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ایران و آمریکا
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 .1کارشناسارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

(تاریخ دریافت4931/14/41 :؛ تاریخ پذیرش)4930/10/41 :

چکیده
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی ،فرهنگی و هنری بهویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزایندده داشدته اسدت ،اهمیدت
دارد .مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظامهای حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد .این نوشتار بدا مااع دة تابیقدی
مسئلة مزبور در نظامهای حقوقی ایران و ایاالت متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ندارر
به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیکنشدنی است .حال آنکه در حقوق آمریکا ،در موردی که سدهم پدیدآورنددگان
انفکاکشدنی بوده ،وعی به یکدیگر وابستهاند ،نیز تحقق اثر مشترک ممکن است .همدین امدر موجدف تفداوت بنیدادین در م دادیق اثدر
مشترک در دو نظام حقوقی است .در هر حال ،در هر دو نظام حقوقی ق د مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شدرایط
تحقق اثر مشترک است .اعبته در حقوق آمریکا ق د «شناختهشدن بهعنوان پدیدآورندة مشترک» نیز عالوه بر ق د مشارکت ،الزم است.

کلیدواژگان
اثر مشترک ،پدیدآورنده ،حقوق ادبی و هنری ،ماعکیت فکری.

* نویسندة مسئول ،رایانامهs-mohseni@um.ac.ir :
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مقدمه
امروزه آفرینشهای ادبی و هنری بهعنوان مصداق مهم ماکیتم همای فیمری یایهماهی رفتم در
نظام های حقوقی و تمدن بشری دارد .گاهی آفرینش آثار مزبمور منصصمرات تو مخ ماح واحمد
صورت میپذیرد و گاهی در اثر همیاری ا ااص متعدد ،اثری ادبی و هنری خلق ممی مود .آثمار
مشترک در زمرة آثار اختر قرار دارد .امروزه با تویه به تاصصی دن دانش و هنمر از یم
کزوم برقراری ارتباط متان اخههای ماتلف ،بر عِداد آثار مشترک افزوده ده ا

مو ،و

 .در این زمتنه،

قانونگذاران نظامهای حقوقی ماتلف برای آثار ادبمی و هنمری مشمترک مقمررات ماتلضمی و م
کردهاند .بدیهی ا

در فرض آفرینش انضرادی اثر ،تعتتن حقموق و تیماکتف بما د مواری موایمه

ناواهد بود .کتین در صورتی که اثری بهطور مشترک پدید آمده با د ،تعتتن حقوق و تیاکتف همر
ی

از پدیدآورندگان و نتز توة اعمال حقوق نا ی از آثمار مشمترک بما پتدتمدگیهمایی روبمهرو

خواهد بود .طبتعی ا

ییی از اکزامات اوکتة ایرای مقررات مربوط بمه آثمار مشمترک ،نا مایی

دقتق مضهوم اثر مشترک و تمتتز آن از ایر مضاهت مشابه و تبتتن دقتق رایخ پتدایش چنتن آثماری
ا

 .در واق  ،باید به این پر ش پا خ گض

که اثر مشترک چه مضهومی بوده دارد و ویمه تممایز

آن از مضاهت مشابهی مانند اثر یمعی و اثر ا تقاقی چتس ؟ همانطور که باید به این پر مش نتمز
پا خ داد که برای تصقق اثر مشترک چه رایطی باید فراه

ود؟

تعریف اثر مشترک و رایخ تصقق آن در نظامهای حقوقی ماتلف تضاوتهمایی دارد .در ایمن
متان ،حقوق آمرییا از ادبتات حقوقی قابل تویهی برخموردار ا م

و از دیربماز رویمة قضمایی و

دکترین حقوقی این کشور به مسئلة آثار مشترک تویه ویژه کرده ا

 .در حقموق ایمران بمهرغم

اینیه در برخی متون قانونی و دکترین حقوقی ،از آثار ادبی و علمی مشترک مان بمه متمان آممده
ا

 ،کتین ایرای پژوهشهای مستقل در زمتنة آثار مشترک میتوانمد بمه غنمای ادبتمات حقموقی

کشور بتضزاید .این یستار برای برر ی مو وع ابتدا بمه تبتمتن مضهموم اثمر مشمترک و تمتتمز آن از
مضاهت مشابه ،پس ،رایخ تصقق اثر مشترک در دو نظام حقوقی ایران و آمرییا را برر ی کنند.
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مفهوم اثر مشترک و مقایسة آن با مفاهیم مشابه
برای تبتتن اثر مشترک ،ایسته ا

من برر ی مضهوم اثر مشترک ،ویوه ا تراک و افتراق آن با

مضاهت مشابه مطاکعه ود.
مفهوم اثر مشترک

قانون قدی کپیرای

آمرییا مصوب  ، 191در زمتنة تعریف اثر مشترک و قواعد مربموط بمه آن،

یوت کرده بود .بهدنبال این خأل قانونی ،دادگاهها درصدد ایجاد قاعدهای به منظور حل اختالفات
در بصث اثر مشترک برآمدند.
اوکتن دعوای مطرح در این زمتنه به ال  1 1بمازمیگمردد
پرونده ،طرفتن که در اخ

ی

قطعه اپرا مشارک

(1997, p.814

 .)Kugele,در ایمن

دا تند ،اختالف پتدا کردند .دادگاه برای حل

اختالف مزبور ،بهناچار به پروندهای ا تناد کرد که در مو وعی مشابه از دادگماه انهلسمتان صمادر
ده بود .در رأی دادگاه انهلستان اثر مشترک ،اثری دانسته ده بود که دو یا چند ماح متعهمد
گردند که اثری را با ه پدید آورند و دربارة کلتات و طرح آن توافق کننمد

(Kugele, 1997, p.814

;.)Cary, 1958, p.90
بعدها در پروندهای دیهر ،دادگاه اثری را مشترک ناخ

که پدیدآورنده ،قصمد بماطنی ادغمام

ه خود با دیهران را دا ته با د .مطابق با این دیدگاه ،مشارک

فتزییی پدیدآورنمدگان و قصمد

دویانبه و آ یار آنها برای ادغام هام در حتن خلق اثر ،اهمتتی ندا
پس از تصویب قانون کپیرای
تاریخ حقوق ماکیت

آمرییا مصوب  ، 191اوکتن تعریمف قمانونی اثمر مشمترک در

فیری این کشور بتمان مد

قانون مزبور« ،اثر مشترک اثری ا

(.)Cary, 1958, p.92

(1997, p.43

 .)Lape,بمهمویمب ممادة 9- 9

که تو خ دو یا چند پدیدآورنده آماده ده و مقصمود ایشمان

غترقابل انضیاک بودن ایزای اثر یا وابستهبودن ایزای مزبور به ییدیهر با د».
1. Copyright Act 1909
2. United States Copyright Act 1976
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در تعریف یاد ده عناصر متعددی ویود دارد .در این متان ،تأکتد ده ا

که هر باش بایمد

تو خ اصی پدید آید که بتوان به او پدیدآورنده اطالق کرد .در زمتنمة مضهموم «پدیدآورنمده» در
تعریف یاد ده باید گض

در قانون کپیرای

آمرییا ،تعریضی از پدیدآورنده بتان نشده ا م  .اکبتمه
از اصی که با قوای فیری خود ،ترتتمب

بهمویب رویة قضایی آمرییا ،پدیدآورنده عبارت ا

یا ترکتب یدیدی را ارائه میدهد (.)Siefarth, 1986, p.36
از وی دیهر ،قصد مشارک

مدنظر قرار گرفته ا

 .بنابراین ،با تویه به کمزوم ویمود قصمد

مشترک در تعریف یاد ده ،رویة قضایی ابق مبنی بر کضایم

قصمد بماطنی یم یانبمه کغمو مد

(.)Perkins Spyke, 1993, p.44
بهعالوه ،مطابق با این تعریف ،اثری که از باشهای انضیاک دنی ،اما وابسته بمه هم تشمیتل
ده با د ،نتز ممین ا

مشمول مضهوم اثر مشترک قرار گترد .از واژة «وابسته به ه » در قمانون

یاد ده تعریضی به بتان نشده ا

 .با برر می کغموی معلموم ممی مود ایمن واژه معمادل نموعی از

وابستهی دویانبة توأم با تأثترپذیری و کنترل متقابل ا م

( .)Perkins Spyke, 1993, p.32از نظمر

حقوقی نتز برخی ( )Brady, 1989, p.264معتقدند منظور از این واژه آن ا
مجموعة واحد گرد ه آیند .در این متان ،میتوان از فتل

که باشهما در یم

تنمایی اپرا و مو تقی همراه بما معر ،

یاد کرد.
در حقوق ایران ،مادة  1قانون حمای
تعریف کرده ا

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ال  431اثر مشمترک را

 .بهمویب این ماده « ،اثری که با همیاری دو یا چند پدیدآورنده به ویود آممده

با د و کار آنان یدا و متمایز نبا د ،اثر مشترک نامتده می ود.»...
در این تعریف نتز مشاهده میکنت قانونگذار از همیاری دو یا چند پدیدآورنده ،مان گضتمه
ا

 .بنابراین ،مشاح ا

که همیاری هر ی

از ا ااص در پتدایش اثر مشترک باید طموری

1. Interdependent
2. Music with lyrics
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با د که عنوان پدیدآورنده برای وی صدق کند .پدیدآورنده نتز از نظر عرفی کسی ا

که نقمش

قابل تویهی در خلق اثر دا ته با د.
در زمتنة اینیه آیا عنوان پدیدآورنده منصصر به اح حقتقی ا
نتز می تواند از عنوان پدیدآورنده برخوردار ود ،باید گض

یا اینیه ماح حقموقی

در حقوق آمرییا عنوان پدیدآورنده بمه

اح حقوقی نتز اطالق می ود .تو تح اینیه از ویی ،تعبتر ممادة  9- 9قمانون کپمیرایم
آمرییا مطلق بوده و پدیدآورنده مقتد به اح حقتقی نشده ا

 .از وی دیهر ،رویة دادگاههما

(  )Gaylord vs. U.S. 2008; Steve Altman Photography vs. U.S. 1989نتمز مؤیمد ایمن بردا م
ا

.
دربارة روییرد نظام حقوقی ایران در این زمتنه ،برخی (زرکالم ، 411 ،ص )11معتقدند قمانون

فعلی ایران از این حتث ،با راهیار مورد پذیرش در حقوق آمرییا مشابه ا
مادة  1قانون حمای
گضته ا

 .تو تح اینیه بند

از حقوق مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ،از تعلق اثر به اح حقوقی مان

 .بهمویب این بند ...« ،هرگاه اثر متعلق به اح حقوقی با د یا حق ا تضاده از آن بمه

اح حقوقی واگذار ده با د» .با این حال ،این اممر ،خمالف اصمل و ا متئنائی ا م

(آیتمی،

 ، 491ص.) 1
اکبته برخالف ظاهر بند مادة  ، 1به نظر میر د در حقوق ایران ،نممیتموان بمرای ا مااص
حقوقی وصف پدیدآورندة آثار ادبی و هنری قائل د .زیرا اح حقوقی ویود اعتباری دا ته و
فاقد قدرت فیر و اندیشه ا
کرد .اکبته بدیهی ا

و از این نظر ،نمیتوان اوصاف ویژة عاک تیوین را به وی منتسب

ا ااص حقوقی نتز مانند ا ااص حقتقی می توانند در این زمتنمه صماحب

حق و تیلتف وند .بنابراین ،میتوان بند دو مادة  1قانون حمای

از حقوق مؤکضمان ،مصمنضان و

هنرمندان را که از اثر متعلق به اح حقوقی ان میگوید ،ناظر بر ینبههای مادی آثار ادبمی و
هنری دانس

(یعضری کنهرودی ، 419 ،ص .) 9

در هر حال برای رف ابهام موصوف ،ایسته ا

قانونگذار برای تعتمتن تیلتمف صمریح در

این زمتنه اقدام کند .در این زمتنه ،در بند  1مادة پتشنویس الیصة قانون یام حمای

از حقوق
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که اثمر مشمترک

ادبی و هنری و حقوق مرتبخ ( بتری ، 411 ،ص ،) 1پتشنهاد ده ا

اثری مصسوب ود که تو خ دو یا چند « اح حقتقی» پدید آمده با د .بهمویب این بند« ،اثمر
که بدون ابتیار و مدیری

مشترک اثری ا

چند اح حقتقی در ی
ی

اح واحد و تنها در نتتجة همضیری خالق دو یما
بهطوری کمه مه همر

زمان و میان واحد یا متضاوت پدید آمده ا

به صورت باش ممزوج دهای از اثر با د ،خواه این ه مساوی ،بریسته ،قابلتشاتح یما

تضیت

با د یا نبا د ».ایان ذکر ا

 414/9/هتئ
مقرر ده ا

از ماکیت

در بند  4مادة الیصة «حمای

فیری» مصوب

وزیران تقدیمی به مجلس ورای ا المی ،در مقام تعریمف اثمر مشمترک چنمتن
« :اثری که در نتتجة همضیری خالق دو یا چنمد ماح حقتقمی در یم

میان واحد یا متضاوت پدید آمده ا

 ،بهطوری که مه همر یم

زممان و

از مرکا بمه صمورت بامش
با د یما نبا مد ».ایمن

ممزوج دهای از اثر با د؛ خواه این ه  ،مساوی ،قابل تشاتح یا تضیت

تعریف نتز که اکبته تضاوتهای ماتصر با تعریف پتشگضته دارد ،بر کزوم « ماح حقتقمی» بمودن
پدیدآورندگان تأکتد کرده ا

.

به نظر میر د حقوق ایران از این حتث با حقوق فرانسه قرابم

بتشمتری دارد .در ایمن زمتنمه

عالوه بر دکترین حقموقی فرانسمه ( ،)Pollaud-Dulian, 2005, p.33بنمد یم
ماکیت

فیری فرانسه ،اثری را که در ایجاد آن ا ااص حقتقمی متعمدد مشمارک

مشترک دانسته ا
ه هر ی

دا متهانمد ،اثمر

.

مسئلة دیهری که در ناخ
حمای

ممادة  L113-2قمانون

اثر مشترک اهمت

از مشارک کنندگان در خلق اثر ا

دارد ،برر ی قابلت

یا عمدم قابلتم

تضیتم

 .با تویه به تعریف اثر مشترک در مادة  1قانون

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ،در حقوق ایران ،اثر مشترک منصصر بمه آثماری ا م

ه هر ی

کمه

از مشارک کنندگان ،تضیت نشدنی با د .در همتن را تا ،برخی (مترحسمتنی، 411 ،

ج  ،ص  )1بتن واژههای «پدیدآورندة مشترک» و «پدیدآورندة همیار» تضاوت قائل دهانمد .بمه
1. Co-author
2. Joint author
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تعبتر ایشان ،هنهامی اصی پدیدآورندة مشمترک بمه ممار ممی آیمد کمه مه او از مه
پدیدآوردگان تضیت نشدنی با د .در حاکی که دربارة پدیدآورندگان همیار ،ه هر ی
تضیت

دنی و متمایز ا

مایر

از ایشان

.

به اعتقاد برخی (زرکالم ، 411 ،ص )11این روش قانونگمذار ایمران کمه بما روییمرد حقموق
آمرییا متضاوت ا

 ،مویب خروج بعضی از آثار ،مانند آثار تنمایی ،مو متقایی و چندر مانهای

از قلمرو آثار مشترک می ود .اکبته در تشاتح و تعتمتن آثمار انضیماک مدنی یما انضیماکنشمدنی
اختالف نظرهایی به چش میخورد .برای نمونه ،برخی (آیتمی ، 491 ،ص11؛ مترحسمتنی، 411 ،
ج  ،ص  )1اثر تنمایی را متشیل از ایزای انضیماکنشمدنی دانسمته ،و بمرخالف نظمر نویسمندة
پتشگضته ،آن را اثر مشترک تلقی کردهاند.
مقایسة اثر مشترک با مفاهیم مشابه

اثری که در تهته و تأکتف آن چند نضر نقش ایضا میکنند ،رورتات اثر مشترک مصسموب نممی مود.
بلیه آثار دیهری نتز ویود دارد که به کصاظ دخاک

ا ااص متعدد و هت بودن ایشمان در خلمق

اثر با اثر مشترک مقایسه دنی هستند .در این زمتنه و بهمنظور یلوگتری از خلخ مضماهت ماتلمف،
از ویی ،باید اثر مشترک را از اثر یمعی متمایز کرد و از وی دیهر ،میتوان اثر مشترک را با اثر
ا تقاقی مقایسه کرد.
اثر جمعی

مطابق با مادة  9- 9قانون کپیرای

آمرییا ،اثر یمعی اثری ا

که از گردآوری بامشهمای

ماتلضی پدید آمده با د و باشهمای مزبمور خمود آثمار مسمتقل و یداگانمهای مصسموب موند.
مجالت ،کتب منتاب آثار ادبی و دایرهاکمعارفها از این قس اند .در واق  ،آثار یمعی از آثاری که
ابقات مویود بوده ا

 ،بدون اینیه چتزی بر آن افزوده ود ،تشیتل می وند.
1. Collective work
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در حقوق آمرییا اثر یمعی ،زیرمجموعة اثر تلضتقی مصسوب می ود .مادة مزبور در ادامه ،اثر
 .برا اس تعریف بتان ده در مادة یاد مده ،یمم آوری و گمردآوردن

تلضتقی را تعریف کرده ا

مود ،باعمث

آثار متعددی که ابقات ویود دا ته بهطوری که منتج به اثر اصتلی از نظر کپمیرایم
پتدایش «اثر تلضتقی» می ود.
 ،به دو د ته تقسمت ممی مود .در یم

د مته از آثمار

اثر تلضتقی که امل اثر یمعی نتز ا

تلضتقی ،اثر از گردآوری اطالعات و حقایقی پدید میآید که بهطور مستقل حمایم

مدنی نتسمتند.

کتاب حاوی نامها ،آدرسها ،مارة تلضنها و یمز آن از ایمن قبتلنمد .در د متة دوم آثماری ماننمد
مجالت و کتب امل دا تان های متعدد ،از گرده آممدن مطاکمب و آثمار حمایم
می گترند .قس اختر ،همان اثر یمعی ا
هر نوع مطاکب ،حمای
نظر قائل نمی ود

از ایمن

 .)Stamatoudi,در حاکی که در بند  1مادة کنوانستون بمرن ،فقمخ

دنیاند که از گردآوری نو تههای ادبی یا هنری تشیتل ده با ند.

در حقوق ایران ،قانون حمای
نیرده ا

 .بنابراین ،حقوق آمرییا از دایرهاکمعارفها ،متشمیل از

می کند و تضاوتی بتن مطاکب ادبی ،هنری و حتی اطالعات مصم

(2003, p.73

مجموعههایی حمای

مدنی میل

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ،ا ارة صمریصی بمه اثمر یمعمی

 .برخی حقوقدانان عی کردهاند با بتان تعریضی ،این خأل قانونی را پر کنند .بمه اعتقماد

ایشان ،اثر یمعی اثری ا

که «با همیاری چند مؤکف و به ابتیمار و مازماندهی یم

ماح

حقتقی یا حقوقی منتشر می ود» (مصمدزاده وادقمانی ، 419 ،ص .)4 9در برخمی منماب نتمز اثمر
یمعی چنتن تعریف ده ا
به ابتیار و با مدیری

« :اثر یمعی اثری ا

که با ه فیری دو یا چند ماح حقتقمی

و ویرایش اح حقتقی یا حقوقی پدید آممده با مد و مه همر یم

از

همیاران بهگونهای در اثر نهایی ادغام ده با د که نتوان حق یداگانهای را بمرای آنمان در آن اثمر
در نظر گرف

 ...مانند دائره اکمعمارف ،کتماب کغم  ،نشمریة ادواری و روزناممه» ( مبتری، 411 ،

ص.) 1
1. Compilation

این اثر با عنوان «تدوین آثار» نتز تریمه ده ا

 ،رک .مترحستنی ، 411 ،ج  ،ص.11
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برای تشاتح اثر مزبور از اثر مشترک ،معتارهایی مطرح ده ا
یمعی ،مجموعة آثار پدیدآورندگان ماتلمف ،تصم

ممدیری

پدیدآورندگان قرار میگترد ،یعنی پدیدآورندگان تص

تبعت

 .به اعتقماد برخمی ،در اثمر

واحدنمد .ایمن ممدیری
از این مدیری

در طمول

قرار خواهند گرف ،

در حاکی که در اثر مشترک ،طرفتن با دا تن قصمدی مشمترک ،در عمرض هم هسمتند(مصممدزاده
وادقانی ، 419 ،ص .)4 1همدنتن ،برخی معتقدند هرگاه کار هر ی

از پدیدآورندگان ،مسمتقل و

متمایز از ه با د ،اثر یمعی خواهد بود (امامی ، 411 ،ج  ،ص .) 3
اثر اشتقاقی

مطابق با مادة  9- 9قانون کپیرای
مویود بوده ا

آمرییا ،اثر ا تقاقی بر پایة ی

 ،خلق می ود .تریمة کتاب ،تنظت آهنم

دا تان از این قبتل ا

یما چنمد اثمری کمه مابقات

و ماختن نممایش بمر ا ماس یم

.

برخی در مقام مقایسة اثر تلضتقی و اثر ا تقاقی ،معتقدند که این دو اثر از این نظر که هر دو بمر
مبنای اثر ابق خلق دهانمد ،تشمابه دارنمد .امما از ایمن نظمر متضاوتنمد کمه اثمر تلضتقمی در صمدد
گرده آوردن ،منظ کردن و اماندادن آثار مویود ا تف بیتویمه بمه اینیمه آیما آن آثمار قابلتم
حمای

از ینبة کپیرای

مویودی ا

را دارد یا ختر .اما اثمر ا متقاقی درصمدد اقتبماس ،یما تغتتمر میل اثمر

که آن اثر بهخودیخود قابلتم

حمایم

دارد

(Stamatoudi, 2003, Hollar, 2002

;.)p.48
برخی نویسندگان ( بتری ، 411 ،ص ،) 1نتز در مقمام تعریمف «اثمر ا متقاقی» ،آن را «اثمری
برگرفته از ی

یا چند اثر مویود  ...از قبتل اثر تریمهای ،اثمر مو متقتایی اقتبا می ،فمتل ناممه یما

نمایشنامة اقتباس ده از دا تان ،تلاتح ،چیتده یا رح اثر ،اثر ویرایش ده و یا تصمصتح مده،
اثر ترکتبی» دانستهاند.

1. Derivative work
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در زمتنة آثار ا تقاقی در مقررات داخلی حی صریصی ویود ندارد .با این حمال ،از مویی در
قانون تریمه و تیئتر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  ، 41از متمری و اثمر تریممهای او
حمای

می ود .از وی دیهر ،مادة  1قانون حمای

از حقوق مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان مموارد

یواز انتقال حقوق مادی اثر تو خ مؤکف را بتان کرده ا
داده ا

که ایازة « ...بهکار بردن اثر در فراه کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیهری که در مادة دوم

این قانون درج ده ا
حمای

 .بند  9این ماده به پدیدآورنمده اختتمار

کرده ا

 »...را صادر کند .مالحظه ممی مود قمانونگمذار تلویصمات اثمر ا متقاقی را

.
اثر ا تقاقی از این رو که با همیاری چند اح پدید میآید و حاصل کار

بنابراین ،باید گض

دو یا چند پدیدآورنده ا
مشترک متضاوت ا

 ،به اثر مشترک باه

دارد .با این همه ،اثر ا تقاقی از یهاتی بما اثمر

 .زیرا اثر ا تقاقی بر پایة اثری که ابقات خلمق مده ا م  ،ایجماد ممی مود.

بهعالوه بر خالف اثر ا تقاقی ،دربارة اثر مشترک قصد دویانبة پدیدآورندگان در هنهام خلمق همر
یزء از اثر الزم ا
اکبته گضتنی ا
ویی اثر ا تقاقی ا

.
که اگر پدیدآورندة اثر ابق در اثر یدید همیاری کند ،اثمر بمهویودآممده از
 ،و از وی دیهر ،ا تقاقیبودن آن مان مشترک تلقمی مدن آن نممی مود

(مصمدزاده وادقانی ، 419 ،ص.)4 1
شرایط تحقق اثر مشترک

در حقوق ایران و آمرییا پتدایش ی
ویی ،ویود مشارک
قابل حمای

اثر مشترک منوط به تصقق رایطی ا م  .در ایمن متمان ،از

در خلق اثر روری ا

 .از وی دیهر ،باید نصوة مشارک

با د .همدنتن ،در مواردی به کزوم قصد مشارک

در خلق اثمر

نتمز ا ماره مده ا م  .در اداممه،

رایخ مزبور در دو نظام حقوقی ایران و آمرییا برر ی خواهد د.
لزوم مشارکت در خلق اثر

تویه به عنوان «اثر مشترک» ،به و وح رط کزوم ویود مشمارک
میدهد .وکی مسئله این ا

بمتن پدیدآورنمدگان را نشمان

که از ویی ،آیا مشارک  ،باید طوری با د که رکا بهطور فتزییمی

121

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا

در کنار ه روی اثر کار کنند ،یا با ویود بعد میانی آنها ،باز هم مشمارک
وی دیهر ،باید دید ،آیا باید مشارک

تصقمق ممییابمد؟ از

در خلق اثر در زمان واحد انجام گترد؟

پا ای که اکئر حقوقدانان و رویة قضایی آمرییا به پر ش ناسم

دادهانمد ،ایمن ا م

کمه

کزومی ندارد پدیدآورندگان به صورت فتزییی در کنمار هم روی اثمر کمار کننمد .اکبتمه همیماری
فتزییی امارهای بر ویود قصد مشارک

تلقی می ود ( .)Margoni & Perry, 2012, p.10در رویمة

قضایی ،وقتی همیاری فتزییی ویود ندا ته با د و پدیدآورنده به قصد مشمارک
نیرده با د ،بسته به نظر دادگاه ا

که دربارة و عت

نتمز تصمریصی

اثمر او چمه تصممتمی بهتمرد

( Hoffman,

.)n.d.
دربارة پر ش دوم ،بهمویب قاعدهای که از اوایل قرن بتست در تصمت های دادگاههای آمرییا
یل گرف  ،ی

اثر برای آنیه مشترک مصسوب ود ،باید طرح مشترک دا ته با مد .بما تویمه

به این قاعده ،وحدت زمانی رط الزم برای تصقق مشارک
برای ی

نتس  .بمرای مئمال ،وقتمی چنمد نضمر

نمایش اُپرا ،اثری را تهته کردند ،با اینیه نمایشنامه قبل از معر و مو متقی خلمق مده

بود ،وکی چون طرح و هدف آنها مشترک بود ،دادگاه آن اثمر را مشمترک مصسموب کمرد (
p.90

 .)1958,دادگاه تجدیدنظر حی مزبور را تأیتد ،و ا افه کرد« :الزم نتس

Cary,

حتمات ایرای کار را

بتوان به صورت مساوی تقست کرد .تا وقتیکه طرح کلی و اختار آن مورد توافق با مد ،طمرفتن
میتوانند قسم
ی

خود را یدا کنند و بر روی آن کار نمایند»

اثر مشترک ،نباید متزان کار و تأثتر هر ی

(1958, p.91

 .)Cary,گضتنی ا م

از پدیدآورندگان چه از نظر کمتم

در

و چمه از نظمر

کتضت  ،مساوی با د (.)German & Gemmill, 2006, p.70
در حقوق ایران ،در مادة  1قانون حمای
مشترک ،اثری ا

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ،بتان ده ا

که با «همیاری» دو یا چند نضر به ویود آمده با د .مادة

مواد و  9قانون حمای

که اثر

آیتنناممه ایرایمی

از پدیدآورنمدگان نمرم افزارهمای رایانمهای نتمز در تو متح نمرمافمزار
1. Common design
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مشترک ،واژة «مشارک » چند تن را برای ایجاد ی

نرمافزار بمهکمار گرفتمه ا م  .پمس مالحظمه

می ود که کزوم مشارک  ،با تعریف اثر مشترک عجتن ده ا
مشارک

 .بهعمالوه ،ا مااص بمرای ایمن
و فرممانبری دا مته با مد

باید در عرض ه با ند ،نه اینیه رابطة بتن آنها ینبة تبعتم

(مصمدزاده وادقانی ، 419 ،ص .)449در همتن ارتباط ،بند  1مصوبة مصادیق تالضمات پژوهشمی
وزارت علوم تصقتقات و فناوری که در تاریخ  14/ / 4به تصویب وزیر مصترم ر تده ا م  ،از
علمی برای صدق عنوان «کارهای نو تاری مشارکتی» یماد کمرده و ذکمر «نمام کلتمة

کزوم مشارک

کسانی که در انجام پژوهش ،یم آوری دادهها و نظتمر آن مشمارک
مؤکف» را اکزامی دانسته ا

 .گضتنی ا

با دغدغة تعتتن چهونهی و متزان مشارک
کرده ا

علممی دا متهانمد ،بمهعنموان

برخی مصوبات دانشهاهی در ارتباط با مقاالت علمی و
الزم برای خلق اثمر ،ا ااصمی را نویسمنده مصسموب

که ه رط را دا ته با ند ،ناس  « ،ه قابمل تمویهی در ارائمه ایمدة پژوهشمی یما

طراحی مطاکعه و یا یم آوری دادهها و یا تصلتل و تضستر نتایج پژوهشمی دا مته با مد» .دوم« ،در
نو تن پتشنویس مقاکة و اصل آن ،یا مرور نقادانة آنیه منجمر بمه اصمالح مصتموای علممی مقاکمه
میگردد ،نقش دا ته با د» ،و وم« ،مقاکة نهایی را مطاکعه و تأیتمد کمرده با مد»( .مصموبة ممور
 1 / 9/ 1هتئ

ممتزة دانشهاه فردو ی مشهد).
ویود مشارک

در پایان ،ایان ذکر ا

نتازمند اثبات ا

 .در این زمتنه ،در برخی نظامهای

حقوقی ،مواردی دیده می ود که قانونگذار دربارة برخی آثار فرض مشارک
ا ااص پتشبتنی کرده ا

 .برای نمونه ،دربارة فمتل

اقتباسکننده در یایی که اثری قبالت ویود دا ته ،آهن

متنمایی ،معمموالت نویسمندة دیماکو هما و
از اع از اینیمه آهنم

بیکالم ،و کارگردان را پدیدآورندگان مشترک مصسوب میکنند .طبتعی ا
فرض مشارک

مزبور ،افراد یاد ده به اثبات مشارک

ادعای مشارک  ،باید آن را ثاب

را دربارة گروهمی از
بماکالم با مد ،یما
در صورت پتشبتنمی

خود نتاز ندارند .اکبتمه مایرین در صمورت

کنند (کلمبه  ، 411 ،ص.)14
1. Colombet
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لزوم یا عدم لزوم قابلیت حمایت مستقل از سهم هر یک از پدیدآورندگان

با تویه به کزوم مشارک

پدیدآورندگان متعدد در خلق اثر مشترک ،این پر ش مطرح ا

برای تصقق اثر مشترک ،باید ه و نقش هر ی
بهطور مستقل قابل حمای

که آیا

از پدیدآورندگان از طریق حقوق ادبمی و هنمری

با د یا ختر؟

در حقمموق آمرییمما ،در پا ممخ بممه ایممن پر ممش ،روییممرد ییسممانی ویممود نممدارد .برخممی
حمای

دنیبودن هر ه را الزم دانستهاند .در مقابل ،بعضی دادگاهها ،صرف ایمده یما راهنممایی

مداوم را برای ناخته دن فرد بهعنوان پدیدآورندة مشترک ،کافی میداننمد .در کنمار دیمدگاههمای
مزبور ،برخی نتز معتقدند ،همتن که ه هر ی
کضای

میکند (.)Kugele, 1997, p.809
در این متان ،معتار «کزوم قابلت

ا

از پدیدآورندگان چتزی بمتش از حمداقل با مد،

حمای

یداگانه» از هر باش ،بتشتر مورد تویه قمرار گرفتمه

 .اما گاهی تمایل به معتار «چتزی بتش از حداقل» نتز مشاهده می ود .در هر حال ،تشماتح

و انتااب ابطه و معتار منا ب بر عهدة دادگاه ر تدگیکننمده ا م

(

Neclerio & Devi, 2011,

 ،)p.8در ادامه ،روییردهایی که نزد حقوقدانان و دادگماههمای آمرییما ،مقبوکتم

بتشمتری دارنمد،

برر ی خواهد د.
الف) لزوم قابلیت حمایت جداگانه از سهم هر یک از پدیدآورندگان

مطابق با این معتار ،ه هر ی
مستقل حمای

از افراد دختل در خلق اثر باید از نظر حقوق ادبی و هنری ،بهطور

دنی با د .دکتل کزوم قابل حمای

بودن ه هر ی

که مقررات حقوق ادبی و هنری ،از یل اثر حمای

از پدیدآورندگان ،این ا

میکند و صرف افیار قابل پشتتبانی نتسم .
1. More Than de minis

 De minisبه این معنا
ص.91
 .برای مطاکعه در زمتنة حمای نیردن از ایدة صرف ،رک .صضایی، 411 ،ص 9؛ یعضری کنهرودی ، 419 ،ص 11- 19؛
زرکالم ، 419 ،ص 4؛ انصاری ، 419 ،ص94-93؛ انصاری ، 411 ،ص 39؛ کلبمه ، 411 ،ص 9و39؛Pollaud-
.Dulian, 2005, p.83
که «قانون به مسائل کوچ

و بیاهمت

تویه نمیکند» در این زمتنه ،رک .مترحستنی، 411 ،
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حمایم »

طرفداران این معتار در اثبات برتری آن ،ا تدالل کردهاند که از ویی معتار «کزوم قابلت
از هر ه  ،مضهومی مشاح و قابل نا ایی دارد (.)Kugele, 1997, p.811
از وی دیهر ،واژة «پدیدآورنده» ظاهر در اصی ا

که خاکق ی

مورد حمایم

مدنی از

نظر قواعد ادبی و هنری بوده با د .بنابراین ،برای صدق عنوان پدیدآورنده ،انجمامدادن چتمزی کمه
کمی بتش از ایده با د ،کافی نتس
هر ی

( .)Versteeg, 1979, p.1331در نتتجه ،باش خلق ده تو مخ

از پدیدآورندگان ،باید مضمونی خالقانه با د که در قاکبی اصمتل بتمان مده ا م  .بمرای

مئال ،هنهامی که ی

که د متتاران

ا تاد دانشهاه مقاکهای را تهته میکند ،اصوالت فرض بر این ا

او که امل دانشجویان دختل در کار ه ممی مود ،کسمانی کمه در طمرح مقاکمه یماری کمردهانمد،
همدنتن ،همیارانی که نظرهایی رای به مقاکه دادهانمد ،پدیدآورنمدة مشمترک آن مقاکمه مصسموب
نمی وند ( .)La France, 2001, pp.233-234افراد مزبور فقخ زمانی صالحت
خاکق مشترک مقاکة دانشهاهی ناخته وند که ه آنها قابلت
این روییرد امروزه بتشتر مورد تویه دادگاهها قرار گرفته ا
این معتار بهرغ اینیه از اقبال خوبی برخوردار بوده ا

حمای

دارند کمه بمهعنموان

یداگانه را دا ته با مد.

.
 ،از انتقاد نتمز مصمون نمانمده ا م .

مه ترین انتقاد مطرح ده به این معتار ،نبود پشتوانة قانونی برای آن ا

 .تو تح اینیه نهتنها هتچ

نح قانونی در این زمتنه ویود نمدارد ،بلیمه در مجموعمة ممذاکرات مجلمس در تصمویب قمانون
کپیرای

آمرییا نتز فقخ دربارة اثر یمعی و اثر ا تقاقی بمه کمزوم قابلتم

باش ا اره ده ا

یداگانمة همر

حمایم

(.)Kugele, 1997, p.821

انتقاد دیهری که دربارة این نظر مطرح ده ،این ا

که با این روییرد ،دادگاههما عممالت همتچ

ارز ی برای ایده قائل نمی وند .در حاکی که نمیتوان انیار کرد که یم

ایمدة خمالق و کارآممد،

نقشی مه در خلق اثر دارد .در پا خ به انتقاد اختر گضته ده ا م

کمه از مویی ،ایمده خمود ،از

ادبی و هنری برخوردار نتس  .از وی دیهر ،در مشارک

اح دیهمر نتمز

حمای

خصوصتتی ویود ندارد که بتواند ایده را قابل حمای

ایده با ی

کند (.)Kugele, 1997, p.821

از طرف دیهر ،بهرغ اینیه این معتار باعث تسهتل راههای اثباتی می مود ،دربمارة د متهای از
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آثار مشترک که ه پدیدآورندگان از ییدیهر تضیت نا دنی ا
1993, p.35

ا

 ،قابلت

اعمال ندارد (

Perkins

 .)Spyke,تو تح اینیه این معتار بهراحتی در اثر مشترک وابسته به ه  ،قابمل ا متضاده

 .اما وقتی اثر مشترک متشیل از باشهای انضیاکنشدنی با د ،تصور اینیه بتوان از هر ه

بهطور یداگانه حمای

کرد ،د وار و در نتتجه معتار مزبور ناکارآمد ا

( Perkins Spyke, 1993,

.)p.35
در حقوق ایران ،با تویه به یوت قانون در این زمتنه ،دکتلی بر پذیرش معتمار مزبمور ویمود
ندارد .بهعالوه ،روییرد مزبور در دکترین حقوقی مورد پذیرش قرار نهرفته ا

و با فه عرفی از

مضهوم اثر مشترک نتز ازگار نتس .
ب) سهیمبودن در خلق اثر به صورت «چیزی بیش از حداقل»

برخی معتقدند باید ه هر ی

از پدیدآورندگان «چتزی بتش از حداقل» با د .برای تو تح ایمن

اگر ه ی

بمرای

عبارت باید گض
اینیه ی

پدیدآورنده چتزی بتش از ایده و پتشنهاد با د ،کافی ا م

نضر بمهعنموان مری

اثمر مناخته مود

( German & Margoni & Perry, 2012, p.13

; .)Gemmill, 2006, p.70بنابراین ،کزومی ندارد همر مه از نظمر حقموق ادبمی و هنمری بمهطمور
یداگانه حمای

دنی با د.

همدنتن ،برای تأیتد معتار مورد برر ی ،به قسمتی از مادة  9- 9قانون کپیرای
در مقام تعریف اثر ادبی و هنری بهمعنای عام ا
اثر عبارت «ی
« اخته ده ا

اثر اخته ده ا

 ،ا تناد ده ا

آمرییما کمه

 .مقررة مزبمور بمرای تعریمف

» را بهکار گرفته ا م  .بمه اعتقماد برخمی ،بمهکمارگتری واژة

»  ،نشان میدهد که برای صدق عنوان پدیدآورنده ،باید اح مزبور عملمی را

بممه روی اثممر انجممام داده با ممد

(1979, p.1331

 .)Versteeg,واژة انهلتسممی « »Fixedبممهمعنممای

« اخته دن» قابل اطالق بر ایده نمیبا د.
در تأیتد این معتار ،دالیلی بتان مده ا م  .از مویی ،ایمن معتمار مطمابق بما تلقمی عرفمی از
1. Fixed
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در ی

اثر ا

 .عرف اصوالت اصی را پدیدآورندة اثر میداند که در حمد معقموکی بمه

روی اثر کار کرده با د .از وی دیهر ،معتار مزبور ،از نظر رویمة قضمایی پشمتوانه دارد (

Perkins

 .)Spyke, 1993, pp.35 & 52دادگاهها در حل اختالفات مربوط به آثمار متنمایی و گماهی دربمارة
ایر آثار به این معتار متو ل دهانمد ( .)Neclerio & Devi, 2011, p.8بمهعمالوه ،برا ماس معتمار
مورد برر ی ،به ادگی می توان ی
پدیدآورندگان منا بتر ا

اثر را مشمترک مصسموب کمرد و ایمن اممر بمرای حمایم

از

.

بررسی لزوم یا عدم لزوم قصد مشارکت

بهمویب مواد  9- 9قانون کپیرای

آمرییا« ،اثر مشترک اثمری ا م

کمه تو مخ دو یما چنمد

پدیدآورنده آماده ده ،و مقصود ایشان غترقابلانضیاکبودن ایزای اثر یا وابستهبودن ایزای مزبور
به ییدیهر با د» .همانطور که از ممادة یاد مده ا متنباط ممی مود ،بمرای پتمدایش اثمر مشمترک،
پدیدآورندگان آن باید قصد دا ته با ند تا ه هر ی  ،با ه دیهری ادغام ده یا ه هر ی
وابسته به هام دیهر در ی
منتقدان قانون کپیرای

کل واحد تلقی ود.
کنونی معتقدند قانونگذار نباید قصد را به این صورت اکزاممی در نظمر

می گرف  .به اعتقاد ایشان ،از ویی کافی ا
دا ته با د که آن اثر قرار ا

بهعنوان ی

که همیاری پدیدآورندگان ی

اثمر ،ظهمور در آن

کل واحد ناخته ود .بهعالوه ،ایشمان معتقدنمد کمه

رط بودن قصد مشارک  ،مویب تصمتل بار نهتن اثبات می مود ( .)Brady, 1989, p.266اکبتمه
این انتقاد وارد به نظر نمیر د .زیرا همانطور که برخی در تضستر قانون بتان کمردهانمد ،منظمور از
قصد الزم برای خلق اثر مشترک ،قصد آ یار و ظاهری ا

 .این قصد باید بهطور عتنی و ابمراز

ده با د .زیرا قصد درونی و ذهنی زمتنه را برای وءا تضاده بماز ممیکنمد (
 .)2012, p.12تو تح اینیه ممین ا

Margoni & Perry,

پدیدآورنده بعد از مدتی برای اینیه اثر را بهتنهایی بمهکمار
1. Manifest intention
2. Subjective intent
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گترد ،ا تراک در اثر را انیار کند .پس منظور از قصد ،نشاندادن هدف ادغام و مشارک  ،بما عممل
ا

 ،نه صرف خوا

ذهنی و باطنی (.)Brady, 1989, p.266

از وی دیهر ،مااکضان کزوم قصد بتان کردهاند اثر مشترک ،ییی از انواع مال مشمترک ا م
باید از حتث احیام و نتایج ،به آن نزدی

با د و در بصث اموال مشاع مادی ،قصد مشارک

و

همتچ

اهمتتی ندارد ( .)Brady, 1989, p.266بهعمالوه ،برخمی حقموقدانمان معتقدنمد مرط کمزوم قصمد
مشارک  ،باعث می ود بستاری از آثار از مول آثار مشترک خمارج مود .در واقم  ،آثماری کمه
باشهای ماتلف قابل حمای
آمده ا

دا تهاند و هر ی

 ،بدون اینیه قصد مشارک

از باشهای آن تو خ ا ااص ماتلف پدیمد

با د ،از مول آثار مشترک خارج خواهد بود

( & Margoni

.)Perry, 2012, p.15
فارغ از انتقادات وارد بر قانون کپیرای
مادة  9- 9پذیرفته ده ا

کنونی آمرییا و با تویه به اینیه کزوم ویود قصمد در

 ،پر ش این ا

که قصد مدنظر بایمد بمه چمه چتزهمایی تعلمق

بهترد؟ آیا صرف ویود قصد برای ادغام هام کافی ا

 ،یا پدیدآورندگان باید قصد دا ته با ند

که بهعنوان خاکق مشترک اثر ناخته وند؟
در متن قانون بهرو نی ،کزوم قصد ادغام هام بردا

می ود .با این حال ،حوزههمای دوم و

هضت دادگاه تجدیدنظر آمرییا ،قصد « مناخته مدن بمه عنموان پدیدآورنمدة مشمترک» را هم الزم
میدانند ( .)Versteeg, 1979, p.1328در این زمتنة آرائی از دادگاههای فدرال آمرییما صمادر مده
ا

 .بهعنموان نمونمه ،در پرونمدهای ( )Casa Duse LLC vs. Merkin, 2013مربموط بمه یم
تنمایی ،دادگاه ا تدالل کرد که قصد الزم برای خلق ی

اثمر

اثر مشترک از او ماع و احموال خماص

هر پرونده ا تنباط می ود .در پروندة مزبور با اینیه کارگردان و تهتهکننده در پتدایش اثر مشارک
دا تند و روابخ ا تادامی بتن آن دو ویود ندا

 ،قصد ناخته دن بهعنوان خماکق مشمترک از

یانب کارگردان ،احراز نشد .دادگاه معتقد بود که کارگردان عمالت حق بازنهری و ویرایش فمتل را
به تهتهکننده پرده ا

 .او حتی از مالحظة نساة نهایی فمتل امتنماع کمرد .بما تویمه بمه قمرائن

مویود ،کارگردان قصد ناخته دن بهعنوان پدیدآورندة مشترک را ندا ته و فقخ تهتهکننده خماکق
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واحد اثر مصسوب می ود .همدنتن ،در چند پرونده که در آن دوک
ی

اثر مشارک

دا

 ،دادگاه دوک

موانعی که در پرونده ویود دا

آمرییا بهنوعی در پدیدآممدن

را خاکق مشترک ندانس  .در ا تدالل دادگاه افزون بر مایر

 ،عدم احراز قصد ناخته دن بهعنوان پدیدآورندة مشمترک نتمز

دیده می ود.
عالوه بر مطاکب پتشگضته ،قصد مشارک

باید دویانبه با مد ( .)Merges, 2010مسمئلة ویمود

قصد دویانبه همتشه به ادگی تبتتن دنی نتس  .فرض کنتد چهار نضر در اثمری مشمارک
با ند .در این متان ،فرد «اکف» ،قصد مشارک

با «ب» و «ج» را دا ته ا

اح «د» را ندارد .از وی دیهر ،اح «ب» قصد مشارک

دا مته

 ،اما قصد مشمارک

بما

با هممه بمه غتمر از «ج» را دا مته

با د و به همتن صورت ،اگر ایر فرضهای ممین در این مئال را در نظر بهتمری  ،ایمن پر مش
مطرح می ود که در این حاک

چه کسانی پدیدآورندة مشترک خواهند بمود؟ دادگماههمای فمدرال

آمرییا در چنتن پروندههایی ،عی میکنند تا «پدیدآورنمدة غاکمب» در آن اثمر را نا مایی کننمد.
پس ،با تویه به قصد پدیدآورندة غاکب ،پدیدآورندگان مشترک را تعتتن میکنند .زیمرا در چنمتن
فر ی قصد مشترک دویانبه احراز نمی ود
مسئله ،دو یا چند نضر به ی

(2001, pp.255-256

 .)La France,اما اگمر در هممتن

متزان نویسندة غاکب با ند ،قاعدهای ویود ندارد که چهونه با تویمه

به قصد این چند تن ،میتوان پدیدآوردندگان مشترک را مشاح کرد.
مسئلة دیهر دربارة قصد مشارک

این ا

که مالک زمانی قصد یاد مده چتسم ؟ برخمی از

تضستر قانون به این نتتجه ر تدهاند که قصد پدیدآورنده در حتن توکتمد اثمر اهمتم
p.264

دارد (

Brady,

 .)1989,در این صورت ،حتی اگر ییی از باشها از ایرین زودتمر کاممل مود ،بماز هم

هدف قانون مصقق ده ا
اکنون منسو

ده ا

( .)Margoni & Perry, 2012, p.10رویمة قضمایی مابق آمرییما کمه

 ،قصد مشترک دویانبه را در زمان خلق اثر الزم نممیدانسم  .ایمن رویمه

فقخ معتقد به کزوم ویود قصد در هنهام ادغام هام بود (.)Cary, 1958, p.92
1. Dominant author
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همدنتن باید تویه دا

که آگاهی و ناخ

هری

از پدیدآورندگان اثر مشترک نسمب

بمه

ییدیهر الزم نتس  .بلیه صِرف قصد ادغام هام خود با هام دیهری کافی ممیبا مد .پمس یم
اعر که با قصد ادغام عر خود با ی

قطعه مو تقی کار خود را ادامه میدهد ،یم

مشترک خواهد بود ،حتی اگر هنوز ازندة قطعه مو متقی را نشنا مد (
 .)p.12قانونگذار ایران در مادة  1قانون حمای
به کزوم ویود قصد مشارک

نیرده ا

پدیدآورنمدة

Margoni & Perry, 2012,

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان نضتات و اثباتات ا ارهای

 .اما از ویی ،در حقوق ایران ،برا اس مستنبخ از مادة 1

پتشگضته ،اثر مشمترک از مهام انضیماکنا مدنی ماخته ممی مود و نممیتموان تصمور کمرد کمه
پدیدآورندگان چنتن اثری ،قصد مشارک
ایجاد رک

با ه را ندا ته با ند .از موی دیهمر ،همر چنمد بمرای

در اموال مادی قصد الزم نتس

ادبی و هنری ماهت

و رک

ممین ا

بهطور قهری ایجاد ود ،آثمار

ویژهای دارند .به همتن دکتل ،نمی توان برای عمدم کمزوم قصمد مشمارک

قواعد کلی مال مشاع ا تناد کرد .بنابراین ،در حقوق ایران نتمز قصمد مشمارک
قصد « ناخته دن به عنوان پدیدآورندة مشترک» اهمت

بمه

الزم ا م  .کمتین

ندارد ،در هر حال و به صمرف همیماری

دو یا چند پدیدآورنده در ایجاد اثر به نصوی که کار آنان یدا و متمایز نبا د ،اثمر مشمترک تصقمق
مییابد.
در زمتنة زمان قصد مشارک  ،به نظر میر د در حقوق ایمران قصمد مشمارک
ایجاد اثر ویود دا ته با د .این بردا
قانون حمای

از عبارت «همیاری دو یا چنمد پدیدآورنمده» در ممادة 1

از مؤکضان ،مصنضان و هنرمندان ا تنباط دنی ا

که نوعی فعل آگاهانه ا
مشترک روری ا

بایمد در زممان

 .تعبتر «همیماری» پدیدآورنمدگان

 ،نشان میدهد در حقوق ایران قصد دویانبة پدیدآورندگان در خلق اثر

 .اکبته دکتلی بر کزوم ناخ

هر ی

از پدیدآورندگان مشترک از پدیدآورنده

دیهر ویود ندارد ،هرچند بهطور معمول پدیدآورندگان از هوی

ییدیهر ناخ

دارند.

نتیجه
در زمتنة مضهوم اثر مشترک ،متان دو نظام حقوقی ایران و آمرییا تضاوتهایی ویود دارد .در حقوق
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ایران فقخ آثاری مشترکند که هام هر ی

از پدیدآورندگان در اثر بهطمور تضیتم نشمدنی منتشمر

ده با د .در حاکی که در حقوق آمرییا عالوه بر آثار مزبور ،آثاری که هام پدیدآورنمدگان قابمل
تضیت

از ییدیهر بوده ،وکی ایزای اثر وابسمته بمه ییمدیهر با مد ،نتمز بمه مرط دا متن قصمد

مشارک  ،یزء آثار مشترک مصسوب می وند .اکبته در هر دو نظام حقوقی ،متمزان مشمارک

بایمد

فراتر از ایده و پتشنهاد صِرف با د ،بهطوری که بتوان خلق اثمر را عرفمات بمه هممة پدیدآورنمدگان
منتسب کرد .اثر مشترک با اثر یمعی و اثر ا تقاقی متضاوت ا

 .در اثر یمعمی بمهرغم دخاکم

پدیدآورندگان متعدد در خلق اثر ،مجموعة آثار پدیدآورندگان ماتلف ،تص
دارند .تضاوت اثر مشترک با اثر ا تقاقی نتز در این ا
ده ا

مدیری

که اثر ا تقاقی بر پایة اثری که ابقات خلمق

 ،ایجاد می ود .بهعالوه ،در اثر مشترک ،قصد دویانبة پدیدآورندگان در هنهام خلق همر

یزء از اثر الزم ا

.

در زمتنة رایخ تصقق اثر مشترک ،در هر دو نظام حقوقی ،کزوم مشارک
مسل ا
کمت
حمای

واحمد قمرار

 .اکبته در ی

اثر مشترک ،نباید متزان کمار و تمأثتر همر یم

و کتضت  ،مساوی با د .در زمتنة اینیه آیما بایمد مه همر یم

در خلمق اثمر اممری

از پدیدآورنمدگان ،از نظمر
از پدیدآورنمدگان قابلتم

مستقل دا ته با د ،یا ختر ،در حقوق آمرییا اختالفنظر ویود دارد .اکبتمه در ایمن متمان،

کزوم قابلت

حمای

یداگانه از هر باش ،بتشتر مورد تویه قرار گرفته ا

ایران قابلت

حمای

یداگانه از هر باش بهعنوان مرط تصقمق اثمر مشمترک ،پشمتوانة قمانونی و

ا تدالکی ندارد .بلیه صدق عنوان عرفی پدیدآورنده به هر ی
عالوه بر این ،در حقوق آمرییا ویود قصد دویانبة مشارک

 .برعیس در حقموق

از رکای اثر مشترک اهمت

دارد.

در زمان خلق اثمر مرط الزم بمرای

تصقق اثر مشترک ا

 .بهمویب برخی آرای قضایی ،قصد « مناخته مدن بمهعنموان پدیدآورنمدة

مشترک» نتز الزم ا

 .رط قصد مشترک در متون قانونی ایران مورد تصریح قرار نهرفتمه ا م .

با این همه ،از آنجا که در حقوق ایران اثر مشترک از هام انضیاکنا دنی اخته می ود ،نمیتوان
تصور کرد که پدیدآورندگان چنتن اثری ،قصد مشارک

با ه را ندا ته با ند.
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