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  :چكيده
گـاهي همكـاري افـراد      . شودانجام مي ن  تهيه يك اثر توسط گروهي از افراد به اشكال گوناگو              

ـ صورت اثـر را مـشترك    در اين  همراه با مشورت و همفكري يكديگر است،       گـاهي  . نامنـد يم
گيرد، در اين حالت اثـر را        مي انجامراد تحت مديريت شخصي حقيقي و يا حقوقي         فهمكاري ا 
ـ در ا گيـرد،   گاهي اثر در نتيجه استفاه از اثر سابق صورت مي         . نامندجمعي مي  ن مـود اثـر را      ي

 كه در نتيجه فعاليت چند نفـر ايجـاد        را بنابراين، اگر آثاري  . نامنديا ثانوي مي  ) تقاقيشا(تق  شم
گيرد، و  صورت اثر مركب در مقابل اثر ساده قرار مي        شود به طور كلي مركب بناميم، در اين       مي

رتي ديگر، آثار مركب به عبا. اثر ساده به اثري اطالق خواهد شد كه آفريده شخص واحد است           
اين نوشته به منظـور تعيـين وضـعيت    . باشند، جمعي و مشترك مي   )ثانوي(شامل آثار اشتقاقي    

  . حقوقي و معيار تمييز آثار مشترك از آثار جمعي است
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  مقدمه
هـاي  عيتضـ آيـد ممكـن اسـت داراي و        همكاري چند نفر به وجود مـي       اثري كه در نتيجه   

ممكن است همكاري با هماهنگي و سازماندهي شخصي حقيقي يا حقوقي و يـا          . متفاوت باشد 
در اين همكاري ممكن    . لفان بدون دخالت شخص ثالث صورت گيرد      ؤبا هماهنگي بين خود م    

مـشاركت هـر يـك ممكـن        . تعيين باشـد   و يا غيرقابل     كنندگان قابل تعيين  است سهم مشاركت  
 اثر داراي عناصر ادبي و هنري باشد،        ،است از يك نوع و يا انواع گوناگون باشد، به عنوان مثال           

لـف در   مؤاين امكان وجود دارد كـه        ).54، ص 1385كلمبه،  (يا اينكه از يك نوع مثالً ادبي تنها باشد          
صورت از اثر جديـد تحـت عنـاوين گونـاگون           تهيه اثر از اثر سابق بهره گرفته باشد كه در اين          

اين نوع آثار شامل اقتباس، ترجمه، جنگ در زمينة ادبي          . شود اشتقاقي ياد مي    يا ثانوي، مشتق و  
اگـر مؤلـف   . شود مي )تجسمي (رهاي پالستيكي و تنظيم در زمينة موسيقي و تبديل در زمينه هن         

       تلقـي ك ثانوي نيـست، بلكـه اثـر مـشتر    در تهيه اثر دوم همكاري داشته باشد اثر دوم   اثر سابق 
.  وجـود دارد ،به هر حال امكان اينكه يك اثر مشترك در عين حـال ثـانوي هـم باشـد          . شودمي

م از اينكه همكـاري بـين آنهـا بـه طـور             ع ا ،ه كليه آثار آفريده شده توسط دو يا چند نفر         چچنان
 آثار مركب داراي انـواع گونـاگون     صورتمستقيم و يا غيرمستقيم باشد را مركب بناميم، در اين         

هـاي فـراوان در     آثار جمعي و مشترك به لحاظ شباهت      . ي، جمعي و مشترك خواهد بود     قاشتقا
-شده   ط با يكديگر خل)109، ص 1381نوروزي، (اي مؤلفان پاره اتتأليف و 1هاي حقوقيبرخي نظام

مـالك  قوقي آنهـا و تعيـين       هدف از اين نوشتار بررسي مفاهيم ياد شده، ترسيم وضعيت ح          . اند
 مؤلفان به اعتبار آثارشان مـورد حمايـت         ية حقوق مالكيت فكر   رشتدر  . تشخيص آن دو است   

صورت طبيعـي اسـت كـه       اگر در آفرينش اثر افراد متعدد شركت كرده باشند، در اين          . دباشنمي
ه عبارتي ديگر ب. كليه مؤلفان با توجه به ميزان و نحوة مشاركت آنها مشمول حمايت قرار گيرند

كننده در نوع و عنوان اثر و نيز تعيين حقوق           آفرينش اثر عامل تعيين    رنحوة مشاركت آفريننده د   
هاي حقوقي به عناوين اثر مشترك و جمعـي بـه      نظام در اكثر  .شريك همكار و اجراي آن است     

ون اينكـه   شود اشاره شده است، بـد     عنوان آثاري كه در نتيجه فعاليت دو يا چند نفر حاصل مي           
. نظر وجود داشته باشد   بر مفهوم اين اصطالحات، نوع و ميران حقوق اختصاصي بين آنها اتفاق           

در برخي قوانين معيار تشخيص اثر جمعي از اثر مشترك تشخيص و تعيين مؤلـف هـر بخـش                   
 قرار گرفته است، با اين توضيح كه اگر مؤلف هر بخش مشخص باشد اثر جمعي و در غير اين                  

  طي گذار نيز تحت تأثير برخي قوانين بيگانه قانون .ر مشترك خواهد بودصورت اث

                                                           
اثري كه با همكاري دو يا چند : ... دارد در تعريف اثر مشترك بيان مي1988رايت انگلستان مصوب  به عنوان مثال قانون كپي.1

صـادقي،  . ك.ر. باشـد نده به وجود آمده است و سهم هر پديدآورنده از سهم پديدآورندگان متمايز نيست، مشترك مي               پديدآور
 .221، ص1386
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نامه اجرايـي   آيين11، و نيز ماده    1348 قانون حمايت حقوق مؤلفان و هنرمندان مصوب         6 ماده  
اي بـه تعريـف اثـر مـشترك         افزارهاي رايانـه   قانون حمايت از پديد آورندگان نرم      17 و   2مواد  

، )ب(، سپس اثر مـشترك      )الف(ر ارزيابي مواد ياد شده ابتدا اثر جمعي          به منظو  1.پرداخته است 
د، سرانجام نقد مواد قانوني مربوط در حقوق گيربررسي قرار مي مورد  با تأكيد بر حقوق فرانسه      

  .داخلي با توجه به بررسي صورت گرفته نتيجه اين تحقيق را تشكيل خواهد داد
  

  اثر جمعي : الف
ه و مورد مناقشه حقوقدانان است و بيشترين ابهـام          شدنين ملي تصريح    اثري كه در اكثر قوا    

اين اثر با همكـاري چنـد مؤلـف و بـه ابتكـار و      .  است)(oeuvre collectiveرا دارد، اثر جمعي 
در اين نـوع  . نوعي اثر بي نام است. شودسازماندهي يك شخص حقيقي و يا حقوقي منتشر مي    

      حقيقي يـا حقـوقي كـه اثـر تحـت نـام او تهيـه و منتـشر                   مؤلف مستقيماً به شخص      وقاثر حق 
ايـن مـانع از آن   . گيرد، هر چند كه خالقيت با شخص حقوقي ناسازگار است       شود، تعلق مي  مي

هاي مشخص مربوط بـه     هاي معين از حق مؤلف در رابطه با بخش        نيست كه نويسندگان بخش   
فايـده برخـورداري مـستقيم شـخص        قابل يادآوري است كـه بيـشترين        . خود برخوردار باشند  

در اكثـر   .  خلـق شـود     او شود كه اثر توسـط كارمنـد      حقوقي از حق مؤلف در مواردي ظاهر مي       
حق مؤلف در مـورد     :  قانون مدني شوروي سابق اعالم شده است       485قوانين ملي به مانند ماده      

 تعلـق دارد،    ،ندكنهاي علمي، فرهنگ لغات و جرايد به مؤسساتي كه آنها را منتشر مي            مجموعه
 .)67، ص 1385كلمبـه،   (اي وارد شـود     بدون اينكه به حقوق مؤلفان شركت كننده در اين آثـار لطمـه            

گيـرد،  انتشار و چاپ مجدد اثر به تصميم شخصي كه اثر تحت نام او منتشر شده صـورت مـي                  
ه خود برداري بخش مربوط بام به بهره  دتوانند جداگانه اق  هاي مشخص مي  اگر چه مؤلفان بخش   

  .اي وارد نشود اثر جمعي لطمه ازبردارينمايند، به شرط اينكه به بهره
هـا و   نامـه ها، فرهنگ لغات، مجالت، فصل    المعارفهاي حقوقي جهان از دايره    در اكثر نظام  

هائي از اين نوع آثار نـام       اي مركب از صدا، تصوير و متن به عنوان نمونه         برخي آثار چند رسانه   
را بـه عهـده          شود تمامي آثاري كه يك شـخص ابتكـار تهيـه و انتـشار آن            ته مي برده شده و گف   

كننده را به عهـده دارد،      كند و خود او نقش تنظيم     گيرد، كارها را بين مؤلفان متعدد تقسيم مي       مي

                                                           
اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايـك آنـان                   : 1348مصوب  . هـ. م.م.ح.ح. ق 6 ماده   .1

  . شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان استيده ميجدا و متمايز نباشد اثر مشترك نام
هر گاه اشخاص متعدد در پديـد       : ايافزارهاي رايانه  قانون حمايت از پديد آورندگان نرم      17 و   2نامه اجرايي مواد     آئين 11ماده  

حقـوق مـادي     ر مـشخص باشـد،    افزاافزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديد آوردن نرم            آوردن نرم 
كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده           در صورتي . گيرد از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي          لاصح

  .شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان استمي



  

   1387 تابستان ، 2 شمارة، 38 دوره ، فصلنامه حقوق                                                              328

 1957گـذار فرانـسه در سـال        ابتكار طرح اثر جمعي بـه قـانون        .)67، ص 1385كلمبه،  (جمعي است   
را  هـا، آن المعارفشود كه به منظور حل مشكالت ناشي از فرهنگ لغات و دايره        ينسبت داده م  

 زيـرا كـه بـه       ؛تر شده است   هر چند كه به نظر برخي مؤلفان وضعيت پيچيده         ،مطرح كرده است  
توانست به جاي طرح اين مفهوم با توسل به قاعده واگذاري حقوق بـه              گذار مي نظر آنان قانون  

بحث تفكيك اثر جمعـي  . )183 مـيالدي، ص  2001ال سلوكا، (تر حل كند  انشخص مدير مشكل را آس    
 يعني اثر مشترك به لحاظ تفاوت از جهت نـوع و ماهيـت پرداخـت، مـدت                  ؛د خو اثر مشابه از  

        مطـابق مـاده      فرانـسه  در حقـوق مالكيـت فكـري      . حمايت و طرح دعوي حايز اهميـت اسـت        
6-0132L  در اثر جمعي جنبة مقطـوع دارد       لفان  مؤر يك از    ه حق مؤلف    1كيت فكري ل قانون ما

و در صـورت ارتكـاب      ) ف.ف.م. ق 0123L-3.م(و شروع مدت حمايت از تاريخ انتشار است         
 شخص حقيقي يا حقوقي كه اثر تحت نام او منتشر شده است مجاز به طـرح                 ،تقض حق عمل  

   نـوع اثـر ارائـه       فرانسه نه تنها معيار روشني جهـت تفكيـك ايـن دو            1957 قانون .دعوي است 
 ايـن  9مـاده   3برخي مؤلفان فرانـسوي از بنـد   . داد، بلكه موجب سردرگمي و ابهام نيز بود نمي

   كردند كه چنانچه سهام مـشاركت مؤلفـان قابـل تفكيـك نباشـد، در              طور استنباط مي  قانون اين 
نين ويژگي  تواند داراي چ  دانيم اثر مشترك هم مي    كه مي در صورتي . صورت اثر جمعي است   اين

 يعني اگر در صورت همكاري بسيار نزديك مؤلفان با يكديگر تشخيص آورده هـر يـك                 ؛باشد
مفهـوم كليـدي در     . مقدور نشد، با وجود اين اثر به لحاظ همفكري مؤلفان مشترك خواهد بود            

رادي تحت اداره و مديريت واحـد       فهاي ان اثر جمعي به عهده گرفتن امور يك مجموعه فعاليت        
 عمليات مـشترك تحـت اداره عمـودي مـدير صـورت         . اي مشترك است  ر نيل به نتيجه   به منظو 

باشد، زيرا كه ايـن نـوع    خود يعني اثر مشترك مي اثر مشابه  از همين جهت متفاوت از       ؛گيردمي
 بنابراين، اگر كارفرما ثابت     .)495، ص 199گوته پير،   (اثر نتيجه همفكري مشترك افقي همكاران است        

ه ابتكار او تهيه شده و او نقش موتور را در تهيه آن به عهده داشته است، اثر جمعي كند كه اثر ب
سان سازمان انتشاراتي كه تفكر طرح تـاريخ فرانـسه بـه شـكل نقاشـي                بدين. تلقي خواهد شد  

را عملي ساخته است، مبتكـر اثـر جمعـي تلقـي شـده، و      ) bande dessineكارتون يا (متحرك 
 جهت  يگونه دستوري به خلق تصاوير    ل آزادي و بدون دريافت هيچ     برعكس نقاشي كه در كما    

  2.تهيه يك كلكسيون قالي اقدام نموده، محروم از برخورداري از اين عنوان شده است
نـاگون نيـست، زيـرا در       وهـاي گ  بدون ترديد ضابطة تشخيص در عدم تعيين مؤلفان بخش        
   اثـر جمعـي    .باشـند مـشخص مـي   بسياري از انواع آثار جمعي مثل مجالت مؤلفان هـر بخـش             

هاي انفرادي در يك مجموعه تحت مديريت خاص سفارش دهنـده           آوري مجموعه آورده  جمع

                                                           
 .شود ميمعرفي. ف.ف.م.قانون مالكيت فكري فرانسه از اين پس با عالمت اختصاري ق. 1

  با تفسير و نقادي استاد كلمبه205 ص 1988، دالوز 1987 سپتامبر 25دادگاه استيناف پاريس، .  2
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خلـق اثـر تحـت مـديريت        . كه الزاماً تشخيص آورده هر يك غير ممكن باشد         است، بدون اين  
شخصي حقوقي نيز به تنهايي موجب جمعي تلقي شدن اثر نيست، بلكه مجموعه شـرايط الزم                

 اگر اثري با حمايت مالي يك تعاوني و با مشورت و همكاري اعضاي آن               ،به عنوان مثال  . تاس
   همچنـين اثـر    . )497، ص 1996گوتـه،   (تعاوني خلق شود، اثـر مـشترك خواهـد بـود و نـه جمعـي                 

  بلكه مشترك، منتشر نشده جمعي تلقي نشده است ايكنندهاي كه تحت نام فرد هماهنگ     ترجمه
. )182، ص 2001لوكـا،    (باشـد لفان فرانسوي اثر جمعي به عنوان استثناء مطـرح مـي          از نظر مؤ  . است

بـه تعبيـر ديـوان      . ضروري است كه تعيين حقوق هر يك از مؤلفان در اثر جمعي مقدور نباشد             
كنندگان در ساختار و تفكر كلي تهيه اثر نقشي نداشـته باشـند و تنهـا                عالي فرانسه، اگر شركت   

صورت تعيين حقوق هر يـك  ه بخش تعيين شده براي آنها باشد، در اين    مشاركت آنها محدود ب   
  .)69 ، ص1385كلمبه، (باشد غير ممكن و اثر جمعي مي» حقوق مشخص«

ف اثر جمعي در مالكيت شخص حقيفي يـا حقـوقي كـه             .ف.م. ق L.113 ماده   5مطابق بند   
كه بـه   در حالي .  است اين شخص دارنده حق مؤلف    . باشدشاء و نشر شده مي    فتحت نام او اثر ا    

بردار منتقـل   گيرد و سپس او حقوق خود را به بهره        طور طبيعي حق مؤلف به آفريننده تعلق مي       
 حق مؤلف مستقيماً در ملكيت طرف قرارداد اعم از شخص حقيقي يـا   ،كند، اما مطابق قانون   مي

ماً دارنـده حقـوق     گذار مستقي كه از مؤلف عبور كند، سرمايه      آيد، بدون اين  د مي وحقوقي به وج  
 و نيز مؤلف نيست، بلكه برخوردار از حقوق است تـا            ،اليه حقوق به بياني ديگر او منتقل    . است
ف شروع مدت حمايت    .ف.م. ق 0123L – 3مطابق ماده   . كه خالف آن اثبات نشده است     زماني

يار تواند بس از آنجا كه طول عمر شخص حقوقي مي       . تاريخ انتشار، و مدت آن هفتاد سال است       
در . كرده اسـت  از تاريخ انتشار    گذار اين مدت را محدود به هفتاد سال         طوالني باشد، لذا قانون   

  . است حق مؤلف تجاوز  اثر مدير مجاز به طرح دعوي تجاوز بهصورت 
انـد كـه    نظران در حقوق فرانسه بر اين عقيده      صاحبف  .ف.م. ق 0123L-6 ماده   با توجه به  

 جمعي جنبة مقطوع دارد، بدون اينكـه حـق تـأليف نـسبي كـامالً                در اثر كننده  مؤلفان مشاركت 
  .)499، ص1996گوته، (منتفي باشد 

تواننـد مـدعي    با توجه به اينكه مدير دارنده مستقيم حقوق مالي است، بنابراين مؤلفان نمي            
هاي بعدي اثر به جز مبلغي كه به صورت مقطوع بـه آنهـا پرداخـت                مشاركت در حاصل چاپ   

بـرداري از آثـار     توانند مدعي مشاركت در مبالغ حاصـل از بهـره          همچنين آنها نمي   .شده، باشند 
     باشند، به همـين ترتيـب مبـالغ پرداختـي بـه مؤلفـان همكـار                )آثار مشتق از اثر جمعي     (ثانوي

تواند داراي ماهيت بدهي ناشي از تأليف به مفهوم اخص كلمه باشد، بلكـه ايـن پرداخـت                  نمي
          در مـورد حقـوق مؤلفـان بـر سـهام مـشاركتي خـود، مـاده                  .ا دارا است  ماهيت مزد و حقوق ر    

8–0121L هـاي بـارز آثـار      اي كـه از نمونـه     ها و مجالت دوره   ف در رابطه با روزنامه    .ف. م. ق
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مؤلفـان داراي حـق انحـصاري در تجميـع و چـاپ             : داردشوند، مقرر مـي   جمعي محسوب مي  
بـرداري مجـزا از سـهام       مچنـين آنهـا داراي حـق بهـره         ه ،هاي خود هستند  مقاالت و سخنراني  

پرسـش  . مشاركتي خود به شرط عدم رقابت با اثر جمعي هستند، مگر در صورت شرط خالف              
اي را ها و مجالت دورهتوان حكم قانوني مقرر در مورد روزنامه اين است كه آيا مي شدهمطرح

نظر است اما رويـة  بين دكترين اختالفبه كليه آثار جمعي تسري داد؟ هر چند كه در اين مورد    
اي مؤلفان با اين استدالل كه چون آثار جمعي خود اسـتثناء و             پاره. قضايي در جهت تأييد است    

حـل قـانوني بـه      باشند، پـس تـسري راه     ها و مجالت نيز در بين آثار جمعي استثناء مي         روزنامه
گر با تأكيـد بـر مـشخص بـودن          اي دي برعكس، عده . تمامي انواع آثار جمعي محل ترديد است      

حل قانوني به عنوان قاعده در مورد كليه آثار  راه، موافق اعمال هر يك از مؤلفان   وردةحقوق و آ  
  ). 185، ص2001لوكا،  (جمعي هستند

در صورت ايراد لطمه به حق معنوي مؤلفان، طبيعي اسـت كـه هـر يـك از مؤلفـان داراي                     
ند، و به نظر برخي منطقي است كه مدير به منظـور            اختيار اقدام شخصي عليه ناقض حقوق باش      

در . )499، ص 1996گوتيـه،   ( و مؤلفان نيز در كنار او با او همراه شـوند             ايدحفظ منافع جمع اقدام نم    
 در مجموعـه حـل شـده        حالتي كه آوردة هر يك از شركاء مشخص نيست و سـهام مـشاركتي             

لت اداره و ارائه مناسـب اثـر جمعـي          در اين حا  . شوداست، حق معنوي مؤلفان نيز تضعيف مي      
دهنده اثر باشد و چنانچه     كند كه مدير مجاز به انجام برخي تغييرات در اجزاء تشكيل          ايجاب مي 

يكي از اعضاء از اتمام سهم مشاركتي خود خـودداري كـرد، شـخص ديگـري را جـايگرين او                    
  ).0121L – 6ماده (نمايد 

ي كـه اثـر تحـت نـام او افـشاء و منتـشر             ف شخـص .ف.م. ق0113L – 5 ماده  2مطابق بند   
هـاي شـخص محـور همچـون     با توجه به اينكه در نظام    . شود از حق مؤلف برخوردار است     مي

تواند از حق معنوي برخوردار شود، و در اكثـر مـوارد            نظام حقوقي فرانسه شخص حقوقي نمي     
ثار قابـل قيـاس     مدير اثر جمعي نيز شخص حقوقي است و نقش شخص حقوقي در اين نوع آ              

ها است، لـذا ايـن      دادههاي  و ايجاد كنندگان پايگاه   ) هاي صوتي حامل( فنوگرام   با توليدكنندگان 
شود كه آيا اين شخص حقوقي از حق معنوي نيز برخوردار است؟ هـر چنـد                پرسش مطرح مي  

كه مؤلفان فرانسوي در اختصاص حق معنوي به شخص حقوقي اكراه دارنـد، امـا اظهـار شـده                 
ت كه با توجه به اطالق ماده قانوني كه در آن از حقوق به طور كلي سخن رفته اسـت بايـد                      اس

صـورت بـا وجـود      در اين . )185، ص 2001لوكا،  (. براي شخص حقوقي هم قائل به حق معنوي شد        
حق معنوي هر يك از مؤلفان و اعمال آن توسط آنان وضعيت اين حق  براي مدير محل بحث                   

    همـاهنگي الزم   «ئي فرانسه حـدود اعمـال ايـن حـق توسـط مـدير بـه                 مطابق روية قضا  . است
  .)186، ص2001لوكا، (باشد محدود مي» هاي گوناگون اثر در كل آنبخش
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ف اثر جمعي بايد تحت نام شخص مبتكر افشاء نشر          .ف.م. ق 0113L –2 ماده   3مطابق بند   
نام كارفرما همراه بـا يكـديگر       به اعتقاد برخي قيد افشاء انتشار و چاپ اثر تحت           . و چاپ شود  

ـ  توجهي قانونقدري مبهم است، و اين ابهام نيز ناشي از بي          ا كـه اعمـال آن در   رگذار اسـت، زي
ها كه لزوماً به معني فني كلمه چـاپ    اي و مجموعه داده   افزارهاي رايانه مورد برخي آثار مثل نرم    

 1»حقـوق مـشخص   «راجع بهي كه گذشته از ايراد ياد شده و ابهام . شوند، محل سؤال است   نمي
اي ابتكار اثـر جمعـي در       معيار تشخيص اثر جمعي از ساير انواع آثار وجود دارد، به اعتقاد عده            
ــو   ــه منظــور حــل مــشكالت مرب ــسه ب ــه فرهنــگ لغــات و  طحقــوق مالكيــت فكــري فران               ب

 و اختـصاص حـق      گردنـد ها بوده است كه عمدتاً توسط شخص حقوقي تهيه مي         المعارفدايره
مؤلف به شخص حقوقي در نظام شخص محور فرانسه پذيرفته نبـوده اسـت، اكنـون كـه ايـن                    

 حق مؤلف به شخص حقوقي برطرف شده است، اصالح قـانون            نمشكل با پذيرش و قائل شد     
  .)183لوكا، پيشين، ص(كنند را توصيه مي

  

  اثر مشترك: ب
باشـد و متفـاوت از اثـر جمعـي          ؤلف مـي   از انواع آثار مركب كه نتيجه فعاليت چند م         يكي

ها به اثري مشترك اطالق در برخي از حقوق. است )(oeuvre de collaborationاست، اثر مشترك 
 بلكه نقش آنها بـه نحـوي اسـت كـه        ،شود كه نه تنها چند مؤلف در آفرينش آن نقش دارند          مي

ت كدام مؤلف است غير ممكن      كه كدام بخش نتيجه فعالي     پس از به نتيجه رسيدن اثر تعيين اين       
. تر از برداشت اخيـر اسـت      هاي حقوقي مفهوم اثر مشترك وسيع      در برخي ديگر از نظام     2.است

در اين كشورها اصطالح نه تنها شامل اين نوع آثار است، بلكه شامل آثاري نيز است كه مؤلف                  
ين بخـش   ها بـا همكـاري و همفكـري سـاير         اند، اما هر يك از بخش     هر يك مشخص و معين    

پس اين  . شودكنند، به همين لحاظ هم اثر مشترك ناميده مي        مربوط به خود را تهيه و عرضه مي       
ها قابل تشخيص باشند يا خير، اين امكان وجود دارد كـه از             خالي از اهميت است كه مشاركت     

، 2001لوكـا،   (باشـند   ي غيـر قابـل تجزيـه        حـ جهت فيزيكي قابل تجزيه، اما از جهت فكري و رو         

  . )165ص
گيرد، مؤلفان متعدد با گردآوري كارهاي خـود تـصميم          آفرينش توسط چند نفر صورت مي     

تفاوت با اثر جمعي در اين اسـت كـه همكـاري مؤلفـان در               . گيرندبه خلق يك اثر مشترك مي     

                                                           
  . همين پژوهش319 در اين مورد مراجعه شود به صص .1

 در  هاي حقوقي انگلستان و اياالت متحده منطبق است، با وجود اين           اين برداشت با تعريف ارائه شده از اثر مشترك در نظام           .2
. ك.ر. براي تشكيل يك اثر مشترك بايد طرحي مـشترك وجـود داشـته باشـد    : هاي انگلستان آمدهيكي از آراء صادره از دادگاه    

  .221، ص1386صادقي، 
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       مؤلفـان خـود بـا يكـديگر در        . آفرينش اثـر مـشترك بـه صـورت افقـي اسـت و نـه عمـودي                 
شوند تا اثري مشترك خلق كنند، بدون اينكـه كـار آنهـا توسـط               د مي هاي مساوي متح  موقعيت

 بنابراين ضابطه تعيين اثر مـشترك در        .)503، ص 1996گوتيه،  (اي كنترل و اداره شود      مدير يا مؤسسه  
پس، اگر يكي از همكـاران      .  و آزادي عمل آنها و نبود كارفرما نهفته است         انهمفكري بين مؤلف  

تفا كرده باشد و از خود خالقيتي بروز نداده باشـد، الزامـاً بايـد او را                 فقط به انجام دستورات اك    
همكاري و همفكري بين مؤلفان بايد جنبـة واقعـي داشـته            . همكار در سطح عمودي تلقي كرد     

باشد و از رويهم قـرار دادن كارهـاي انفـرادي بـدون همفكـري يكـديگر اثـر مـشترك پديـد                                
. كنـد اقعي داشته باشد، دادن ايده و عنوان به تنهايي كفايـت نمـي            همكاري بايد جنبة و   . ديآنمي

روية قضائي فرانسه از پذيرش ايـن عنـوان بـراي نقاشـي كـه دخالـت او بـه دادن موضـوع و                        
 بدون اينكه عمل نقاشـي را كنتـرل كنـد، همچنـين اسـتادي كـه                 ،راهبردهاي كلي محدود شده   

حدود شده، و نيز مشتري عكاسي كـه دخالـت          دخالت او به راهنمايي شاگرد در انتخاب مواد م        
     ، 2001لوكـا،  (هاي كلي به روي موضوع عكس محـدود شـده، امتنـاع كـرده اسـت              او به راهنمائي  

مان نوشته شده   ر ، به عنوان نمونه از آثار مشترك      )192، ص 1996فرانـسون،   (مؤلفان فرانسوي   . )161ص
 بخش قابل تعيين باشد يا خيـر، اپـرا كـه            توسط چند نفر بدون توجه به اين نكته كه مؤلف هر          

مبتني بر تفكـر    بخش  «حاصل توافق بين مؤلف و سازنده موسيقي است و به سادگي تشخيص             
 كـه در  ») موسـيقي –نمايشي (پذير است، اثر دراماتيك موزيكالمؤلف و سازنده موسيقي امكان  

كننـدگان در اثـر   ، سازنده و اعـضاي گـروه موسـيقي مـشاركت     )نويسنمايشنامه( سناريست   آن
كه حاصل  ) نقاشي متحرك (تون  رباشند، ترانه كه مركب از موسيقي و آواز است، كا         مشترك مي 

همكاري بين مؤلف، سازنده موسيقي و اجرا كنندگان است، گزارش كـه نتيجـه همكـاري بـين        
ري بـين مؤلـف واقعـي و ظـاهري           كه حاصل همكا   آثاريگزارشگر و فرد گزارش شده است،       

      و  كـه مـشتمل بـر رقـص و موسـيقي اسـت             )(ballet، بالـه    اند و به كارهاي سياه معروف     است
  . برندهاي سينمايي و راديو تلويزيوني را نام ميفيلم

قطعاً، كسي كه مدعي عنوان مؤلف همكار است بايد همكاري او واجد اصالت باشد، يعنـي          
تورات ديگري عملي انجام نداده باشد و عمـل او خـالي از هـر گونـه     اگر فردي جز اجراي دس   

 )تجـسمي  (فرضيه به ويژه در زمينه هنرهاي پالستيكي.  مؤلف تلقي نخواهد شد    ،خالقيت باشد 
 يكي  ،)(Guinoگينو  . باشدگيري اثر دارد، مطرح مي    كه عمل فيزيكي نقش قابل توجهي در شكل       

هـايش بـه علـت بيمـاري     ز معـروف فرانـسوي كـه دسـت       سا مجسمه )(renoirاز شاگردان رنوا    
 تحت تعليمات او تعدادي مجسمه ساخته و به نـام رنـوا عرضـه               ،رماتيسم قادر به حركت نبود    

. )193، ص 1999فرانـسون،   (عالي كشور فرانسه ايـن آثـار را آثـار مـشترك تلقـي كـرد                 كند، ديوان مي
حلة ابراز و ارائه داراي سهم خالقيت     هنرمند در زمينه ساخت و تركيب مجسمه و شاگرد در مر          
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گونـه  باشند، قطعاً شاگرد در مقابل استاد در وضعيت تبعيت است، امـا ايـن وضـعيت بـدان                 مي
باشد و  نيست كه از شاگرد سلب خالقيت كند، او به نوبة خود داراي نوعي آزادي خالقيت مي               

عبارتي ديگر همكاري داراي به . كند كه او همكار مؤلف تلقي شود  همين قدر آزادي كفايت مي    
همچنين . درجاتي است، اهميتي ندارد كه يكي از همكاران نقش اصلي در هماهنگي را ايفا كند              

گونه كـه بـه      همان ،)162، ص 2001لوكا،  (شود  كارمند بودن براي مؤلف همكار مانعي محسوب نمي       
نـوع يـا انـواع      ف اهميتي ندارد كـه مـشاركت از يـك           .ف.م. ق 0113L – 3 ماده   4تصريح بند   

 يعني اثبـات آن     ؛بودن تفاوتي با مؤلف بودن ندارد     همكار   از جهت اثبات، مؤلف      . باشد مختلف
روية قضائي عنوان مؤلف همكار را براي مدير عكس برداري كـه            . پذير است با هر دليلي امكان   

  .)165، ص2001لوكا، (گيري اثر نداشته است، رد كرده است هاي شكلهيچ نقشي در ساير حوزه
در حقوق فرانسه معيار اثر مشترك اين است كه مؤلفان متعدد با مـشورت يكـديگر تحـت                  

مهم اين  .  فكر مشترك هيچ منافاتي با تقسيم كار ندارد        ،ايده واحده به خلق اثر مشترك بپردازند      
گونه است كه روية قـضائي  اين. است كه هر بخشي در چهارچوب برنامه مشترك صورت گيرد  

 را به عهد داشته حيح را براي همكاري كه در چهارچوب برنامه مشترك وظيفه تص         مؤلف عنوان
دخالت مؤلفان در تهيه اثر مشترك بايد با همفكري صورت گيرد،           . )163، ص 2001لوكا،  (قائل است   

» نظـارت متقابـل   «و  » نظـر بـا وحـدت   « استاد پيش كسوت در اين رشته        )(deboisزعم دبوا   و به 
به تعبير روية قضائي اثر مشترك نتيجه همفكري خالق مؤلفان . )163، ص 2001لوكـا،   (صورت گيرد   

   1.كه همكار به عنوان تنظيم كننده عمل كرده است، وجود ندارداست، و اين همفكري در حالتي
شود كـه در تحقـق آن چنـدين         ف اثري مشترك ناميده مي    .ف.م. ق 0113L – 2مطابق ماده   

توانـد   در نظام شخص محور فرانسه مؤلف همكـار نمـي  .شخص حقيقي مشاركت داشته باشند    
كسي جز شخص حقيقي باشد، لذا اگر يكي از مؤلفان شـخص حقـوقي باشـد، اجـراي قاعـده        

در اين صورت اين پرسش مطرح است كه با مشترك تلقي نـشدن             . مواجه با اشكال خواهد بود    
پاسخ برخي به اين پرسش مثبـت   را مشمول قواعد عام اموال مشاع قرار داد؟    آنتوان  اثر آيا مي  

كننده روابط بين شركاء اعم از شخص حقيقي و يـا           است، با اين استدالل كه قواعد مدني تنظيم       
 اما اين قواعد    ،اندحقوقي است كه تصميم بر استفاده از حقوق مالي خود به طور مشترك گرفته             

د، ايـن ويژگـي خـاص       قادر به اعطاي عنوان همكار مشترك در يك اثر مشترك نيـستن           ) مدني(
مطـابق   .)160،ص2001لوكـا،   (پذير اسـت    امكان) 0113L-32(صرفاً با اعمال قانون مالكيت فكري       

       يعنــي؛ف اثــر مــشترك در ملكيــت مــشترك مؤلفــان همكــار اســت .ف.م. ق0113L-3مــاده 
 هاكه در يك رأي قديمي آمده، مالكيت به روي كل اثر و به روي هر يك از قسمت          طوريهمان

 دارنـد در نظـر   دمشاعي است، اما بايد حقوقي را كه هر يـك از مؤلفـان بـه روي آفريـده خـو              

                                                           
 .175، ص 1991المللي حق مؤلف، ، مجله بين1991 آوريل 4عالي،  ديوان.1
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 بنابراين مالكيت مؤلفان مشاعي است، اما نوعي از مالكيت مشاع كه در همـة مـوارد از                  1.گرفت
  . كندقواعد عام مالكيت مشاع تبعيت نمي
      مـاده  2بنـد   (آراء مؤلفان اسـت     فاقبرداري از اثر نيازمند ات    مطابق با قواعد عام مشاعي بهره     

3– 0113L شود برداري از اثر دچار اشكال مي، بنابراين با مخالفت يكي از آنها بهره   )ف.ف.م. ق
برداري حتي اگر متضمن فايـده بـراي ديگـران هـم باشـد را               و سايرين حق اعمال قرارداد بهره     

در جهـت رفـع     . انـد  حق هم شده   نقضصورت نه تنها مرتكب تقصير بلكه       ندارند، در غير اين   
 چنانچه يكي از شـركاء     ،به عبارتي ديگر  . كننده خواهد بود  اين اشكال مطابق قانون دادگاه تعيين     

بدون دليل موجه و با سوءاستفاده از حق مشاعي خود مانع از نشر و عرضه اثر مشتركي كـه در                
صـورت  در ايـن . گـردد ممكن ميبرداري از اثر آن همكاري داشته، گرديد با تصميم دادگاه بهره      

هر چند كه اعمال حقوق مالي نيازمند اتفاق        . تواند برخالف نظر اكثريت باشد    تصميم دادگاه مي  
، 1996 گوتيه،( اما اجراي حق معنوي مؤلفان قابل اجرا به صورت انفرادي است             ،آراء مؤلفان است  

 يك از مؤلفان در زمينه      ويژگي كامالً شخصي حق معنوي مانع از رد دعوي شخصي هر           .)507ص
  .حق معنوي است

وفق نظر برخي مؤلفان و برخي آراء فرانسوي طرح دعوي انفـرادي از طـرف هـر يـك از                    
عالي اعالم داشته كه    مؤلفان همكار عليه ناقض حقوق مالي در اثر مشترك مجاز است، اما ديوان            

 حقـوق مـالي خـود       مؤلف همكار در يك اثر مشترك كه اقدام به طرح دعوي جهـت دفـاع از         «
صـورت  ، در غير ايـن 2 ساير مؤلفان همكار است)(mettre en causeكند ملزم به دخالت دادن مي

      اي با انتقاد از رأي يـاد شـده آن را خـالف مـاده    عده. )166، ص 2001لوكـا،  (» استل رد   دعوي قاب 
 به انجام اقدام الزم جهت      هر يك از مالكان مشاع مجاز     «مطابق اين ماده    . دانندم مي . ق 815 –2

عـالي بـه ذكـر دخالـت        اوالً، ديوان : به هر حال به نظر اين افراد       ».باشندصيانت از مال مشاع مي    
دادن ساير مؤلفان اكتفا كرده است، بنابراين جهت طرح دعوي نيـاز بـه جلـب موافقـت سـاير                    

  .مؤلفان نيست، بلكه كافي است كه آنها را طرف دعوي قرار دهد
  الزام به دخالت دادن ساير مؤلفان در مواردي قابل اعمال است كه سهم مؤلف همكـار                ثانياً،

  . قابل تجزيه نباشداز سايرين
  . براي شركاء وجود نداردنقض حقثالثاً، هيچ محدوديتي در طرح دعوي خسارت ناشي از 

                                                           
 .165، ص 2001 به نقل از لوكا 1918 فوريه 27 دادگاه استيناف پاريس، .1

جهـت توضـيح بيـشتر مراجعـه     .  هر چند كه برداشت برخي از اين عبارت اين است كه موافقت ساير مؤلفان ضروري است     .2
 .201، ص1384شود به انصاري، 
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     ، محدوديت مقرر توسط ديوان عالي صرفاً به طـرح دعـاوي در حقـوق مـالي مربـوط                رابعاً
شود، بنابراين در طرح دعاوي مربوط به حق معنوي براي همكار مؤلف محـدوديت وجـود                مي

  . ندارد
عالي بـا عـدول از رأي       ن است كه ديوان    اي كنند، بهتر برخي منتقدان رأي ياد شده عنوان مي      

خود اعالم دارد كه رأي صادره در دعوي مطروحه از طـرف يكـي از مؤلفـان در مقابـل سـاير                      
  ).168، ص2001لوكا، (قابليت استناد ندارد مؤلفان 

ها در مورد سهم مشاعي شريك در اثر مشترك را قانون مالكيت فكري             پاسخ برخي پرسش  
برداري جداگانه از   لفان مجاز به بهره   ؤفرانسه داده است، از جمله اين پرسش كه آيا هر يك از م            

ف وقتي كـه همكـاري هـر    .ف.م. ق0113L – 3 ماده 4 مطابق بند  سهم مشاركتي خود هستند؟   
بـرداري   به بهـره  لطمهتوانند بدون ايراديك از مؤلفان از انواع مختلف است، هر يك از آنان مي       

بنـابراين در مـورد يـك    . برداري جداگانه از سهم مشاركتي خود نماينداثر مشترك اقدام به بهره    
ر مؤلفـان همكـار داشـته باشـد         كه نياز به موافقت ساي     تواند بدون اين  فيلم سازنده موسيقي مي   

برداري رسد كه اين اقدام موجب ايراد لطمه به بهره        به نظر مي  . اقدام به نشر موسيقي فيلم نمايد     
برداري جداگانه از سهم مشاركتي اين اسـت كـه اوالً           به هر حال شرايط بهره    . اثر مشترك نباشد  

رداري از آن موجـب رقابـت بـا اثـر     بـ سهم قابليت تعيين و شناسائي را داشته باشد، ثانيـاً بهـره      
مطابق روية قضائي مشاركتي كه به روي متن و تصوير يك اثر مشترك صـورت               . مشترك نشود 

بـرداري مجـزا از     گرفته از انواع گوناگون و بنابراين قابل تعيين و تـشخيص اسـت، پـس بهـره                
ـ تصوير توسط نقاش مجاز مي  ه شـكل كـارتون   باشد، اما مشاركتي كه در تهيه يك اثر تاريخي ب

صورت گرفته، چون وجود تصاوير در ارتباط تنگاتنگ با تاريخ اسـت، قابـل              ) نقاشي متحرك (
 حق تأليف در اثـر مـشترك        ،همچنين .)169، ص 2001لوكا،  (برداري به صورت جداگانه نيست      بهره
ف .ف.م. ق 0123L –1مدت حمايت مطـابق مـاده       . تواند به صورت مقطوع و يا نسبي باشد       مي

در اينجا طوالني بودن عمر يكي از مؤلفان به نفع          . د سال پس از فوت آخرين همكار است       هفتا
  .ث ساير مؤلفان استاور

باشد كه قانون   هاي متعدد در مورد سهم مشاعي شريك در اثر مشترك مطرح مي           اما پرسش 
 رسد قواعـد عـام مـشاعي تـا جـائي كـه            به نظر مي  . مالكيت فكري فرانسه بدان نپرداخته است     

از جملـه  . گشا خواهـد بـود   راهاقتضاي ديگري نداشته باشد،طبيعت خاص آثار مشترك فكري      
ها اين است كه مقدار سهم مشاعي چگونه قابل ارزيابي است؟ آيـا توسـط طلبكـار                 اين پرسش 

تواند با واگذاري سهم خود به ثالث نظـام اشـتراكي را            قابل توقيف است؟ آيا مؤلف همكار مي      
   ترك كند؟
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تواند متفاوت باشد، لذا ارزيـابي سـهم هـر       نجا كه مشاركت مؤلفان از جهت اهميت مي       از آ 
نظر از شايستگي هر يك از مؤلفان، نقش مؤلف واقعـي در مقايـسه بـا                صرف. يك آسان نيست  

مؤلف ظاهري در يك اثر مشترك، نقش شخص گـزارش شـده و شـخص گزارشـگر در يـك                    
اين موارد تعيين سهم هر يك به طـور تـوافقي و اال             در  . گزارش قابل مقايسه با يكديگر نيست     

همچنين مطابق قواعد عـام مـشاعي، سـهم مـشاع مؤلـف             . تواند صورت گيرد  توسط دادگاه مي  
به همين منـوال، همچنانكـه در يـك مالكيـت مـشاعي در              . همكار قابل توقيف و فروش است     

 هر يك مختار بـه تـرك        حالت كلي هيچ اجباري براي شركاء در ادامه وضعيت وجود ندارند و           
توانند در هر زماني بـا رعايـت        باشند، در يك اثر مشترك نيز هر يك از مؤلفان مي          مشاركت مي 

.  خريد ساير شركاء سهم خود را به ثالث واگذار كرده و مالكيت مشاعي را ترك كنند                 تقدم حق
است كه ساير   رعايت حق تقدم خريد ساير مالكان مشاع مطابق قانون مدني فرانسه موجب اين              

بـرداري مـشترك باشـد،      توانـد مـضر در بهـره      مالكان مشاع بتوانند از ورود فرد خارجي كه مي        
گوتيـه،  (صورت قيمت سهم مشاعي توسط كارشناس تعيين خواهـد شـد            در اين . جلوگيري كنند 

 جايگزيني مشاركت كننده توسـط شخـصي ديگـر خللـي بـه عنـوان اثـر              .)501 و   509، صص   1996
 عالمتي اسـت بـر فقـدان همفكـري و            خود كند، هر چند كه عمل جايگزيني      نمي مشترك وارد 

  .مشورت بين آنان
  

  نتيجه
 حقوق داخلي مفاهيم مورد بحث از نبود تعريف قانوني جامع و نيز نبود روية قضايي و در 

اي نظـران بـدان اشـاره     برند، هر چند كه برخـي صـاحب       تحليل حقوقي توسط دكترين رنج مي     
 قانون حمايت 6گذار طي ماده  قانون).18، ص1375 آيتي، – 83 و 82، ص 1375صفايي، (اند تهمختصر داش

اثري كه بـا همكـاري      «:  مقرر داشته  11/10/1348حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب        
دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مـشترك                    

گذار طـي   همچنين قانون » .شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است          ميناميده  
اي با  افزارهاي رايانه  قانون حمايت از پديد آورندگان نرم      17 و   2نامه اجرايي مواد     آيين 11ماده  

افزار مشاركت  هرگاه اشخاص متعدد در پديد آوردن نرم      «: همان چهارچوب فكري اعالم داشته    
ند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديد آوردن نرم افزار مـشخص باشـد، حقـوق                 داشته باش 

كه كار يكايك آنـان     در صورتي . گيردمادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي           
شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورنـدگان           جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي       

گـذاران و نيـز مطـابق اسـتنباط     گذار همچون برخي ديگر قانونانونكه قرسد به نظر مي . »است
 ضـابطه تـشخيص اثـر مـشترك از          ، فرانسه 1957 قانون   9 ماده   3برخي مؤلفان فرانسوي از بند      
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اي داشـته  ساير آثار مركب از جمله اثر جمعي، بدون آنكه به اين نوع اثر به طور صـريح اشـاره          
كه هيچ حكم خاصـي      مضافاً اين . داندشاركتي مؤلفان مي  باشد، را در تعيين و تشخيص سهام م       
كند، گويي نظر به شمول قواعد مال مشاع در ايـن مـورد             در رابطه با اثر مشترك هم مطرح نمي       

به هر حال با بررسي تاريخي صورت گرفته از اين واژه ها مشخص شد كه مفهوم كليدي                 . دارد
 و در واقع همكاري در سطح افقـي همكـاران   در تميز اثر مشترك از ديگر آثار مركب همفكري   

گارش نبنابراين . است، بدون توجه به قابليت تعيين يا عدم تعيين سهام مشاركت مؤلفان همكار      
  . باشدمي و اصالح بازنگريارساي ياد شده، قابل انتقاد و نيازمند نمواد ناقص و 

 طرف ديگر نه تنها هيچ هاي گروهي است، و ازامروزه از يك طرف تأكيد بر انجام پژوهش
برداري از اين نوع نتـايج تحقيقـي       چهارچوب حقوقي مشخص و معيني جهت حاكميت و بهره        

وجود ابهـام  . بيني نشده، بلكه در تعريف اين نوع آثار نيز ابهام و اشكال قانوني وجود دارد      پيش
اري صـورت       گوئي در مورد مالكيت آثار ادبي و هنري يا اختراعـي كـه در نتيجـه همكـ                 و كلي 

هايي كه به صورت گروهـي شـروع        هاي جمعي و طرح   گيرد، موجب شده است كه پژوهش     مي
هـاي موجـود بـين                و عمـدتاً در پايـان بـه لحـاظ نارسـائي           گردد  قفه  ود در ادامه دچار     نشومي

  .)195، ص1384انصاري،  (كنندگان اختالف جدي بروز كندمشاركت
تر تنظيم و تعيين چهارچوب حقوقي      جامعة حقوقي هر چه سريع     مناسب است كه     ،بنابراين

هـا بـه تفكيـك       است كه انـواع همكـاري      الزم. كارهاي گروهي را وجهة همت خود قرار دهد       
هاي مطرح   حقوقي آنها به نحوي سامان گيرد كه روشنگر كليه پرسش          چارچوبتعريف شده و    

تواند مفيد واقع   جه به تجارب ديگران مي    بدون شك در اين راستا تو     . هاي مربوط باشد  در زمينه 
  . شود
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