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  راهنماي قرارداد انتشار كتاب
  

  برگرفته از كتاب كليات حقوق نشر
  اثر دكتر سيد عباس حسيني نيك

  
  مقدمه

  
كند، يكـي حـق معنـوي و ديگـري حـق       صاحب اثر با پديدآوردن آن، دو نوع حق را براي خود ايجاد مي

  .مادي
از شخصيت پديدآورنده و نشـانگر جداناشـدني آن اسـت، قابـل واگـذاري و       نشأت گرفتهحق معنوي كه 

  )1348قانون حمايت مصوب  4ماده . (انتقال و همچنين محدود به مكان و زمان نيست
اما حق مادي هم از جهت ماهيت و هم هدف، كامالً با حق معنوي تفاوت دارد و عالوه بر اينكه صاحب 

ر ساخته و از منافع مادي و مالي آن بهره گيرد، مجاز است اين حـق را بـه   تواند آن را منتش اثر ، خود مي
  .ديگري نيز واگذار نموده و از منافع آن بهره مند گردد

  .نامند باشد، طرف قرارداد پديدآورنده را ناشر مي در بحث ما كه مربوط به آثار مكتوب و نوشته مي
ر حقوق مادي پديدآورنده، داراي اهميت و حساسيت قراردادهاي نشر به دليل وجود حقوق معنوي عالوه ب

بيشتري نسبت به بقيه قراردادهاي معمول در معامالت  بوده و طرفين آن بايـد در تعيـين عنـوان، ذكـر     
اين حساسيت از چند جهت قابـل بررسـي   . مشخصات طرفين و موضوع قرارداد نشر دقت بيشتري نمايند

  :است
سـازد و لـيكن نتيجـه ايـن      وق مالي و مادي اثر را با شرايطي منتقل مياوالً اگرچه قرارداد نشر، فقط حق

. و غير قابـل واگـذاري بـودن ، خواهـد بـود      قرارداد، تثبيت حقوق معنوي پديدآورنده با خصوصيات دائمي
بنابراين عدم دقت در ذكر مشخصات اثر و صاحب اثر باعث تضييع حقوق معنوي گرديده و ممكن اسـت  

  .احب آن براي هميشه لغو گرديده و يا به ديگري ملحق گرددانتصاب اثري به ص
طلبـد كـه در تعيـين و     ثانياً شقوق مختلف واگذاري حقوق مادي بخصوص در واگذاري هاي نسبي، مـي 

  .تبيين شرايط مورد نظر طرفين ، دقت ويژه اعمال گرديده و در متن قرارداد كتبي آورده شود
ركن اول واگذار كننده حق يا متعهدله، ركن دوم گيرنده حق يا . ارددر هر قراداد ، سه ركن اصلي وجود د
  .متعهد و ركن سوم، موضوع قرارداد

هريك از اين اركان بايد داراي خصوصياتي باشند كه در ادامه با توجه به موضوع نشر، بـه آنهـا پرداختـه    
 .خواهد شد
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  خصوصيات پديدآورنده و مسؤوليتهاي وي: مبحث اول
ي حق پديدآورندگي چه در قالب تأليف ، ترجمه يا خلق آثار هنري براي انتشـار ، ابتـدا بايـد    براي واگذار

اين صاحب حق در وهله اول، شخص پديدآورنده . توجه گردد كه واگذار كننده بايد خود صاحب حق باشد
  .تواند طرف قرارداد نشر اثر باشند است و بعد در صورت فوت وي، وارث و وصي پديدآورنده مي

عالوه بر شرايط كلي كه در قوانين داخلي براي ايجاد هر عقدي الزم شمرده شده مانند بلـوغ و عقـل و   
اختيار ، براي بستن قرارداد نشر ، ابتدا بايـد اصـالت پديدآورنـده احـراز گرديـده و شـواهدي بـر ادعـاي         

  .پديدآورندگي وي وجود داشته باشد
رعايت همه اصول مهم حقوقي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان و پديدآورنده بايد براي ايجاد اثر خود، 

  .مصنفان و هنرمندان به آنها اشاره شده، كرده باشد
پديد آمدن حق مادي براي پديدآورنده با تحقق حقوق معنوي ممكن خواهد بود بدين معنا كه پديدآورنده 

و سپس با تحقق آن و ظهور اثر، حقـوق   كند با خلق اثر، ابتدا رابطه حقوق معنوي را براي خود ايجاد مي
  .گردد مادي براي وي ايجاد مي

خالصه آن كه اگر پديدآورنده اي براي خلق اثر، رعايت حقوق معنوي ديگران نكرده باشد و اصيل بودن 
توانـد تبعـات مهـم     اثر او مورد ترديد قرار گيرد، ادعاي صاحب اثر بودن و واگذاري اين حق به ناشر مـي 

  .ته باشدحقوقي داش
چنانچه دعوايي در اين خصوص طرح گردد و ادعايي مبني بر عدم رعايت حقوق معنوي ديگـري مطـرح   

  .شود، بدون شك متخلف در اين مورد، پديدآورنده ادعايي است
  .اما ناشران بايد توجه به اين مهم بنمايند كه قبل از قرارداد انتشار اثر، از اصالت آن مطمئن بوده باشند

در طرف اول قرارداد يعني پديدآورنده، مورد دقت قـرار   قرارداد انتشار يك اثر بايد شرايط مهمي براي عقد
  :گيرد
  . پديدآورنده در قرارداد نشر بايد به وضوح و روشني مشخص باشد: الف

وي قـرارداد   ابتدا بايد دقت كرد كه پديدآورنده شخصاً براي عقد قرارداد حاضر شود يا اينكه وكيل رسمي
  امضا نمايد و بعد مشخص گردد كه آيا كسان ديگري در خلق آن اثر دخالت داشته اند يا خير؟  را

اهميت اين موضوع از آن جهت است كه در قراردادهاي نشر، اگرچه فقط حقوق مادي مورد انتقـال قـرار   
نكه ذكر شـد،  گيرد ليكن انتشار يك اثر، منشأ ايجاد حقوق معنوي براي پديدآورنده خواهد بود كه چنا مي

  .باشد و غير قابل انتقال مي دائمي) معنوي(اين حقوق 
گردد كه چنانچه در اصالت پديدآورندگي تشـكيكي صـورت گيـرد ، عـالوه بـر       بدين لحاظ مشخص مي

  .حقوق مادي ، اثرات معنوي نيز ايجاد خواهد شد
ه از منابع ديگر استفاده كرده، پديدآورنده بايد براي ايجاد اثر خود، رعايت اصول حقوقي كرده و چنانچ: ب

  .ضمن رعايت حد عرفي ارجاعات، در پاورقي به آنها متذكر شده باشد
در هر حال پديدآونده بايد همه مسؤوليت علمي، حقوقي، سياسي و اجتماعي اثر خود را پذيرفته و ناشر از 

  .اين تعهد، سندي مكتوب داشته باشد
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حصاري در اختيار ناشر قرار دهد مگر آنكـه در قـرارداد بـا ناشـر بـر      پديدآورنده بايد اثر خود را بطور ان: ج
  .خالف آن توافق نموده باشد

گردد در حـالي كـه همـان     گاهي واگذاري انحصاري حقوق يك اثر بصورت شكلي و ظاهري رعايت مي
جامعـه  ايـن اتفـاق متأسـفانه در    . محتوا با تغيير در شكل، عنوان و ظاهر به ناشر ديگر واگذار شده اسـت 

  .فرهنگي كشور اتفاق افتاده و طرفين قرارداد نشر بايد به اين موضوع توجه داشته باشند
در همه نظام هاي حقوق مالكيت فكري در دنيا و همچنين در كشور ما، به رعايت حقـوق پديدآورنـده   : د

  .تأكيد گرديده و به هيچ وجه نبايد مفاد قرارداد نشر ، به ضرر پديدآورنده تنظيم گردد
بعضي از موارد و مفاد قراردادهاي نشر، قابل تغيير نيست مانند لزوم رعايت حقوق معنوي پديدآورنده ولي 
آنچه كه قابل انتخاب و تغيير است، بايد شفاف و روشن باشد تا مانع از بروز اختالفات بين پديدآورنـده و  

  .ناشر گردد
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  خصوصيات ناشر و مسؤوليتهاي وي: مبحث دوم
  :مي باشدناشر كسي است كه داراي خصوصيات زير 

  .حقوقي باشد ياتواند داراي شخصيت حقيقي  ناشر مي:  الف
جواز نشر نيست اما بر اساس قانون و ضوابط نشر، ناشر داشتن گرچه از لحاظ لغوي ، ناشر محدود به : ب

  .است سالمياز وزارت فرهنگ و ارشاد ا) يا موقتي دائمي(كسي است كه داراي مجوز نشر 
باشـد و بـر    ناشر بعد از انتقال حقوق مادي از پديدآورنده ، قائم مقام او و صاحب حقوق مادي اثر مـي : ج

تواند مستقالً نيز عليه نقض حقوق مادي اثري كه به او منتقـل شـده، شـكايت كـرده و      اساس قانون مي
  .پيگيري قضائي نمايد

مسئوليت هاي آن  اعم از مسئوليت حقوقي، مسئوليت سياسـي و  ناشر با انتشار اثر با نام خود، همه ي : د
  .اجتماعي، مسئوليت فني و هنري ، مسئوليت اقتصادي و مالي و مسئوليت اداري را پذيرفته است

مسئوليت حقوقي به اين معنا كه در صورت نقض حقوق مادي يا معنـوي پديدآورنـده توسـط ناشـر،      - 1
باشد نـه كارمنـدان و عوامـل فنـي چـاپ ماننـد        ئول انتشارات ميمسئوليت حقوقي به عهده ي مدير مس

  )1348قانون حمايت مصوب  28ماده . (حروفچيني، ليتو گرافي، چاپخانه و صحافي
مسئوليت سياسي و اجتماعي اثر به اين معناست كـه چنانچـه اثـري بـر خـالف مصـالح سياسـي و         - 2

شده، منتشر گردد، ناشر مسئول خواهد بود نـه   جامعه كه طبق قانون تعرض به آنها جرم محسوب عمومي
  .عوامل فني چاپ

مسئوليت فني و هنري اثر منتشر شده از جهت قطع ، تيراژ، نوع كاغذ و جلـد و ديگـر خصوصـيات     – 3
  .ظاهري كتاب به عهده ي ناشر است

فني چاپ،  مسئوليت اقتصادي و مالي اثر ، ميزان هزينه و نحوه ي پرداخت، تسويه حساب با عوامل – 4
  .به عهده ي ناشر است... قيمت گذاري اثر، ميزان ارائه تخفيف و روش فروش و

مسئوليت اداري اثر يعني گرفتن فيپا از كتابخانه ملي، گرفتن مجوز انتشـار كتـاب و گـرفتن اعـالم      – 5
  .باشد گردد، از جمله مسئوليت هاي ناشر مي وصول كه به نوعي مجوز بعد از چاپ محسوب مي

توانـد باعـث    ناشر در قبال پديدآورنده مسؤوليت حرفه اي دارد و همچنانكه ايفاي صحيح تعهدات مي :ه 
و فرهنگي در كشور گردد، در صورت خالف آن، مهمترين پشتوانه مالي  رونق و گسترش فعاليتهاي علمي

  .افتد اين حوزه ، از كار مي
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  خصوصيات موضوع قرارداد نشر: مبحث سوم
  اثر مهمترين موضوع قرارداد نشر است اما اين انتشار داراي چه خصوصياتي است؟انتشار يك 

  شود؟ قرارداد در خصوص يك اثر است يا آثار بعدي پديدآورنده را نيز شامل مي
آيا محدوديتي در دفعات انتشار يا مدت زمان آن وجود دارد؟ در ازاء واگذاري حقوق مادي اثر، چه منافعي 

  اي پديدآورنده پيش بيني شده است؟و با چه ترتيبي بر
  .اينها سؤاالتي است كه بايد در موضوع قرارداد و شرايط آن ، پاسخ داده شود

  :با توجه به مباحث فوق، طرفين بايد به نكات زير توجه داشته باشند
  مكتوب بودن قرارداد: نكته اول

زم است حقوق مادي اثر طي قراردادي به مكتوب بودن قرارداد وجود ندارد  ولي ال اگرچه در قانون الزامي
  .جامع به ناشر واگذار شود

تواند در صـورت بـروز اخـتالف، بسـيار      مشخص بودن و مستند بودن توافقات بين پديدآورنده و ناشر مي
  .كارگشا و ختم كننده دعوا باشد

  .قراداد مكتوب با رعايت نكاتي كه در ادامه ذكر خواهد شد، تبلور رعايت حقوق نشر است
  محدوديت در واگذاري: نكته دوم

  .تعداد دفعات انتشار يا مدت زمان انتقال حقوق مادي بايد مشخص باشد
وجود دارد و ايـن  بـه دليـل سـرمايه      در نشر حرفه اي، تمايل براي دريافت حق انتشار اثر بصورت دائمي

شران بايد به دو موضـوع توجـه   باشد ليكن نا گذاري ناشر بر روي اثر و انتظار بازخورد مناسب در بازار مي
  :داشته باشند

اول آنكه بعضي پديدآورندگان اصرار بر محدوديت در مدت و دفعات نشر دارند و ناشران در صورت امضاء 
گردند لذا بايد در قرارداد تنظيمي، به تعـداد دفعـات انتشـار يـا مـدت       قرارداد ، به اين محدوديت مقيد مي

  .في شده و بطور مشخص تبيين گرددزمان مجاز براي نشر ، توجه كا
، مدت استفاده ي انتقال گيرنده، حـداكثر سـي   1348قانون حمايت مصوب  14دوم آنكه بر اساس ماده  

مفهوم اين ماده آن است كه قانونگذار بطور قاطع، واگذاري بيش از سي . سال پس از واگذاري خواهد بود
  .ديد ممكن استسال را ممنوع داشته و تمديد آن فقط با توافق ج

 14تواند مانع از اجراي حكم قانوني در مـاده   در قراردادهاي نشر ، نمي بنابراين قيد كردن واگذاري دائمي
حقوقي، قانون جاري حاكم بر قراردادها بـوده و اصـالً صـحت     فوق الذكر گردد و بر اساس قواعد عمومي

  .اد يا تعارض نباشدقراردادها منوط به اين است كه با قوانين جاري كشور در تض
  .شود قراردادهايي نيز كه اشاره اي به مدت واگذاري در آنها صورت نگرفته ، مشمول قاعده فوق مي

شود كه پديدآورنده اثـري را بـراي دفعـاتي     از جهت محدوديت در دفعات نيز، گاهي در قراردادها ذكر مي
نيز ناشر مجاز است اثر را در دفعات مذكور محدود مثالً سه بار به ناشر واگذار نموده است در اين صورت 

  .بدون قيد زمان و تيراژ منتشر نمايد
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گـردد كـه    حالت ديگري كه متصور و عملي است، محدوديت در تيراژ است كه در قرارداد نشر توافق مي
  .تعداد محدودي از اثر منتشر گردد بدون توجه به دفعات چاپ يا زمان

  حق تأليف يا ترجمه: نكته سوم
  .زان حق پديدآورنده، مبناي محاسبه و نحوه پرداخت توسط ناشر، بايد به وضوح مشخص شده باشدمي

  :تواند متعدد باشد حق پديدآورنده مي
  حق پديدآورنده بصورت قطعي -1
 حق پديدآورنده بصورت نسبي -2

 سي سال بر اساس مـاده (در حالت اول، پديدآورنده حقوق مادي خود را در خصوص يك اثر بطور قطعي 
  .نمايد به ناشر واگذار مي) 1348قانون حمايت مصوب سال  14

  .شود كه مقيد به دفعات و زمان و تيراژ محدود نيست قطعي از آن جهت گفته مي
معموالً پديدآورندگان اين نوع قرارداد را در آثار تأليفي به دليل نياز به منافع مـالي آن كـه بطـور طبيعـي     

  .نمايند ، انتخاب ميباشد بيشتر از حالتهاي محدود مي
اگرچه شايد در آثار تأليفي نتوانيم اين نوع قرارداد را به نفع پديدآورنده بدانيم و احياناً تا بتوان بايد از ايـن  

  .روش دوري گزيد اما روش جاري و معمول در قراردادهاي ترجمه، همين روش قطعي است
شـود و بـر آن اسـاس مبلـغ حـق       توجه مـي  معموالً در قراردادهاي ترجمه به تعداد صفحات كتاب اصلي

گردد و اين شايد به دليل اهميت كمتر ترجمه نسبت به تأليف در حقوق مالكيت فكري  الترجمه تعيين مي
  .باشد مي

كنند كه ناشر بـراي   اما حالت دوم، حق پديدآورنده بصورت نسبي است كه طرفين قرارداد نشر توافق مي
  .بلغ پشت جلد به نسبت تيراژ به پديدآورنده پرداخت نمايدهر نوبت انتشار اثر، درصدي از م

درصد و براي كتابهاي تأليفي و احياناً ترجمه  10ميزان اين درصد براي كتابهاي گردآوري شده ، كمتر از 
  .درصد متداول است 20درصد و براي كتابهاي خاص، تا  15تا  10اي، بين 

  روش هاي ايجاد اثر: نكته چهارم
  .تواند درجه اهميت اثر و به تبع آن حقوق مترتب برآن را مشخص سازد هاي ايجاد اثر ميبررسي روش 

  نگارش و تأليف : الف
نويسنده اي كه بدون هيچ تقليد . مهمترين وجه و باالترين درجه ي اهميت براي اثر ادبي، نگارش است
  .كند قالب اثري خلق ميو برداشتي از آثار ديگران، يافته هاي علمي، تجربي و ذوقي خود را در 

در مرتبه ي بعد ، محققي است كه با استناد به انديشه ها و گفتار ديگران، در خلق اثري جديد و با ابتكار 
  .توان تأليف ناميد اين مرتبه را مي. گمارد خويش همت مي

اه بـا نـوعي   مرتبه ي بعد ايجاد اثري جديد از چند آثار متفاوت بوده و يا تدوين و گردآوري است كه همر
  .باشد ابتكار و تحشيه و تصحيح مي

  تصنيف: ب
در معناي تصنيف با توجه به اينكه در فرهنگ هاي لغات ، خيلي نزديك به تأليف معنا شـده اسـت بايـد    

  .رسد قانونگذار تصنيف را به معناي سرودن شعر و ترانه و شعر بكار برده است گفت به نظر مي
  .تصنيف را هم رديف با شعر و ترانه و سرود  قيد كرده است 1348صوب قانون حمايت م 2از ماده  2بند 
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  ترجمه: ج
ترجمـه بـدون نيـاز بـه هـيچ      . چنانكه ذكر شد ترجمه را بايد مهمترين اثر تبديلي در بحث ادبي دانسـت 

تواند مبدأ حقوق اثر واقع شود و فاعل خود را بر اساس قانوني جداگانه مـورد حمايـت    استداللي، خود مي
  .قرار دهد

بطور صريح حق ترجمه ي اثر به زبان ديگر را بـراي   1348اگر چه قانون گذار در قانون حمايت مصوب 
توان اين حق را براي صاحب اثـر ثابـت دانسـت لـيكن      مي 5و فقط از ماده )  3ماده (مؤلف بيان نداشته 

ايـت هـايي كـه در قـانون     باعث گرديد قانونگذار عالوه بـر حم ) ترجمه ي از متن اصلي(اهميت ترجمه 
  .براي اين امر قانون كامل تر وضع كند 1352، در سال )  24و  5ماده (از ترجمه داشته  1348مصوب 

  موارد ديگر: د
مواردي هستند كه از آثـار و نوشـته   ...  به روز كردن و شرح، تدوين، تصحيح، تلخيص، تحشيه، تفسير،  

ي فاعل آنها، آن است كه اوالً با اجـازه ي صـاحب اثـر    هاي تبديلي محسوب شده و شرط ايجاد حق برا
بوده و ثانياً كار انجام شده حاصل ابتكار و خالقيت وي باشد و طبعاً حقوق وي نيز محدود به ابتكـارات و  

  .باشد افعال انجام شده توسط وي مي
  .خواهد بود 1348قانون حمايت مصوب  5ماده  7و 6مستند قانوني اين موارد، بندهاي 

الذكر ز مشكالتي كه هم اكنون گريبان گير جامعه فرهنگي ما گرديده، آشفتگي در برگزيدن عناوين فوقا
-گردد به حيطه ي عناوين مذكور نيـز تجـاوز و دسـت    همين آشفتگي باعث مي. در پشت جلد آثار است

  . اندازي شود
آنها را نيز به وضـوح تعيـين    قانونگذار بايد ضمن تعريف هريك از عناوين فوق، احكام و حقوق مربوط به

  .نمايد تا وضع موجود سامان يابد
  :كنيم از منظر ديگر كه به انواع ايجاد اثر نگاه كنيم، چگونگي ايجاد اثر را به دو گونه تقسيم مي

  ايجاد اثر بر اساس فكر و ابداع اوليه پديدآورنده .1
 ايجاد اثر بر اساس فكر و ابداع اوليه غير پديدآورنده .2

اول، پديدآورنده با فكر و ابداع و تصميم خود طرحي را براي ايجاد اثر ترسيم كـرده و اقـدام بـه    در گونه 
بعد از اتمام طرح و كامل شدن اثر، پيشنهاد انتشار به ناشر داده و بـر اسـاس مطالـب    . نمايد ايجاد آن مي

  .گردد پيش گفته، قرارداد انتشار منعقد مي
وجه وامدار و وابسته به ديگري نيست و همـه حقـوق اثـر متعلـق بـه      در اين حالت ، پديدآورنده به هيچ 

  .اوست
اما در گونه دوم، فكر و ابداع اوليه طرح مربوط به شخصي غير از پديدآورنـده اسـت و سـفارش دهنـده ،     

نمايد يا احياناً پديدآورنده صاحب طرح اوليه بوده ليكن براي اجـرا و   طرح خود را به پديدآورنده عرضه مي
ق آن نياز به پشتيباني مالي داشته و طي قراردادي ، حقـوق مـادي اثـرش را قبـل از پديدآمـدن بـه       تحق

  .نمايد ديگري واگذار مي
  :باشد مي 1348قانون حمايت مصوب  13مستند قانوني اثر ناشي از سفارش، ماده 

پديدآمـدن   سـال از تـاريخ   آيـد تـا سـي    ـ حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجة سفارش پديد مـي   13ماده 
  .ترتيب محدودتري توافق شده باشد اثرمتعلّق به سفارش دهنده است مگر آنكه براي مدت كمتر يا
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نكته قابل توجه در ماده فوق اين است كه مهلت سي ساله براي استفاده از منافع اثـر ناشـي از سـفارش    
  .باشد مانند اثر مستقل بوده ليكن آغاز اين مهلت از تاريخ پديدآمدن اثر مي

انون حمايـت از  از مصاديق گونه دوم، عالوه بر اثر ناشي از سفارش، اثر ناشي از استخدام است كه در قـ 
  .پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي به آن اشاره شده است

  روش حل اختالف: نكته پنجم
درصـورتي   بي ترديد فصل الخطاب هر قراردادي، مطابقت و متابعت با قوانين موضوعه كشور است ليكن

كه طرفين قرارداد ، هر كدام برداشتي از مفاد قرارداد و مطابقت با قـوانين داشـتند، چنانچـه بـه تـوافقي      
  .نرسند بايد به محاكم قضايي رجوع نمايند تا اختالفات مورد قضاوت و برطرف گردد

-م و طاقـت مراجعه به دادگاه و رعايت تشريفات دادرسي در محاكم مستلزم وقت و پيگيري هـاي مـداو  
تواند در حل و فصل اختالفات  فرساست ، حال آنكه با تعيين داور و ارجاع امر به داور مرضي الطرفين مي

  .در قراردادها مفيد و بلكه ضروري باشد
، كـارگروه حقـوقي انجمـن فرهنگـي ناشـران كتـاب       واحد حل اختالف اتحاديه ناشـران و كتابفروشـان  

  .مناسب براي داوري است داراي تخصص و اعتبار باشد،يا هر فرد يا نهادي كه دانشگاهي 
  الزامات ديگر در قرارداد نشر: نكته ششم

،  هر شرطي كه خالف قانون نباشد مثل مهلت و كيفيت انتشـار ،  )قانون مدني 10ماده (بر اساس قانون 
نـد بـا توافـق    توا ، تيراژ و قيمت كتـاب و امثـال آن مـي   ) نه ديگري(الزام انتشار اثر توسط شخص ناشر 

  .طرفين، در قرارداد ذكر شود
باشد كه به روشني در قرارداد ذكر شده است  حقوق انتقال يافته محدود به آن چيزي ميو نكته آخر آنكه 

  .يعني آنچه كه صراحتاً انتقال نيافته، براي پديدآورنده محفوظ خواهد بود
مه از اثر نگرديـده و پديدآورنـده حـق انتشـار را     به عنوان مثال چنانچه در قراردادي اشاره به تهيه فيلم نا

  .واگذار ناشر كرده باشد، حق واگذاري اثر براي تهيه فيلم نامه از آن پديدآورنده خواهد بود
 


