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چکیده
ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادھای مرتبط مسألهامروزه،
، فرانسـه :مچـون ، ھھـای حقـوقی  ای که در برخی نظامه گونه؛ بای برخوردار استیت ویژهبا آن از اھم

ای بـرای آن وضـع گردیـده    بینی و مقـررات ویـژه  یش، پقرارداد انتشار:انند، مراردادھای معین متعددیق
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و ھنری و پذیرش. است

ـ ای در خصـوص قراردادھـای مـذکور   واعـد ویـژه  ، قانتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنـده  ه چشـم  ، ب
اھیت حقوقی قراردادھای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبـی و ھنـری بـا    ، مر نتیجهد. دخورنمی

ر ه نظـ ، بـ ی تطبیقی در خصوص ماھیت حقـوقی قـرارداد انتشـار   ا مطالعهب. تابھامات جدی مواجه اس
عاوضه و ، ملح، صتواند در قالب ھر یک از قراردادھای اجارهرارداد انتشار می، قرسد در حقوق ایرانمی

قانون مدنی نیـز ایـن امکـان را فـراھم     ١٠ی اده، مفزون بر اینا. دنیز قراردادھای حق انتفاع منعقد گرد
.ه صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد، باست که قرارداد انتشارنموده

، ھـای فکـری  الکیـت ، مقوق پدیدآورنـده ، حو ھنریادبیآثارقوق، حمادیحقوق:ھاواژهکلید
.رارداد انتشارق

.٣٠/١١/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی١٣/٠٦/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

ارای انواع ، دآیدشمار میترین انواع حقوق بهی مھمھای فکری که امروزه در زمرهمالکیت
، ٢ھـای صـنعتی  الکیـت م، و١ھای ادبـی و ھنـری  مالکیت:ی اصلیمتعددی است که به دو دسته

، ز میـان ایـن دو دسـته   ا. تر یـك از ایـن دو دسـته نیـز دارای اقسـامی اسـ      ھـ . دشوقسیم ميت
ز جایگـاه  ، اای که بر فرھنگ و اندیشـه دارد ه ویژه با توجه به تکیه، بھای ادبی و ھنریالکیتم

.المللی برخوردار استی ملی و بینای در عرصهویژه
قـوق مـادی و   ، حای حمایت از پدیدآورندگان آثـار ادبـی و ھنـری   ر، بانونگذاران، قامروزه

. ستثنی نیست، منظام حقوقی ایران نیز از این قاعده. گیرندای در نظر میمعنوی ویژه
امـروزه، بـرای پدیدآورنـده،  برداری از اثـر، با توجه به شناسایی انحصار حق ھر گونه بھره

ادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادھای مـرتبط بـا   ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق ممسأله
که قواعد مربـوط بـه انتقـال حقـوق مزبـور نیـز       نان؛ چباشدای برخوردار میاز اھمیت ویژهآن،

ھـای  الـب ، قانونگذار، قھای حقوقیر برخی از نظام، دبه ھمین جھتھایی است؛دارای ظرافت
-نماید و قواعد مربوط بـه آن را نھادینـه مـی   بینی مییش، پمشخصی را برای قراردادھای مزبور

ی اثـر  و قرارداد تھیه٤راداد عرضه، ق٣توان به قرارداد انتشارترین این قراردادھا میز مھما. دساز
ھمـراه بـا   (١٩٩٢صـوب  ، ماشاره نمود که در قانون مالکیت فکری فرانسـه ٥دیداری-شنیداری

ی ایـن  ر ھمهد. ترای قالب و قواعد معینی اسا، در کنار برخی دیگر از قراردادھا، د)اصالحات
.آیدخن به میان می، سای از واگذاری حقوق مادی پدیدآورندهه گونه، بقراردادھا

ه رغم شناسایی حقوق ادبی و ھنری و پذیرش انتقال ، بر نظام حقوقی ایران، دبا این ھمه
گفتـه بـه چشـم    دھای پـیش ای در خصوص قرارداواعد ویژه، ق٦ارادی حقوق مادی پدیدآورنده

اھیت حقوقی قراردادھای مرتبط با واگذاری حقوق مـادی آثـار ادبـی و    ، مر نتیجهد. دخورنمی
.ا ابھامات جدی مواجه است، بحکام و قواعد مربوط به این دسته قراردادھا، اھنری و به تبع آن

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.

ی ،مـاده ١٣٤٨ی پنج قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندان،مصوب انتقال ارادی حقوق مزبور،بر اساس ماده-٦
ی نه قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان     و ماده١٣٥٢آثار صوتی،مصوب یک قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و 

.است،مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته١٣٧٩ای مصوب افزارھای رایانهنرم
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در نظام حقوقی ھای قرارداد انتشارر صدد است پس از تبیین مفھوم و ویژگی، داین جستار

-یکـی از مھـم  ـه بررسی ماھیت حقوقی قراردادھای انتشار، با رویکردی فقھی حقوقی، بفرانسه
در نظام حقوقی ایـران بپـردازد و قراردادھـای    ـترین قراردادھای مربوط به حقوق ادبی و ھنری

.مزبور را با اعمال حقوقی مرتبط در فقه و نظام حقوقی ایران مقایسه نماید

ھای قرارداد انتشار در حقوق فرانسهبیین مفھوم و ویژگیت
گردد و بـه شر اثر را متولی می، نخصاً، شگاھی خودـاعم از ادبی یا ھنریـی اثرپدیدآورنده

ه انعقـاد  ، ببرداری از اثرنماید و گاھی برای بھرهقدام می، اه چاپ و توزیع آن، بی خویشھزینه
بـرداری از  رای بھـره ، بـ کی از قراردادھایی که به طور معمولی. دنمایمیقرارداد با دیگران اقدام

یان پدیدآورنده و شخصـی  ، مرارداد انتشار است که برای چاپ و توزیع اثر، قشوداثر منعقد می
.یابدنعقاد می، ابه نام ناشر

L132-1گیرد و موادراردادی معین در نظر می، قرای قرارداد انتشار، بنظام حقوقی فرانسه
ی قانون مالکیت فکری این کشور به تعریف قرارداد مزبور و بیـان احکـام ویـژه   L132-17تا 

، قـرارداد انتشـار  ١قـانون مالکیـت فکـری فرانسـه،    L132-1ی مـاده موجـب هب. دپردازمیآن 
حـت  ، تا قـائم مقامـان وی  یـ ، ی یـک اثـر فکـری   دیدآورنده، پموجب آنراردادی است که به ق

ـ واسـطه ا بـه یـ ، طور مسـتقیم ھای اثر را به ق ساختن شماری از نمونه، حصشرایطی مشخ ه ، ب
.کندنماید و او نشر و توزیع اثر را تضمین میمیاگذار ، وشخصی موسوم به ناشر

ی ھر یـک از حقـوق   جداگانهعیین، تL131-3ی مادهر ، دانونگذار فرانسه، قدر این راستا
ی دف و نیـز شـیوه  ، ھـ سـعت مکـانی  ، وبـرداری بھره) ت زمانمد(یزمانعیین قلمرو ، تانتقالی

ی قراردادھای واگذاری حقوق ی عمومی در ھمهصورت قاعدهرا بهاز این حقوقبرداریبھره
.داندزم می، الادبی و ھنری

ناخت ، شـ ی مذکور و سایر مقررات موجود در قانون مالکیت فکری فرانسهبا توجه به ماده
ھـای قابـل اسـتنباط بـرای     ه شناخت ویژگـی ، باد انتشار در حقوق این کشوربھتر ماھیت قرارد

.ابسته است، وقرارداد انتشار

1- Article L132-1"Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit
de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle
d'en assurer la publication et la diffusion."



92شمارةفقه و اصول                 - ات اسالمیمطالع104
˚Lucas,447-448,n(یویژگی اصلی قرارداد انتشار کـه حقوقـدانان فرانسـو    554-

، ین است کـه قـرارداد انتشـار   ، انماینداستنباط میL132-1ی از تعریف مذکور در ماده)556
ا قراردادھایی متفـاوت اسـت کـه صـرفاً متضـمن      ، بنابراین؛ بقال حق تکثیر اثر استتضمن انتم

.بردای بدون انتقال حق ھستندی بھرهاجازه
-Pollaud(شـود ین گونه استنباط می، ااید توجه داشت که با توجه به ھمین ماده، بالبته

Dulian,611,n˚ 1011;Lucas,550; Colombet, 263, n˚ کـه  ) ١٧٠؛کلمبـه، 318
ی چاپ کاغذی و مختص آثار نوشـتاری نیسـت و در مـورد آثـار     یژه، وموضوع قرارداد انتشار

ـ . تارغ از طبیعت آن نیز صادق اس، فدیداری شنیداری و نیز آثار ھنری لمـرو  ، قا ایـن وصـف  ب
ھای ساختن شماری از نمونهباشد و ھر اثر ادبی و ھنری که حق سیار وسیع می، بقرارداد انتشار

-نـان ، چدیھی استب. دتواند موضوع قرارداد انتشار واقع شوی، مگردده دیگری واگذار می، بآن
نتخاب نامی غیر از قرارداد انتشار، از سوی طـرفین  ، ار قراردادی منطبق باشد، بچه تعریف فوق

˚Pollaud-Dulian, 611, n(ت خواھد داش، نأثیری در ماھیت امر، تقرارداد 1011.(
رای قـرارداد انتشـار اسـتفاده    ، بL132-1ی ی که از تعریف مذکور در مادهویژگی دیگر

˚Lucas, 447-448, n(د شومی اوی تعھـد بـه   ، حین است که قرارداد انتشار، ا)554-556
، ی مزبـور ی شـمول مقـرره  ر خصـوص دامنـه  ، دلبتـه ؛ ااست) إلیهمنتقل(ر نشر اثر از سوی ناش

راردادھــای حقــوق ، قمحمــدی(د باشــمنســوب مــیختالفــاتی بــه دکتــرین حقــوقی فرانســها
ـ فـزون بـر ایـن   ؛ اای تردید وجـود نـدارد  ، جلی در اصل تعھد مذکور، و)٣٠٧-٣٠٦مؤلف، ه ، ب

بردای دائم و مسـتمر از اثـر و   وظف است بھره، ماشر، نقانون مزبورL132-12ی موجب ماده
˚Lucas, 463-471, n(د ای تضـمین نمایـ  ھـای حرفـه  توزیع تجاری آن را مطابق با رویـه 

581-591; Colombet, 266-270, nº 324-328.(
ی قراردادھـای مربـوط   گر کلیه، اگونه که برخی از نویسندگان فرانسوی معتقدندن، آالبته

، ین ویژگی، ابردای از اثر باشدر بھره، بتضمن تعھد طرف دیگر قرارداد، مبه حقوق پدیدآورنده
˚Lucas,450, n(د باشیجه ممیّز قرارداد انتشار نمو ر ، دیژگـی مزبـور  ، ور ھر حـال ؛ د)560

ر ، داید به آن نیز در تبیین ماھیت حقوقی قـرارداد انتشـار  ، بنابراین؛ بجود دارد، وقرارداد انتشار
.نظام حقوقی ایران توجه داشت

فـزون بـر   ، اھـای حقـوقی مختلـف   ظـام ن. تاسـ ثار ادبی و ھنـری ، آموضوع قرارداد انتشار
ین دسته ا. دنماینبینی مییش، پقوق معنوی نیز برای پدیدآورندگان آثار مزبور، حات مادیامتیاز
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. داھیت مالی ندارند و قابل انتقال نیسـتن ، مباشندربوط می، مه شخصیت پدیدآورنده، باز حقوق

نیز حق احترام به نام و سمت و اثر پدیدآورنده ١قانون مالکیت فکری فرانسهL121-1ی ادهم
. دانداز حقوق معنوی و غیر قابل انتقال میرا 

Pollaud-Dulian,387, nº(ه برخی از حقوقـدانان فرانسـ   دم قابلیـت انتقـال   ، عـ )578
ین قاعده را قبل ، ای قضاییدانند و معتقدند که رویهرتبط می، محقوق معنوی را با نظم عمومی

ر ، دقانون مالکیت فکـری فرانسـه  L132-11ی اده، مه ھمین جھت؛ ببوداز قانونگذار پذیرفته
قـرر  ، می خـود ر بنـدھای دو و سـه  ، دی لزوم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندهراستای قاعده

.یجاد نماید، ایچ تغییری در اثر، ھی پدیدآورندهق ندارد بدون اجازه، حناشر:نمایدمی
ـ ، ھای منتشـره ر تمام نسخه، دی مکلف است جز در صورت شرط مخالف، وھمچنین ، امن

-Pollaud-Dulian, 622(د ی پدیدآورنـده را مـنعکس نمایـ   ا عالمـت ویـژه  ی، ام مستعارن
623, n˚ 1031-1032; Lucas, 478-480, n˚ ـ لبتـه ؛ ا)601-604 ر اسـاس مفھـوم   ، ب

ـ ، ه تغییـر ، بدون ذکر نام او، بتواند با موافقت کتبی پدیدآورندهاشر می، نی مزبورمخالف ماده ا ی
.نمایدمقدا، اتکثیر اثر

ر قراردادھـای مربـوط بـه    د. دباشـ راردادی معاوضی می، قرارداد انتشار، قدر حقوق فرانسه
ی ادهمـ . تاسبینی شدهای پیشقررات خاص و ویژه، مرای تعیین عوض، بحقوق ادبی و ھنری

L131-4صل لزوم مشارکت پدیدآورندگان را در عوایـد  ، اقانون مالکیت فکری کشور فرانسه
، نتقال حقوق مـادی اثـر  ، اصوالً، ار اساس این مادهب. دنمایبرداری اثر او، مقرر میبھرهحاصل از 

. دبرداری باشا بھرهی، ر عواید حاصل از فروش، داید متضمن شرط مشارکت نسبی پدیدآورندهب
باشـد کـه   ر صـدد مرتفـع نمـودن ایـن خطـر مـی      ، دا اتخـاذ ایـن راه حـل   ، بانونگذار فرانسهق

برداری از اثر خود را به دیگری منتقـل  قوق بھره، حر برابر مبلغی ناچیز و مقطوع، دپدیدآورنده
,Pollaud-Dulian, 595(د ھیم نباشـ ، سـ ھای مالی ناشی از اثر خویشنماید و در موفقیت

n˚ 978.(
، قانون مالکیت فکری فرانسـه L131-2ی ماده:در مورد شکل قرارداد انتشار نیز باید گفت

سـخن  نتشار و تولید آثار دیداری شـنیداری ، ار قراردادھای عرضه، درگیری نوشتهکاز لزوم بها
ی موجـب بنـد دوم مـاده   به .ھای مجانی اجراء نیز جاری استر اجازه، دمین حکمھ. دگویمی

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.…”
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L131-2ه قـانون مـدنی فرانسـ   ١٣٤٨تا ١٣٤١شمول احکام مقرر در مواد ، مایر قراردادھا، س

.باشدمی) ق شھادتدر خصوص اثبات از طری(
ایـد  ، بشنیدارییر خصوص آثار دیدار، دھمان قانونL131-3ی موجب مادهھمچنین به 

.ر قالب قرارداد مکتوب انجام شود، دواگذاری حقوق اقتباسی
Fréderic Pollaud-Dulian, 581, nº(یگونه که برخی از نویسندگان فرانسـو ھمان

شـمول حکـم   ، ماگذاری حقوق اقتباسی، وی شنیداریر خصوص آثار دیدار، دگویندمی) 947
، اسـت و سـایر قراردادھـای واگـذاری حقـوق اقتباسـی      ) لزوم کتبی بودن قرارداد(ق فور مذکو

؛ یـازی نیسـت  ، نباشـد و بـه کتبـی بـودن قـرارداد     شمول قواعد عمومی حاکم بر قراردادھا میم
تبی بودن را به تمـام قراردادھـای   رط ک، شداند که قانونگذارایسته و مرجح می، شرچند ایشانھ

.وسعه دھد، تمرتبط با حق پدیدآورنده
قانون مزبور نیز در مورد قرارداد انتشار، رضایت مکتـوب پدیدآورنـده را   L132-7ی ماده
، ی قضایی فرانسه و دکترینی کـه امـروزه حـاکم اسـت    اید توجه داشت که رویهب. ددانالزم می

آورد و لزوم آن را مخصوص قراردادھـای  شمار میی اثباتی بهرط کتبی بودن قرارداد را شرطش
Pollaud-Dulian, 581, nº(د دانخاص مذکور در مواد یاد شده می 948; Lucas, 396,

nº ).١٦٨لمبه،؛ ک487
doivent"این برداشت با توجه به تعبیر être constatés par écrit "  ی در مـتن مـاده

L131-2قـانون مـدنی فرانسـه    ١٣٤٨تا ١٣٤١زبور به لزوم رعایت مواد ی مو نیز تأکید ماده
.ابل استنباط است، قدر باب دلیل اثباتی شھادت

قرر شده اسـت کـه طـرف ضـعیف قراردادھـای      ، مرای حمایت از پدیدآورنده، باین شرط
ـ توانـد در مقابـل پدیدآورنـده   رف مقابل نمـی ، طھمین جھته؛ بآیدشمار میبرداری بهبھره ه ، ب

توانـد  باشـد و مـی  زاد مـی ، آی اثباتر شیوه، دما پدیدآورنده؛ استناد نماید، الیلی غیر از نوشتهد
Pollaud-Dulian, 581, nº(د ستناد نمای، اه ھر دلیلی، ببرای اثبات وجود قرارداد 948.(

، ر برخی مـوارد ، دافزون بر لزوم کتبی بودن برخی قراردادھای مربوط به حقوق پدیدآورنده
-L123ی موجب مـاده ه ، برای نمونه؛ برط گردیده است، شصورت خاصقرارداد نیز به بتث

راردادھای مربوط به آثار دیداری، ق٢٠٠٩١ژوئیه ٢٤صوب ، مقانون سینما و تصویر متحرک1

1- Code du cinéma et de l'image animée créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
) Code de l'industrie cinématographique(قانون صنعت سـینمایی ٣٣ی قانون،جایگزین مادهاینL123-1ی ماده
.باشدمی
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ـ  ، ثشنیداری باید در دفتر ثبت عمومی آثار سینمایی و آثار دیـداری و شـنیداری   ـ . دبـت گردن ه ب

ر ، ددم قابلیـت اسـتناد قـرارداد   ، عاجرای حکم مزبورمانت ، ضیر ھمین مادهموجب قسمت اخ
.برابر اشخاص ثالث است

راردادی ، قـ رارداد انتشـار ، قـ در حقـوق فرانسـه  :تـوان گفـت  ی، مـ با نظر داشتِ نکات فوق
مام یا قسمتی از حق تکثیر اثـر  ، تدیدآورنده، پضائی است که به موجب آن، رمعاوضی و اصوالً

ر اسـاس اصـل مشـارکت    ، بوض، عر این قرارداد، دصوالًا. دنمایا به دیگری منتقل میخویش ر
عھد به نشر اثر و رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده نیز بـر  ، تفزون بر اینا. دشوقرر می، منسبی
.ی ناشر قرار داردعھده

حقـوقی  باشد کـه در نظـام  ابل طرح می، قین پرسش، اھای مزبورا توجه به ویژگی، باکنون
ـ یـا قـرارداد انتشـار   ؟ آز چه ماھیتی برخوردار است، ارارداد انتشار، قایران ـ ه نحـو مطلـق  ، ب ر ، ب

تـوان  ا میی، باشدابل انطباق می، قی ایرانی در قوانین موضوعهبینی شدهقراردادھای معین پیش
-بر اساس مادهر چای قراردادھای معین قرار داد و یا باید به ناھایی آن را در زمرهبا قید و شرط

چه بتـوان قـرارداد   نان، چبیعی استط. دن را قراردادی نامعین به شمار آور، آقانون مدنی١٠ی 
، ر قـرارداد انتشـار  ، بـ ی عقود مزبورحکام ویژه، اآوردر، دانتشار را در قالب یکی از عقود معین

ز دیـدگاه  ، اانتشـار ر ادامه به تحلیل ماھیـت حقـوقی قـرارداد   ، ده ھمین جھت؛ بباشداکم میح
.شودپرداخت میحقوق ایران و فقه امامیه 

ماھیت حقوقی قرارداد انتشار در حقوق ایران و فقه امامیه
لح، معاوضـه و قراردادھـای   ، صـ جـاره ، ابیـع :مچـون ، ھا برخی عقود معین، بقرارداد انتشار
، ر یک از عقود مزبورا ھ، بمن تطبیق آن، ضھمین جھته؛ بابل مقایسه است، قموجد حق انتفاع

:شودحلیل می، تقرارداد انتشارر ، بمکان شمول عقود مذکورا

قرارداد انتشار و عقد بیع
سمتی از حقوق مالی خود را در مقابل ، قدیدآورنده، پاز آنجایی که به موجب قرارداد انتشار

واگـذاری  :عبیرت. ددارجود ، وبیعحتمال تلقی قرارداد مزبور به، انمایده ناشر واگذار می، بعوض
صـوب  ، مصنفان و ھنرمنـدان ، مقانون حمایت از حقوق مؤلفان١٤ی ر ماده، دحق پدیدآورنده
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عقـد  :مچون، ھخن گفتن از قراردادھای تملیکی، سلبته، اکندحتمال مزبور را تقویت مي، ا١٣٤٨

.مار آیدوعی مالکیت به ش، نسبت به اثر خویش، نستلزم این است که حق پدیدآورنده، مبیع
حـل اخـتالف   ، مسبت به اثر ادبی و ھنری، نی ماھیت حق پدیدآورندهرباره، دتوضیح اینکه

رسد با توجه به مفھوم وسیعی که در فقه و حقوق اسالمی برای مالکیت یکن به نظر می، لاست
، ه اینکه در حقـوق اسـالمی  ؛ چرجیح دارد، تمالکیتلقی چنین حقی به، تشوددرنظر گرفته می

ای که نه گونهه ؛ بباشدی انواع و شقوق مختلفی میدارندهبرارای مفھومی وسیع و در، دلکیتام
مالکیت بُضع نیز :لکه حتی تعبیر، برودو منافع سخن مییاعم از کلی و جزئنتنھا از مالکیت عی

ھید ؛ شـ ١٣/٤٤١،٤٤٥امع المقاصـد، ، جـ کرکـی محقق(د روکارمیه ، ببرای بیان اثر قرارداد نکاح
قه ، فوحانی؛ ر٢/٧١حر العلوم،؛ ب٣١/١٢جفی،؛ ن٢/٩٦اضل آبی،؛ ف١٩-٩/١٨البھیة،لروضة، اثانی

بســــوط در ، م٥٩٩،حقــــوقلنگــــرودی، ترمینولــــوژی عفــــری؛ ج٢٢/١٨الصــــادق،
جعفـری  (ن چند که برخی از نویسندگان معاصر حقوق ایـرا ر؛ ھ)٤/٣١٥٢،٥/٣٥٠٢ترمینولوژی،

، گاه به روابط حقوقی را از دریچـه مالکیـت  ، ناز مفھوم مالکیتبا برداشت مضیق) ٤٥،٨٠تبار،
.پنداردوجب فروکاستن مفھوم حق به مالکیت میم

مکـان  ، اگیرد که شـخص رای مواردی مورد استفاده قرار می، بملك أن یملك:ھمچنین تعبیر
ــ  ــدن خــود را داراس ــك گردان ــیخ (ت مال ــه؛ ع٣/١٣٨،٤/٢٧٩طوســی،ش ــذکرةیالم ــی، ت حل

ھید ؛ شـ ٣/٤٠٩،٦،٣٨١المقاصد،کرکی، جامعحقق؛ م١٨ــ٢/١٧خر المحققین،؛ ف٢/٢٤٦ھاء،الفق
یـزدی،  ؛ طباطبـائی ٧٧خراسـانی، خوند؛ آ٢٣/٢٠٤،٢٨/٣٦٤جفی،؛ ن٦/١٣٢االفھام،سالک، مثانی

، لنگـرودی عفـری  ؛ ج٧٠قوق مدنی و تطبیقـی، ، حفایی؛ ص٣١٦–٣١٥،/٥/١٩٥،٦الوثقی،العروة
). ٥/٣٥٠١،لوژیبسوط در ترمینوم

ــ   ــوقی فرانس ــام حق ــه در نظ ــب توجــه اســت ک Code de la(ه جال propriété
intellectuelle (ر و مص)ر نامگذاری قوانین حمـایتی  ، د)قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة

فـزون بـر   ؛ اشودریحاً تعبیر مالکیت برای این دسته از حقوق مشاھده می، صاین دسته از حقوق
، ١ه سـازمان جھـانی مالکیـت فکـری    ، بازمان حامی این دسته از حقوق، سجھانیاین، در سطح 

.وسوم استم
باشـد  مـی مواجـه یاشکاالتا ، بذیرش احتمال انطباق قرارداد انتشار با عقد بیع، پدر ھر حال

-پرداختهطرح و سپس به نقد و بررسی آن ، می مخالفشکاالت مزبور در قالب ادله، اکه ابتداءً

1- World Intellectual Property Organization.
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.شودمی

ی عدم امکان بیع انگاشتن قرارداد انتشارادله
بـارت از  ، عیـع ، بنمایـد قانون مدنی از بیـع ارائـه مـی   ٣٣٨ی با توجه به تعریفی که ماده.١

ال اینکـه حقـوق ادبـی و    ، حبیع باید عین باشد، مز این رو؛ اتملیك عین به عوض معلوم است
.آیندشمار نمیین، به ، عھنری
ی تسـلیط و  بـر اسـاس قاعـده   رخوردار است و ، بز حق مالکیت، اإلیهلنتق، مدر عقد بیع.٢
ق ھمـه گونـه   ، حـ ھر مالکی نسـبت بـه مایملـك خـود    :داردقانون مدنی که مقرر می٣٠ی ماده

، ھای حق مزبـور ز ویژگی، اباشدگر در مواردی که قانون استثناء کرده؛ متصرف و انتفاع را دارد
لوگیری از تصـرف دیگـران   ، جز جمله، ای آنبرای دارندهراھم آوردن امکان ھرگونه تصرفف

إلیـه و حتـی خـود پدیدآورنـده، اجـازه      ه منتقـل ، بال اینکه قانونگذار، حدر مایملک خود است
.مانعت نمایند، مبرداری با اھداف آموزشیخصوصی و بھرهکه از تکثیر دھدنمی

د شـو إلیـه مـی  ی کامل منتقلستفادهانع از ا، مجود حقوق معنوی پدیدآورنده، وافزون بر این
برداری از حقوق اھیت و اثر قراردادھای بھره، م١٨٠ـ١٧٩حقوق مؤلف،راردادھای، قمحمدی(

قـانون حمایـت از حقـوق مؤلفـان و     ١٨ی ه موجـب مـاده  ، بـ رای نمونـه ؛ ب)١٥٣-١٥٢مؤلف،
ی جازه، امنظور انتفاعه، بنتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون، امصنفان و ھنرمندان

ی ی ویـژه اید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه، با اقتباس از اثری را دارندی، ا استنادی، استفاده
ـ ا تکثیـر شـده  یـ ، ھـای چـاپی  ا نسخهی، ی اصلیا روی نسخهی، مراه اثر، ھمعرف اثر ه روش ، ب

-ه ترتیب دیگری موافقت کـرده ، بگر اینکه پدیدآورنده؛ معالم و درج نمایند، امعمول و متداول
. باشد

ق دارد در اثـر  ، حـ ر راستای اعمال و اجرای حقـوق معنـوی خـود   ، ددیدآورنده، پھمچنین
را مطالبه نماید و یا از انتشار ١ا استرداد اثری، ا تغییراتی انجام دھدی، صالحات، اتحویلی به ناشر

ز در مـوارد  ، جـ روشـنده ، فر عقـد بیـع  ال اینکه د؛ حمانعت به عمل آورد، ماثر تحویلی به ناشر
ق تغییـرات را  ، حزدن قرارداد و استرداد مبیع را ندارد و پس از فروشق برھم، حخاص قانونی

. دھدز دست می، ادر مبیع

1- droit de repentir ou de retrait.
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ز جمله قرارداد انتشار ، ایکی از تعھداتی که در قراردادھای واگذاری حقوق ادبی و ھنری.٣

ـ بیعـی اسـت  ط. دباشـ بردای از اثر ادبی و ھنری مـی ه بھره، بعھد انتقال گیرنده، توجود دارد ر ، ب
بـرداری را معطـل   دارد و بھـره نتقال گیرنده حق ندارد اثر را بدون استفاده نگه، ااساس این تعھد

یـن در حـالی   ، ا)١٥٣-١٥٢برداری از حقوق مؤلـف، اھیت و اثر قراردادھای بھره، مھمو(د نمای
بـردای از مبیـع   عھدی نسبت به بھـره ، تر برابر فروشنده، دگیرندهنتقال ، ااست که در قرارداد بیع

.ندارد
صـورت  ه ، بق مالکیت، حموجب آندار نیست و بهدت، مین است که بیع، ااشکال دیگر.٤

قـانون حمایـت از حقـوق    ١٤ی موجب مـاده ر حالی که به ؛ دگردددائمی به مشتری منتقل می
سـال  ٣٠رای مـدت  ، برفاً، صل حقوق مادی آثار ادبی و ھنرینتقا، اصنفان و ھنرمندان، ممؤلفان
وبـاره بـه   ، دق مـورد نظـر  ، حـ است و پس از پایان مدت مزبورشدهه رسمیت شناخته، بو کمتر

.)١٨٠ـ١٧٩حقوق مؤلف،راردادھای، قمو، ھ١٥٢ھمان،(د یابازگشت می، بی آنپدیدآورنده

رارداد انتشاری عدم امکان بیع انگاشتن قنقد و بررسی ادله
نظـر  ارد بـه  ، ولی برخـی دیگـر  ، وباشدقابل پذیرش می، اگرچه برخی از اشکاالت مطروح

:گیردورد بررسی قرار می، مه ترتیب، بشکاالت فوق، اه ھمین جھتب. درسنمی
، اید موضـوع ، بختصاص دارد، اه اعیان، ببیع، مدر خصوص این اشکال که در قرارداد بیع.١

ایـد توجـه   ، بر نگـاه فقھـی  ؛ دمورد توجه و بررسی دقیق قرار گیردیی و حقوقز دو منظر فقھا
ر آنچه عرفاً مشمول ، ھنابر این؛ ب)٤٤قبولی درافشان،(د قیقت شرعیه ندار، حداشت که عقد بیع

ز منظـر  ، اگونه که اشکال مزبورمان؛ ھاری است، جحکام بیع در مورد آن، اعنوان بیع قرار گیرد
مشابه ، ومبادلة مال بمال:ز تعبیر، ار تعریف آن، دباشد که با تلقی عرفی از بیعمیفقیھانی منتفی 

ــی ، اآن ــتفاده مـ ــسـ ــان،(د نماینـ ــ٢٥ھمـ ــع،  ، کایینی؛ نـ ــب و البیـ ــاب المکاسـ ؛ ١/١٠٦تـ
ھــای مــالی حقــوق ؛ زیــرا در جنبــه)٢/١٣الصــالحین،نھــاج، مویی؛ خــ١/٣٠،٧٩،١٤٠مینــی،خ

رحیمـی  (یبرخی از نویسندگان فقھکهنان؛ چروا نیستردید، تی اثر ادبی و ھنریپدیدآورنده
گسـترش  ، ویز با روی آوردن به ھمین تعریف مبادلة مال بمـال ن) ٢٠٧حیمی،؛ ر١٦٤و سلطانی،

عریف بیع را بر قرارداد واگـذاری حقـوق مالکیـت    ، تمفھومی قرارداد بیع در عرف زمان حاضر
.دانندفکری منطبق می

-حاشــیة؛ طباطبــایی یــزدی،٣/١١مکاســـب،انصــاری،(یامــامبرخــی از فقیـــھان البتــه،
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-حاشـــیة،٣اإلجـــارة،اصـــفھانی،؛٩٣،٩٦/ ١الطالـــب،منیـــةنـــایینی،؛١/٥٣،٦٠المکاســـب،
در تعریف ،)١/٤١٦الصالحین،منھاج،٢/٢٨٨الفقاھه،خویـی، مصباح؛١/٦٢،٧٢،١٧٨المکاسـب،

قـانون  ٣٣٨ی ر مـاده ، دین رویکردا.دنمایناد میی، تملیک عین بعوض:از تعابیری ھمچونبیع،
.مدنی ایران نیز وجود دارد

، یابد که بسان برخی از فقیھاننگامی موضوعیت می، ھشکال فوق، ابا پذیرش تعریف مزبور
ا امکـان  ی، یزی مراد باشد که تعیّن خارجی دارد، چرائه گردد و از آن، افسیری محدود، تز عینا

، ین، عو یا به تعبیر دیگر) ١٥/١٩٥الصادق،قه، فروحانی(ت راستعیّن یافتن را در عالم خارج دا
ز وجود مادی دارای عرض و طول و ارتفاع ، اشود که اگر در خارج وجود یابدن چیزی دانستهآ

شکال از این جھت وارد اسـت  ، ار این صورت؛ د)٢/١٩الفقاھه،صباح، مخویی(د برخوردار باش
.آیدشمار نمیدی بهزء اشیاء ما، جکه حقوق ادبی و ھنری

ــیکن ــا ، ال ــر ھمچــون برخــی از فقیھ ــاملی،(ن گ -اشــیة، حصــفھانی؛ ا١٢/٤٧٩حســینی ع
-سترش می، گفھوم عین، مشودی مقابل منفعت قرار دادهقطه، ناصطالح عین) ١/١٢المکاسـب،

ا مفھوم وسیعی ھماھنـگ اسـت کـه    ، بین برداشتا. دگردنحصر نمی، میابد و به اعیان خارجی
حق سرقفلی :ھمچونـن را نسبت به اعیان غیر مادی، آباشد و از این روبیع قائل میعرف برای

) ١٥شھیدی،(ن رخی از استادان حقوق ایرا، بر ھمین راستاد. دداننیز شامل میـھای آنو ھمانند
باید این دسـته از امـوال را در ردیـف امـوال     :اند و معتقدندوی آورده، ری مفھوم عینبه توسعه

ھاشوند و وجود آنز مالی دیگر تولید نمی، اباشندیرا دارای وجود استقاللی می؛ زنی دانستعی
ا ، بایسته است قانونگذار، شا این ھمهب. تابسته نیس، وی شخص دیگرا ذمهی، به مال عینی دیگر

تر قائل گـردد و آن را فھومی گسترده، مه صراحت، برای اصطالح بیع، بتوجه به تحوالت عرفی
.شمار آوردشامل اشیاء غیر مادی نیز به

-مرده، شـ ین، عی آثار ادبی و ھنریر فرض اینکه موضوع حقوق پدیدآورنده، بدر ھر حال
رخـی از ب. دباشـ ارد نمـی ، وشکال فـوق ، ارار گیرد، قمن قرارداد، ثچه حقوق مزبورنان، چنشود

ـ فقیھانی که به محدودیت مفھوم عین -لمسـائل ، اروحـانی (د سـتن ائـل ھ ، قه اعیـان خـارجی  ، ب
بیعی است که در ایـن  ، طلبته؛ ادھندذیرش این نظر را مورد تصریح قرار می، پ)٢٢٨المستحدثة،

.باشداری نمی، جسبت به حقوق مزبور، نحکام اختصاصی مبیع، افرض
، قانون مدنی جدیـد مصـر  ٤١٨ی اده؛ مباشدواجه می، محقوق مصر نیز با تحول مفھوم بیع

البیع عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملکیة شيء أو حقاً مالیاً :داردقرر میم،١٩٤٨صوب م
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ـ آید که فروشـنده راردادی به شمار می، قیع؛ بآخر في مقابل ثمن نقدي تعھـد  ، مموجـب آن ه ، ب

ـ  ، با حق مالی دیگری را در مقابل وجه نقدی، شود مالکیت شییءمی ر د. ده دیگری واگـذار نمای
رغم است و واگذاری حقوق ادبی و ھنری را نیز بهوسعه یافته، تلمرو قرارداد بیع، قفاین تعری

ت نـین وسـعتی نداشـ   ، چر حالی که قانون مدنی قـدیم مصـر  ؛ دگیردر بر می، دموقت بودن آن
).٣٢٧-٤/٢١،٧/٣٢٦سنھوری،(

یر حـقِ واگـذار شـده   ، بھایی که قانونگذار در خصوص حقوق ادبی و ھنریمحدودیت.٢
شـمار  ز مصادیق حق مالکیت بـه  ، اانع از این نیست که حق مزبور، منمایدإلیه وارد میبه منتقل

ـ آیـد شـمار مـی  ز اوصاف حق مالکیت به ، ایرا ھر چند که مطلق بودن؛ زآید ٣٠ی یکن مـاده ، ل
آن را بـه اسـتثنائات   ــ باشـد که در مقام بیان ویژگی مطلق بودن حـق مالکیـت مـی   ـقانون مدنی

ستثنائات فراوانی بر اختیارات مطلق ، ار قوانین مختلف، در ھمین راستا؛ دنمایدقید می، مانونیق
؛ ٢٣ــ ٢٢بروجـردی عبـده،  (ق رخـی از اسـتادان حقـو   ، به ھمین جھت؛ باستارد شده، ومالک

ی زمــه، الدر تبیــین ماھیــت حــق مالکیــت:عتقدنــد، م)١٠٣-١٠١مــوال و مالکیــت،، ااتوزیــانک
؛ باشـد جای مطلق مـی ی قید مشروع به جای اطالق و استفادهی قید قانون بهادهستف، ابینیواقع

ختیار انتفاع و تصرف را در حـدود قـوانین   ، ااید مالکیت را حقی دانست که به مالك، بنابر اینب
؛ ٢/٤٦٢رائـد األصـول،  ، فأنصـاری (یویژه اینکه در برخی از متـون فقھـی و اصـول   ه؛ بدھدمی

ی در کنار قاعـده ) ٢٦٣؛ حسینی سیستانی،١/٢٤٢؛ موسوی بجنوردی،٣/٤٠٥لطالب،انیة، مایینین
ی ی مالـک و دارنـده  ی الضرر نیز برای بیان حدود و ثغـور مالکیـت و سـلطه   ز قاعده، اتسلیط

.داننداکم می، حی تسلیطی الضرر را بر قاعدهقاعدهو کنند اد میی، حقوق مالی
ـ إلیهعھد منتقل، تاز عناصر تعریف قرارداد انتشاربر فرض پذیرش این سخن که یکی .٣ ه ، ب

قـانون مالکیـت فکـری فرانسـه     L132-1ی که در مادهچنان؛ باشدانتشار اثر ادبی و ھنری می
انعی ، مـ رای اطالق عقـد بیـع بـر قـرارداد انتشـار     ، بر حقوق ایران، دز این حیث، امذکور است
، ر قلمرو تراضی، دموجب شرط صریح یا ضمنیه ، بیرا ممکن است تعھد مزبور؛ زوجود ندارد

تواند تکالیف و تعھداتی برای ھر یک از متبایعین انونگذار نیز می، قه ھمین ترتیب؛ بارد گرددو
إلیه نتقل، مچه قانونگذار به منظور تأمین حقوق معنوی پدیدآورندهنان، چنابر این؛ بدر نظر گیرد

انعی ایجـاد  ، مـ رای بیع تلقی نمـودن قـرارداد مزبـور   ، بیداثر ادبی و ھنری را ملزم به انتشار نما
.شودنمی

، إلیهی منتقلر عھده، بر این باشد که در حقوق ایران، بچه باورنان، چاید توجه داشت، بالبته
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، عریف قـرارداد انتشـار مـذکور   ، تچند که در قانون فرانسهر، ھجود ندارد، وعھدی برای انتشارت
. باشدا اشکالی مواجه نمی، بدق عنوان قرارداد بیع، صجھتلی از این، ونتفی استم

ز سویی باید ملکیت موقت را مورد ؛ استلزم پذیرش دو مطلب است، مرفع اشکال چھارم.٤
مکن ، میجاد ملکیت موقت، ااید پذیرفت که در اثر عقد بیع، بپذیرش قرار داد و از سوی دیگر

.است
؛ ٢/٣٨٤فخـرالمحققین، (باشـد ز فقیھان مواجه میبا مخالفت برخی اچه مطلب نخست،اگر

ـ لـیکن برخـی دیگـر   ،)٣/٢٠٩خمینی،؛١/٣٣١منیةالطالب،ایینی،ن آن را در فـرض  ه درسـتی، ، ب
بـه ھمـین   ؛)٢٥٢-٤/٢٥١موسوی بجنوردی،(دھندورد پذیرش قرار می، ماعتبار شارع یا عقالء

، فرانسـه :اننـد ، مھـای ملـی  انونگـذاری نوانسیون برن و اسناد بین المللی مرتبط و نیز ق، کترتیب
-صریح می، ته موقت بودن این دسته از حقوق، بھای فکریر خصوص مالکیت، دصر و ایرانم

.نمایند
نتقـال  ، ااصـوالً :بایـد گفـت  ــ ایجاد مالکیت موقت در اثر عقد بیع:یعنیـدر مورد مطلب دوم

ه ؛ بـ شـود صف معھود آن تلقی می، وباشد و ویژگی مزبورائمی می، دمالکیت در اثر قرارداد بیع
، ا اتکای به ایـن ویژگـی  ، ب)١/٣١١قوق مدنی،، حکاتوزیان(ن نظرارخی از صاحب، بھمین دلیل

ردیدی نیست کـه شـارع یـا    ، تلبته؛ ادانندشوار می، دوصیف انتقال حق تألیف را به قرارداد بیعت
ـ نماینـد تواند مالکیت موقت ناشی از عقد بیع را مقـرر  ی، مقانونگذار یکن طبیعـی اسـت کـه    ، ل

.ی مدعی استثبات آن بر عھده، اورد ادعاء قرار گیرد، مچه این مسألهچنان

قرارداد انتشار و عقد اجاره
بـرداری از حقـوق   ی تطبیق عقد بیع بر قراردادھای بھرهبا توجه به اشکاالت موجود درباره

-خن مـی ، سـ ز اجاره بودن این دسته از قراردادھـا ، ارخی حقوقدانان، بمادی آثار ادبی و ھنری
الکیـت منـافع مـادی اثـر را بـه      ، مدیدآورنـده ، پموجب این نظربه ).١/٣١١،٣٧١ھمان،(د گوین

بـرداری  ا ویژگـی موقـت بـودن حـق بھـره     ، بین نظرا. ددھه دیگری انتقال می، بصورت موقت
باشد که به طرح یراداتی مطرح می، ازبورسبت به تلقی م، نھمها اینب. دماھنگی دار، ھإلیهمنتقل

.شودمیھا پرداختهو نقد آن
برداری از حقوق ادبـی  قدان پایگاه عینی در قراردادھای بھره، فر این نظر، بترین ایرادمھم.١

ر ، دآیـد میـان مـی  خن بـه  ، سـ ز عین مسـتأجره ، اوضیح اینکه در قرارداد اجاره؛ تو ھنری است
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راردادھای حقوق ، قمحمدی(د ینیت به معنای وجود مادی ندار، عنریکه حقوق ادبی و ھحالی

).١٥٩-١٥٨برداری از حقوق مؤلف،اھیت و اثر قراردادھای بھره، م١٨٦مؤلف،
ر صـورت قائـل   ، دشـد گفتـه ر گونه که در خصوص بیع تلقی شدن قراردادھای مزبـو ھمان

ـ باشـد ارد می، ویراد مذکور، اشدن به معنی سنتی عین گـر ھمچـون برخـی از اسـتادان     یکن ا، ل
سـت  ، ده انتفاع منافع عین مـادی ، بز اختصاص اجاره، ا)١/٣٧١مدنی،قوق، حکاتوزیان(ق حقو

شود و میان انتقال حق مالکیت منافع اعیـان و انتقـال حـق مالکیـت منـافع آثـار ادبـی و        برداشته
.ایی ندارد، جیراد مزبور، انشودفاوتی دانسته، تھنری

توان در اموال غیر مادی نیز میان مالکیت اصل مال و منافع آن تفکیك قائل توضیح اینکه می
خن ، سـ ز تملیک منفعـت در مقابـل عـوض   ، ار تعریف عقد اجاره، ده ویژه اینکه فقیھان؛ بشد
صل مال ، ادانند که با استفاده از آنر مورد اموالی جاری می، دگویند و اجاره را ھمانند عاریهمی

ی حلـی، عالمـه ؛٢/٤١٣االسـالم، شـرایع ،١٥٢المختصر النـافع، حلی،محقق(روداز بین نمی
؛١٠/٥أردبیلـی، ؛٧/٧٠المقاصـد، جـامع کرکی،محقق ؛٢/٣٠آبی،فاضل؛٢/٢٩٠الفقھاء،تذکرة
، ھـا ی از آنحقوق ادبی و ھنری نیز دارای ھمین ویژگی ھستند و با اسـتفاده ).٢٧/٢٠٤نجفی،

ه نظـر  ، بـ شـود مـی خن گفتـه ، سر مواردی نیز که از عین مستأجرهد. دروز بین نمی، اصل حقا
.نیازمند پایگاه استباشد که منافع،رسد از این باب میمی

قانون مدنی را نیز که در ٤٦٦ی ادهم. دایگاه منافع ھستن، پعیان مادی، أه طور معمول، بالبته
.بر ھمین مبنا تفسیر نمودتوانی، منمایداد میی، ز عین مستأجره، اتعریف اجاره

که در ر حالی؛ دباشدعیین مدت شرط، ضروری می، تین است که در اجاره، ااشکال دیگر.٢
راردادھــای حقــوق ، قمحمــدی(د مکــن اســت مــدت تعیــین نشــو، مگفتــهقراردادھــای پــیش

).١٥٩برداری از حقوق مؤلف،اھیت و اثر قراردادھای بھره، م١٨٧مؤلف،
شود کـه بـه   رط تعیین مدت، الزم دانسته می، شز این جھت، ار اجارهد:در پاسخ باید گفت

ر مـورد  د. دشـو گردد و غرر منتفـی مـی  عیین می، تز این راه است که میزان منافع، اطور معمول
ین ، اانونگذار خود، قی تعیین مدتقراردادھای مورد بحث نیز در فرض سکوت طرفین درباره

دت ، مـ ١٤ی ر ماده، دصنفان و ھنرمندان، ممایت حقوق مؤلفانانون حق. دگردامر را متکفل می
رتفـع  ، مرر، غـ ا تعیین مدت از سوی طرفین یا قانونگذار، بنابر این؛ بنمایدسی سال را مقرر می

.گرددمی
ال ؛ حـ دریجی اسـت ، تـ صول منافع مـورد نظـر  ، حدر عقد اجاره:استھمچنین ایراد شده.٣
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د یازی نـدار ، نشود و به گذشت زمانی مؤلّف نیز ایجاد میقوق ماد، حاینکه به محض خلق اثر

).مان، ھھمان(
ـ یرا در حقوق ادبی و ھنری نیز منـافع ؛ زرسداین اشکال نیز درست به نظر نمی تـدریج  ه ، ب

.گرددملی می، عتدریجبرداری از حق انتشار نیز در طول زمان و بهشود و بھرهحاصل می
-طبیق قرارداد اجاره بر این دسته از قراردادھا مطرح مـی اشکال دیگری که در خصوص ت.٤
برداری از اثر و تعھدات خاصی است که در این قراردادھـا  ھای مربوط به بھرهحدودیت، مباشد

ه اذن ، بـ طـرف قـرارداد  یز سـو ، این اصل کـه انتقـال حقـوق مـالی پدیدآورنـده     ا. دوجود دار
بـرداری از اثـر کـه بـه موجـب آن طـرف       بھرهیازمند است و ھمچنین اصل لزوم ، نپدیدآورنده

ھای قابل ذکری ھستند که به حدودیت، متعھد است، مبرداری از اثر و انتشار آنه بھره، بقرارداد
).١٦٠ـ١٥٩مان،، ھ١٨٨ھمان،(د باشنربوط می، مبرداری از اثربھره

، یان شـد ، بیعگونه که در پاسخ به اشکال سوم مذکور در بخش قرارداد انتشار و عقد بھمان
ر ماھیت عمل حقـوقی تـأثیری   ، بنمایدھا و الزاماتی که قانونگذار مقرر میین قبیل محدودیتا

، ھای قانونی در قـوانین روابـط مـوجر و مسـتأجر    خالت قانونگذار و اعمال محدودیتد. دندار
.باشدای از این دست مینمونه...و١٣٣٩،١٣٥٦،١٣٦٢یھاصوب سالم

بـرداری از  که قرارداد بھـره ر حالی؛ دقدی معوض است، عین است که اجاره، اایراد دیگر.٥
).مان، ھھمان(د معوض منعقد شوصورت غیرتواند بهآثار ادبی و ھنری می

اھیت اجاره ، ممعوض منعقد شودصورت غیره ، ببرداریچه قرارداد بھرهنان، چبدیھی است
ـ ماھیت دیگری بودباشد و باید برای آن در جستجویرا دارا نمی لیلـی  ، دیکن ایـن موضـوع  ؛ ل

.باشدز قراردادھای معوض مزبور نمی، ابرای نفی ماھیت اجاره
بـردای از اثـری اسـت کـه موضـوع      ھای جدید بھـره ی پیدایش شیوهرباره، داشکال دیگر.٦

، بـردای از اثـر  ھای جدیـد بھـره  ر صورت پیدایش شیوه، دوضیح اینکه اصوالً؛ تباشدقرارداد می
قـی  ، حسـبت بـه آن  ، نھای جدید را ندارد و طرف قـرارداد ی از شیوهق استفاده، حدیدآورندهپ

آیـد و ھمـین امـر    ر مالکیت مستأجر به وجـود مـی  ، دنافع، مال اینکه در قرارداد اجاره؛ حندارد
).١٦٠مان،، ھ١٨٩ھمان،(د ه وی تعلق داشته باش، بی منافعکافی است تا ھمه

، ی مجـاز انتفـاع  ای، تعیـین محـدوده  یرا در ھر اجـاره ؛ زپذیرش نیستاین اشکال نیز قابل
؛ گرددحلیل مي، تعیین میزان منافع مورد انتقال، تباشد و بر اساس آنی طرفین میابعی از ارادهت
جـود نداشـت و مـورد    ، وبردای که در زمان انعقاد قراردادھای جدید بھرهیوه، شر ھمین راستاد
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.استارد نگردیده، ور قلمرو اجاره، دد نبودتراضی طرفین قراردا

ی سـتفاده ، ابـردای از اثـر  رای واگذاری حـق بھـره  ، برسده نظر می، ببا توجه به نکات فوق
ـ . تپذیر اسـ مکان، از نھاد حقوقی اجاره، اپدیدآورنده رفین ، طـ ر ایـن صـورت  ، ددیھی اسـت ب

.باشندلزم می، مقرارداد به رعایت و پذیرش قواعد حاکم بر اجاره

قرارداد انتشار و عقد صلح
بـرداری از حقـوق   ھایی است که بـرای قراردادھـای بھـره   کی دیگر از قالبی، قرارداد صلح

ـ برخی از نویسندگان کـه در پـذیرش عقـد بیـع    . شودمادی آثار ادبی و ھنری مطرح می رای ، ب
ستفاده از قالب صـلح  ا،داندنماید و آن را محل تأمل میردید می، تواگذاری حقوق پدیدآورنده

).١٥١،٢٥٧ادقی نشاط،؛ ص١٦٤موسوی،(د دھیشنھاد می، پتر آنرا با توجه به شرایط آسان
لکـه بـرای ایجـاد    ، به تنھا برای رفع دعوی، نتوان از آنی وسیعی دارد که میستره، گصلح

، لبته؛ اعھود نیستم، آثار سایر قراردادھا و نیز ایجاد آثاری استفاده نمود که در قراردادھای دیگر
، باشـد رارداد صلح بدوی که بر دعوایی مبتنی نیست و در مقام ایجاد آثار سایر قراردادھـا مـی  ق
اھر کـالم  ، ظـ محقـق بحرانـی  وحقق أردبیلـی ، مر این میاند. دباشورد تصریح اکثر فقھاء میم

؛ ٢/١٧٧الفقھاء،رةذک، تحلیی عالمه(د دانناصحاب را دالّ بر اجماع امامیه در این خصوص می
؛ ٤/٢٥٧االفھـام، سالک، مھید ثانی؛ ش٤٠٨ـ٩/٤٠٧المقاصد،امع، ج١/١٩٠،سائل، رحقق کرکیم
لبتـه،  ؛ ا)٣٧الغطـاء، کاشـف ل؛ آ٢٦/٢١١؛ نجفی،٩/٣٦باطبایی،؛ ط٢١/٨٤حرانی،؛ ب٩/٣٣١ردبیلی،أ

. نمایندظری مخالف ارائه می، ن)١٣٩ـ٧٨امامی،(ر برخی از نویسندگان فقھی معاص
باید با اکثریت فقھایی ھمداستان شد که مشروعیت صـلح بـدوی را مـورد    رسد،به نظر می

انعی از این ، ماسترای دفع نزاع تشریع گردیده، ببتدائاً، ایرا اینکه صلح؛ زدھندپذیرش قرار می
ح وضـی ؛ تباشده مواردی نیز تسری یابد که دعوایی در بین نمی، بنیست که با توجه به سایر ادله

:ھماننـد ــ طالق برخی از روایـات مربـوط صـلح   ، اگویندگونه که برخی از فقھاءمیاینکه ھمان
حـر  (س الصلح جائز بین النـا ، و الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا أحل حراما أو حرم حالالً

، کند که عقـد صـلح  قتضاء می، ای لزوم وفای به عقدو نیز اصل صحت و ادلهـ)١٨/٤٤٣عاملی،
بیـع و  :ماننـد ـشروع باشد و بتواند آثاری مشابه آثار سایر عقود، موابستگی به سبق دعویدونب

مسـالک ھید ثـانی، ؛ شـ ٤٠٨ــ ٩/٤٠٧المقاصـد، امع، جـ کرکـی محقـق (بر جـای گـذارد  ـاجاره
).٢٦/٢١١نجفی،؛٩/٣٦طباطبایی،؛٣٣٣-٩/٣٣١أردبیلی،؛٢٦٠ـ٤/٢٥٩،االفھام
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لح ، صـ قـانون مـدنی  ٧٥٨و ٧٥٢وف و با توجـه بـه مـواد    ی فقھی موصبا توجه به پیشینه

بـرداری از حقـوق   راردادھای بھـره ، قبا این توصیف. بدوی در حقوق ایران مورد پذیرش است
ه ویژه اینکه موضوع عقـد  ؛ بتواند در قالب صلح بدوی منعقد گرددی، ممادی آثار ادبی و ھنری

د ضـرورتی نـدارد کـه موضـوع آن عـین باشـ      عیان و نیز دیون باشد و ، اقوق، حتواندصلح می
ھمچنین عقد صلح ممکن است معوض یا مجانی باشـد  .)١٤٨قوق مدنی،، حجعفری لنگرودی(

. دگیـر برداری معـوض و مجـانی را در بـر مـی    ی قراردادھای بھرهر دو دسته، ھو از این جھت
عقـود و سـید   گردد کـه از صـلح بـه سـید ال    اعث می، بی عقد صلحی وسیع دامنهمین گسترهھ

).٢٧٧؛ کلباسی،١٣٥ھمان،(د اد شوی، األحکام
بتنـي بـر   ، مشودکه عقـد صـلح  سبت به این قالب حقوقی ھم ایراد و ادعاء می، نحالبا این 

-ر حـالی ، دباشدمی...مسامحه و متضمن گذشت از برخی حقوق احتمالی و اسقاط حق ادعاء و
، ھا حمایت از پدیدآورندهستند و ھدف از آنبتنی نی، مر مسامحه، بکه قراردادھای مورد بررسی

ی نیازھـای  کننـده الـب مناسـب و تـأمین   ، ققد صلح، عنابر این؛ بباشدرف ضعیف قرارداد میط
برداری را در قالـب عقـد صـلح    توان قرارداد بھرهی، مرچند که در شرایط فعلی؛ ھمزبور نیست

-ھیـت و اثـر قراردادھـای بھـره    ا، م١٩١ـ١٩٠محمدی، قراردادھای حقوق مؤلف،(د منعقد نمو
).١٦٢ـ١٦١برداری از حقوق مؤلف،

ه ؛ بـ قد صلح، بر مسـامحه مبتنـی نیسـت   ، عمیشه، ھیرا از سویی؛ زانتقاد مزبور وارد نیست
جعفری لنگـرودی، (شودمیز صلح مغابنه نیز سخن گفته، ار کنار صلح مسامحه، دھمین جھت

از سـوی  و ) ١/١٢٧،١٣٣،مـدنی حقـوق ن،کاتوزیـا ؛٨٤ــ ٨٣شھیدی،؛١٥٣ـ١٥٢مدنی، حقوق
ـ  ، پر قالـب عقـد صـلح   ، دزاد اسـت کـه از منـافع خـویش    ، آدیدآورنده، پدیگر . داسـداری نمای

نـابر صـالحدید قانونگـذار صـورت     ، بھای قانونی نیز فارغ از قالـب و شـکل قـرارداد   مایتح
ـ ام آمـره ی خویش را در قالب احکـ تواند ارادهانونگذار می، قر ھر حالد. دپذیرمی ر طـرفین  ، ب

.لزام نماید، اقرارداد
رای واگذاری حقوق ، بجود ندارد که قرارداد صلح، ولیل موجھی برای این ادعاء، دبنابر این

.باشدناسب نمی، ممادی آثار ادبی و ھنری

قرارداد انتشار و عقد معاوضه
، ن مطـرح نمـود  تـوا برداری حقوق ادبی و ھنری میقالب دیگری که برای قراردادھای بھره
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.باشدرارداد معاوضه میق

گیرد که متضمن ارای معنایی عام است و ھر قراردادی را در بر می، دعاوضه، مدر فقه امامیه
-عالمه(د آیشمار میکاح نیز نوعی معاوضه به، نر این معنید. دباشتقابل عوض و معوضی می

چند احکـام آن بِسـان   ر؛ ھ)٢/٢٨٢م،االسالرایع، شحلیحقق؛ م٢/٣٣٢األحکام،حریر، تی حلی
تـاب مسـتقلی   ، که ھمین جھت است کـه در کتـب فقھـی   ؛ ببیع و اجاره نیست:معاوضاتی مانند

رخـی از  ، بر عین حالد. تاسختصاص نیافته، ارای بررسی احکام معاوضه، بکتاب البیع:ھمچون
.گویندخن میس، ای با نام معاوضهز عقد ویژه، ار کنار سایر عقود معاوضی، دفقیھان

چه چیزی با چیز دیگـری معاوضـه گـردد    چنان:نمایدیرزای قمی تصریح می، مدر این راستا
حقق م. تقد معاوضه اس، عرارداد مذکور، قبدون مالحظه اینکه یکی ثمن و دیگری مثمن باشد

یچه معاوضهچنان:داند و معتقد استقد معاوضه را با سایر عقود معاوضی، متفاوت می، عقمی
د أوفوا بالعقو:یی شریفهقدی الزم و مشمول عموم آیه، ععاوضه، ما لفظ صورت پذیرد، بمزبور

ر آن جـاری  ، دخیار مجلس و خیار حیـوان : ز قبیل، اباشد و احکام اختصاصی بیعمی) ١:مائده(
د گویـ ز جائز بودن آن سخن می، ادون لفظ انجام شود، بی مزبورچه معاوضهنمی گردد و چنان

). ٣٥٨ـ٢/٣٥٧زای قمی،میر(
ز امکـان تحقـق عقـد معاوضـه بـه      ، امحقق نایینی نیز پس از بیان معنایی عام برای معاوضه

المکاسـب و  تـاب ، کنـایینی (د گویـ معنی خاص در کنار بیـع و اجـاره و امثـال آن، سـخن مـی     
).١/٢٦٥البیع،

کـی از قراردادھـای   مانند ی، ھز قرارداد معاوضه، اس از عقد بیع، پانون مدنی، قدر ھر حال
قدی اسـت  ، ععاوضه، مداردقانون مدنی بیان می٤٦٤ی بق تعریفی که مادهط. دکناد میی، معین
دھد به عـوض مـال دیگـر کـه از طـرف دیگـر اخـذ        الی می، مکی از طرفینی، موجب آنکه به

.من باشد، ثبیع و دیگری، می اینکه یکی از عوضیندون مالحظه، بکندمي
حکام اختصاصی بیع را ندارد ، اقد معاوضه، عقانون مدنی٤٦٥ی موجب مادهبه که از آنجا 

ز ایـن جھـت، محـدودیتی    ، انابر ایـن ، بداندوضوع آن را مال می، مو با توجه به اینکه قانونگذار
ممکن است موضوع قـرارداد معاوضـه   ـین یا منفعت، دق، حمل، عاعم از عینـندارد و ھر مالی

شکاالت مطرح شده نسـبت  ، ار نتیجه؛ د)١/٣٣٩قوق مدنی،، ح؛ کاتوزیان٨٤ـ٨٣شھیدی،(د باش
.باشدطرح نمی، مر مورد معاوضه، دبه قالب بیع
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قرارداد انتشار و قراردادھای حق انتفاع

برداری حقوق ادبی و ھنـری پیشـنھاد   توان برای انعقاد قراردادھای بھرهقالب دیگری که می
ق انتفاع از اثر خـویش را بـه   ، حدیدآورنده، پموجب آناست که به راردادھای حق انتفاع ، قداد

، بارتند از عمـری ، عراردادھای موجد حق انتفاع، قموجب قانون مدنیهب. دکندیگری واگذار می
توانـد در ایـن قسـمت مـورد     ن چیزی که می، آر این میاند. فبس مطلق و وق، حکنی، سقبیر

باشد و سکنی نیـز از  ه اینکه وقف معوض نمیچ. تسمری، رقبی و حبس مطلق ا، عنظر باشد
.روج موضوعی دارد، خبحث

اشکالی که ممکن است نسبت به این قالب حقوقی مطرح گردد، این اسـت کـه در قـرارداد    
شـخاص و  ، اصـفایی (ت ابل اسـتنباط اسـ  ، قرط عین بودن مال موضوع حق انتفاع، شحق انتفاع

موجب بارت از حقی است که به، عق انتفاع، حون مدنیقان٤٠ی موجب مادهبه). ١/٢٤٠اموال،
.ا مالك خاصی نداردی، لك دیگری است، متواند از مالی استفاده کند که عین آنخص می، شآن

، حـال ا ایـن  ؛ بشدشود که در بیع و اجاره گفتهطالبی یادآوری می، مدر خصوص این اشکال
اسـت کـه   اعـث شـده  ، بو نیاز آن به پایگاه مادیشکال مزبور و اعتقاد به عین بودن حق انتفاع ا

شمول ، مق انتفاع از دین و حقوق معنوی را مانند حق ادبی و ھنری، حبرخی از استادان حقوق
د قـانون مـدنی را الزم شـمار   ١٠ی قراردادھای حـق انتفـاع مـذکور ندانـد و توسـل بـه مـاده       

).١٦٧موال و مالکیت،، اکاتوزیان(
قـانون  ٤٧ی موجـب مـاده  ین است کـه بـه   ، است به ذھن برسداشکال دیگری که ممکن ا

رط ، شبض، قنعقد شود، مصورت عمری و غیر آنعم از اینکه به، ار قراردادھای حبس، دمدنی
. مکن نیست، مر حالی که قبض حقوق ادبی و ھنری؛ دباشدصحت می

استیالی عرفی بـر  فھومی عرفی دارد که عبارت از، مقبض:اید گفت، بدر پاسخ به این پندار
گونه کـه برخـی از   مانھ. دسلط بدان، مخص را بر مال، شین است که عرف، اھم؛ مباشدمال می

ی ثابتی در چگونگی تسلیم وجود ندارد و باید داوری عـرف  قاعده:گوینداستادان حقوق نیز می
مـری  ا،بض عرفی آثار ادبـی و ھنـری  ، قبا این توضیح).١/١٦٧قوق مدنی،، حھمو(ت را پذیرف

.ممکن و قابل تصور است
، بـرداری از حقـوق ادبـی و ھنـری    قراردادھای مربوط بـه بھـره  :عتقدند، مبرخی از یک سو

ــدهم ــت را از پدیدآورن ــی آنالکی ــی، س ــدلب نم ــو؛ وکن ــر س ــاز دیگ ــاھر  ، ب ــه ظ ــتناد ب ا اس
ز کـه ا نصـنفان و ھنرمنـدا  ، مقانون حمایت از حقـوق مؤلفـان  ٣٠و ٥،١٤،١٥،١٦،١٨،٢٦:مواد
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، اثر قراردادھـای مزبـور  :معتقدندـآوردمیان میخن به ، سا استفاده از اثری، واگذاری حق استفاده

ی ی مـاده راردادھای مزبور را بر پایـه ، قرای طرف قرارداد است و از این رو، بیجاد حق انتفاعا
جـود  ، وعی ایجـاد حـق انتفـا   ر حالی است کـه دربـاره  ، دینا. دنماینقانون مدنی توجیه می١٠

انعی برای واگذاری حقـوق  ، مدانند و لزوم قبض را در عقد حق انتفاعپایگاه عینی را شرط نمی
حقـوق  محمـدی، قراردادھـای  (د آورنـ شـمار نمـی  ه ، بر قالب عقد حق انتفاع، دادبی و ھنری

). ١٨٧ـ١٨٢برداری از حقوق مؤلف،اھیت و اثر قراردادھای بھره، م٢٢١ـ٢١٥مؤلف،
قـانون  ١٠ی ه مـاده ، بـ ی مزبـور علوم نیست که چرا نویسنده، متوضیحات فوقبا توجه به

ق انتفـاع باشـد و از سـوی    ، حـ ثر قراردادھای مزبور، اچه از سویینانچ. دگردمدنی متوسل می
، راردادھای مزبـور ، قانعی ایجاد ننماید، مباشد و لزوم قبضنتفی ، مدیگر، عینی بودن حق انتفاع

ر مواد ، دباشد که قانونگذارا حبس مطلق میی، قبی، راز قراردادھای عمریکی ی، رحسب موردب
.پردازده بیان احکام آن می، ببه بعد قانون مدنی٤١

، نظر شود و با پذیرش برداشت عرفـی رف، صچه از مفھوم سنتی عیننان، چرسدنظر میبه 
راردادھای مزبور را در قالب صـلح  توان قه تنھا می، ننشوداظر دانسته، نقط بر اشیاء مادی، فینع

ھا در قالب قراردادھای اجاره و حق انتفاع نیز لکه مانعی از انعقاد آن، بو معاوضه منعقد ساخت
ز عقـود  ، ادر غیر ایـن صـورت  ).٢٠٨ـ٢٠٥حیمی،؛ ر١٦٤،١٦٦رحیمی و سلطانی،(د ندارد وجو

ای معـین صـلح و معاوضـه    توان بھره جست و باید بـه قراردادھـ  معینِ اجاره و حق انتفاع نمی
ی اصـل آزادی  قانون مدنی نیز کـه در بـر دارنـده   ١٠ی چند که تمسك به مادهر؛ ھبسنده نمود

.باشدر قالب عقود غیر معین با اشکالی مواجه نمی، دقراردادھا است
راردادھای خصوصی، نسـبت بـه کسـانی کـه آن را     ، قی مزبورتوضیح اینکه به موجب ماده

ا ، بصل آزادی قراردادھاا. در صورتی نافذ است که مخالف صریح قانون نباش، دسازندمنعقد می
ز منظر فقھی نیز مورد پـذیرش  ، اأوفوا بالعقد و المؤمنون عند شروطھم:توجه به عموماتی چون

.)٢٧ـ٢٦محقق داماد،(ت اس
ذیرش اصل آزادی قراردادھـا از منظـر فقھـی مـرجح     ، پھرچند با توجه به عمومات مذکور

ائمی، ؛ صـ ١٧٨ــ ٢٧،١٦٦ــ ٢٦ھمـان، (ت ورد اتفاق نظر فقیھـان نیسـ  ، میکن این مسأله، لتاس
االبتدائیـة فـي الفقـه و    لشروط، ا١٠٤ـ٧٧قانون مدنی،١٠شروط ابتدائی در فقه و بررسی ماده 

).١٦٣ـ١٣٩اکر صالحی،؛ ذ١٠٢ـ٧٧القانون المدني،
شود که قرارداد و احکام و ح میراردادی نامعین مطر، قنگامی قرارداد انتشار، ھبدیھی است
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ر ایـن  ؛ دابـل انطبـاق نباشـد   ، قگفتـه یک از قراردادھـای پـیش  ر ھیچ، بشرایط مورد نظر طرفین

ر ضـمن  ، دای کـه طـرفین قراردادھـا   واعد عمومی قراردادھا و نیز قواعد اختصاصـی ، قصورت
.باشدر قرارداد حاکم می، بکنندعیین می، تعقد

رای قراردادھای ، بت قانونگذار ایرانی نیز ھمانند قانونگذار فرانسویایسته اس، شبا این ھمه
رف قـرارداد و  ، طا در نظر گرفتن مجموع مصالح پدیدآورنده، ببرداری از آثار ادبی و ھنریبھره

.قررات ویژه و متناسبی وضع نماید، مجامعه

گیرینتیجه
در قانون مالکیـت فکـری کشـور    باشد ومیقدی معین ، عرارداد انتشار، قدر حقوق فرانسه

ر حـالی اسـت   ، دین؛ ابینی شده استای پیشر خصوص قرارداد انتشار، مقررات ویژه، دفرانسه
ر ؛ دخـورد ای در خصوص قرارداد انتشار به چشم نمـی قررات ویژه، مکه در نظام حقوقی ایران

عاوضه و نیـز  ، ملح، صجارهتواند در قالب قرارداد ارارداد انتشار می، قرسده نظر می، بعین حال
ا ، بـ رای تشـکیل قـرارداد انتشـار   ، بستفاده از عقد بیع، البته؛ اقراردادھای حق انتفاع منعقد گردد

قـانون  ١٠ی اده، مـ ر کنار این مواردد. تزیری نیس، گھااشکاالتی رو به روست که از برخی آن
نعقـد  ، مصورت قراردادی غیر معینه، بسازد که قرارداد انتشارمدنی نیز این امکان را فراھم می

-شود که قرارداد مورد نظر طرفین، بـر ھـیچ  طرح می، مدیھی است، ھنگامی فرض اخیرب. دگرد
واعد عمومی قراردادھـا و  ، قگفته، قابل انطباق نباشد که در این صورتیک از قراردادھای پیش

-اکم می، حر قرارداد، بکنندعیین می، تر ضمن عقد، دای که طرفین قراردادنیز قواعد اختصاصی
.باشد
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.ق١٤٠٩، کتبة المرعشي النجفيم:قم، ول، ارسائل الکرکيھمو،

، ی مدرس علوم انسـانی فصلنامهبرداری از حقوق مؤلف،اھیت و اثر قراردادھای بھره، مژمان، پمحمدی
.١٩١ـ١٤٥، ٣،١٣٨٧یماره، ش١٢یورهد

.١٣٨٦ی انتشارات دادگستر، ؤسسهم:تھران، ول، اقراردادھای حقوق مؤلفھمو،
.ق١٤١٩شر الھادی، ن:قم، ول، االقواعدالفقھیةیدحسن،، سموسوی بجنوردی

، تابسـتان  ٦٤ی ماره، شـ ی مطالعـات اسـالمی  مجلـه ق تألیف در حقوق اسـالمی، ، حیدرضا، سموسوی
.١٦٦ـ١٣٨٣،١٢٣

.١٣٧١کیھان، نتشاراتا:تھران، ول، االشتاتجامع بوالقاسم،، اقمیمیرزای
١٤١٣، ؤسسة النشر اإلسالميم:قم، ول، احمد تقی آملی، مکتاب المکاسب و البیعحمد حسین،، منایینی

.ق
.ق١٤١٨ؤسسة النشر اإلسالميم:قم، ، ول، اوسی خوانساری، ممنیةالطالبھمو،
.١٣٦٦، ار الکتب اإلسالمیةد:تھران، وم، دجواھر الکالمحمد حسن،، منجفی

.القانون المدنی المصری
.١٣٥٢قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 

.١٣٧٩یاافزارھای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم
.١٣٤٨قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندان مصوب 

.قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة
قانون مدنی ایران

Code de la propriété intellectuelle.

Code de l'industrie cinématographique.

Code du cinéma et de l'image animée.

Colombet, Claude, propriété littéraire et artistique, Paris, Dalloz, 1976.

Lucas, A. et H.-J., traité littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001.

pollaud-dulian, Fréderic, Le droit d'auteure, Paris, Economaca, 2005.


