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 قراردادهاي نشر در حقوق ايران

 1سميه آزادبيگي

 چكيده

 وق مالکیت ادبی ـ هنری وجود دارد بحث قراردادهایقترین مسائلی که در بخش حیکی از مهم

که  1341انتشار است. مقنن در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

ن قراردادها را مغفول گذارده که این ترین قانون در این زمینه است اصول حاکم بر ایاصلی

مؤلفان و ناشران را دچار  ،گردد. فقدان متون قانونینقصان بزرگی بر قانون مذکور قلمداد می

شوند در سردرگمی کرده و به ویژه مؤلفان را که غالباً طرف ضعیف این قراردادها محسوب می

ز نگارش این مقاله آنست که به شان با مشکل مواجه ساخته است. هدف ااجرای حقوق قانونی

زبانی ساده تا حد ممکن به پرکردن خألهای قانونی پرداخته و خواننده را با برخی از نکات 

  حقوقی درخور توجه این قراردادها به شکلی کاربردی آشنا سازیم.

 

 واژگان کليدی

 رناش، لف، مؤانتشار قرارداد
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 مقدمه

شود که ورنده از حقوق مختلفی برخوردار میدانیم با خلق اثر پدیدآهمانطور که می

ها ویژگی غیر مالی دارند که به حقوق معنوی یا اخالقی مشهورند )از جمله برخی از آن

شوند اند که حقوق مادی یا مالی خوانده میحق انتساب اثر به پدیدآورنده( و بعضی مالی

ید بتوان آن را نقطه ترین حق پدیدآورنده که شا)مثل حق تکثیر(. در این میان مهم

است. از آنجا که میان « حق تصمیم به انتشار اثر»شروع تمام حقوق دیگر وی دانست 

اثر و خالق آن رابطه عمیقی موجود است، برمالکردن این پیوند و در معرض دید و 

های شخصیتی مؤلف که در اثر او نهفته و به عبارت دیگر قضاوت عموم قراردادن ویژگی

بایست تنها در اختیار پدیدآورنده باشد و غیر قابل گردد، میزنمایی میتوسط اثر با

بودن این های غیر مالی و غیر قابل انتقالوسیله دیگران، لذا به جهت ویژگیاعمال به 

که تا قبل از اعمال این معنوی بدانیم. با توجه به این حق الجرم باید آن را جزء حقوق

برداری از حقوق مادی اثر وجود ندارد، برحسب بهره حق امکان انعقاد قراردادی جهت

تقدم زمانی پسندیده دیدیم ابتدا به طور مختصر به تشریح این حق معنوی که در عرف 

گردد، بپردازیم و بعد از آن از گاهی به اشتباه به حق نشر در مفهوم مادی آن تعبیر می

ترین ابزار جهت ای انتشار رایجحق نشر یا تکثیر در مفهوم مادی و مالی آن که قرارداده

 باشد، سخن بگوییم. برداری از آن میاعمال و بهره

 

 حق تصميم به انتشار اثرالف: 

شود، غرض خالق آن انتشار اثر و رساندن پیام خود شك هر اثری که خلق میبی

انگیزاند همانا توسط آن به مردم است، زیرا آنچه که پدیدآورنده را به خلق اثر برمی

هیچ آفرینش فکری بدون عطش »اند شناسایی خود به عموم است. در این مورد گفته

واقع شناساندن افکار خود به  درش.(  1311)حمیتی واقف،  .«شدن وجود نداردداده انتقال

ترین حقوق شخصی هر انسانی است، ولی از آنجا که اثر بازتاب دیگران یکی از مسلم

با شخصیت او در ارتباط است، لذا از این حیث فقط خالق  های مؤلف است وافکار و ایده
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تواند زمان و نحوه آن باید بتواند اثر خود را منتشر کند. حقی که به موجب آن مؤلف می

« حق تصمیم به انتشار»حتی از انتشار آن خودداری کند  انتشار اثرش را معین کند یا

این است که بین تصمیم به انتشار با ای که باید به آن توجه کرد شود. نکتهنامیده می

حق مادی نشر تفاوت وجود دارد. از نظر طبیعی و بر اساس قاعده تقدم علت بر معلول 

اثر کافی است، در حالی که قراردادهای انتشار بخشیدن به تصمیم به انتشار برای مالیت

ه وجود با هدف اجرای حق مادی نشر است حقوقی که جز با تصمیم مؤلف به انتشار ب

تواند با هر دلیلی اثبات شود که تصمیم مؤلف به انتشار میش.(  1315)محمدی، آیند. نمی

 ترین دالیل، انعقاد قرارداد توسط مؤلف است. یکی از مهم

 شود این است که آیا آن تکرارشدنیترین مسائلی که درباره این حق مطرح میاز مهم

شود یا نحوی خاص این حق برای همیشه زایل میاست یا خیر، یعنی آیا با اعالن اثر به 

که برای هر صورتی از اعالن و انتشار این حق محفوظ است و قابل تکرار؟ در فرانسه این

 م.( 1331)کلمبه، در این زمینه دو گرایش وجود دارد: 

شدنی و مردنی نیست و قبول اعالن و انتشار به نحوی این حق تمام گرایش اول:

 ار به سایر انواع نیست.خاص قبول انتش

 وقتی اثری برای یك مرتبه اعالن شد برای همیشه منتشرشده محسوب گرایش دوم:

 تواند در هر مرحله تجدید شود.شود و حق تصمیم به انتشار نمیمی

 تواند موضوع دادوستدیابد و میرسد از آنجا که با این تصمیم، اثر مالیت میبه نظر می

برداری یا اعطای مجوز( قرار گیرد و چون منطقاً یك چیز یا ره)موضوع قراردادهای به

که مالیت یافت بدون تغییر در خود مال یا تواند بعد از اینمال است یا نیست و نمی

قانون اجرای احکام  55فتد همچنین با تدقیق در ماده اسیستم حقوقی از مالیت بی

)محمدی،  رودمؤلف از بین می باید پذیرفت این حق با اولین اجرای آن توسط 1مدنی

 شود.و در ارتباط با ایادی بعدی مطرح نمیش.(  1315
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 حق مالي نشر )تكثير(ب: 

شود که یکی که اثر مالیت یافت، حقوق متعددی برای خالق آن ایجاد میبعد از این

ها حق تکثیر است. حقی که به طور انحصاری در اختیار مؤلف است و ترین آناز مهم

تواند رأساً یا توسط اشخاصی که برحسب اذن او مجاز به این کار وست که میتنها ا

 های تکثیرشده از آن بپردازد.هستند به بازتولید اثر و ایجاد نسخه

 

 قراردادهای انتشارج: 

گمان خواهان این است که مال ساخته، بیکه آمد، مؤلفی که اثر خود را بر گونهآن

و در مورد آن به قضاوت بپردازند. بنابراین مؤلف درصدد  عموم مردم از آن اطالع یافته

های متعدد بازتولید نماید و بدین ترتیب حق مادی نشر خواهد بود که اثرش را در نسخه

خود را اعمال نماید. از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مؤلفان فاقد امکانات و توان مالی 

افتند که به عنوان ناشر ز اشخاصی میبرای تکثیر اثر هستند، لذا به فکر استمداد ا

های اثر مورد نظر را در اختیار دارند. کنند و توان مالی و تخصصی تهیه نسخهفعالیت می

شود. انعقاد قرارداد انتشار در این زمان است که بحث قراردادهای انتشار مطرح می

 . آیدترین وسیله اعمال حق مادی تکثیر توسط مؤلفان به حساب میمعمول

طبق رویه موجود در کشور به موجب قراردادهای منعقده میان مؤلفان و ناشران 

شود گاه او فقط مأذون در تکثیر شود که گاه حق تکثیر به ناشر منتقل میمالحظه می

آنکه حقی به او منتقل شده باشد. در واقع در صورت تحقق مورد اخیر گردد، بیاثر می

توان از نظر ماهیتی این جوید، به طوری که میمی مؤلف صرفاً از خدمت ناشر بهره

« مستأجر»بدانیم و معتقد باشیم که با انعقاد آن قرارداد مؤلف « اجاره خدمت»قرارداد را 

های انجام کار با خواهد بود، لذا چون در اجاره اشخاص کلیه هزینه«اجیر»و ناشر 

نظر بپردازد و در قبال آن ما  بایست به انجام خدمت موردمستأجر است و اجیر صرفاً می

های اثر با مؤلف به ازاء دریافت دارد در این قراردادها نیز لزوماً هزینه تکثیر و تهیه نسخه

آنکه نسبت دارد بیدهد پولی دریافت میاست. ناشر )اجیر( در ازای خدمتی که ارائه می
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عرف رایج میان مؤلفان گونه قراردادها در های تهیه شده دارای حقی باشد. اینبه نسخه

موسوم هستند؛ حال آنکه در قراردادهای نشر به « خدمات نشر»و ناشران به قراردادهای 

باشند حق تکثیر از سوی مؤلف یا معنی خاص که قراردادهای مورد نظر این تحقیق می

گردد، یعنی بعد از انعقاد قرارداد، ناشر دیگر دارندگان حق مادی به ناشر واگذار می

بایست در قبال حقی که دریافت کرده مبلغی را به شود، لذا مینده حق تکثیر میدار

التألیف )اعم از مقطوع یا نسبی( به طرف قرارداد )مؤلف( بپردازد. بنابراین عنوان حق

اند شوند، چون با سرمایه خود وی خلق شدههایی که توسط ناشر تهیه و تکثیر مینسخه

شك به دلیل ها حقی ندارد، اگرچه بیبت به مالکیت نسخهدر مالکیت اویند و مؤلف نس

تمایز مالکیت عین )الشه مادی اثر( از حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن، مؤلف 

نشر و توزیع که به ناشر منتقل کرده  به جز حقهمچنان دارای حقوق مالکیت فکری 

ق خود در برابر هر کس تواند به این حقوباشد. البته مؤلف میهای اثر مینسبت به نسخه

 شود استناد نماید.ای از اثر میدیگری هم که مالك نسخه

تواند ناشر حقی در خصوص اعمال حقوقی که به وی منتقل نشده ندارد، مثالً نمی

اجازه خلق اثر اشتقاقی یا ترجمه اثر را به دیگر اشخاص واگذار نماید. از طرف دیگر 

یدشده نیز فقط مالك الشه مادی نسخه خریداری های تولچنانکه آمد خریداران نسخه

توانند از آن استفاده شخصی نمایند، ولی حق تکثیر از آن را در بعد تجاری اند و میشده

تر خریداران حقی نسبت به اعمال حقوق مالکیت فکری ندارند. در واقع و به زبان ساده

که در آن خصوص دارای ینهای آن به هیچ عنوان ندارند، مگر امترتب بر اثر یا نسخه

الیه مجوز از سوی مؤلف یا دیگر دارندگان حق باشند که در این صورت به عنوان منتقل

 شوند نه خریدار صرف. حق یا شخص مأذون محسوب می

ای که در آخر این مبحث الزم است ذکر شود این است که در قراردادهای نشر، نکته

که خالف آن تصریح شود. شود مگر اینمیشده فرض حق توزیع نیز به ناشر منتقل

ها را های اثر است، ولی حق توزیع آنکه اگر بپذیریم که ناشر مالك نسخهتوضیح این

ندارد نقض غرض حاصل خواهد آمد. بنابراین حتی در صورت سکوت قرارداد به موجب 
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ز موضوع باید بر آن باشیم که این حق نی« اذن در شی اذن لوازم آن است»قاعده فقهی 

توان گفت قراردادهای نشر قرارداد نشر و از لوازم آن است. بنابراین به عنوان نتیجه می

قراردادهایی هستند که میان مؤلف یا دیگر دارندگان حق مادی اثر با ناشر منعقد 

شوند و به موجب آن حق تکثیر اثر به عنوان موضوع اصلی و حق توزیع به عنوان می

گردد. ناشر مکلف است با هزینه خود به تکثیر و به ناشر واگذار می موضوع فرعی قرارداد

های مؤلف که در اثر او مندرج توزیع اثر پرداخته و بدین ترتیب عموم را با افکار و اندیشه

است آگاه و آشنا سازد، در حالی که در قراردادهای خرید خدمت ناشر فقط مأذون و 

مؤلف یا دیگر دارندگان حقوق است و تکلیفی هم  های اثر با هزینهمجاز به تهیه نسخه

 که در قرارداد به این امر تصریح شده باشد.ها ندارد مگر اینبه توزیع آن

 

 قراردادهای نشر و قواعد عمومي قراردادها د:

دانیم که بر اساس قانون مدنی عقود و قراردادها به دو دسته معین و نامعین می

عین آن دسته از عقدهایی هستند که قانون به صراحت از اند. عقود مبندی شدهتقسیم

ها را برشمرده است، حال آنکه ها نامبرده و شرایط انعقاد، آثار و احکام مترتب بر آنآن

گیرند، ولی قانون از ق.م قرار می 113اند که اگرچه در تعریف ماده عقود نامعین عقودی

که ق.م به شرط این 11صراحت ماده  ها تعریفی به دست نداده است. این عقود بهآن

آورند و از این حیث فرقی با عقود معین ندارند. مخالف صریح قوانین امری نباشند، الزام

قراردادهای نشر نیز در زمره عقود نامعین هستند، زیرا نه تنها در قانون مدنی بلکه حتی 

ها تعریفی از آن نیز 1341در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

ها صورت نگرفته است. بنابراین برای شناخت شرایط انعقاد، احکام و آثار مترتب بر آن

باید به قواعد عمومی قراردادها  1341سال ضمن توجه به احکام مندرج در قانون 

 مراجعه کنیم و بر این اساس به شناخت این قراردادها دست یابیم.
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 های رایج از قراردادهاندیبتقسيم جایگاه قراردادهای نشر در -1

کنیم که درکدام های مختلف بررسی کرده و معین میقراردادهای نشر را از جنبه

گیرند و نهایتاً بر اساس جایگاهی که درآن مستقر خواهند دسته از قراردادها جای می

 شد به شناخت احکام مترتب بر آن طبق قواعد عمومی نائل خواهیم آمد.

بودن: همانطور که قبالً ذکر شد این قراردادها جز عقود نامعین ا نامعینـ معین ی1

 هستند.

بودن ق.م اصل در عقود الزم 213ـ الزم یا جایزبودن: از آنجا که طبق ماده 2

هاست و جایزبودنشان نیاز به تصریح مقنن دارد، لذا با توجه به عدم صراحت قانون، آن

خورند، مگر در موارد اقاله یا فسخ الزم و برهم نمی قراردادهای نشر تابع اصل هستند و

 به موجب خیارات.

دانیم که حقوق مالکیت فکری برای صاحبان آن ایجاد بودن: میـ موقت یا دائم3

کند که این امر تا حدی به ضرر منافع عمومی جامعه است، لذا مقنن در تمام انحصار می

توازن میان حقوق فرد و جامعه حقوق های حقوقی به منظور ایجاد تعادل و سیستم

اند که این مدت در اعطایی به پدیدآورندگان را که جنبه مالی دارند، موقت اعالم کرده

که موضوع قرارداد نشر سال بعد از مرگ پدیدآورنده است. با توجه به این 51کشور ما تا 

تواند از نظر یه نمیالنیز واگذاری یکی ازحقوق اعطایی به مؤلف است، لذا منطقاً منتقل

زمانی حقوقی بیشتر از حقوق واگذارکننده داشته باشد، لذا باید بر آن بود که این 

آیند. نکته قابل توجه اینست که مقنن در قانون موقت به شمار می قراردادها جزء عقود

 31وضع نموده که بر اساس آن مدت انتقال حقوق مادی  14ای را در ماده قاعده 1341

که مدت حمایت  2گردد که آیا قانون جدیدعالم شده است. این سؤال مطرح میسال ا

را 14سال بعد از مرگ افزایش داده، مدت مذکور در ماده  51را تا  12مندرج در ماده 

ترین رسد که چون قانون جدید مربوط به اصلیهم تحت تأثیر قرارداده یا نه؟ به نظر می

است، بتوان از مالك آن برای سایر موادی که ماده درخصوص مدت حقوق مادی مؤلف 

ها را با میزان آنچه که در اند، بهره جست و آنبه ذکر مدت نسبت به این حقوق پرداخته
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تردید مخالفانی خواهد اصالحی مقرر شده است سنجید، هرچند که این نظر بی 12ماده 

یم که مقنن در متن توانیم به چنین کاری دست بزنداشت. چه برخی معتقدند زمانی می

داد، حال آنکه چنین تصریحی از سوی وی ماده اصالحی چنین اختیاری به ما می

صورت نگرفته است. نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست، آنست که در غالب 

کنند به جبر ناشر یا الاقل شود مؤلفان در قراردادهایی که منعقد میموارد مشاهده می

کنند، در صورتی ، حقوق مادی خود را به طور دائم به ناشر واگذار میمطابق عرف رایج

 31نیز حداکثر مدت انتقال حقوق  14ماده  حقوق موقتند و بر اساسکه گفته شد این 

سال از تاریخ انعقاد قرارداد است. در این ماده  51ترین حالت سال یا در خوشبینانه

ها را بگیرد، لذا بعد وده که جلوی تضرر آنمقنن به حمایت از مؤلف برخاسته و بر آن ب

گردد و حقوق مورد انتقال مجددا به مؤلف یا از انقضای مدت مذکور قرارداد منفسخ می

آنکه برای ناشر تواند رأساً یا با انعقاد قرارداد جدید )بیگردد که او میورثه وی باز می

ازد. بنابراین باید بر آن بود اول حق تقدم وجود داشته باشد( به اعمال حقوق خود بپرد

الیه واگذارشده به دلیل مخالفت که قراردادهایی که حقوق مؤلف به طور دائم به منتقل

اثر. در همان حد باطل است و چنین توافقی بی 14با حکم امری قانونگذار در ماده 

کرده به تواند تا مدتی که ماده مذکور مجاز اعالم دادی صرفاً میرالیه چنین قرامنتقل

آنکه بتواند به توافق صورت گرفته استناد جوید، اما اگر این مدت برداری بپردازد بیبهره

منقضی شود و ناشر به فعالیت خود ادامه دهد و مؤلف یا دیگر دارندگان حقوق مادی با 

قانون مدنی بهره گرفت و گفت با  511توان از مالك ماده این امر مخالفتی ننمایند می

ارداد قبلی میان طرفین همچنان خوردن مراضات حاصله شرایط قرعدم برهم توجه به

زدن مراضات تواند به انفساخ استناد جوید و با برهماست، اما در هر زمان مؤلف میی عمر

برداری از اثر بپردازد یا قرارداد جدیدی در این خصوص منعقد نماید. یا خود به بهره

یافته باشد که به انفساخ استناد جوید و قرارداد را پایانیالبته ناشر نیز دارای این حق م

 اعالم دارد.
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بودن: از آنجا که مقنن نسبت به احکام این قرارداد مطلبی ـ معوض یا مجانی4

نیاورده باید بر آن بود که چون هدف از انعقاد این قراردادها در اکثر مواقع کسب ما به 

بودن اصل و در نتیجه معوض هستند و مدعی مجانیها تابع باشد، لذا آنازای مادی می

 باید ادعای خود را اثبات کند.

اند که به مجرد ایجاب و قبول اثر بودن: عقود رضایی عقودیـ رضایی یا تشریفاتی5

که مثمر ثمر واقع شوند گذارند، در حالی که عقود تشریفاتی برای اینخود را به جای می

ل ثبت در دفتر اسناد رسمی( را مراعات کنند و صرف طرفین آن باید تشریفاتی )مث

کند. در واقع در عقود تشریفاتی توافق دو اراده در صورتی ایجاب و قبول کفایت نمی

شود. توافقی که شکل معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان 

)کاتوزیان،  مخصوص را نداشته باشد باطل است، هرچند که دو طرف به آن اقرار کنند.

ها بودن آنهاست و تشریفاتیبودن آنکه اصل در عقود رضاییبا توجه به این ش.( 1335

نیاز به تصریح مقنن دارد، لذا قراردادهای نشر را نیز چون جزء عقود نامعین هستند باید 

تابع اصل بدانیم. اگرچه تمایل بر اینست که به منظور حمایت هرچه بیشتری از مؤلفان 

شود بودن قراردادها به نفع وی بهره ببریم، اما سؤالی که مطرح میرط لزوم کتبیاز ش

که شرط بودن این قراردادها را شرط صحت آن باید دانست یا اینآن است که کتبی

بودن که اگر کتبیاثبات؟ پذیرش هر یك از این دو دیدگاه تبعاتی دارد از جمله این

گردد و اد نشر جزء عقود تشریفاتی محسوب میشرط صحت باشد، در این صورت قرارد

گذارد، پا به منصه ظهور نمی ها مراعات نگردد قرارداد نشراگر این شرط در مورد آن

مابین طرفین، قرارداد انتشار حتی اگر طرفین به انعقاد آن اقرار کنند، باز هم قرارداد فی

آنکه آثار و واهد بود بیقانون مدنی خ 11مورد نظر قانونگذار نیست و مشمول ماده 

ها قابل اجرا باشد، اما اگر بپذیریم که شرط صحت دادهای نشر در مورد آناراحکام قر

گونه بودن قراردادهای نشر شرط اضافی و ماالیطاق است که به نظر ما ایندانستن کتبی

یس نوهم هست باید قائل به این باشیم که این شرط را )البته در صورت اندراج در پیش

قانون جامع( همچون مقنن فرانسوی شرط اثبات این قراردادها بدانیم، بدین معنی که 
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در زمان وقوع اختالف میان مؤلف و ناشر در خصوص انعقاد قرارداد، ادعای کسی 

دهد. البته در قانون فرانسه به دلیل افزایش شود که قرارداد کتبی ارائه میپذیرفته می

تواند به قرارداد شفاهی نیز )البته در شده که مؤلف میحمایت از مؤلف چنین مقرر 

 صورتی که بتواند آن را اثبات کند( استناد نماید. 

اند که یك طرف بر حسب اذن صریح یا بودن: عقود اذنی عقودیـ اذنی یا ناقله5

ضمنی طرف دیگر مجاز به انجام کاری باشد که در صورت نبود اذن مجاز به انجام آن 

 عقد وکالت(، در حالی که عقود ناقله عقودی هستند که موضوع قرارداد به نبود )مثالً

شود و طرف دوم نسبت به موضوع موجب آن از یك طرف به طرف دیگر منتقل می

شده دارای همان حقوق و تکالیف طرف اول خواهد شد. قراردادهای خدمات نشر منتقل

 قراردادهای نشر به معنی خاص چگونهباید جزء عقود اذنی بدانیم، ولی وضعیت شك را بی

که از این قراردادها ارائه کردیم، گفتیم که به موجب آن حق  است؟ اگرچه در تعریفی

دارد گرد، اما وجود برخی خصایص این قراردادها ما را بر آن میتکثیر به ناشر واگذار می

وضیح بیشتر الزم بودنشان کمی با احتیاط سخن بگوییم. برای تکه نسبت به ویژگی ناقله

گونه عقود بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد است اجماال اثر عقود ناقله را مرور نماییم. در این

الیه به عنوان شود در واقع منتقلگیرنده منتقل میدهنده به انتقالموضوع آن از انتقال

ارداد خواهد دهنده دارای تمام حقوق و تکالیف وی نسبت به موضوع قرمقام انتقالقائم

وری شد. یکی از حقوقی که هر مالکی نسبت به مال خود دارد، حق انتقال آن است به ط

تواند مالی که به او منتقل شده را به دیگری م مقامی میالیه نیز به تبع قائکه منتقل

شود، بدین معنی که ناشر اگرچه منتقل کند. در قراردادهای انتشار این امر محقق نمی

تواند موضوع قرارداد را به شود، ولی در صورتی میه حق تکثیر محسوب میالیمنتقل

شود که در شخص دیگری منتقل کند که مؤلف به این امر رضایت داده باشد. گفته می

قراردادهای نشر شخصیت ناشر برای مؤلف دارای اهمیت زیادی است و به تعبیری علت 

کند که فقط خود به طور ضمنی شرط میعمده عقد است. با انعقاد این قرارداد مؤلف 

قانون مدنی هرچند به طور  251ناشر به تکثیر اثر او بپردازد. در واقع شرطی موافق ماده 
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شود. همچنین اگر این قراردادها را ناقله گونه قراردادها مندرج فرض میضمنی در این

ه را به اعمال حقی که الیبدانیم دیگر نباید برای مؤلف این حق را قائل باشیم که منتقل

به او منتقل کرده وا دارد و در صورت استنکاف وی بتواند قرارداد را فسخ کند، در حالی 

های حقوقی از جمله در رویه موجود کشورمان مؤلف دانیم در تمامی سیستمکه می

اند؟ برخوردار از چنین حقی است. سؤال این است آیا با این اوصاف قراردادهای نشر ناقله

برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم آیا در نظام حقوقی کشورمان قراردادهای دیگری 

الیه نسبت به اعمال حق خود با تضییقاتی روبرو بودن منتقلهستند که علیرغم ناقله

قانون مدنی در خصوص بیع  451پاسخ مثبت است. به عنوان مثال ماده  مسلماًاست؟ 

که مبیع به محض وقوع شد. در این نوع بیع علیرغم اینتواند تا حدی راهگشا باشرط می

که ملحق به  تواند به دلیل وجود شرطی( وی نمی453شود )ماده عقد ملك مشتری می

ت ناقله انجام دهد. به عبارت دیگر بیع شرط عقدی ناقله و بیع است در آن تصرفا

 تواندست مشتری نمیتملیکی است که تا قبل از انقضای مدتی که برای بایع شرط خیار ا

مانند سایر مالکان در مال خویش به اعمال حق بپردازد. در قرارداد انتشار هم شرط 

های اثری که حاوی خصایص شخصیتی مؤلف است ضمنی مباشرت ناشر در تهیه نسخه

مفروض است، لذا انتشار آن توسط ناشر دیگری که طرف قرارداد با مؤلف نیست چه بسا 

های نهفته شخصیت او در اثرش و یا شهرت و حیثیت او که همگی ممکن است به نمود

بودن شوند، لطمه وارد آورد. خاصاز مصادیق حقوق شخصیتی مؤلف محسوب می

نمای آرا و عقاید مؤلفش موضوع قراردادهای انتشار یعنی حق تکثیر اثری که آیینه تمام

تی مؤلف در این نوع دارد که معتقد شویم رعایت حقوق شخصیاست ما را بر آن می

قرارداد نتایجی را در پی داشته باشد که سایر قراردادهای ناقله با موضوعات عام فاقد آن 

پذیرد که منتشرکننده بخشی از وجود مؤلفی شود که عمری را باشند. ناشری که می

صرف خلق آن نموده باید به گزینش صورت گرفته توسط مؤلف که از بین ناشران 

برگزیده احترام گذارد تا مبادا به شخصیت او خواسته یا ناخواسته لطمه مختلف او را 
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گیری از این مباحث باید بر آن بود که قراردادهای انتشار وارد سازد. به عنوان نتیجه

 اند، ولی با شرط ضمنی مباشرت ناشر در اعمال حق تکثیر اثر.ناقله

ه یك طرف در مقابل طرف ک مواردی هستند بودن: عقود عهدیـ عهدی یا تملیکی3

گیرد و پذیرند که مورد قبول متعهدله قرار میدیگر یا طرفین در برابر هم تعهدی را می

تواند به موجب اختیارات قانونی به اجبار، در صورت تخلف از ایفای تعهدات، متعهدله می

قبول فسخ و... بپردازد، در حالی که عقود تملیکی عقودی هستند که به مجرد ایجاب و 

در صورتی که موضوع آن عین معین یا کلی در معین باشد، مالکیت از یك طرف به 

شود به طوری که شخصی که مالکیت از ید او منتزع شده دیگر طرف دیگر منتقل می

که ببینیم قراردادهای نشر نسبت به موضوع مورد انتقال حقی نداشته باشد. برای این

کنیم. به موجب این قرارداد مؤلف حق ها را مرور میدسته هستند بار دیگر آن جزء کدام

هایی از کند. در این راستا و برای تکثیر و تهیه نسخهتکثیر خود را به ناشر منتقل می

دهد. ناشر با کمك آن، مؤلف نسخه اصلی اثر را در اختیار )و نه در تملك( ناشر قرار می

و توان مالی خود به تکثیر اثر  آن و بر اساس حقی که به او واگذارشده با سرمایه

شوند در تملك ناشر هستند و مؤلف از حیث مالکیت هایی که تولید میپردازد. نسخهمی

ها به عنوان مالك، کسب درآمد کند و در تواند با فروش آنها ندارد. ناشر میحقی در آن

ز پول التألیف نسبی مقرر شده باشد، بر حسب میزان توافق درصدی اصورتی که حق

التألیف به مؤلف بپردازد و چند نسخه از آن را به عنوان حاصل از فروش را به عنوان حق

شود با قرارداد نشر تملیکی صورت هدیه به مؤلف اعطا نماید. بنابراین مالحظه می

بایست از گردد و نسخه اصلی اثر بعد از تکثیر میگیرد و صرفاً حق نشر منتقل مینمی

شدن بهتر موضوع کافی است به طور ف برگردانده شود. برای روشنسوی ناشر به مؤل

 13اجمالی به مقایسه قرارداد نشر و قرارداد سفارش خلق اثر بپردازیم. به موجب ماده 

چنانچه اثری در نتیجه قرارداد سفارش خلق شود کلیه حقوق مادی آن از  1341قانون 

بایست اثر گیرنده )مؤلف( میارشدهنده تعلق دارد و سفتاریخ پدیدآمدن به سفارش

دهنده که مالك نسخه اصلی اثر شده را در ازای مبلغی که دریافت کرده به سفارشخلق
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شود، بدهد. در حالی که در قرارداد انتشار نسخه اصلی اثر در ید خلق شده، محسوب می

صرفاً حق ز انجام کار آن را به مؤلف مسترد دارد و ا بایست بعدناشر امانت است و می

بنابراین قرارداد نشر جزء عقود عهدی شود. تکثیر اثر به موجب قرارداد به ناشر واگذار می

بودن اثر هم واجد ویژگی عهدی است نه تملیکی، در حالی که قرارداد سفارش خلق

 است هم تملیکی است.

 شرایط صحت قراردادهای نشر طبق قانون مدني -2

گیرند و بدین در کدام دسته از عقود قرار می حال که دانستیم قراردادهای نشر

ترتیب علمی کلی نسبت به این قراردادها به دست آوردیم، الزم است وارد جزئیات 

ق.م ببینیم این قراردادها در چه صورتی از نظر قانون  131مطلب شده و بر اساس ماده

ق.م را  131ه مدنی صحیح هستند و چه هنگام غیر نافذ یا باطل. برای این منظور ماد

ـ قصد طرفین و رضای 1کنیم. برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: مرور می

ـ مشروعیت جهت 4ـ موضوع معین که مورد معامله باشد و 3ـ اهلیت طرفین؛ 2ها؛ آن

 پردازیم:معامله. به ترتیب به بررسی هر یك از این موارد می

شود به قصد عقد محقق می»ق.م  131ه به موجب ماد ها:ـ قصد طرفين و رضای آن1

گونه که در شرح این آن« بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.انشا به شرط مقرون

موضوع باید ایجاد اثر دهد که انشا در مقابل اخبار است و نشان می»ماده آمده است، 

به تعبیر ش.(  1315)کاتوزیان،  3«حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی.

را داشته  دیگر اگر قرار است عقدی منعقد شود باید طرفین قصد تحقق و انعقاد آن

شود باید به هنگام انعقاد باشند. بنابراین مؤلف که یك طرف قرارداد نشر محسوب می

قرارداد با میل و رضای کامل قصد داشته باشد که حق تکثیر و نشر اثرش را به ناشر 

چنین امری راغب باشد و رضایت دهد که در شر نیز باید با میل درونی به واگذار کند و نا

از اثر را ایجاد و بین عموم توزیع نماید. در  هاییقبال کسب حق تکثیر مکلف باشد نسخه

صورت فقدان هر یك از عناصر اراده )قصد ـ رضا( احکام عدم نفوذ یا بطالن بر قرارداد 

 شود.تحمیل می
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 در بحث قراردادهای نشر بسیار مطرح است اینست که آیا شخصیت یکی از مسائلی که

طرف )ناشر( در آن علت عمده است یعنی آیا قصد و رضای مؤلف جهت انعقاد عقد صرفاً 

مشروط به این امر است که ناشر خاصی دارنده حق تکثیر اثرش شود؟ به طوری که اگر 

است در صحت قرارداد خللی ایجاد  بعداً معلوم شود که مؤلف در هویت ناشر اشتباه کرده

 شود یا خیر؟می

اگر اشتباه در شخصیت ناشر صورت گرفته باشد، یعنی مؤلف قصد داشته که اثرش 

کرده که طرف قرارداد او همان شخص مورد نظرش را ناشر خاصی تکثیر کند و تصور می

نفوذ قرارداد  شود. در این صورت این اشتباه منجر به عدماست و بعد خالف آن محرز می

گردد. اگرچه طبق قواعد عمومی ضمانت اجرای اشتباه در شخصیت طرف معامله در می

صورتی که علت عمده باشد بطالن است نه عدم نفوذ، ولی از آنجا که در قرارداد نشر 

شود و تالش برای حمایت اوست، اگر ضمانت اجرای چنین مؤلف طرف ضعیف فرض می

تواند به آن استناد کند، مثالً ناشری که طرف قرارداد سی میاشتباهی بطالن باشد هر ک

تواند با استناد به این بطالن، خود را از زیر بار تعهداتش آزاد کند حال مؤلف است می

که نتیجه حاصل از انعقاد این آنکه اگر ضمانت اجرا را عدم نفوذ بدانیم ـ به ویژه این

که این مؤلف وارد نیاورده باشد و این قرارداد ممکن است خللی به شخصیت و شهرت

ها علت عمده است و اشتباه منجر به بطالن قرارداد با عقودی که شخصیت طرف در آن

تواند در خصوص آینده گردد )مثل صلح( بسیار متفاوت است ـ تنها مؤلف میها میآن

ز به ق.م نی 211که ماده قرارداد تعیین تکلیف نماید نه هر کس دیگری، کما این

صراحت ضمانت اجرای اشتباه در شخصیت طرف معامله را بطالن اعالم نکرده تا بتوان 

 حسب مورد حکم داد. بر

افتد که در شخصیت ناشر اشتباهی صورت نگرفته، ولی ناشر بدون گاه اتفاق می

که دارنده حق تکثیر است به دالیل مختلف به انتقال اجازه از مؤلف با استناد به این

ورزد باید دید وضعیت چنین قراردادهایی قرارداد با ناشر دیگری مبادرت میموضوع 
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تواند به مخالفت با آن بپردازد که مؤلف میچگونه است آیا ناشر چنین حقی دارد یا این

 و در صورت تمایل به قرارداد خویش با ناشر خاتمه دهد؟

 کند و یادآوریخودنمایی میبودن قرارداد نشر به هنگام پاسخ به این پرسش ابتدا ناقله

کننده کند که ناشر منتقل الیه حق تکثیر است، لذا همان حقوق و تکالیف منتقلمی

توانسته حق خود را منتقل کند ناشر هم باید بتواند. )مؤلف( را دارد. پس اگر مؤلف می

اگرچه این مطالب به ظاهر صحیح هستند، اما نباید فراموش کنیم که قراردادهای 

شوند که در برخی برداری از حقوق مادی مؤلف قراردادهای خاصی محسوب میهبهر

شود که اثر کنند، لذا از آنجا که تکثیر اثر منجر میموارد از مقررات عمومی تبعیت نمی

های شخصیتی مؤلف که در در معرض دید و قضاوت عموم قرار بگیرد، توجه به ویژگی

ر آن باشیم مؤلف راضی نیست هر شخصی اثرش را شود که باثر او مندرج است باعث می

تکثیر کند. همچنین تأکید بر این موضوع که قرارداد نشر اگرچه ناقله است، ولی تعهدی 

آید و ممکن است یا به طور صریح شرط شده باشد که خود ناشر اثر را هم به حساب می

کاری شده باشد  تکثیر کند یا به موجب یك شرط ضمنی و بنایی ناشر متعهد به چنین

گونه است(، لذا با انتقال موضوع قرارداد، ناشر برخالف توافق صورت )در غالب موارد این

بایست برای این انتقال رضایت ق.م می 251گرفته عمل کرده، حال آنکه طبق ماده 

 کرد، لذا در حالتی که چنین رضایتی اخذ نشده باشد باید سرنوشت عقدمؤلف را اخذ می

گیری اراده و خواست مؤلف قرار دهیم تا او نسبت به ادامه یا تعطیلی آن تصمیمرا تابع 

کند. در واقع باید بر آن بود که مباشرت ناشر در تکثیر اثر، شرط تعهد است و تخلف از 

باشد، البته در صورتی که ناشر ثابت کند که مؤلف ـ آن موجد حق فسخ برای مؤلف می

کار که فقط قصد انتشار اثرشان را دارند ـ از ای و تازهحرفهبه ویژه مؤلفان آماتور، غیر 

تواند مانع از حق خود سوء استفاده کرده )بر اساس دکترین سوء استفاده از حق( می

ای که در آخر الزم به ذکر است اینست که گاه فسخ قرارداد توسط او گردد. نکته

ا در صورتی که ناشر متوجه شخصیت مؤلف نیز برای ناشر علت عمده قرارداد است، لذ
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شود در شخصیت مؤلف دچار اشتباه شده بالشك قرارداد از جانب او غیر نافذ خواهد شد 

 دهد.و در صورت تنفیذ وی به حیات خویش ادامه می

که طرفین قرارداد اهل محسوب شوند باید طبق ماده برای این ـ اهليت طرفين:2

الذکر جهت انعقاد این بر این اساس اشخاص ذیلق.م بالغ، عاقل و رشید باشند، لذا  211

قرارداد اهل نیستند: صغار اعم از ممیز و غیر ممیز، مجانین اعم از دائمی، ادواری و 

با استناد به قواعد عمومی قراردادها در صورتی که هر یك از اشخاص  مسلماً سفها.

 د در فرضی که توسطمذکور طرف عقد انتشار قرار گرفته باشند ضمانت اجرای آن قراردا

صغیر غیر ممیز و مجنون دائمی منعقد شده باشد به دلیل فقدان قصد و عدم اهلیت 

باطل است. اگر توسط صغیر ممیز یا سفیه منعقد شود به دلیل آثار مالی که این قرارداد 

دارد، غیر نافذ است. در صورتی که مجنون ادواری در زمانی که جنون بر او مستولی 

دازد، اگر از جهات دیگر محجور نباشد قرارداد وی صحیح نباشد به انعقاد قرارداد بپر

است. در مواقعی که قرارداد انتشار غیر نافذ اعالم شود با تنفیذ ولی یا قیم شخص 

 محجور قرارداد صحیح خواهد شد و به حیات خویش ادامه خواهد داد.

در مورد شخص ورشکسته هم باید گفت چون او به موجب قانون تجارت از تصرف 

اش تا آنجا که به ضرر طلبکارها باشد محجور است و مدیر تصفیه اموال و حقوق مالی در

اذن مدیر تصفیه به انعقاد قرارداد نشر بپردازد، گردد، لذا اگر بینماینده او تلقی می

 قرارداد او محکوم به عدم نفوذ است. 

ی یك قراردادهای انتشار گاهی دارا ـ موضوع معين که مورد معامله باشد:3

اند( و گاهی دارای دو موضوع )وقتی معوض هستند(، لذا در )آنگاه که مجانی اندموضوع

هر دو مورد موضوع باید شرایط مندرج در قانون مدنی از جمله مالیت و منفعت 

بودن و موجودبودن )در صورتی که عین معین یا کلی در معین داشتن، معلومعقالیی

داشتن حق تکثیر باید گفت که چون این حق مالیت باشد( را دارا باشند. در خصوص

برداری از آن ما به ازائی کسب تواند با بهرهیکی از اقسام حقوق مالی مؤلف است که می

ند که در قبال هست کند، لذا این حق دارای ارزش اقتصادی است و دیگران خواهان این
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که تکثیر با توجه به اینآوردن آن مالی پرداخت یا عملی را انجام دهند. حق به دست

داد است باید به هنگام انعقاد قرارداد برای پدیدآورنده ایجاد شده باشد رموضوع اصلی قرا

ایجاد شود انعقاد و در واقع موجود باشد. اگر هنوز اثری خلق نشده و قرار است در آینده 

یجاد آن از ا قرارداد نشر جهت انتقال حق تکثیر آن صرفاً یك عقد عهدی است و بعد

گردند. در می التألیف(طرفین ملزم به ادای تعهدات خود )انتقال حق تکثیر ـ پرداخت حق

التألیف هم توان قرارداد نشر دانست. حقواقع قرارداد انتقال حق تکثیر اثر آینده را نمی

تواند هر چیزی باشد که دارای ارزش داد و ستد است از قبیل عین معین یا کلی در می

ول(، لذا در صورتی که عین معین یا کلی در معین باشد باید به هنگام قرارداد ذمه )پ

 موجود باشد.

مورد معامله همچنین باید معلوم باشد یعنی مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد، 

 بایست با ذکر مواردی مثل تعیین نام اثر و پدیدآورنده آن، تعداد تیراژ درلذا حق تکثیر می

 بودنبرداری، تصریح به انحصاری یا غیر انحصاریداد دفعات تکثیر، قلمرو بهرههربار تکثیر، تع

 انتقال، به طور دقیق مشخص و معلوم گردد.

 التألیف چه مقطوع باشد چه نسبی باید معلوم باشد. اگر مقطوع است باید مشخصحق

اگر گردد و گردد چه مقدار پول و بر اساس چه واحد ارزی و به چه نحو پرداخت می

التألیف نسبی باشد عین است باید مشخصات آن کامال در قرارداد ذکر گردد. اگر حق

شده کتاب یا از بهای پشت جلد کتاب چند باید صراحتاً مشخص شود که از قیمت تمام

 رسد. در صورتیدرصد )تعیین درصد مشخص الزامی است( در هر دوره چاپ به مؤلف می

شده باشد و نتوان با کمك قراین و شواهد یا عرف که هر یك از موارد فوق معین ن

بودن موضوع قرارداد، قرارداد موجود ابهام را برطرف کرد در این صورت به دلیل مجهول

 انتشار باطل خواهد شد.

ق.م باید  213در این خصوص هم معیار ماده  ـ مشروعيت جهت معامله:4

 خواهد شد.مراعات گردد و اال قرارداد منعقده محکوم به بطالن 
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 قراردادهای نشر و حقوق معنوی مؤلف -3

گردد همانطور که گفته شد با خلق اثر پدیدآورنده آن از حقوق مختلفی برخوردار می

قانون  4ها با هدف حفظ شخصیت مؤلف که در اثرش نهفته )در ماده که برخی از آن

قوق مصادیق شوند. این حاند که با عنوان حقوق معنوی شناخته می( وضع شده41

ها صراحتاً در قانون ذکر شده مثل حق انتساب اثر به متعددی دارند که برخی از آن

مؤلف و حق حفظ تمامیت اثر )اعم از شکل و محتوا(، ولی بعضی به صراحت در قانون 

توان از حق تصمیم به انتشار و افشای اثر و حق عدول و استرداد اند که میدرج نگشته

بودن و بودن، غیر قابل انتقالهایی چون غیر مالیحقوق دارای ویژگیسخن بگوییم. این 

نبودن هستند. حال باید ببینیم بعد از انتقال حق تکثیر به محدود به زمان و مکان

موجب قرارداد نشر وضعیت این حقوق چگونه است آیا این انتقال تأثیری در اعمال این 

 مؤلف دارد یا خیر؟حقوق غیر قابل انتقال و وابسته به شخصیت 

 پردازیم.قبل از پاسخ به طور خیلی مختصر به معرفی مصادیق این حقوق می

شود حق تصمیم به افشای اثر اولین حقی که با خلق اثر برای پدیدآورنده ایجاد می

است که ما در ابتدای تحقیق بدان پرداختیم و گفتیم که با انعقاد قرارداد انتشار این حق 

تواند بعد از انعقاد قرارداد از تسلیم گردد، لذا مؤلف دیگر نمیوب میاعمال شده محس

اثرش خودداری کند. در صورتی که مؤلف از تعهد خویش مبنی بر تسلیم اثر خودداری 

تواند با اثبات سوء استفاده وی را وادار به تسلیم اثر کند، در غیر این کند ناشر می

شود خشی از شخصیت مؤلف محسوب میتوان بر آن بود که چون اثر بصورت می

تواند به توان وی را به ایفای تعهد اجبار کرد و ناشر در صورت استنکاف وی مینمی

فسخ قرارداد بپردازد. در خصوص حق انتساب اثر نیز باید گفت تنها مؤلف دارای این 

ق تمامیت نام ظاهر گردد. ححق است که نام خود را روی اثر بنهد یا با نام مستعار و بی

بایست توسط اثر هم مفید این معنی است که هر تغییری در شکل یا محتوای اثر می

شود خود مؤلف و یا با اجازه او باشد. البته این حق مطلق نیست و به ناشر اجازه داده می

که حتی بدون اجازه مؤلف به ویرایش شکلی اثر بپردازد با این شرط که به شکل و 
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وارد نکند. حق عدول و استرداد هم دیگر حق معنوی است که این  ماهیت کلی اثر لطمه

که با ناشر قرارداد منعقد نمود و ناشر نیز دهد که حتی بعد از ایناختیار را به مؤلف می

که در به تکثیر اثر پرداخت چنانچه اثر را بازنمای واقعی افکار و عقاید خود نبیند یا این

ایجاد شده باشد وی بتواند با پرداخت خسارت به ناشر  های مؤلف دگرگونیآرا و اندیشه

آوری نماید. از دیگر شرایط اعمال این حق های موجود از اثر خود را از بازار جمعنسخه

اینست که به منظور جلوگیری از سوء استفاده مؤلف در صورتی که خواست نسبت به 

ه سایر اشخاص دارای حق همان اثر مجددا قرارداد نشر منعقد کند ناشر قبلی نسبت ب

 تقدم باشد.

سازد که های حقوق معنوی ما را به این امر رهنمون میدقت در مصادیق و ویژگی

توانند موضوع قرارداد واقع شوند و هر قراردادی در این زمینه وجه نمیاین حقوق به هیچ

ناشر یا هر محکوم به بطالن است. به عنوان مثال اگر مؤلفی با ناشر توافق کند که نام 

که ناشر حق داشته باشد هر شخص دیگری به عنوان مؤلف روی اثر درج گردد یا این

که چنین عملی که در ماهیت و شکل کلی اثر تغییر ایجاد نماید را بدهد به دلیل این

توان گفت که منجر به اثری نماینده واقعی مؤلف به عموم نخواهد بود و حتی می

شك باید ها خواهد شد، لذا بیافتادن آنو سبب به اشتباه گمراهی مردم خواهد گردید

 4بر آن بود که چنین قراردادهایی به دلیل مخالفت با حکم امری قانونگذار در ماده 

 باطل هستند و این حقوق کماکان به مؤلف تعلق دارد. 1341سال قانون 

به  فوقانون اما مسأله دیگری که نیاز به طرح دارد آن است که از آنجا که در ق

توان صراحت از حق عدول و استرداد برای مؤلف سخنی نیامده باید ببینیم در ایران می

چنین حقی را برای مؤلف قائل بود یا خیر؟ بسیاری از اساتید حقوق معتقدند از آنجا که 

توان به بودن قراردادهاست، لذا نمیق.م اصل بر الزم 213در کشور ما به استناد ماده 

جانبه قرارداد ین حق را داد که با استناد به حق عدول و استرداد به فسخ یكمؤلف ا

گردد که مبادرت کند، اما به نظر ما ویژگی خاص موضوع قراردادهای نشر موجب می

تر در مورد این قراردادهای الزم سخن بگوییم و بتوانیم الاقل از مالك با انعطافکمی
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یم و بگوییم در این قراردادها این شرط ضمنی به مواد مربوط به بیع شرط استفاده کن

سود مؤلف مفروض است، لذا باید بتواند به فسخ قرارداد حتی در صورت عدم تصریح 

بایست از قانون اساسی باید بر آن باشیم که مؤلف می 41بپردازد. منتها با توجه به اصل 

خویش به ناشر خسارت  تواند با اعمال حقعهده کلیه خسارات ناشر برآید و گرنه نمی

وارد آورد. در این باره که آیا بسان سایر کشورها ناشر در زمان انعقاد قرارداد نشر بعدی 

که این حق در رسد با توجه به اینهمان اثر دارای حق تقدم است یا خیر به نظر می

 دخورقانون ما به طور خاص تصریح نشده و در موارد دیگر هم مورد مشابهی به چشم نمی

توان در حال حاضر مؤلف را مکلف به انعقاد قرارداد مجدد نشر باید بر آن باشیم که نمی

 با ناشر اولی نمود.

ای که ذکر آن خالی از فایده نیست آنست که در اغلب قراردادها مشاهده نکته

شود که مؤلف با یك عبارت کلی کلیه حقوق ـ اعم از مادی و معنوی ـ را به ناشر می

 4کند. چنین قراردادهایی به دلیل مخالفت با حکم امری قانونگذار در ماده یواگذار م

تا آنجا که به حقوق معنوی مربوط است، باطل هستند. در واقع اگرچه  1341قانون 

ها بگیرد کما تواند هر تصمیمی راجع به آنحقوق معنوی از حقوق مؤلف است و او می

ند هر طور خواست رفتار نماید و کسی تواکه نسبت به سایر حقوق خویش میاین

آورد مانع او گردد، اما در خصوص تواند تا آنجا که به حقوق دیگران لطمه وارد نمینمی

آیند که قانونگذار ها قسمی از حقوق شخصیتی به شمار میحقوق معنوی از آنجا که آن

ه این حقوق به او ها بسیار جدی است و امکان مداخله آزادانه فرد را نسبت بدر مورد آن

ق.م.(، لذا انعقاد قرارداد در خصوص انتقال حقوق معنوی  351و  353دهد )مواد نمی

باشند در همان حد ای میباطل است و قراردادهای انتشاری هم که دارای چنین ماده

 باطل است و فاقد اثر. 

الزام به توان گفت ناشر به دلیل گیری مختصر از این بحث میبه عنوان نتیجهاما 

 رعایت حقوق معنوی مکلف است که: 
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الف ـ چنانچه مؤلف قصد دارد با نام واقعی یا با نام مستعار خویش ظاهر شود از این 

تصمیم مؤلف پیروی کند و نام او را )واقعی یا مستعار( بر روی اثر بگذارد و اگر مؤلف 

را روی اثر قرار دهد. ماده  تواند نام اونام ظاهر شود ناشر نمیتمایل به این داشت که بی

ای که توجه به آن الزم کند. نکتهنیز به خوبی این معنی را افاده می 1341قانون  11

بر آنند که مقنن امکان انتقال حق انتساب  11است آنست که برخی به استناد ذیل ماده 

ده باشد. ای دیگر توافق شرسمیت شناخته آنجا که آمده... مگر به گونهرا برای مؤلف به 

بدون  4پاسخ ما به این استدالل آنست که اوالً مقنن در یك عبارت عام و کلی در ماده 

 توان خودسرانهگونه استثنائی حقوق معنوی را غیر قابل انتقال دانسته، لذا نمیایجاد هیچ

بودن یکی از مصادیق این حق به استناد یك جمله مبهم داد، چراکه حکم به قابل انتقال

بایست و لزوماً باید که استثنائی قلمروی حکم کلی را محدود نماید مییم برای اینمعتقد

توان با تفسیر چنین استثنائی را به حکم وارد توسط قانونگذار صریحاً اعالم گردد و نمی

نام ظاهر تواند بیکه مؤلف میدر نظر اول نسبت به امکان این 1341ساخت. ثانیاً قانون 

ظاهرشدن مؤلف نمودی از اعمال حق انتساب  نامما از آنجا که بیشود ساکت است، ا

بودن( را بر جنبه مثبت آن )با ناماست یعنی مؤلف اعمال جنبه منفی حق انتساب )بی

و  4( و ماده 11دهد، لذا جمع این جمله )ذیل ماده نام مستعار یا واقعی( ترجیح می

سازد که مراد مقنن از درج عبارت می بودن حق انتساب ما را متقاعدتوجه به دو وجهی

تواند حق خود را به دیگری انتقال و این امکان را نه آنست که مؤلف می 11ذیل ماده 

فراهم سازد که شخص دیگری نام خود را روی اثر مخلوق ذهن او بگذارد، بلکه مقصود 

آن باشد منتشر  آنکه نام وی رویتواند قرار بگذارد که اثر بیمقنن این بوده که مؤلف می

  بودن حقوق معنوی مغایر است.گردد. هر تفسیر دیگری به جز این با ویژگی غیر قابل انتقال

تواند این ای است که مینیز به گونه 1341قانون  23ماده  نحوه نگارش متأسفانه

تواند نام شبهه را ایجاد نماید که اگر پدیدآورنده اجازه دهد، شخص مجاز از جانب او می

ود یا نام دیگری را روی اثر بنهد، اما باید گفت این برداشت نیز سطحی است و از یك خ

خواسته چنین طرف با خصیصه این حقوق معارض است و از سوی دیگر اگر مقنن می
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عالماً عامداً »را بعد از عبارت « بدون اجازه او»ای را به پدیدآورنده بدهد باید قید اجازه

آورد حال آنکه این قید بالفاصله بعد از نام می« از پدیدآورندهبه نام شخص دیگری غیر 

تواند بدون نام پدیدآورنده وارد شده و به عقیده ما تأکید بر اینست که مؤلف در ایران می

 ظاهر شود.

هرگونه » 13ب ـ در خصوص حق تمامیت اثر هم باید گفت اگرچه به استناد ماده 

ایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده تحریف یا تغییر در اثرهای مورد حم

تواند و اما باید گفت در صورت وجود اجازه از جانب پدیدآورنده ناشر نمی« ممنوع است

نباید این حق را داشته باشد که تغییرات کلی چه در شکل و چه در محتوای اثر ایجاد 

 همان اثر مخلوق پدیدآورندهکند، زیرا در این صورت اثری که با تغییرات کلی همراه است 

 توان حتی آن را یکی از موارد آثار اشتقاقیشود و اگر شرایط را دارا باشد میمحسوب نمی

مبتنی بر اثر پدیدآورنده لحاظ نمود نه اثر مخلوق ذهن پدیدآورنده. بنابراین باید بر آن 

ر تغییر ایجاد کند گونه در اثتواند آنبود که حتی در صورت اجازه پدیدآورنده ناشر نمی

که از اثر مخلوق ذهن پدیدآورنده فقط نامی باقی مانده باشد در صورت تحقق چنین 

تواند به استناد نقض حقوق معنوی اقامه دعوا کند، زیرا اگرچه ناشر امری پدیدآورنده می

 مأذون بوده، ولی فراتر از میزان اذن یا متعارف گام برداشته است. 

ردد چنانچه ناشر حقوق معنوی مؤلف را در اثرش مراعات نکرد گدر پایان متذکر می

تواند عالوه به اقامه دعوای نقض، در صورتی که اجبار به رعایت حقوق مؤلف می

 اش موثر واقع نشود، به فسخ قرارداد بپردازد.معنوی

 

 ضمانت اجرای عدم ایفای تعهداتو  ناشر در قبال هم تعهدات مؤلف و -4

شوند که به موجب دهای نشر از جمله عقود تعاهدی محسوب میگفتیم که قراردا

گیرند که از زمان آغاز قرارداد آن طرفین قرارداد نسبت به هم تعهداتی را بر عهده می

شك در قالب شرط فعل است، لذا باشند. تعهدات طرفین بیها میمکلف به ایفای آن

نب متعهد به ضمانت اجراهای مقرر متعهدله باید بتواند در صورت عدم ایفای تعهد از جا
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به بعد ق.م از جمله اجبار متعهد یا فسخ قرارداد  233در قانون مدنی موضوع مواد 

ها تمسك جوید. در این بخش ابتدا از تعهدات مؤلف و ضمانت اجرای عدم ایفای آن

 گوییم و سپس از تعهدات ناشر.سخن می

 تعهدات مؤلف -1-4

قرارداد تا وقتی که اثر تسلیم ناشر نشود تعهدات ناشر آغاز از آنجا که بعد از انعقاد 

شود، لذا باید بر آن بود که اولین متعهد این قرارداد مؤلف است. تعهداتی که مؤلف نمی

 باشد:در قبال ناشر بر عهده دارد به قرار ذیل می

را در جهت تکثیر در اختیار ناشر قرار دهد، زی ـ اولین تعهد مؤلف اینست که اثر را1

یابد. سؤال صورتی که چنین امری محقق نشود ناشر امکان ایفای تعهدات خویش را نمی

اینست که آیا در صورتی که مؤلف از تسلیم اثر خویش امتناع کرد امکان اجبار او به 

تواند با استناد به حق تصمیم به افشا از تسلیم که وی میتسلیم اثر موجود است و یا این

برداری از ؟ در پاسخ باید گفت همانطور که قبالً آمد قراردادهای بهرهآن خودداری کند

دادن ترین دالیل جهت نشانحقوق مادی مؤلف از جمله قراردادهای انتشار یکی از مهم

این موضوع هستند که مؤلف تصمیم به انتشار اثر خویش را گرفته و همچنین گفتیم که 

تواند به استناد شود، لذا ناشر میزایل می با یك بار اعمال آن، این حق برای همیشه

قرارداد مؤلف را مکلف به تسلیم اثر نماید. در قراردادها عرف رایج آنست که مدت زمانی 

تواند مؤلف را شود، لذا تا قبل از انقضای این مدت ناشر نمیبرای تسلیم اثر مشخص می

تی که ناشر نتوانست او را مجبور به ایفای تعهد کند و با گذشت مدت زمان مقرر درصور

تواند به فسخ قرارداد بپردازد و در صورتی که عدم تسلیم به به تسلیم اثر اجبار کند می

 استناد قوه قاهره نباشد از مؤلف تقاضای جبران خسارت عدم انجام تعهد را هم بنماید.

آن  ای تسلیم کند که امکان انتفاعـ دومین تعهد مؤلف آنست که اثر را به گونه2

برای ناشر موجود باشد، لذا اگر در مدت زمان مقرر، مؤلف اثر را تسلیم ناشر نمود، ولی 

ناشر اثر را قابل نشر ندانست و از مؤلف خواست تا اصالحاتی را در آن بدون لطمه به 

بایست در مدت زمان مقررشده اثر را اصالح حقوق معنوی مؤلف انجام دهد، مؤلف می
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را جهت نشر تسلیم ناشر کند. تا زمانی که این امر اتفاق نیفتاده  شدهکند و اثر اصالح

گردد و در صورتی که در مهلت مقرر اثر مؤلف همچنان متعهد به تسلیم اثر محسوب می

تواند بعد از اجبار که طبق نظر دکتر کاتوزیان شده را تسلیم نکرد، باز هم ناشر میاصالح

گونه تعهدات مربوط به شخصیت ملتزم است اجبار ینکه اگونه موارد به دلیل ایندر این

مستقیم به وفای شرط ممکن نیست و تنها راه آن استفاده از جریمه اجبار است )شرح 

 ( به فسخ قرارداد بپردازد و خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند.233ماده 

زمند اصالح کننده اثر را نیاشود ناشر بدون دلیل قانعدر برخی موارد مالحظه می

که تعهدات خودش آغاز کند برای اینداند و در واقع هر بار که مؤلف اثر را تسلیم میمی

کند. اگر تکثیر خواند و به مؤلف عودت مینشده مینشود به دالیل مختلف اثر را تکمیل

و انتشار اثر در یك موعد زمانی مشخص مطلوب پدیدآورنده باشد، مثالً بخواهد اثر را در 

المللی کتاب عرضه کند و ایرادات ناشر مانعی برای این منظور فراهم آورد، ایشگاه بیننم

که نتوانست او را به قبول اثر تواند با اثبات سوء استفاده از حق ناشر بعد از اینمؤلف می

 وادارد، به فسخ قرارداد بپردازد و قرارداد دیگری را با ناشر جدید منعقد کند. 

لف آنست که تضمین دهد اثر مخلوق ذهن خودش است و کپی ـ تعهد دیگر مؤ3

آثار دیگران نیست و به عبارت دیگر اثرش اصیل است و اگر اثر خود را بر مبنای آثار از 

قبل موجود خلق کرده در صورتی که اثر مبنا مورد حمایت قانون باشد از دارنده حق آن 

نتشار اثر شخصی مدعی شد که اثر اگر بعد از ا ،خویش اجازه گرفتهاثر برای خلق اثر 

در این صورت ضمن آنکه مقررات معامله  مال اوست و توسط مؤلف به سرقت رفته

تواند علیه مؤلف ادعایی به فضولی به نظر ما بر دعوا حاکم خواهد بود، مؤلف واقعی می

ر عنوان ناقض حق مادی و معنوی اقامه دعوا کند یا اگر بدون اجازه دیگری اثر وی را د

اثر خویش درج کرده باشد، خود مؤلف مسؤول و پاسخگوست نه ناشر و در صورتی که 

مؤلف نتواند اجازه مدعی را در مورد اخیر اخذ کند ضمن آنکه به اتهام نقض حق قابل 

 تواند به استناد تخلف از تعهد قرارداد را فسخ کند.پیگیری خواهد بود، ناشر نیز می
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حث الزم به ذکر است آنست که مؤلف بعد از انتقال حق ای که در پایان این مبنکته

خود به ناشر، دیگر حقی نسبت به تکثیر و توزیع همان اثر در محدوده شروط قراردادی 

تواند با ناشر دیگری در این باره قرارداد منعقد کند اگر چنین با ناشر ندارد، لذا دیگر نمی

فضولی است و نتایج آن را در پی دارد. ای صورت گیرد مشمول قواعد عام معامله معامله

تواند اثر مشابهی خلق و حق تکثیر آن را به ناشر دیگری واگذار همچنین مؤلف نمی

به منافع اولین ناشر اولی کند، زیرا در این صورت به دلیل ایجاد رقابت نامشروع اقدام او 

ساز اثر اول،  سادهمثل  سازد. بنابراین در صورتی که چنین اثری خلق شدلطمه وارد می

انصاف آنست که ناشر اول در خصوص تکثیر اثر دارای حق تقدم باشد ـ اگرچه در حال 

تواند حاضر مقنن در این خصوص ساکت است ـ و اگر این حق وی مراعات نشد ناشر می

ق.م. به احقاق  132ق.ا. و وحدت مالك ماده  41با استناد به قاعده فقهی الضرر، اصل 

 ردازد.حق خویش بپ

 تعهدات ناشر -2-4

شود. اولین تعهد او که که اثر تسلیم ناشر گردید تعهدات ناشر آغاز میبعد از این

هایی از اثر را موضوع اصلی قرارداد انتشار است تکثیر اثر است، لذا مکلف است نسخه

ایجاد نماید. در صورتی که ناشر در موعد زمانی مشخص به تکثیر اثر نپردازد چنانچه 

انجام تعهد در زمان مشخص قید تعهد برای مؤلف باشد بدین معنی که انتشار اثر را در 

خواهد باید بر آن باشیم که مؤلف باید بتواند به فسخ قرارداد بپردازد و غیر آن موعد نمی

خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نماید، اما در صورتی که تکثیر اثر در موعد مقرر قید 

تواند ابتدا ناشر را اجبار به تکثیر کند و در صورت استنکاف وی به ف میتعهد نیست مؤل

که موضوع اصلی فسخ قرارداد بپردازد. تعهد ناشر در خصوص تکثیر اثر با توجه به این

قرارداد است تعهد به نتیجه است یعنی او در هر حال مکلف است اثر را تکثیر کند مگر 

ز اختیارش نتواند چنین کند. در واقع تنها اثبات که به موجب حوادث قهری خارج ااین

که اثر تکثیر شد تواند موجب معافیت وی از مسؤولیت گردد. بعد از اینقوه قهریه می

رسد و آن توزیع و در معرض استفاده عموم قراردادن تعهد دیگر ناشر به منصه ظهور می
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خورد ر انبار ناشر خاك میهای اثر که دپذیرد که با تهیه نسخهاثر است. هیچ کس نمی

شده را برای در دسترس تعهد ناشر تمام و کمال انجام شده، او مکلف است نسخ تهیه

ترین تعهداتش عموم قرارگرفتن توزیع نماید. اگر ناشر به توزیع اقدام ننماید یکی از مهم

این کار را توان او را اجبار به توزیع کرد یا با خرخ خود ناشر را ایفا ننموده و لذا می

ها امکان نداشت به فسخ قرارداد توسط شخص دیگری انجام داد و در صورتی که این راه

 پرداخت و مطالبه خسارت نمود.

عالوه بر این چون قراردادهای انتشار را ناقله دانستیم و حداکثر مدت انتقال را هم 

ن مدت ناشر سال دانستیم، لذا در طول ای 51یا  31در صورت عدم ذکر در قرارداد 

رداری از اثر بپردازد و آن را تکثیر و بست تا زمانی که دارای حق است به بهرهمکلف ا

توزیع نماید و تنها به یك بار تکثیر آن اکتفا نکند. ناشر باید همواره اثر را در بازار زنده 

ری از برداالیه در بهرهنگه دارد. ممکن است گفته شود اگر قرارداد نشر ناقله است منتقل

برداری نمود، درست مثل توان او را مجبور به بهرهموضوع مورد انتقال آزاد است و نمی

برداری از مالش اجبار کند. در پاسخ باید مجددا تواند او را به بهرهمالکی که کسی نمی

یادآوری کنیم که اگرچه قرارداد انتشار ناقله است، ولی موضوع قرارداد یعنی اثری که 

بایست تکثیر و توزیع گردد محل تجمع دو نوع حق است حق مالکیت می توسط ناشر

فکری و حق مالکیت مادی به این معنی که چون حقوق معنوی مؤلف همچنان بر روی 

اثر مستدام است و با انعقاد قرارداد زایل نشده و حتی امکان انتقال آن به ناشر نیز وجود 

به شخصیت مؤلف که حقوق معنوی  شود که بر آن باشیم احترامندارد موجب می

سازد به منظور شناساندن مؤلف رسالت حفاظت از آن را بر عهده دارد، ناشر را مکلف می

های او توسط عموم، ناشر به دیگران و در معرض دید و قضاوت قراردادن افکار و اندیشه

ند به ای که حق تکثیر در اختیار اوست منتشر کمکلف باشد که اثر را در طول دوره

برداری از اثر باعث جدایی مفهوم انتقال حقوق مالی اثر به عبارت بهتر وجود تعهد بهره

این تعهد را  اگر ناشر ش.( 1315)محمدی،  .گرددمیناشر از انتقال مالکیت در بیع یا اجاره 

ایفا ننماید حق اجبار و نهایتاً فسخ برای مؤلف موجود است. تعهد دیگر ناشر پرداخت 



 1931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                     حقوق پزشكي / فصلنامه 888 

گي
دبی

آزا
یه 

سم
 

شود یا نسبی. در صورتی ألیف است که یا به صورت مقطوع در قرارداد تعیین میالتحق

که مقطوع باشد بعد از تسلیم اثر توسط مؤلف ناشر مکلف است حق وی را پرداخت 

که در قرارداد مدتی برای ایفای این تعهد مقرر شده باشد، اما در صورتی نماید مگر این

شده کتاب که معموالً توسط ناشر در یمت تمامالتألیف نسبی است درصدی از قکه حق

 شود. در صورت عدم پرداختگردد پرداخت میاواخر مراحل مقدماتی انتشار اثر تعیین می

تواند ناشر را ملزم به پرداخت نموده و خسارت تأخیر تأدیه را نیز التألیف مؤلف میحق

ألیف، حق فسخ قرارداد التشدن اجرای شرط پرداخت حقمطالبه نماید. در فرض ممتنع

 ش.( 1315 )محمدی، 4آید.میبرای مؤلف به وجود 

 

 پایان قراداد انتشار -5

قرارداد انتشار هم بسان سایر قراردادها با انقضای مدت، اقاله طرفین یا فسخ ـ چه به 

موجب خیارات طبق قواعد عمومی مثل شرط یا غبن و...، چه به موجب سایر موارد که 

پذیرد، اما مواردی هم وجود دارد که خاص ها اشاره شد ـ پایان میبه آندر این تحقیق 

توان به انجام یابد، از جمله آن موارد میها عقد خاتمه میاین قرارداد است و با تحقق آن

دفعات نشری که ناشر به موجب قرارداد مجاز به آن بوده، انتقال موضوع قرارداد از سوی 

یافته ؤلف به ناشر دیگر که در این صورت قرارداد اولیه نشر پایانناشر با اجازه یا تنفیذ م

گردد، ورود اثر به حوزه عمومی که در این حالت به جهت انقضای مدت حمایت تلقی می

باشد و انحصار ایجادشده از بین از حقوق مادی اثر، استفاده از آن برای همگان آزاد می

 رود، اشاره داشت.می

فوت یا ورشکستگی یا سایر موارد انحالل در مورد اشخاص  اما وضعیت در صورت

که شخصیت ناشر برای مؤلف حقوقی ناشر چگونه است؟ شاید در نظر اول با توجه به این

بایست پاسخ حائز اهمیت زیادی است و به تعبیر حقوقی علت عمده عقد است می

این استدالل که مؤلف کند با درست را پاسخی بدانیم که عقد را پایان یافته تلقی می

بودن این خواسته شخص دیگری اثر را منتشر کند، اما اگر از یك طرف به الزمنمی
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قرارداد و عدم تأثیر فوت و ورشکستگی در بقا و تداوم آن توجه کنیم و از سوی دیگر 

هم خواهان این باشیم که سرنوشت این قرارداد را در صورت مواجهه با این قبیل مسائل 

مؤلف بسپاریم باید بگوییم که بهترین پاسخ به این پرسش آنست که به هنگام به دست 

تحقق چنین وقایعی با اعطای حق فسخ به مؤلف سرنوشت قرارداد را در دستان وی قرار 

دهیم، زیرا اگرچه گفتیم که مباشرت ناشر در انجام تعهد شرط قرارداد است، ولی می

ه قائل شده که اجازه دهد شخص دیگری موضوع ق.م. این حق را برای متعهدل 251ماده 

 مقامان ناشر متوفی یا ورشکستهتعهد متعهد را ایفا نماید، لذا اگر مؤلف راضی باشد که قائم

شده به جای او ایفای تعهد نمایند نباید مانعی بر مسیر اجرای قرارداد وجود یا منحل

واند با فسخ قرارداد به آن خاتمه داشته باشد و اگر هم مؤلف تمایلی به این کار نداشت بت

 آنکه مانعی وجود داشته باشد.داده بی

مقامان داد ندارد و قائمرنهایتاً باید متذکر شد فوت مؤلف تأثیری در ادامه حیات قرا

بایست به خواست مؤلف همچنان احترام بگذارند و تا زمانی که قرارداد متوفی و ناشر می

 به آن پایبند باشند. به علت دیگری پایان نپذیرفته 
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 گيرینتيجه

هنری وقت زیادی را ی ـ مقنن با در نظرگرفتن این واقعیت که پدیدآورندگان آثار ادب

صرف خلق اثر می کنند، عالوه بر شناسایی حقوق معنوی که به منظور حفظ و حراست 

ایشان باشند تعدادی حقوق مالی نیز برها که در اثرشان نمود یافته، میاز شخصیت آن

ها به دیگران ما به ازای ها یا واگذاری حق اعمال آنبه رسمیت شناخته تا با اعمال آن

تر افزایش کیفیتبرای خلق آثار دیگر و باشان مالی کسب کرده و از این طریق انگیزه

تواند مورد میشك آنچه به هنگام بحث از واگذاری حقوق مالی بیش از هر چیز یابد. بی

شود، بحث قراردادهای انتقال است. در خصوص این موضوع مهم آنچنان توجه واقع می

مطلبی نیاورده و  1341مصوب  که آمد، قانونگذار در قانون حمایت حقوق مولفان و...

ه شده است. سکوت قانونگذار دست طرفین را ربااین امر موجب ایجاد آشفتگی در این

ذاشته است که این امر در بیشتر مواقع بودن قرارداد باز گبرای تعیین شفاهی یا کتبی

منجر به انعقاد قراردادهای شفاهی شده که به هنگام بروز اختالف بین طرفین چندان 

 مشکالت متعدد نیست و اثبات ادعاها بر اساس آن بسیار دشوار خواهد بود. کارساز

ه در ک آیدات مربوط به قراردادهای نشر حاصل میبینی مقرردیگری نیز از عدم پیش

گشا نیست و چه بسا به دلیل اکثر مواقع تمسك به قواعد عمومی قراردادها چندان راه

ماهیت و ویژگی خاص حقوق مالکیت فکری منتهی به استنتاجی نامتناسب با آن 

بروز اختالفات و مشکالت سته است که به منظور جلوگیری از و شایر گردد. از اینمی

طور ویژه مقررات مربوط به نحوه واگذاری حقوق ه ار باحتمالی و قابل پیشگیری قانونگذ

 بینیهنری از جمله حق نشر را در دل قوانین مربوطه پیش ـ مالی پدیدآورندگان آثار ادبی

  لف را مرتفع نماید.ؤبرانگیز حوزه حق منماید و با این کار یکی از مسائل اختالف
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Publication contract in legal system of IRAN 
Somayeh.Azad Bigi 

Abstract 

Authors have some economic rights that are assignable. In many 

cases assignment of these rights is done by contract, but Iranian 

legislator don’t insert any article about this subject in 1969 ACT. This 

gap causes some practical problems, Although general principals in 

contract law have complementary role in this respect but as 

intellectual property right have specific nature, it is necessary for 

legislator to foreseen some ad hoc provision in shape of article in 

relevant ACT. 
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