنمودن این خطر بوده که پدیدآورنده، حقوق بھره

-Pollaud. (دھای مالی ناشی از اثرش سـھیم نباشـ  مقطوع به دیگری منتقل نماید و در موفقیت
Dulian, 595, nº ,Lucas(ه ھمچنین در توجیه این روش و منصفانه بودن آن گفته شـد ١)978

424, nº با . گرددکه پدیدآورنده در موفقیت یا عدم موفقیت اثرش سھیم می) ١٦٤کلمبه، )(518
از سویی، از آن . ضعفی نیز بیان شده استاین حال باید توجه داشت که برای اصل مزبور نقاط 

توان درصد کمـی از مشـارکت را   یمقرر نشده، در نتیجه میمشارکت مزبور حداقلیجا که برا
، توافق مزبور تأمین کننـدۀ  ٢نمود که جز در مورد سوءاستفاده آشکارینیبشیدآورنده پیپدیبرا

از این میان، پیش بینـی حـق   . قانونگذار فرانسه در مقام حمایت از پدیدآورنده تدابیر دیگری نیز اندیشیده است-١
آثار ھنری قابل ذکر است که با تدبیر اندیشیده شـده درخصـوص نحـوه تعیـین میـزان      تعقیب برای پدیدآورندگان 
.برداري از اثر قابل مقایسه استعوض در قراردادھای بھره

Desbois, 610, nº(برخی از حقوقدانان فرانسوی-٢ به صـراحت، مـوردی را کـه درصـد بسـیار نـاچیزی از       ) 561
، تقلب نسبت به قانون دانسته، آن را مصداق مشارکت ندانسـته بلکـه بـه    گرددمشارکت برای پدیدآورنده تعیین می
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از سـوی دیگـر، در مـوارد فراوانـی     .تواند متعرض آن گـردد شرایط قانونی است و دادگاه نمی

کـه فراوانـی   ١تعیین مبلغ مقطوع به جای مشارکت، توسط قانونگـذار فرانسـه تجـویز گردیـده    
مقطـوع  ) فیحق تأل(ض که مبلغ عویبه عالوه، در صورت. گردداستثناھا موجب انتفاء اصل می

. قیمـت بنمایـد  ط، درخواست تجدیـدنظر در یتواند درصورت وجود شرایدآورنده میباشد، پد
ا یـ واسـطۀ غـبن   قانون مالکیت فکری فرانسه چنانچه بهL132-5که به موجب ماده توضیح این

ش از ھفت دوازدھم مبلغ مـورد توافـق،   یبید حاصل از اثر، خساراتیح عوایصحینیبشیعدم پ
حکم این ماده نـاظر بـه   .دیتواند اصالح مبلغ را درخواست نمایمید، ویدآورنده وارد آیبه پد

حال آن که در فرضی که مبلـغ  .ن شده باشدییصورت مقطوع تعمبلغ قرارداد بهفرضی است که 
)١٦٦-١٦٤کلمبه، (.به صورت مشارکتی تعیین شده، استفاده از حق مزبور منتفی است

یتوانـد در ازا یدآورنـده مـ  ی، پدیت فکـر یقانون مالک١٥٠موجب ماده در حقوق مصر، به
عادالنـه بـر اسـاس مشـارکت     یعوضـ یاثر، تقاضـا یبرداراز حقوق بھرهیا برخینتقال تمام ا

دارد یقانون مذکور مقرر مـ ١٥١البته ماده . دیاز آن دو بنمایبیا ترکیمقطوع و یا مبلغی٢ینسب
نده در اثر اوضـاع  یا در آیدآورنده باشد یکه چنانچه موافقت مزبور موجب اجحاف به حقوق پد

توانـد از دادگـاه   یمـ یرخ دھـد، و یتین وضـع ید، چنـ یـ آیش میکه پس از قرارداد پیاحوالو 
،)٣٨٩-٨/٣٨٨، یسـنھور (ر د حقوق مصیاساتیاعتقاد برخبه. دیل قرارداد را بنمایتعدیتقاضا

ن یـ چـون اصـل ا  . بسنده نمـود ید به موارد منصوص قانونیخالف اصل بوده، باین حکمیچن
.ستیل نید قابل تعدید جز با قرارداد جداست که عوض قراردا

م و ینـدار یاژهیـ زان عـوض، مقـررات و  یـ ن میـی تعیران درخصوص چگـونگ یدر حقوق ا
د یـ بدیھی است چنانچه طـرفین، مشـارکت نسـبی در عوا   . استیموضوع مشمول قواعد عموم

از چنـین حقـی   دآورنـده  یالیه را شرط نموده باشند، پداز اثر توسط منتقلٌیبردارحاصل از بھره
در غیر این صورت نمی تـوان از چنـین   . منشأ حق مزبور قراردادی است. برخوردار خواھد بود

درخصوص تعدیل قرارداد نیز بایـد گفـت، جـز بـا توافـق      . دآورنده سخن گفتیحقی برای پد

. ھای دیگر درخصوص نـاچیز بـودن درصـد مشـارکت، رک    برای مالحظۀ راه حل. اندمثابه مبلغ مقطوع تلقی کرده
)Pollaud-Dulian, 598, nº ).١٦٦-١٦٤کلمبه، )(986
متضمن شش L131-4ماده . فرانسه پیش بینی شده استاستثناھای مزبور در مواد مختلف قانون مالکیت فکری-١

بـرای مالحظـۀ تفصـیل    . نیز در نه بند، استثناھای متعددي را مطـرح نمـوده اسـت   L132-6ماده . مورد استثنا است
Desbois, 615 s., nº:(ک.استثناھا، ر 566 s.; Pollaud-Dulian, 599- 600, nº 987-991; Lucas, 430 s. , nº 530 s.(

مشارکت نسبی ممکن بر اساس نسبتی از قیمت شمارگان اثر انتشار یافته و یا به نسبت قیمت نسخه ھـایی کـه   -٢
)٧/٣٣٣سنھوري، : ک.ر. (شود، صورت پذیردفروخته می
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در عین حـال بـر اسـاس    . ١طرفین یا تصریح نصوص قانونی، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد

ن بـا توجـه بـه    یك از طرفیکه ھریقانون مدنی، درصورت٤١٦و به موجب ماده یعمومقواعد 
ار فسخ قـرارداد را خواھنـد   یده باشند، اختیاوضاع و احوال زمان قرارداد، دچار غبن فاحش گرد

ن که مغبون شده باشد، تعلق داشته، ناظر به غبن یك از طرفین حق به ھریاست ایھیبد. داشت
؛٤٠٣-١/٤٠٢بـاغ،  هحـائری شـا  (ن گونه که بسیاری از حقوقـدانا است و ھماندر زمان قرارداد

، ینینـائ (یو فقیھان امام)٥٩، )٦(؛ شھیدی، حقوق مدنی ١/٤٩٨، یامام؛ ١٩٦بروجردی عبده، 
اظھـار  ) ٥/٤١٧، منھـاج الفقاھـة،   ی؛ روحان٤/٣٥٥، مصباح الفقاھة، ی؛ خوئ٣/١٢٢ة الطالب، یمن

انصـاری، المکاسـب،   ؛ ١٩/٤١؛ محقـق بحرانـی،   ١/٤٦٦، یسـبزوار محقق (یکرده و حتی برخ
البتـه  . اند، غبن حادث خیار فسخ را به دنبال نخواھد داشـت بر آن ادعای اجماع نموده) ٥/١٦٨

در مواردی که تغییر شـرایط اوضـاع و احـوال موجـب     ) ٢/١٦٤، ییصفا(ن دانابرخی از حقوق
. انـد دچار عسر و حـرج شـده، سـخن گفتـه    گردد، از حق فسخ برای کسی کهعسر و حرج می

عالوه بر قاعدۀ عسـر و  ) ١٠٧-١٠٦و ٣/١٠٢قواعد عمومی قراردادھا، کاتوزیان، (ر برخی دیگ
تـوان از قاعـدۀ   حرج به قاعدۀ الضرر نیز به عنوان مبنای خیار غبن استناد نموده، معتقدنـد مـی  

.توان استفاده نموداخیر نیز برای پذیرش حق فسخ معامله در فرض غبن حادث می
گونـه کـه برخـی از    البته درخصوص اسـتناد بـه قاعـدۀ عسـر و حـرج، بایـد گفـت ھمـان        

نیـز اظھـار   ) ١٠٦و ٣/١٠٣قواعد عمومی قراردادھا، کاتوزیان، (ج استنادکنندگان به عسر و حر
در مورد قراردادھای مسـتمر نیـز  . اند، عسر و حرج در قراردادھای آنی، قابل تصور نیستکرده

به ویژه این که فسـخ قـرارداد بـه اسـتناد عسـر و      . اثبات تحقق آن به راحتی امکان پذیر نیست
حرج، ممکن است به زیان و عسر و حرج طرف مقابل نیز بینجامد که در این صورت به دلیـل  

.تعارض دو عسر و حرج، نمی توان به ان استناد نمود
شـتر  یدآورنـدگان را ب یکه حقـوق پد ن خصوص یدر ایاژهیمقررات وینیبشیدر ھرحال پ

.سته استین نماید، شایتأم

نتیجه
از آثار ادبـی  یبرداربودن قراردادھای بھرهیھای حقوقی مانند فرانسه، کتبدر برخی از نظام

بیگـدلي؛ فخـار   به بعد؛ ۳/۷۲قواعد عمومی قراردادھا، کاتوزیان، : (ک.برای مطالعۀ تفصیلی در این خصوص، ر-١
)۱۳۶-۹۶طوسی، 
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و در برخـی مـوارد خـاص    یاثبـات یعنوان شرطو ھنری برای حمایت از پدیدآورنده اصوالً به

به عالوه ثبت قرارداد در مواردی ویژه پیش بینـی  . عنوان شرط صحت الزم دانسته شده استبه
ـ این در حالی است که در فقـه و حقـوق ا  . گردیده است بـودن  ییران بـر اسـاس اصـل رضـا    ی

نسـه،  ھمچنـین در حقـوق فرا  . و ثبت آن شرط نیستیبردارقراردادھا، کتبی بودن قرارداد بھره
دآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی یپدیاز حقوق مادیبردارانعقاد قراردادھای بھره

ـ یپذوی امکان ت شـخص  یختـه بـه آن در صـالح   یآمیمعنـو یھـا کن اعمـال جنبـه  یر است، ل
یت شخصـ یرضـا . ضمانت اجرای این قاعده بطالن نسبی قـرارداد اسـت  . باشدیدآورنده میپد
ل یی در فرض محجوریت وی نیز الزم دانسته شده است، مگر این که وی به دلدآورنده حتیپد

در حقوق ایران نیز حق تصمیم گیـری راجـع بـه    . ت نباشدی، قادر به اعالم رضایجسمیناتوان
انتشار یا عرضۀ اثر ادبی و ھنری یکی از حقوق معنوی پدیدآورنده بوده، قابـل توکیـل بـه غیـر     

کـه از ایـن حیـث نـاتوان از اجـرای حقـوق       فاقد ارادهران ھمچنین درخصوص محجو. نیست
ولی یا قیم اختیار تصمیم گیری درباره انتشار یا عرضۀ آثار ادبی و ھنری متعلق ،ھستندخویش

در مورد انتشار یا عرضـۀ آثـار متعلـق بـه صـغار      یریگمیلیکن تصم. باشدبه محجور را دارا می
.لی یا قیم قرار نداردارات ویطۀ اختیممیز و اشخاص سفیه در ح

ھایی وجـود  ظرافتیبرداردرخصوص برخی از شرایط مربوط به موضوع قراردادھای بھره
از سویی به دلیل لزوم وجود موضوع قرارداد و برای حمایـت از پدیدآورنـده، در حقـوق    . دارد

ز قابل یران نیحقوق اھمین حکم در . باطل دانسته شده استآینده آثاریاصوالً انتقال کلفرانسه 
عالوه بر سلب حریت و آزادی پدیدآورنده، منـافی بـا   آیندهآثاریپذیرش است؛ زیرا انتقال کل

از سوی دیگر در حقوق ایران و فرانسه، . قاعده لزوم معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است
ثر باید تعیین از ایبرداروه بھرهیانواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شویقلمرو موضوع

دآورنده، اصل بر عـدم انتقـال حـق و    یپدیاز حقوق مادیدر فرض تردید در انتقال حق. گردد
در خصوص عوض قرارداد در حقوق فرانسه، به رغـم وجـود   . دآورنده استیپدیآن برایبقا

ینـ یبشیاز اثر خود پیبردارد بھرهیدآورندگان در عوایاصل لزوم مشارکت پدبرخی استثنائات، 
یتعیـین مبلغـ  ، یمشـارکت نسـب  این در حالی است که در نظام حقوقی مصر امکان .شده است
در یاژهیران مقررات ویدر حقوق الیکن . پیش بینی گردیده استاز آن دویبیا ترکیمقطوع و 

مقررات ینیبشیبا این ھمه پ.استیمشمول قواعد عموموجود نداشته، موضوع خصوصاین 
.ن نمایدیدآورندگان را تأمیتری حقوق پدتواند به نحو مناسبخصوص مینیدر ایاژهیو
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، ۱چ اء التراث، یھم السالم إلحیت علی، قم، مؤسسة آل الب۱۰ج ، )ج. ط(ء تذکرة الفقھا،——
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.ق۱۴۲۰
ة، طبعة یاء اآلثار الجعفریة إلحی، تھران، المکتبة المرتضو۲ج ، )ق. ط(ء تذکرة الفقھا،——

.تاة، بییحجر
.ق۱۴۱۸، ۱چ ، ی، قم، مؤسسة النشر اإلسالم۲ج ، قواعد األحکام، ——
.ق۱۴۱۰، ۲چ ان، یلی، قم، مؤسسة إسماع۲ج ، ة اإلحکامینھا،——

.ق١٤٢٠، ١چ ، ی، مؤسسة النشر اإلسالم)ج. ط(کشف اللثام، یفاضل ھند
، سال ھفتم، مجله فقه اھل بیت فارسی، »پژوھشی در تعدیل قرارداد«فخار طوسی، جواد، 

.١٣٦-٩٦، صص ٢٧شماره 
تحول آرای فقیھان امامی در باب روشھا و ابراز انشای عقد ھمراه با «فخلعی، محمد تقی، 

.٧٣- ٤٧صص ، ١٣٨٨، ٤٤، شماره متینفصلنامه ، »)س(یتحلیل دیدگاه امام خمین
.ق۱۴۱۴، ۱چ ، قم، انتشارات شکورى، قاعاتیغ العقود و اإلیصنی، مال علی، یقارپوزآبادى قزو

، پژوھش حقوق، »قلمرو بطالن نسبی«قبولی درافشان، سید محمد مھدی، و محسنی، سعید، 
.٤٢٦-٤٠١صص ، ١٣٩٠، پاییز ٣٤ش ، ١٣شماره 

.ق١٤١٨، ١چ ، ینیم و نشر آثار امام خمی، تھران، مؤسسة تنظعیالبکتاب، محمد حسن، یریقد
.١٣٧١، ١چ ھان، ی، تھران، انتشارات ک)یفارس(جامع الشتاترزا ابوالقاسم، ی، میقم

، تھران، شرکت سھامی انتشار با ١ج ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادھا، کاتوزیان، ناصر
.١٣٨٥، ٧چ ھمکاری بھمن برنا، 

، تھران، شرکت سھامی انتشار با ھمکاری ٣و ٢ج ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادھا،——
.١٣٧٦، ٤چ بھمن برنا، 

.١٣٨٥، ١٤چ زان، ی، تھران، نشر میکنونیدر نظم حقوقیقانون مدن،——
رضا محمدزاده ، ترجمه علیاصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جھانکلمبه، کلود، 

.١٣٨٥تھران، نشر میزان، وادقانی، 
مجله دانش و ، »مفھوم و آثار بطالن نسبی«محسنی، سعید و قبولی درافشان، سید محمد مھدی، 

.٢٧٠-٢٤٥صص ، ١٣٨٩، زمستان ٣٣شماره ، سال ھفدھم، توسعه
چ ، یقم، مؤسسه نشر اسالم، ۱۹ج ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاھرةمحقق بحرانی، 

.تا، بی۱
.۱۳۶۳، ی، قم، مؤسسه نشر اسالم۲۱ج ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاھرة،——
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.ق۱۴۰۹، ۲چ ، تھران، انتشارات استقالل، شرائع اإلسالم، یمحقق حل

، تھران، سمت، ١ج ، حقوق قراردادھا در فقه امامیهمحقق داماد، سید مصطفی و دیگران، 
١٣٧٩.

، قم، پژوھشگاه حوزه و دانشگاه با ھمکاری ٢ج ، امامیهحقوق قراردادھا در فقه ،——
.١٣٨٩انتشارات سمت، 

، تھران، مرکز نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمیمحقق داماد، سید مصطفی،
.١٣٨٨، ١چ نشر علوم اسالمی، 

.ق١٤٢٣، ١چ ، قم، مؤسسه نشر اسالمی، ة األحکامیکفا، یمحقق سبزوار
، ١چ اء التراث، یھم السالم إلحیت علی، قم، مؤسسة آل الب٤ج ، ع المقاصدجام، یمحقق کرک

.ق١٤٠٨
.ق١٤١٠، ١چ اء التراث، یھم السالم إلحیت علی، قم، مؤسسة آل الب٧ج ، جامع المقاصد،——

۱۴۱۷، ۱چ ة، یجا، مرکز األبحاث والدراسات اإلسالم، بیامیعوائد األ، مال احمد، یمحقق نراق
.ق

.ق۱۴۱۹، ۱چ اء التراث، یھم السالم إلحیت علی، قم، مؤسسة آل الب۱۹ج ، عةیمستند الش،——
.١٣٨٦، ١چ ، تھران، مؤسسه انتشارات دادگستر، حقوق مؤلفیقراردادھا، پژمان، یمحمد

، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، الملکیه األدبیة و الفنیة و الحقوق المجاورةمغبغب، نعیم، 
.م٢٠٠٨، ٢چ 

ة، یاء اآلثار الجعفریة إلحی، تھران، المکتبة المرتضوانیزبدة البمقدّس اردبیلی، احمد بن محمّد، 
.تابی

، ۱چ ، ی، قم، مؤسسه نشر اسالم۸ج ، مجمع الفائدة و البرھان فی شرح ارشاد االذھان،——
.ق۱۴۱۱
، ۱چ ، یمؤسسه نشر اسالم، قم، ۱۰ج ، مجمع الفائدة و البرھان فی شرح ارشاد االذھان،——

.ق۱۴۱۲
.ق١٤١٩، ١چ ، ی، قم، نشر الھادةیالقواعد الفقھد حسن، یموسوی بجنوردی، س

تقریرات توسط شیخ موسی (ب فی شرح المکاسة الطالبیمنن، ی، محمد حسینینائ
.ق۱۴۱۸، ۱چ ، ی، قم، مؤسسه نشر اسالم)خوانساری

، قم، مؤسسه نشر )تقریرات توسط شیخ محمد تقی آملی(کتاب المکاسب و البیع،——
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.ق۱۴۱۳اسالمی، 

، تھران، دار الکتب ۲۳و ۲۲ج ، جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالم، محمد حسن، ینجف
.۱۳۶۸، ۷چ ة، یاإلسالم

١٣٩٤، ٦چ ة، ی، تھران، دار الکتب اإلسالم٢٧ج ، جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالم،——
.ق

.ق۱۴۱۸، ی، قم، مؤسسه نشر اسالم۱ج ، نة البحاریمستدرك سف، ی، علیشاھرودینماز
.ق۱۴۱۹، ی، قم، مؤسسه نشر اسالم۷ج ، نة البحاریمستدرك سف،——
، ١چ اء التراث، یھم السالم إلحیت علی، قم، مؤسسة آل البخاتمة المستدركرزا حسین، ی، مینور

.ق١٤١٥
، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، مورد معاملهمجھول بودن وحدتی شبییری، حسن، 

.١٣٧٩، ١چ 
جا، مؤسسة العالمة المجدد ، بیة مجمع الفائدة و البرھانیحاش، محمد باقر، ید بھبھانیوح

.ق۱۴۱۷، ۱چ ، ید البھبھانیالوح
اجراییاز عملیاتشکایتبهآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم اإلجرا و طرز رسیدگی

.١٣٥٥تیر ٦مصوب
اجراییاز عملیاتشکایتبهآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم اإلجرا و طرز رسیدگی

١٣٨٧مصوب
.١٣٧٩مصوب قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور مدنی

.١٣٥٢مصوب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
.١٣٧٩مصوب ایانهیافزارھای رادآورندگان نرمیت از حقوق پدیحماقانون 

.١٣٤٨مصوب ت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندانیقانون حما
.۲۰۰۲مصوب ةیة الفکریة حقوق الملکیقانون حما
.ایرانیقانون مدن

Code civil.
Code de la propriété intellectuelle.
Code de l'industrie cinématographique.
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