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   زهرا شاکری١، وحید موس� پور٢، سهیال نورعل�٣ 

چ1یده

اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازی�ران و خوانندگان)، مانند هر مال! فکری دی�ری 
ً از این حق بهره برداری  حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها م< توانند شخصا
ً حقوق خود  کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دی�ری اعطا نمایند یا اساسا
را به دی�ری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معموالL با مسائل حقوق< مانند مشخص نبودن 
ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو 
هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها م< تواند بهره برداری از اجرای 
اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان م< دهد 
اجراکنندگان آشنایی چندان< با حقوق خود ندارند. خالقانه بودن اجراهای هنری و مبتن< 
بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح 
قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا م< دهند و با مانع حقوق< برای تحقق عقد بیع یا اجاره 
مواجه م< شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و 
مقررات ویژه ای م< طلبند؟ این قراردادها چه ویژگ< هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنون< 
ـ توصیف< و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدان< به گردآوری اطالعات  با رویaرد  تحلیل< 
م< پردازد و تالش م< کند ضمن بررس< حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده 
از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها 
 بپردازد و سرانجام نتیجه گیری م< نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری 
موارد تابع قواعد عموم< است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، 

ً رفاه بیشتر عموم مردم است. تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتا

واژه های کلیدی

 اثر ادبی و هنری، هنرمند اجراکننده، تولیدکننده، قرارداد
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 ١. مقدمه| 

ــد بازی)ــران و خواننــدگان، آثــار خــود را بــه عمــوم  ــا همــ/اری اجراکنندگانــ+ مانن مؤلفــان ب
عرضــه م+ کننــد و بــدون مشــارکت آنــان اثــر آفریده شــده بــه منصــه ظهــور نم+ رســد. در اکثــر 
مــوارد تأثیــر خالقیت هــای منحصربه فــرد اجراکننــدگان در اجــرا بــه حــدی اســت کــه باعــث 
ــدگان  ــر م+ شــود. بنابرایــن، عمــل اجراکنن ــه اســتفاده از اث ــدگان بیشــتر ب تشــویق مصرف کنن
ــ+،  ــه پشــتوانه  قانون ــد ب ــا امی ــا ب ــرد ت ــرار گی ــوی موردحمایــت ق ــد از جهــت مــادی و معن بای
بــه نــوآوری در اجراهــا ادامــه دهنــد. هرچنــد قوانیــن ملــ+ و معاهــدات بین المللــ+ در جهــت 
ــد، امــا قــرارداد مهم تریــن محملــ+ اســت کــه ایــن  حمایــت از اجراکننــدگان تــالش م+ نماین
افــراد بــرای اعمــال حــق خــود و پاسداشــت آن بــ/ار م+ گیرنــد. مطابــق قوانیــن، اجراکننــدگان 
م+ تواننــد حقــوق قانونــ+ خــود را بــه اشــخاص ثالــث واگــذار کننــد. بــه عبــارت بهتــر، ایــن 
افــراد بــرای بهره بــرداری از اجــرا و انتقــال آن بــه جامعــه م+ تواننــد به وســیله انعقــاد قــرارداد، 
ــدگان،  ــرداری از حقــوق اجراکنن ــن، قراردادهــای بهره ب ــد. بنابرای حقــوق خــود را اعمــال کنن
ــ+ از  ــادی ناش ــوق م ــرداری از حق ــرای بهره ب ــا ب ــدگان آنه ــه اجراکنن ــتند ک ــی هس قراردادهای
ــ+  ــ+ و بین الملل ــن مل ــر قوانی ــه شــایان ذکر اســت کــه اکث ــد. البت اجــرای خــود منعقــد م+ کنن
به صــورت اختصاصــ+ بــه قراردادهــای حقــوق مرتبــط نپرداخته انــد و درنتیجــه در ایــن 
خصــوص اصــوال] بایــد بــه قواعــد عمومــ+ قراردادهــا در حقــوق مدنــ+ یــا مقــررات روابــط 
ــا  ــا حــدی ب ــد ت ــون کار مراجعــه نمــود. امــری کــه م+ توان ــدرج در قان کارگــر ـ کارفرمایــی من

طبــع اجــرای آثــار هماهنگــ+ کافــ+ نداشــته باشــد.
ــدد  ــش رو درص ــش پی ــه پژوه ــؤاالت+ ک ــث، س ــوع موردبح ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
پاســخ)ویی بــه آن بــوده ایــن اســت کــه آیــا قراردادهــای اجراکننــدگان، ماهیــت و مقــررات 
ویــژه ای م+ طلبــد؟ عالوه بــر آن، ایــن قراردادهــا چــه ویژگ+ هایــی بایــد داشــته باشــند و چــه 
اصالحاتــ+ بــرای نظــام قــراردادی اجراکننــدگان الزم اســت؟ فرضیــه پژوهــش ایــن اســت کــه 
ــژه ای  ــل قراردادهــا، وضــع مقــررات وی ــه ماهیــت و ویژگ+ هــای خــاص ایــن قبی ــا توجــه ب ب
در ایــن زمینــه ضــرورت دارد. از ایــن رو، الزم اســت قانــون مبــادرت بــه بیــان شــرایط، 
اوصــاف و ویژگــ+ ایــن قراردادهــا و وضــع مقرراتــ+ در مــورد الزامــات حاکــم بــر قراردادهــای 

اجراکننــدگان نمایــد. 

٢.پیشینه پژوهش
در مــورد قراردادهــای اجراکننــدگان، تاکنــون مقاله ای تدوین نشــده و این مقاله نخســتین تقریر 
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 | در ایــن زمینــه اســت. امــا پیــش  از ایــن، خانــم ســمیه آزادبی&ــ� (١٣٩٢) در بررســ� حقــوق 

هنرمنــدان مجــری در اســناد بین المللــ� و حقــوق ایــران١ و نیــز خانــم فهمیــه اســ>ندری و دکتر 
محمــود صادقــ� (١٣٩٢) در بررســ� پیش نویــس معاهــده حمایــت از اجراهــای دیــداری ـ 
شــنیداری ســازمان جهانــ� مال>یــت فکــری٢ بــه مطالعــه حقــوق اجراکننــدگان پرداختــه بودنــد 
ولــ� در هیچ یــS از مــوارد بحــث تخصصــ� واکاوی قراردادهــای اجراکننــدگان مدنظــر قــرار 

ــت. نگرفته اس

٣. روش تحقیق 
روش تحقیــق تحلیلــ�ـ  توصیفــ� بــوده و ابــزار گــردآوری اطالعــات، اســتفاده از پرسشــنامه و 
مطالعــات کتابخانــه ای اســت. پرسشــنامه به وســیله نگارنــدگان تنظیــم و از روش نمونه گیــری 
ــدگان  ــق اجراکنن ــات الزم از طری ــده و اطالع ــل آن استفاده ش ــرای تکمی ــاده) ب ــ� س (تصادف

(ماننــد بازی&ــران، خواننــدگان، نوازنــدگان و ماننــد آن) کســب  شــده اســت. 

۴. چارچوب نظری
در ایــن پژوهــش تــالش م� شــود قراردادهــای بهره بــرداری از لحــاظ ماهیــت، طرفیــن، 
ــات  ــن، موجب ــدات طرفی ــوق منتقل شــده، تعه ــرارداد، حق ــای ق ــدت و ویژگ� ه موضــوع، م
ــن  ــد. همچنی ــرار گیرن ــرارداد موردبررســ� ق ــای نقــض ق ــت اجراه ــرارداد و ضمان ــه ق خاتم
ــ�  ــرو م>ان ــده و قلم ــا ٩٦ تهیه ش ــال های ٩٤ ت ــ� س ــازه زمان ــر در ب ــش اخی ــای پژوه داده ه
ــ�  ــای هیئت علم ــجویان و اعض ــر دانش ــد ب ــا تأکی ــران ب ــهر ته ــدگان ش ــامل اجراکنن ــز ش نی
دانشــ>ده های هنــر بــوده اســت. افــزون بــر این، مقــررات مربــوط بــه قراردادهــای اجراکنندگان 
ــ�  ــن و برخ ــو و پ> ــای وایپ ــده اجراه ــیون رم، معاه ــد کنوانس ــ� مانن ــررات بین الملل در مق
کشــورها ماننــد فرانســه و آلمــان  و پــاره ای آرای داوری هیئــت داوری خانــه ســینما نیــز مــورد 

ــرد.  ــرار م� گی ــه ق مطالع
١‑۴. اقسام قراردادهای اجراکنندگان 

ــن  ــوده و مهم تری ــرداری ب ــا اجــازه بهره ب ــدگان به صــورت انتقــال حــق ی قراردادهــای اجراکنن
 Sاقســام قراردادهــای اجراکننــدگان بــه شــرح ذیــل اســت. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت در یــ
قــرارداد مم>ــن اســت یــS یــا چنــد موضــوع از مــوارد ذیــل در معــرض توافــق طرفیــن قــرار 

گیــرد. 
١ ر.ک: فصلنامه حقوق پزش>�(ویژه نامه حقوق مال>یت فکری)، شماره :٢٧ ۶٣‑٩۴.

٢ ر.ک: فصلنامه حقوق پزش>�(ویژه نامه حقوق مال>یت فکری)، شماره :٢٧ ١١١‑١۴٧.
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١‑١‑۴. قرارداد ضبط| 

ی3ــ$ از حقــوق هنرمنــدان اجراکننــده، حــق ضبــط اســت کــه م$ تــوان بــا انعقــاد قــرارداد، 
آن را بــه دی8ــری واگــذار نمــود. به عبارت دی8ــر، هنرمنــد م$ توانــد بــا تولیدکننــده توافــق 
کنــد کــه او از حــق تثبیــت اجــرای هنــری بــر روی یــC حامــل مــادی برخــوردار باشــد. ایــن 
ــده به جــای دعــوت مجــدد از  ــط شــود، تولیدکنن ــدان جهــت اســت کــه اگــر اجــرا ضب امــر ب
هنرمنــد در جلســات  بعــدی، از نســخه ضبط شــده اســتفاده م$ کنــد. نبایــد از نظــر دور داشــت 
کــه مم3ــن اســت اجــرا به صــورت زنــده پخــش  شــود و تولیدکننــده حــق ضبــط یــا هرگونــه 
ــد  ــاز نخواه ــت مج ــ$، تثبی ــن فرض ــن در چنی ــد و بنابرای ــته باش ــر را نداش ــرداری از اث بهره ب

بود. 
٢‑١‑۴. قرارداد تکثیر

ــر و  ــه تکثی ــادر ب ــده ق ــراردادی اجراکنن ــه طــرف ق ــا هســتند ک ــدان معن ــا ب ــن قرارداده ای
نســخه برداری (تهیــه یــC یــا چنــد نســخه از اجــرای هنــری)، از اجــرا اســت. در قراردادهــای 
مذکــور م$ تــوان نــوع تکثیــر اعــم از تکثیــر فیزی3ــ$ و دیجیتــال را پیش بینــ$ کــرد. در برخــ$ 
ــ$ خاصــ$  ــ$ و م3ان ــا در محــدوده زمان ــر موســیق$ تنه ــح م$ شــود اث ــز تصری ــا نی قرارداده

ــدارد.  ــر ن ــده حــق تکثی ــد و تولیدکنن ــه اجــرا در آی ــده ب به صــورت زن
٣‑١‑۴. قرارداد عرضه عموم4 

ــق  ــرا تواف ــه اج ــ$ ب ــت دسترس ــت و کیفی ــوال] کمی ــ$ معم ــه عموم ــای عرض در قرارداده
م$ شــود. بــرای مثــال خواننــده م$ توانــد بــا تولیدکننــده توافــق کنــد کــه اجــرا بــه مناســبت روز 
دانشــجو  بــوده و عرضــه آن تنهــا محــدود بــه محیــط دانشــ8اه و به صــورت زنــده اســت. بــرای 
ــا  ــده حــق عرضــه عمومــ$ ی ــال گیرن ــح م$ شــود کــه «انتق ــراردادی١ تصری ــه ق ــال در نمون مث
اختصاصــ$ اجــرا را در سراســر جهــان دارد و م$ توانــد از آن در فیلــم، یــا برگــزاری نمایشــ8اه 
فیلــم، یــا هرگونــه رســانه ای کــه در حــال حاضــر وجــود دارد یــا بعــداً ایجــاد م$ شــود، اســتفاده 
نمایــد.» قانــون مال3یــت فکــری فرانســه نیــز در مــاده ١٨‑١٣٢، قــرارداد عرضــه عمومــ$ را 
تعریــف و بیــان مــ$ دارد کــه عرضــه عمومــ$ بــرای تعــداد یــا مــدت معیــن، غیرانحصــاری و 
ــه مــوارد مصــرح در قــرارداد اســت. بنابرایــن، تعــداد دفعــات اســتفاده از اجــرای  محــدود ب
هنــری، زمــان و مــ3ان اجــرا و مــواردی از ایــن  دســت در قراردادهــای مذکــور اشــاره م$ شــود.

٢‑۴. ماهیت قراردادهای اجرا 

تحلیــل ماهیــت قراردادهــای اجــرا بســیار مهــم اســت چــه در شــرایط$ کــه مقــررات موضوعــه 

1.  Master_use_rcording_license, Article 6.    
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 | ــه قواعــد عمومــ�  ــد ب ــد بای ــری نم� کن ــن قراردادهــای موضع گی ــاره چنی به طــور خــاص درب

قراردادهــای کــه در نظــام حقوقــ� پیش بینــ�  شــده اســت مراجعــه نمــود. بنابرایــن، در ادامــه بــه 
بررســ� گزینه هــای احتمالــ� مطــرح در خصــوص ماهیــت ایــن قراردادهــا پرداختــه م� شــود. 

١‑٢‑۴. عقد بیع 
مطابــق تعریــف مــاده ٣٣٨ قانــون مدنــ�، بیــع عبــارت اســت از تملیــD عیــن به عــوض 
معلــوم، تعریــف مذکــور ظاهــراً حاکــ� از آن اســت کــه مبیــع الزامــاً بایــد از اعیــان متجســم 
ــه  ــوال فکــری باطــل اســت (کریمــ� و موســوی،١٣٩٠:۵٨). البت ــع ام ــوده و بی در خــارج ب
برخــ� اشــاره کرده انــد کــه در عــرف محــاوره انتقــال حــق در برابــر عــوض را فــروش 
م� گوینــد و همچنیــن واژه عیــن در ایــن مــاده بــرای ایجــاد تمایــز میــان بیــع و اجــاره 
اســت (کاتوزیــان، ١٣٨٨: ۵ و١۵). برخــ� دی[ــر نیــز مــاده مذکــور را منســوخ م� داننــد 
(کریمــ� و موســوی،١٣٩٠:۶٢). از طرفــ�، بــا توجــه بــه خصیصــه غیرمــادی ایــن حقــوق، 
، چــون ایــن  aدر صــورت معاملــه آن  از طریــق بیــع، چالش هایــی مطــرح م� گــردد. مثــال
ــت  ــن، حمای ــرد. همچنی ــ� صــورت نم� گی ــای واقع ــه معن ــد، تســلیم ب ــت ندارن ــوال عینی ام
ــه  ــه مــدت اســت، امــا در بیــع منتقل الی ــدگان در قوانیــن محــدود ب از حقــوق مــادی اجراکنن
مادام العمــر حــق بهره بــرداری دارد و شــرط خــالف نیــز مخالــف مقتضــای عقــد اســت 
(محمــدی،١٣٨٧:١۵٢). البتــه مخالفــان بــرای هریــD از ایــرادات، نظراتــ� مطــرح م� کننــد. 
مثــالa بــرای رد ایــراد اول بیان شــده کــه عالوه بــر حقــوق مالkیــت فکــری مــواردی وجــود دارد 
کــه بــدون اینکــه ماهیــت مــادی داشــته باشــند، موضــوع رابطــه مالkانــه قــرار م� گیرنــد. ماننــد 
مالkیــت ماف� الذمــه یــا مــال کلــ� (محمــودی،١٣٩١ :١٠۵). از ســوی دی[ــر طبــع اجراهــای 
ــد  ــاً نبای ــا اینکــه تســلیم ضرورت ــد ی ــت دائمــ� را نم� طلب ــه نحــوی اســت کــه حمای ــری ب هن
ــه ماهیــت خــود  ــا ب به صــورت مــادی صــورت گیــرد. بنابرایــن، اجراهــا مالــ� هســتند کــه بن
ــت  ــه ویژگ� هــا و ماهی ــن، توجــه ب ــا با وجــود ای ــد. ام ــت نماین ــع تبعی ــد از قواعــد بی م� توانن
خــاص ایــن حقــوق و همچنیــن بهره منــدی اجراکننــده از حقــوق معنــوی، م� توانــد چارچــوب 

ــد.  ــزی نمای ــدگان پی ری ــای اجراکنن ــرای قرارداده خاصــ� را ب
٢‑٢‑۴. عقد اجاره

برخــ� معتقدنــد در مــاده ۴۶۶ قانــون مدنــ� اجاره «عین» بیان شــده و شــامل اجــاره «حق» 
ــد فعالیــت مــادی  ــد کــه چــه تفاوتــ� م� کن ــان م� کنن نم� شــود. امــا در مــورد مــاده ۵١۴ بی
انســان بــه اجــاره داده شــود یــا فعالیــت فکــری او؟ و درنهایــت نتیجــه م� گیرنــد کــه واگــذاری 
اجــرای هنــری کــه در آینــده تدویــن م� شــود بــه اجــاره خدمــت شــباهت بیشــتری دارد تــا بیــع 
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(محمــدی،١٣٨٧:١۵٧). برخــ3 دی1ــر نیــز معتقدنــد کــه پــاره ای از امــوال ماننــد حــق تألیــف | 

وجــود دارد کــه تنهــا در عالــم اعتبــار م3 تــوان وجــودی بــرای آنهــا تصــور کــرد و هیچ کــس هــم 
تردیــد نــدارد کــه نبایــد ایــن امــوال را در زمــره منافــع آورد (کاتوزیــان،١٣٨٨:١۵). بنابرایــن، 
بایــد گفــت ایــن انتقــال اجــاره نیســت، زیــرا از ویژگ3 هــای حقــوق اجراکننــدگان ایــن اســت 
کــه م3 تــوان در آن  واحــد توســط افــراد مختلــف و در مSان هــای متفــاوت از آن بهره بــرداری 

نمــود کــه ایــن ویژگــ3 بــا مقــررات اجــاره مغایــر اســت.
٣‑٢‑۴. عقد صلح

هرچنــد مطابــق مــاده ٧۵٢ قانــون مدنــ3 هیــچ محدودیتــ3 برای مــورد صلح وجــود ندارد، 
امــا بــا توجــه بــه اینکــه قراردادهــای هنرمنــدان اجراکننــده یــا دی1ــر مالــSان فکــری مبتنــ3 بــر 
مســامحه نیســت، بلSــه حقوقــ3 حمایتــ3 اســت کــه هــدف از آنهــا حمایــت از طــرف ضعیــف 
قــرارداد اســت. بنابرایــن، بــه نظــر م3 رســد عقــد صلــح چارچــوب مناســبی بــرای ایــن حقــوق 
نباشــد و اســتفاده از ایــن قالــب بــرای ایــن حقــوق پیشــنهاد نم3 شــود. بــه عبارتــ3، عقــد صلح 
متضمــن گذشــت از برخــ3 از حقــوق احتمالــ3 و اســقاط برخــ3 ادعاهاســت کــه ایــن شــرایط 

بــا حقــوق دارنــدگان حقــوق فکــری انطبــاق نــدارد (محمــدی،١٣٨٧:١۶٢و١۵٨).
۴‑٢‑۴. روابط کارگر‑ کارفرمایی

نزدیSــ3 بیــن حقــوق هنرمنــد اجراکننــده و ثمــرات ناشــ3 از کار باعــث شــده کــه عــده ای 
ــه  ــد ک ــار کرده ان ــ3 اظه ــن، برخ ــد. بنابرای ــ3 از کار بدانن ــوق ناش ــدگان را حق ــوق اجراکنن حق
روابــط بیــن اجراکننــده و تولیدکننــده ناشــ3 از کارهایشــان و تابــع قانــون کار اســت م1ــر اینکــه 
مقــررات خاصــ3 در ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد (صفائــ١٣۵٠،3 :٣٩). بــه اعتقــاد برخــ3، 
سرچشــمه حــق انحصــاری اجراکننــدگان، یــp اجــرای هنــری اســت کــه غیــر از کاری اســت 
ــ3 خــود اســتفاده  ــروی عضالن ــرا کارگــر از نی کــه یــp کارگــر متخصــص انجــام م3 دهــد. زی
م3 کنــد و کار خــود را بــا دســت انجــام م3 دهــد (عراقــ3، ١٣٨۵: ١۵۶).  نظریــه الحــاق 
اجراکننــدگان بــه حقــوق کار کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه، بااین حــال برخــ3 کشــورها از ایــن 
، در ســال ١٩٧٣، قانــون  tقراردادهــا به عنــوان قــرارداد کار یــا اجــاره خدمــت یــاد م3 کننــد. مثــال
کار فرانســه صراحتــاً تمــام هنرمنــدان اجراکننــده را به عنــوان کارگــران حقوق ب1یــر به رســمیت 
م3 شناســد و در مــاده ١‑٧٦٢ بیــان مــ3 دارد کــه اگــر قــرارداد وجــود داشــته باشــد و اجراکننــده 
ــوان  ــا زمانــ3 کــه وی رســماً به عن ــد، ت ــا ســازمان اجــرا کن ــرای یــp شــخص ی ــال پــول ب در قب
کارمنــد مســتقل ثبت نــام نکــرده باشــد، فــرض بــر ایــن اســت کــه کارگــر حقوق ب1یــر و مشــمول 
قانــون کار اســت. همچنیــن مطابــق مــاده٢‑٧٦٢، بــدون توجــه بــه اینکــه اجراکننــده چطــور و 
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 | چقــدر حقــوق دریافــت م- کنــد و چــه وضعیتــ- (کارگــر حقوق ب&یــر یــا مســتقل) بــرای وی در 

قــرارداد تعیین شــده، ایــن فــرض بــه قــوت خــود باقــ- اســت. بنابرایــن، بــا تصویــب ایــن مقــرره، 
ــ-  ــد (کن ــل کنن ــدگان تحمی ــه اجراکنن ــود را ب ــته خ ــد خواس ــ- نم- توانن ــدگان به راحت تولیدکنن
بــرو٢٠٠۶،١: ٢۵٧). همچنیــن بخــش ٧٩ قانــون کپی رایــت آلمــان مقــرر م- کنــد کــه چنانچــه 
هنرمنــد اجراکننــده از برخوانــ-، نمایــش یــا اجرایــی را در چارچــوب تعهداتــ- کــه به موجــب 
قــرارداد کار یــا اجــاره خدمــت بــه عهــده داشــته انجــام دهــد، در غیــاب توافــق خــاص، ماهیــت 
روابــط قــراردادی ناشــ- از قــرارداد کار یــا اجــاره مشــخص خواهــد کــرد کــه تحت چه شــرایط- 
و در چــه صورتــ- کارفرمــا یــا صاحــب کار م- توانــد از ایــن اجــرا بهره بــرداری کنــد یــا اجــازه 
بهره بــرداری از آن را بــه ثالــث واگــذار کنــد. از ایــن رو، مطابــق قانــون آلمــان نیــز درصورت- کــه 
ــا اجــاره خدمــت،  ــرارداد کار ی ــت ق ــر اســاس ماهی ــه باشــد، ب توافــق خاصــ- صــورت نگرفت
تعییــن تکلیــف م- شــود. در کشــور امریــcا هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت. بخــش ٢٠١ 
(ب) قانــون کپی رایــت ایــن کشــور تصریــح م- کنــد کــه اثــری کــه از ســوی کارمنــد و در دامنــه  
فعالیت هــای اســتخدام- وی خلــق م- شــود و همچنیــن اثــری کــه بــرای اســتفاده در یــh اثــر 
جمعــ-؛ به عنــوان بخشــ- از یــh فیلــم یــا ســایر آثــار ســمع- ـ بصــری؛ ایجــاد م- گــردد، اثــر 
ناشــ- از رابطــه  اســتخدام- محســوب م- گــردد کــه در ایــن مــوارد کارفرمــا یــا شــخص دی&ــری 
کــه اثــر بــرای وی خلق شــده، مؤلــف و صاحــب حــق شــناخته م- شــود، م&ــر اینکــه برخــالف 

آن به طورکتبــی در قــرارداد تصریــح شــود. 
٣‑۴. ویژگ! های  قراردادهای اجرا 

ــد و  ــدور، مشــروعیت تعه ــر کار مق ــد ب ــه تعه ــی  ازجمل ــن قراردادهــا متضمــن ویژگ- های ای
ــرد.  ــه بررســ- م- گی ــد هســتند کــه در ادام ــی تعه منفعــت عقالی

١‑٣‑۴. تعهد بر کار مقدور
ــد  ــودن آن باشــند، عق ــن ب cــن آگاه از نامم ــر طرفی ــن باشــد و اگ cــد مم ــد بای انجــام تعه
ــودن بایــد مطلــق باشــد. بنابرایــن، اگــر  ــه نامقــدور ب به واســطه فقــدان اراده باطــل اســت. البت
متعهــد نتوانــد شــخصاً ایفــای تعهــد کنــد، بایــد آن را بــه دی&ــری بســپارد تــا از جانــب وی ایفای 
تعهــد نمایــد (مــاده۵٧ قانــون مدنــ- لهســتان). بــا توجــه بــه شــخصیت هنــری هنرمنــدان، قیــد 
مباشــرت آنهــا در قــرارداد به طــور ضمنــ- وجــود دارد و تعهــد بــر کار نــا مقــدور موجــب بطــالن 
عقــد م- گــردد. مثــالq اگــر نوازنــده  متعهــد شــود شــب یلــدا و در تــاالر وحدت بــه اجرا  بپــردازد، 

ولــ- در زمــان مقــرر بــه دلیــل شــخص- قــادر بــه حضــور نباشــد، ایــن عقــد باطــل اســت.  

1.  Kenneybrew 
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٢‑٣‑۴. مشروعیت تعهد| 

ــف  ــن امــری و نظــم عمومــ� مخال ــا قوانی ــد مشــروع باشــد و ب ــدگان بای اجــرای اجراکنن
نباشــد (مــاده ٩٧۵ قانــون مدنــ�). اگــر خانمــ� تعهــد کنــد کــه بــا حجــاب نامتعــارف ایفــای 
نقــش کنــد یــا به عنــوان خواننــده بــا حجــاب نامناســب بــه اجــرا بپــردازد، ایــن تعهــدات به دلیــل 
ــن موضــوع در قراردادهــای  ــا نظــم عمومــ� و اخــالق حســنه باطــل هســتند. ای مخالفــت ب
ــد  ــم ١ تأکی ــدان فیل ــوی هنرمن ــرارداد فرانس ــال ق ــرای مث ــت. ب ــده اس ــاره  ش ــز اش ــ� نی خارج
م� کنــد کــه هنرمنــد مطیــع دســتورات� اســت کــه حســب وظیفه بــرای وی مقررشــده، مشــروط 
بــر اینکــه ایــن دســتورات مخالــف نظــم عمومــ� و اخــالق نباشــد. بــا این حــال، بایــد توجــه 
نمــود کــه عملــ� کــه در ی\ زمــان و مــ]ان مخالــف نظــم عمومــ� و اخــالق تلقــ� م� گــردد، 
مم]ــن اســت در مــ]ان و زمــان دی_ــر بالمانــع باشــد. از ایــن رو قــرارداد امری]ایــی فیلــم کوتاه٢ 
صراحتــاً بیــان م� کنــد کــه برهنگــ� و انجــام فعالیت هــای جنســ� در اجــرا ام]ان پذیــر اســت 
و تولیدکننــده تنهــا بایــد از قبــل، وجــود چنیــن امــوری را بــه هنرمنــد اعــالم نمایــد. از طرفــ�، 
اگــر تعهــد نامشــروع بخــش ناچیــز از یــ\ قــرارداد باشــد، تعهــد اجراکننــده تنهــا نســبت بــه 
آن بخــش باطــل اســت و بــه قــرارداد اصلــ� لطمــه  نم� زنــد. مثــالe بازی_ــر تعهــد م� کنــد کــه 
در یــ\ ســ]انس از فیلــم واقعــاً شــرب خمــر کنــد. مطابــق بنــد ٣ مــاده ٢٣٢ قانــون مدنــ� ایــن 
شــرط باطــل ولــ� مبطــل عقــد نیســت. مســئله دی_ــر اینکــه مم]ــن اســت قــرارداد مطابــق بــا 
قوانیــن امــری و نظــم عمومــ� باشــد، امــا تولیدکننــده بــه شــیوه نامشــروع از آن اســتفاده نمایــد. 
ــوری اســالم� پخــش  ــف نظــام جمه ــاً در شــب]ه ماهــواره ای مخال ــال اجــرا متعاقب ــرای مث ب
ــودن  ــ�)، فقــط مشــروع ب ــون مدن ــاده١٩٠ قان ــون ( بند۴م ــه اینکــه در قان ــا توجــه ب شــود. ب
جهــت معاملــه (نــه تعهــد) جــزو شــرایط صحــت معاملــه اســت، ایــن قــرارداد باطــل نیســت. 
امــا مطابــق مــاده ٢١٧ قانــون مذکــور اگــر در حیــن قــرارداد بــه جهــت معاملــه تصریــح شــود، 

باطــل و در غیــر ایــن صــورت صحیــح و الزم االجراســت.
 ٣‑٣‑۴. منفعت عقالیی تعهد

ــای  ــد، بن ــ� از تعه ــده ناش ــخیص فای ــالک تش ــت. م ــه نیس ــل مطالب ــده قاب کاری بی فای
خردمنــدان و عقــال اســت، نــه هــوا و هــوس طرفیــن (مــاده ٢١۵ قانــون مدنــ�). ایــن بحث در 
، مجــری یــ\ برنامــه تلویزیــون متعهــد  eمــورد تعهــدات اجراکننــدگان نیــز جــاری اســت. مثــال
م� شــود کــه در فــالن روز برنامــه  اجــرا کنــد و یــ\ مســیر طوالنــ� را بــدود، بــدون آنکــه ایــن 

1.  Contratd’Angagementd’Artistes, Article 21, France.

2.  Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists Information Sheet and Applica-

tion Short film Agreement, Article 7(f), US.
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 | امــر از نظــر دراماتیــ2 الزم باشــد. ایــن تعهــد بــدون منفعــت عقالیــی بــوده و مطابــق بنــد ٢ 

مــاده ٢٣٢ باطــل ولــ: مبطــل عقــد نیســت.
۴‑۴. طرفین قرارداد

در یــ2  ســوی قراردادهــای موضــوع ایــن پژوهــش، اجراکننــده قــرار دارد.  اجراکننــده 
ــر دیHــری  ــد و اث ــان م: کن ــان روزمــره را بی کســ: اســت کــه به طــور معمــول توصیفــ: از زب
ــدگان گروهــ: هســتند کــه  ــن، اجراکنن ــد (گرویــس١، ٢٠١۵: ١١٧). بنابرای را اجــرا م: نمای
ــ:  ــان مهارت ــود چن ــرای خ ــد و گاه در اج ــه م: کنن ــه عرض ــه جامع ــری را ب ــی و هن ــار ادب آث
ــه  ــد. به طوری ک ــب م: کنن ــود جل ــه خ ــردم را ب ــادی از م ــده زی ــه ع ــه توج ــد ک ــان م: دهن نش
ــا  ــد ی ــدا کنن ــده او حضــور پی ــاد در اجــرای زن ــه زی ــا پرداخــت هزین ــا حاضــر م: شــوند ب آنه
ــد. بنابرایــن، اجراکننــدگان شــامل طیــف وســیع:  اجــرای ضبط شــده وی را خریــداری نماین
از فعــاالن در عرصــه تولیــدات ســمع:، بصــری و نمایشــ: هســتند (رحمانــ:، ١٣٨٩: ٢٧). 
کنوانســیون رم، بازیHــران، خواننــدگان، نوازنــدگان، رقاصــان و دیHــر اشــخاص: کــه عرضــه، 
آوازخوانــ:، بازخوانــ:، دکلمــه و بــازی م: کننــد یــا بــه هــر روش دیHــری آثــار ادبــی و هنری را 
اجرام: کننــد، اجراکننــده م: دانــد (بند١مــاده٣). معاهــده اجراهــا و تولیدکننــدگان حامل هــای 
ــدگان  ــروه اجراکنن ــر گ ــد، ب ــرا م: کنن ــ: اج ــگ قوم ــه فرهن ــان: را ک ــز کس ــو نی ــ: وایپ صوت
م: افزاینــد (بنــد الــف مــاده٢). بنــد ١۶مــاده ١ الیحــه جدیــد حقــوق مالhیــت ادبــی و هنــری 
ایــران، خواننــدگان، نوازنــدگان، همخوانــان، هنرپیشــHان و ســایر افــرادی کــه آواز یــا ســرود 
م: خواننــد، ســخنران:، دکلمــه یــا بازیHــری م: نماینــد یــا بــه هــر ترتیــب دیHــری نمودهــای 
فرهنــگ  عامــه، عملیــات ســیرک بــازی و خیمــه  شــب بازی و ســایر آثــار ادبــی هنــری را اجــرا 
ــدگان  ــرای اجراکنن ــد. مــاده ٧ کنوانســیون رم، ب ــد را جــزو مصادیــق ایــن گــروه م: دان م: کنن
به صــورت ســلبی امــhان منــع دیHــران از ضبــط، تکثیــر و توزیــع را قائــل م: شــود. معاهــده 
ــر،  ــد حــق ضبــط، تکثی اجراهــا و آثــار صوتــ: وایپــو، ضمــن شناســایی حقــوق مــادی، مانن
توزیــع و پخــش امــواج رادیوئــ:، اجــاره و حــق در دســترس قــراردادن اجراهــای تثبیت شــده 
(مــواد ٦ تــا١٠)، حقــوق معنــوی، ماننــد حــق بــر نــام و حرمــت اثــر (بنــد١ مــاده۵) را نیــز 
به رســمیت شــناخته اســت. در مقــررات فعلــ: ایــران، حقــوق اجراکننــدگان به صراحــت مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه، امــا  الیحــه جدیــد حــاوی مقــررات مفصلــ: اســت کــه م: توانــد خألهای 
موجــود را برطــرف ســازد. بنابرایــن، در شــرایط کنونــ:، اجراکننــده مطابــق مــاده ١٠ قانــون 
مدنــ: م: توانــد حقوقــ: را بــرای خــود قــرار داده و طــرف قــرارداد را بــه آن متعهــد نمایــد. 

1.  Gervais. 
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  در آن ســوی قــرارداد، شــخص حقیقــ& یــا حقوقــ& اســت کــه از اجــرای اجراکننــده بهــره | 

ــده  ــوان حــق انحصــاری اجراکنن ــن به عن ــب هــر آنچــه در قوانی ــن شــخص در قال ــرد. ای م& ب
بیان شــده بــه اســتفاده از اجــرا م& پــردازد. بــرای مثــال تهیه کننــده اثــر ســینمایی کــه بــا بازی=ــر 
قــرارداد منعقــد م& کنــد یــا شــرکت& کــه بــا خواننــده و نوازنــده بــرای تولیــد یــF اثــر موســیقایی 
بــه توافــق م& رســد طــرف قــراردادی اجراکننــده اســت کــه باعنــوان تولیدکننــده یــا تهیه کننــده 

قــرارداد منعقــد م& کنــد.
۵‑۴. موضوع قرارداد

مطابــق مــاده ٢١۴ قانــون مدنــ&، مــورد معاملــه بایــد مالــ& یــا عملــ& باشــد کــه هــر یــF از 
متعاملیــن، تعهــد تســلیم یــا ایفــای آن را م& کننــد. در ایــن قراردادهــا، یــا حقــوق اجراکننــده 
بــه  طــرف مقابــل منتقــل م& شــود یــا اجــازه بهره بــرداری از اجــرا بــه دی=ــری اعطــا م& شــود یــا 
اجراکننــده متعهــد م& گــردد در زمــان و مــTان خــاص اجــرا نمایــد. از طرفــ&، بــرای تضمیــن 
اینکــه تمــام حقــوق مربــوط بــه اجــرا در اختیــار تولیدکننــده اســت، برخــ& از قوانیــن انتقــال 
ــمیت  ــه رس ــان ب ــان آن ــرارداد می ــاد ق ــا انعق ــده را ب ــه تولیدکنن ــده ب ــوق اجراکنن ــودکار حق خ
ــت اجــرای  ــه تثبی ــده ب ــار اجراکنن ــرای نخســتین ب م& شناســند. به عبارت دی=ــر، هنگام& کــه ب
ــق مــاده ۴‑٢١٢  ــز راضــ& اســت. مطاب ــه انتقــال حقــوق خــود نی خــود رضایــت م& دهــد ب
ــت  ــده دالل ــده و تولیدکنن ــان اجراکنن ــرارداد می ــای ق ــه، امض ــری فرانس ــت فک ــون مالTی قان
بــر اختیــار تولیدکننــده بــرای تثبیــت، تکثیــر و پخــش عمومــ& اجــرا دارد. ایــن قانــون نوعــ& 
انتقــال قانونــ& حقــوق از ســوی اجراکننــده بــه تولیدکننــده را بــا امضــای قــرارداد بــه رســمیت 
ــده  او  ــرای تثبیت ش ــه از اج ــتفاده هایی ک ــام اس ــرای تم ــده ب ــل، اجراکنن ــد. در مقاب م& شناس
ــه  دریافــت م& نمایــد کــه ایــن حق االمتیازهــا بایــد در قــرارداد  ــاز جداگان م& شــود، حق االمتی
مشــخص گــردد و در صــورت عــدم تعییــن، به موجــب مــاده ۵‑٢١٢ ایــن قانــون، تعرفه هــای 
رایــج در هــر مــورد مــالک قــرار م& گیرد(ســالوکنل٢٠٠٣،١: ۶). بخــش (١)٩٢ قانــون 
ــال  ــرض انتق ــاً ف ــز صراحت ــران نی ــد ای ــه جدی ــاده ۵٨ الیح ــره ٢م ــان و تبص ــت آلم کپی رای
حقــوق بعــد از انعقــاد قــرارداد را بــه رســمیت شــناخته اند م=ــر اینکــه برخالفــش توافــق شــده 
باشــد. در مــاده ١٢ معاهــده اجراهــای دیــداری ـ شــنیداری پTــن، اگرچــه بحــث انتقــال حــق 
بــه تولیدکننــده آمــده امــا ایــن امــر در شــرایط& اســت کــه توافقــ& برخــالف آن نشــده باشــد٢. 

1.  Salokannel. 

2.  See: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/beijing/trt_beijing_001en.pdf>.
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 | ۶‑۴. تعهدات طرفین 

از موضوعــات اساســ0 در قلمــرو قراردادهــا، حــدود تعهــدات طرفیــن اســت. الزم بــه 
ــل را  ــدات خــود و طــرف مقاب ــم و آگاهــ0 حــدود تعه ــا عل ــد ب ــن بای ــه طرفی ــر اســت ک ذک
بشناســند تــا ناخواســته در معــرض نقــض تعهــدات قــراردادی قــرار نگیرنــد. امــا بــا عنایــت 
بــه نتایــج به دســت آمده (نمــودار١)، تنهــا ٧۶ درصــد هنرمنــدان بــه تکالیــف قــراردادی خــود 
گاهــ0 دارنــد و ٢۴ درصــد از آنــان بــدون آگاهــ0 از تکالیــف خــود و بــه دلیــل قــدرت فائقــه   آ

ــد.  ــرارداد م0 کنن ــاد ق ــه انعق ــدام ب ــری، اق ــه اجــرای هن ــه  ب ــدگان و عالق تولیدکنن

سؤال ٣

نمودار ١. نمودار آگاه+ اجراکنندگان به تکالیف خود هنگام انعقاد قرارداد

در ایــن گفتــار ابتــدا تعهــدات هریــU از طرفیــن و ســپس، تعهــدات مشــترک آنــان بررســ0 
خواهــد شــد.  

١‑۶‑۴. تعهدات متقاض+ (تولیدکننده)
١‑١‑۶‑۴. رعایت حقوق معنوی

در کشــورهای حقــوق عرفــ0 اگــر متعهــد ضمــن قــرارداد ملــزم بــه رعایــت حقــوق معنــوی 
اجراکننــده شــود، عــدم رعایــت آن حقــوق به منزلــه نقــض قــرارداد اســت. در غیــر ایــن صــورت، 
عــدم رعایــت آن لطمــه ای بــه روابــط قــراردادی طرفیــن نم0 رســاند. امــا در کشــورهای حقــوق 
نوشــته، حقوقــ0 ماننــد حــق بر نام و تمامیــت در قوانین موضوعــه برای اجراکننــدگان درنظرگرفته 
شــده کــه عــدول از آنهــا به راحتــ0 ام^ان پذیــر نیســت. بــرای مثــال مــاده ٢‑٢١٢ قانــون مال^یــت 
فکــری فرانســه، حــق انتســاب و حــق تمامیــت اجــرا را بــرای اجراکنندگان به رســمیت م0 شناســد 
امــا در بخــش ٧۵ قانــون کپی رایــت آلمــان، حــق تمامیــت اجــرا بــه نفــع تولیدکننده تضعیف شــده 
اســت، زیــرا اجراکننــده تنهــا در صورتــ0 م0 توانــد از تحریــف و تغییــر اجــرای هنــری ممانعــت به 
عمــل آورد کــه بــه اعتبــار وی به عنــوان مجــری لطمــه وارد نمایــد. در مــاده ۵٩ الیحه جدیــد افزون 
بــر اینکــه مم^ــن اســت بــه جهــت شــیوه اجرا یا نحــوه اســتفاده نام مجــری ذکــر نشــود از توافق بر 
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ســر ذکــر نــام یــا نحــوه آن ســخن بــه میــان آمــده و تغییــرات متعــارف کــه عرفاً بــه اعتبار و شــهرت | 

اجراکننــده لطمــه نزنــد پذیرفتــه شــده اســت. مطالعــات میدانــ: قراردادهــای اجراکننــدگان نشــان 
م: دهــد معمــوالG در بســیاری قراردادهــا درخصــوص نحــوه بیــان نــام اجراکننــده نیــز توافقاتــ: 
صــورت م: گیــرد. بــرای مثــال توافــق بــر ســر ذکــر نــام بازیIــر در ابتــدای نــام بازیIــران یــا در 
انتهــای نام هــا و بــا تصریــح بــه عبــارت«و...». حــق معنوی در کنوانســیون رم بحث نشــده اســت. 
زیــرا اکثــر کشــورهای کامــن ال منکــر حقــوق معنــوی هســتند و اعــالم وجــود حقوق معنــوی برای 
هنرمنــدان مجــری در ضمــن معاهــده، موجــب ایــن نگرانــ: بــود کــه موفقیــت معاهده بــه مخاطره 
افتــد (کلمبــه،١٣٩٠: ٢٧٢). امــا معاهــده اجراهــای وایپــو ضمــن تصریــح بــه حقــوق معنــوی از 
تعدیــل آن بــه جهــت نــوع اســتفاده از اجــرا و تغییراتــ: کــه بــه شــهرت اجراکننــده لطمــه نم: زنــد 
ــری شــده  ــز پیIی ــن رویdــرد در معاهــده پdــن نی ــاده ۵). همی ــان آورده اســت (م ــه می ســخن ب
اســت. بنابرایــن، موقعیــت حقــوق معنــوی اجراکننــده ماننــد مؤلفــان آثــار نیســت و کم رنگ تــر 
بــه نظــر م: آیــد. به طورکلــ: بــه نظــر م: رســد در شــرایط کنونــ: ایــران کــه حــق معنــوی در قانــون 
پیش بین: نشــده اســت طرفیــن م: تواننــد در قراردادهــای خــود بــه رعایــت ایــن حقــوق تصریــح 
نماینــد. مثــالn در یــm نمونــه قــرارداد١ مجــوز دهنــده به صراحــت حــق تغییــر، اصــالح و لغــو تمام 
یــا قســمت: از اثــر هنــری را بــرای خــود محفــوظ داشــته اســت. امــا مــاده ٣ قــرارداد تعهــدات گــروه 
ــرد. وی  ــرداری قــرار گی ــده) مــورد بهره ب ــام طــرف قــرارداد (خوانن ــه ن ــر ب ــد «اث کــر مقــرر م: کن
م: توانــد در هــر زمــان متناســب بــا نیــاز و صالحدیــد خــود، تغییراتــ: را در ویدئــو موزیــm بدهــد 

یــا بــرای بهبــود کیفیــت، آن را بــه اشــخاص دیIــر ارائــه نمایــد.» 
٢‑١‑۶‑۴. تعهدات مال4

یdــ: از تعهــدات اصلــ: تولیدکننــده یــا تهیه کننــده (متقاضــ: اســتفاده از اجــرا) پرداخــت 
حق الزحمــه و ســایر امتیــازات مالــ: اســت. در ایــن بخــش از تعهــدات معمــوالG زمــان پرداخت 
و میــزان حق الزحمــه مشخص شــده اســت مثــالn در مــاده ١‑۵ «قــرارداد بــا خواننــده» 
ــن  ــردازد. همچنی ــل بپ ــه عام ــن ب ــ: معی ــه مبلغ ــد اســت ماهیان بیان شــده کــه متقاضــ: متعه
طرفیــن م: تواننــد توافــق کننــد درصــدی از فوایــد اجــرای هنــری بــه عامــل تعلــق گیــرد. بــرای 
مثــال درصــدی از فــروش فیلــم بــه بازیIــر تعلــق گیــرد. الزم بــه ذکــر بــوده بخــش تعهــدات 
ــال، در  ــرای مث ــه خــود اختصــاص داده، ب ــا را ب ــده  قرارداده ــ: از قســمت های عم dــ: ی مال
قــرارداد آمریdایــی اجراکننــدگان تلویزیــون٢ مقــررات مفصلــ: در خصــوص نحــوه محاســبه 

1.  Master_Track_license, Article 16.

2.  Screen Actors GuildTelevision Agreement, US.
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 | دســتمزد، بســته بــه زمینــه فعالیــت اجراکننــده (خواننــده، مجــری و...) و ســاعات فعالیت وی 

وجــود دارد. نحــوه پرداخــت تعهــد مالــ; نیــز بــه توافــق طرفیــن بســتگ; دارد. مثــال8 در قــرارداد 
تنظیــم میKــس و مســتر بیان شــده کــه درصــدی معینــ; از مبلــغ پــس از امضــای قــرارداد و ابالغ 
ــل  ــس از تحوی ــز پ ــدی نی ــاده٣‑١) و درص ــت (م ــوان پیش پرداخ ــده به عن ــه تنظیم کنن کار ب
ــات  ــده پرداخــت م; شــود (ماده٣‑٢).مطالع ــه تنظیم کنن ــم، میKــس و مســتر ب ــل تنظی کام
ــه ســینما نشــان م; دهــد بخــش قابل توجهــ; از  انجام شــده در آراء داوری هیئــت داوری خان
ــوده اســت  ــدگان در خصــوص عــدم پرداخــت حق الزحمــه ب اختالفــات بازی[ــران و تهیه کنن
چنانچــه در رأی شــماره ۵۵۶٩/ش/د مــورخ ١٣٩۴/١١/١١ تهیه کننــده به رغــم ادعاهــای 
خــود در خصــوص عــدم انجــام کامــل تعهــدات بازی[ــر ملــزم بــه پرداخــت حق الزحمــه کامــل 

و حتــ; خســارت تأخیــر تأدیــه مطابــق بــا شــاخص های بانــک مرکــزی شــده اســت.
٣‑١‑۶‑۴. سایر تعهدات

هنرمنــد اجراکننــده م; توانــد ضمــن قــرارداد تعهــدات دی[ری را نیــز قید کند. مثــال8 بازی[ر 
م; توانــد توافــق نمایــد، بــه شــرط; در ایــن فیلــم ایفــای نقــش م; کنــد کــه در فیلــم دی[ــری 
فــالن نقــش را داشــته باشــد. یــا اجراکننــده بیــان م; کنــد بــه شــرط; شــعر را اجــرا م; نمایــد 
کــه فــالن شــخص به عنــوان موزیســین بــا وی همــKاری کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه هنرمنــدان 
اجراکننــده بــرای یــn اجــرای مانــدگار بایــد بــا هــم همKاری کننــد و اجرای نامناســب از ســوی 
برخــ; اجراکننــدگان بــر اعتبــار اجــرای دســته جمع; اثــر م; گــذارد، شــناخت ســایر همــKاران 
بــرای اکثــر ایــن افــراد مهــم اســت. مطابــق نتایــج (نمــودار ٢)، ٨٩ درصــد از هنرمنــدان بیــان 
کرده انــد کــه شــناخت همــKاران بــرای آنهــا مهــم اســت و ایــن امــر تنهــا بــرای ١١درصــد از 
آنــان مهــم تلقــ; نم; شــود. مثــال8 اگــر خواننــده بدانــد بــا فــالن نوازنــده یــا موزیســین ماهــر، 
ــدی  ــKاران او مبت ــه هم ــ; ک ــه زمان ــرد، شــرایط موردنظــر خــود را نســبت ب ــد ک اجــرا خواه

ــد. ــر م; کن ــتند، متعادل ت هس

نمودار٢. نمودار اهمیت شناخت سایر همDاران برای هنرمند اجراکننده
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٢‑۶‑۴. تعهدات عامل (هنرمند اجراکننده)| 

١‑٢‑۶‑۴. تضمین حقوق طرف قرارداد
ــه اجــرا  ــ# نســبت ب ــرارداد، اشــخاص دی(ــر مدعــ# حق ــاد ق ــس از انعق مم4ــن اســت پ
ــذا الزم اســت  ــد. ل ــه رو کنن ــاً تضییــع ســرمایه روب ــا نگرانــ# و احیان ــده را ب شــوند و تولیدکنن
اجراکننــده حقــوق طــرف مقابــل را تضمیــن کنــد تــا نگرانــ# وی مرتفــع گــردد. مثــالB در ی4ــ# 
از نمونــه قراردادهــا١ اجراکننــده حقــوق انتقالــ# بــه مجــوز گیرنــده را تضمیــن کــرده کــه بدیهــ# 
اســت ایــن امــر موجــب آســودگ# خاطــر مجــوز گیرنــده م# شــود. ایــن امــر بــدان معناســت کــه 
اگــر اشــخاص ثالــث بعــداً ادعــا یــا حقــ# را در خصــوص اجــرا مطــرح کننــد اجراکننــده  از 

بــاب نقــض تعهــد قــراردادی ملــزم بــه جبــران خســارت قــراردادی شــود.
٢‑٢‑۶‑۴. اجرا در زمان و مMان مشخص 

 Bــال ــردد. مث ــخص م# گ ــ# مش ــورت کل ــرا به ص ــ4ان اج ــان و م ــا، زم ــ# قرارداده در برخ
در قــرارداد خواننــده (عامــل) و متقاضــ#، عامــل تعهــد م# کنــد کــه در زمــان و م4انــ# 
ــ# و  ــیق# و خوانندگ ــه موس ــوط ب ــ# مرب ــای آموزش ــد، در دوره ه ــن م# کن ــ# تعیی ــه متقاض ک
ســایر زمینه هــای موردنیــاز شــرکت کنــد. یــا در قــراردادی٢ به طورکلــ# قیــد م# شــود کــه 
هنرمنــد بایــد در روزهــا، ســاعات و م4ان هــای مربــوط بــه تمریــن و اجــرا حاضــر گــردد. در 
مقابــل در برخــ# قراردادهــا، نحــوه تعییــن ســاعات کاری دقیق تــر اســت. در قــرارداد خریــد 
ــا ١١ شــب،  ــح ت ــت از ٨ صب ــردد به صــورت تمام وق ــد م# گ ــر متعه ــری٣ بازی( ــات هن خدم
ــران٤  ــوی بازی( ــرارداد فرانس ــن در ق ــد. همچنی ــش کن ــای نق ــه ایف ــه ١٣٠٠ دقیق روی هم رفت
تصریــح م# شــود کــه ســاعات کاری هنرمنــد ٣٥ ســاعت در هفتــه اســت کــه بایــد در هــر روز 
حداقــل ١١ ســاعت متوالــ# وقــت اســتراحت داشــته باشــد. البتــه اگــر ســاعت کاری مشــخص 
ــاعات را  ــن س ــش در ای ــای نق ــی ایف ــای کارگر‑کارفرمای ــد قرارداده ــوان مانن ــود، نم# ت نش
ممنــوع پنداشــت، بل4ــه بــا توجــه بــه عــرف، معمــوالn فیلم بــرداری در ســاعات مختلــف انجــام 

ــه آن آگاه اســت. م# شــود و هــر بازی(ــری ب
 طبــق نتایــج (نمــودار ٣)، تنهــا ١١ درصــد از اجراکننــدگان در قراردادهــای خــود بــه زمــان 
ــه ایــن امــر در قراردادهــا  ــان ب ــد و ٨٩  درصــد از آن ــا نمایــش اشــاره نم# کنن و مــ4ان اجــرا ی

1.  Master_Track_license, Article 12.

2.  Contratd’Engagementd’Artistes, Article 18, France/  SAG-AFTRA RadioRecordedCommercials Contract, 

Article 28, US.  

٣.   نمونه قرارداد بین سازمان صداوسیمای ایران و رضا شفیع# جم در برنامه ساعت خوش، مورخ١٣٧٣/٧/٢٣. 
4.  Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique, Article 19 and 23, France.
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 | تصریــح م1 کننــد. دلیــل ایــن اهمیــت آن اســت کــه مم)ــن اســت بازی#ــر در مناطــق سردســیر 

یــا گرمســیر یــا در نیمه شــب بــه اجــرا بپــردازد. لــذا زمــان و مــ)ان اجــرا در میــزان دســتمزد 
تأثیــر دارد.از طرفــ1، مــ)ان (کل دنیــا، کشــورهای خاورمیانــه یــا فقــط ایــران) و زمــان (شــب، 
صبــح، بعدازظهــر) پخــش نیــز بــرای هنرمنــدان مهــم اســت و در برابــر هریــJ از ایــن مــوارد 

خــود را مســتحق دســتمزد و مزایایــی م1 داننــد. 

نمودار ٣. نمودار اهمیت زمان و مAان پخش یا اجرا

٣‑٢‑۶‑۴. التزام به داشتن آرایش و گریم خاص
ــا  ــروزه ب ــش خاصــ1 داشــته باشــد. ام ــزم م1 شــود کــه آرای ــرارداد مل گاهــ1 بازی#ــر در ق
ــش،  ــر آرای ــد تغیی ــر نم1 رس ــه نظ ــم، ب ــه فیل ــم در صحن ــتفاده از گری ــرفت اس ــه پیش ــه ب توج
ــود  ــرط ش ــر ش ــرای بازی# ــر ب ــن، اگ ــرد. باوجودای ــن ب ــ1 از بی ــد را به کل ــرای تعه ــ)ان اج ام
ــد، درصــورت ورود  ــن شــرط1 برآی ــا از عــرف چنی ــد ی ــش دســت نزن ــش صورت ــه آرای کــه ب
خســارت بــه تولیدکننــده، وی عهــده دار جبــران خســارت اســت، بی آنکــه خللــ1 بــه قــرارداد 
وارد شــود (صداقتــ١٣٩٠،1). در مــاده ٢‑۴ قــرارداد خواننــده (عامــل) و متقاضــ1، عامــل 
تعهــد م1 کنــد کــه آرایــش ظاهــر و پوشــاک خــود را بــا شــرایط تولیــد آثــار دینــ1 هماهنــگ 
کنــد. ی)ــ1 از نمونــه قراردادهــا١ نیــز بیــان م1 کنــد کــه خدمــات مربــوط بــه آرایــش صــورت و 
مــوی هنرمنــد و پــاک کــردن آن، بــر عهــده تولیدکننــده اســت و زمــان صــرف شــده بــرای ایــن 

ــردد.   ــور، جــزو ســاعات کاری محســوب م1 گ ام
۴‑٢‑۶‑٤. التزام به حسن انجام کار 

ــده  ــر حســن انجــام کار از ســوی اجراکنن برخــ1 قراردادهــا حــاوی مفــادی هســتند کــه ب
ــل  ــه مح ــذر موج ــدون ع ــد ب ــده نبای ــده  نوازن ــراردادی٢ بیان ش ، در ق jــال ــد. مث ــت م1 کن دالل
ــا  ــت اجــرا ت ــا کیفی ــه کار معطــوف ســازد ت ــام توجــه خــود را ب ــد تم ــد و بای ــرک کن کار را ت
1.  Screen Actors Guild Television Agreement, Article 30 (a) & (b), US.

2.  Convention Collective Nationale des Artistesmusiciens de la Production cinématographique, Article 7, 

France.
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حــد مم1ــن مطلــوب باشــد. مطالعــات میدانــ! نگارنــدگان نشــان م! دهــد عــدم حضــور در | 

صحنــه فیلم بــرداری معمــوال; ی1ــ! از مــوارد رایــج عــدم اجــرای قــرارداد از ســوی بازی4ــران 
بــوده کــه منجــر بــه صــدور آرای داوری از هیئــت داوری خانــه ســینما شــده اســت. در ی1ــ! از 
پرونده هــای مذکــور بازی4ــر در هنــگام فیلم بــرداری ســ1انس آخــر اعــالم کســالت م! کنــد و از 
حضــور در لوکیشــن فیلم بــرداری خــودداری مــ! ورزد و ایــن در شــرایط! بــوده کــه وی چنــدی 
قبــل مدعــ! شــده بــدون توجــه بــه مفــاد قــرارداد آن را امضــا نمــوده و الزم اســت چ1ــ! بــه 
مبلــغ قســط آخــر دســتمزد بــه وی تحویــل داده شــود. امــا این ادعــا برخــالف قــرارداد ف! مابین 
تهیه کننــده و بازی4ــر بــوده و مســتنداً بــه رأی داوری ٤٦١٥/ش/د مــورخ ١٣٩٤/٢/١٤ هیئــت 
ــور در  ــر و حض ــوت بازی4 ــش در کس ــه خوی ــل وظیف ــام کام ــه انج ــد ب ــر متعه داوری، بازی4
ــرداری  ــچ پیش شــرط و عــذری اســت و پــس از انجــام فیلم ب ــدون هی ــم ب ــ! فیل ــه پایان صحن
ســ1انس باق! مانــده مطابــق قــرارداد مســتحق دریافــت قســط آخــر حق الزحمــه خــود اســت. 
افــزون بــر ایــن، قــرارداد دی4ــری١ تصریــح م! کنــد کــه هنرمنــد بایــد از هرگونــه تعهداتــ! کــه 
بــا اجــرای وظایــف وی در تضــاد اســت آزاد باشــد و قبــل از امضــای قــرارداد کارفرمــا را از 
تعهداتــ! کــه بــر اجــرای وی تأثیــر م! گــذارد ماننــد شــرکت در پروژه هــای دی4ــر هنــری مطلــع 
ســازد. همچنیــن، هنرمنــد متعهــد اســت کــه بــه متــن اجــرای خــود مســلط باشــد و در مــدت 

قــرارداد از انجــام فعالیت هــای متضمــن خطــرات جــدی و جراحــ!  زیبایــی بپرهیــزد.
۵‑٢‑۶‑۴. سایر تعهدات

بــا دقــت کافــ!  نظــر م! رســد  بــه  قراردادهــا تعهداتــ! وجــود دارد کــه  برخــ!  در 
تنظیم نشــده اند. مثــالo مــاده۴‑٩ قــرارداد تنظیــم، می1ــس و مســتر بیــان م! کنــد «تنظیم کننــده 
م1لــف اســت کــه تأییــد و رضایــت کامــل مالــr را تأمیــن کنــد و در صــورت عــدم رضایــت 
مالــr، تمــام تــوان و خالقیــت خــود را بــه کار گیــرد و تغییــرات را مطابــق نظــر مالــr انجــام 
داده و درنهایــت اثــر را بــه تأییــد مالــr برســاند.» بنابرایــن، به جــای اینکــه بــازرس یــا نهــاد 
 rخاصــ! بــرای تأییــد اثــر هنــری مشــخص شــود، اختیــار تأییــد به طــور بی حدوحصــر بــه مالــ
داده  شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه هرکســ! مم1ــن اســت اثــری آرمانــ! و شــاید غیرقابــل 
تحقــق را مدنظــر قــرار دهــد، شــاید یــr اجــرای هنــری متوســط بــه بــاال یــا عالــ! او را راضــ! 

نکنــد و بــا رد آن، باعــث آزار اجراکننــده شــود.

1.  Convention Collective Nationale des Artistes-Interprètesengagés Pour des émissions de Televi-

sion, Articles 4.1- 4.2- 4.7, France.  
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 | ٣‑۶‑۴. تعهدات مشترک

١‑٣‑۶‑۴. همFاری متقابل
صــورت دی0ــری از اجــرای تعهــدات قــراردادی، همــ(اری همــراه بــا رعایــت حســن نیــت 
ــ(اری  ــدون هم ــد ب ــرای تعه ــوارد اج ــیاری از م ــت. در بس ــدات اس ــرای تعه ــن در اج طرفی
متقابــل متعهدلــه مم(ــن نیســت. زیــرا اجــرای برخــ; تعهــدات چنــان بــه همــ(اری طرفیــن 
وابســته اســت کــه نم; تــوان به صــورت مجــزا از تعهــدات مســتقل هریــB از طرفیــن ســخن 
گفــت (شــعاریان،١٣٩٠ :١١٠). مثــالH تــا زمانــ; کــه تولیدکننــده شــعر را بــه خواننــد تحویــل 
نــداده یــا محیــط مســاعدی بــرای اجــرا فراهــم نکــرده، وی نم; توانــد بــه اجــرا بپــردازد. مــاده 
ــا  ــد ب ــد م; کن ــ; تعه ــد «متقاض ــان م; کن ــوص بی ــن خص ــده» در ای ــا خوانن ــرارداد ب ٢ـ۵ «ق
کمــال صداقــت و انصــاف، اطالعــات ضــروری در خصــوص اجــرای برنامه هــای هنــری را 
در اختیــار عامــل قــرار دهــد...» آیــا ایــن تکلیــف، اختصــاص بــه مــوردی دارد کــه در قــرارداد 
ذکرشــده اســت؟ مســلم اســت کــه در صــورت تصریــح، متعهــد ملــزم بــه تعهــد خــود اســت. 
ــدارد.  ــن بیشــتر کشــورها ح(ــم صریحــ; وجــود ن ــح، در قوانی ــا در صــورت عــدم تصری ام
بنابرایــن، بایــد گفــت کــه اگــر تعهــد وارد اراده ضمنــ; طرفیــن شــود، به منزلــه تصریــح اســت. 
آیــا م; تــوان در قــرارداد تصریــح کــرد کــه طــرف عقــد هیــچ تعهــدی مبنــ; بــر همــ(اری مقابــل 
ــر حــق رجــوع  ــوع خســارت، طــرف دی0 ــرارداد و وق ــدم اجــرای ق ــا در صــورت ع ــدارد ی ن
جبــران خســارت نــدارد؟ در ابتــدا شــاید مطابــق اصــل آزادی قراردادهــا چنیــن شــرط; مجــاز 
بــه نظــر رســد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه ی(ــ; از مبانــ; مهــم تکلیــف همــ(اری، حســن نیــت 
اســت، نم; تــوان ایــن قراردادهــا را محــدود و مقیــد بــه ایــن شــروط کــرد (شــعاریان،١٣٩٠ 

:١١۵و١٣١)
٢‑٣‑۶‑۴. حفظ اسرار و محرمانگ+

ی(ــ; از دی0ــر تعهــدات عامــل، حفــظ اســرار و محرمانگــ; اســت. حت; اگر ضمن قــرارداد 
ــالH در مــاده ۴  ــر وجــود آن اســت. مث ــوان گفــت فــرض ب ــز م; ت ــه آن اشــاره  نشــده باشــد نی ب
قــرارداد تعهــدات گــروه کــر، عامــل (عضــو گــروه کــر) متعهــد م; شــود «تــا هنگام; کــه ویدئــو 
موزیــB بــا نــام آقــای... منتشــر نشــده، از افشــای محتــوا بــه هــر نحــوی خــودداری نمایــم» و 
در ادامــه متعهــد م; گــردد حتــ; اگــر ســهواً یــا عمــداً، مباشــرتا یــا بــا واســطه، بــه هــر صورتــ; 
افشــا صــورت گیــرد، کلیــه حقــوق را جبــران کنــد. مطالعــات قــراردادی نشــان م; دهــد ایــن 
شــرط معمــوالj مطلــق اســت و قیــد زمانــ; و م(انــ; نــدارد و م; توانــد تعهــدات ســنگین; را 

حتــ; تــا پــس از اتمــام قــرارداد ایجــاد نمایــد.
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٣‑٣‑۶‑۴. عدم ام@ان تغییر مفاد اجرای هنری| 

از دی4ــر تعهــدات مشــترک، عــدم امــ,ان تغییــر مفــاد اجــرا از ســوی هریــ� از طرفیــن، 
ــی  ــق مطالب ــد مطاب ــده بای ــل اســت. از ی� ســو، اجــرای اجراکنن ــدون رضایــت طــرف مقاب ب
ــا  ــدون رضایــت کارفرم ــد ب ــری نمC توان ــچ تغیی ــگ شــده و هی ــا هماهن ــا کارفرم باشــد کــه ب
ــش  ــد نق ــا بخواه ــرارداد، کارفرم ــای ق ــد از امض ــر بع ــر، اگ ــوی دی4 ــرد١ و از س ــورت گی ص
دی4ــری بــه هنرمنــد بدهــد یــا بخواهــد تغییــر مهمــC در نقــش وی اعمــال کنــد، ایــن امــور تنهــا 

ــر مفــاد قــرارداد دارد٢. ــه تغیی ــاز ب ــد ام,ان پذیــر اســت کــه نی ــا رضایــت هنرمن ب
٧‑۴. اجرای قرارداد در مدت" معین یا نامعین 

اکثــر کشــورها مــدت حمایــت از حقــوق مــادی اجراکننــدگان را محــدود کرده انــد. بنابرایــن 
ــدرج در  ــC من ــه دوره  حمایت ــد محــدود ب ــز بای ــن حقــوق نی ــرداری از ای ــرارداد بهره ب مــدت ق
 Cشــود، یعنــ Cقانــون یــا کمتــر از آن باشــد. ایــن محدودیــت بــر ایــادی بعــدی هــم تحمیــل م
اگــر تولیدکننــده حــق بهره بــرداری از اثــر را بــه دی4ــری انتقــال دهــد، منتقل الیــه نیــز تــا مــدت 
حمایــت قانونــC یــا مــدت قــرارداد اولیــه، حــق بهره بــرداری دارد (محمــدی، ١٣٨۶: ٢۴٧). 
ــن  ــدت ای ــه م ــد ک ــق کرده ان ــن تواف ــC، طرفی ــل) و متقاض ــرارداد خواننده(عام ــاده ٣ ق در م
 Cقــرارداد ٢٠ســال اســت و اختیــار تغییــر ایــن مــدت را نیــز بــا توافــق پذیرفته انــد. در برخــ
ــا٣  ــه قرارداده ــالc در ی,ــC از نمون ــق اعطــا مC شــود. مث ــدت به طــور مطل ــن م ــا، ای قرارداده
طرفیــن توافــق کرده انــد کــه قلمــرو اســتفاده بــرای تولیدکننــده، سراســر جهــان و مــدت 
ــه  ــده ک ــز بیان ش ــر نی ــروه ک ــدات گ ــرارداد تعه ــاده ٢ ق ــت. در م ــر اس ــرداری مادام العم بهره ب
هرگونــه بهره بــرداری از اجــرا بــرای تمــام مــدت حمایــت قانونــC در سراســر دنیــا متعلــق بــه 
آقــای... اســت. ایــراد احتمالــC وارده بــه قراردادهــای مذکــور ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه انتقال 
حقــوق به طورکلــC، مشــمول بحــث ســلب کلــC حــق مC شــود کــه مطابــق مــاده ٩۵٩ قانــون 
مدنــC صحیــح نیســت.اما ایــن مســئله در قراردادهــای اجــرا پذیرفتنــC اســت و همانطــور کــه 
اشــارت رفــت امــ,ان انتقــال اتوماتیــ� حقــوق اجراکننــده بــه تهیــه کننــده در مقــررات بیــن 
المللــC و ملــC بــا عنایــت بــه طبــع اجراهــا پذیرفتــه شــده اســت و نگرانــC درخصــوص بطــالن 
ــد مولفــان) مطــرح نیســت. مطابــق قانــون کار کشــور  انتقــال کلــC حــق اجراکننــدگان (مانن
 Cباشــد. بااین حــال، به طــور اســتثنائ Cفرانســه اصــل بــر ایــن اســت کــه مــدت قــرارداد کار دائمــ

1.  Contratd’engagementd’artistes, Article 15, France.

2.  Convention collective nationale des artistes-interprètesengagés pour des émissions de television, Article 

3.10, France

3.  Master_use_rcording_license, Article 4.
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 | بــه دلیــل ویژگــ/  خــاص برخــ/ مشــاغل، امــ+ان انعقــاد قــرارداد بــا مــدت محــدود تجویزشــده 

کــه قراردادهــای اجراکننــدگان نیــز در ایــن فهرســت قــرار دارد١. البتــه در ی+ــ/ از قراردادهــا٢ 
تصریح شــده کــه در صــورت انقضــای مــدت، اجراکننــده بایــد نســبت به روزهایــی کــه بــرای 
ــه انقضــای  ــد ک ــرره نشــان م/ ده ــن مق ــردازد. ای ــه اجــرا بپ ــل اجــرا ضــرورت دارد، ب تکمی

مــدت قــرارداد نبایــد منجــر بــه نقصــان و عــدم تکمیــل اجــرای اثــر هنــری شــود.  
٨‑۴. وفای به عهد

قانــون مدنــ/ موجبــات خاتمــه قراردادهــا را در مــاده٢۶۴ برشــمرده کــه مهم تریــن آن وفــای بــه 
عهــد اســت کــه در ادامــه بــه بررســ/ آن در قراردادهــای اجراکننــدگان پرداختــه م/ شــود الزم 
بــه ذکــر بــوده ســایر موجبــات نیــز ماننــد اقالــه م/ توانــد مشــمول قراردادهــای مذکــور شــود 
امــا بــه جهــت آنکــه وجــه خاصــ/ در ایــن قراردادهــا ندارنــد از بررســ/ آن خــودداری م/ شــود. 
در قــرارداد اجراکننــدگان فــرض بــر مباشــرت در اجراســت. زیــرا تولیدکننــده بــا توجــه بــه 
شــخصیت هنــری هنرمنــد بــا او قــرارداد منعقــد م/ کنــد. بنابرایــن، هنرمند باید شــخصاً ایفای 
تعهــد نمایــد، م]ــر بــا رضایــت تولیدکننــده. در قــرارداد تنظیــم، می+ــس و مســتر تصریح شــده 
«انجــام موضــوع قــرارداد قائــم بــه شــخص اســت و تنظیم کننــده حــق نــدارد اجــرای قــرارداد 
را جزئــا یــا کالa بــه غیــر واگــذار نمایــد. در غیــر ایــن صــورت مســئول جبــران خســارت مــادی 
و معنــوی کــه مالــd تعییــن م/ نمایــد اســت.» در شــرایط/ کــه اجــرای کامــل قــرارداد بــه هــر 
دلیــل ام+ان پذیــر نیســت، اگــر عــدم اجــرای تعهــد موقتــ/ باشــد، اجراکننــده م/ توانــد پــس 
از رفــع مانــع بــه اجــرا ادامــه دهــد. امــا اگــر دوره کار محــدود باشــد و اجراکننــده بــه دالیلــ/ 
کــه تقصیــر او نیســت، مثــل بیمــاری، نتوانــد اجــرا کنــد، قــرارداد بــه دلیــل عــدم امــ+ان اجــرای 
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــارت وارده نیس ــئول خس ــد مس ــود و هنرمن ــخ م/ ش ــد منفس ــوع تعه موض
ــا تصــادف رخ  ــد غیبت هایــی کــه درنتیجــه بیمــاری ی ــان م/ کن ــه قــرارداد فرانســوی٣ بی نمون
م/ دهــد، به خودی خــود نم/ توانــد موجــب لغــو قــرارداد گــردد، بل+ــه قــرارداد بایــد بــه 
حالــت تعلیــق درآیــد. بنابرایــن، کارمنــد بایــد فــوراً کارفرمــا را از ایــن امــور و مــدت غیبــت 
خــود آگاه و ظــرف ۴٨ ســاعت گواهــ/ پزشــ+/ مبنــ/ بــر توقــف کار بــرای وی ارســال نمایــد. 
همچنیــن قــرارداد دی]ــری۴ مقــرر م/ کنــد کــه اگــر اجــرا بتوانــد بعــد از رفــع مانــع ادامــه پیــدا 

1.  Article L121-1 of the French Labor Code, 2015.

2.  Convention collective Nationale des Artistes-Interprètesengagés pour des émissions de Television, Article 

3.4, France. 

3.  Convention Collective Nationale de la production Cinématographique, Article 24, France.

4.  Convention Collective Nationale des Artistes-Interprètesengagés pour des émissions de Television, Article 

3.7, France.
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کنــد، وی بایــد تعــداد روزهــای کاری مقــرر در قــرارداد را تکمیــل کنــد. در مــورد حــق دریافــت | 

اجــرت در ایــن فــرض، برخــ7 معتقدنــد کــه قــرارداد خاتمــه یافتــه و تجزیــه م7 شــود. تجزیــه 
قــرارداد موجــب م7 شــود هــر میــزان از قــرارداد کــه تــا آن زمــان انجام شــده، صحیــح و واجــد 
آثــار حقوقــ7 در روابــط میــان طرفیــن باشــد (رحیمــ7 و کریمــ١٣٩١،7: ۶۴). طبــق قواعــد 
ــف را انجــام دهــد، مســتحق  ــد تکلی ــل قهــری نتوان ــه دلی ــای کار ب ــر دراثن ــ7، هــرگاه اجی کل
دریافــت اجرت المســم7 بابــت کارهــای انجــام داده تــا زمــان فســخ قــرارداد اســت. امــا بایــد 
پذیرفــت کــه کار هنرمنــد بــا کار یــV نقــاش ســاختمان قابل مقایســه نیســت. نقــاش ســاختمان 
ولــو دراثنــای کار تعهــد را انجــام ندهــد، نصــف خانــه رنگ شــده، امــا اگــر کارگــردان تمــام 
نقش هــای بازی[ــر را حــذف و بازی[ــر جدیــدی جای[زیــن وی کنــد، هیــچ اســتفاده ای از کار 
بازی[ــر نبــرده کــه بخواهــد اجرتــ7 بدهــد. ضمــن اینکــه بــه نظــر م7 رســد تعهــد بازی[ــر تعهــد 
بــه نتیجــه اســت. یعنــ7 تعهــد نم7 کنــد کــه یــV نقــش را تــا م7 توانــد خــوب بــازی کنــد، بلbــه 
تعهــد م7 کنــد یــV نقــش را کامــل بــازی کنــد. از ایــن رو بــه نظــر م7 رســد بازی[ــر بابــت مــدت 
انجــام کار، مســتحق هیــچ اجرتــ7 نیســت. البتــه در فرضــ7 کــه به منظــور اجــرای قســمت7 از 
قــرارداد قصــور صــورت گیــرد، ماننــد زمانــ7 کــه  خواننــده بایــد بــه مــدت یــV مــاه در برنامــه 
تلویزیونــ7 اجــرا کنــد، امــا بعــد از ٢٠ روزبــه علــت بــروز مشــbل7 نم7 توانــد اجــرای خــود را 
ادامــه دهــد، بــا توجــه بــه اینکــه برخــالف فــرض اول، تولیدکننــده از اجــرای هنرمنــد بهره منــد 
ــن  ــ7، اگــر ای ــ7 مســتحق اجــرت اســت. از طرف ــون مدن ــاده ٣٣۶ قان ــق م ــر طب شــده، وی ب
توقــف مربــوط بــه بازی[ــر نباشــد و بــه هــر دلیــل دی[ــری فیلــم بعــد از ســاخت و قبــل از اکــران 
توقیــف شــود، بازی[ــر مســتحق دریافــت تمــام اجــرت اســت و درصورت7 کــه فیلــم دراثنــای 
کار توقیــف شــود، قــرارداد بــه دلیــل عــدم امــbان اجــرای موضــوع تعهــد فســخ م7 شــود و 

بازی[ــر تــا زمــان فســخ مســتحق اجرت المســم7 احتمالــ7 اســت (صداقتــ7،١٣٩٠).
١‑٨‑۴. حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)

رکــن اصلــ7 هــر قــرارداد، اســتواری و لــزوم وفــای بــه عهــد اســت. امــا بعضــاً نیازهــا و 
ضرورت هــای اجتماعــ7 بــر ایــن قاعــده تحمیــل م7 شــود. بنابرایــن، در برخــ7 مــوارد ماننــد 
حــوادث غیرمترقبــه، نیــروی الــزام آور عقــد از بیــن مــ7 رود. نتایــج مربــوط بــه پیش بینــ7 قــوه 
قاهــره در قــرارداد (نمــودار ۴) نشــان داد کــه تنهــا ٣٣ درصــد از هنرمنــدان در قراردادهــا بــروز 
قــوه قاهــره و راه حــل رفــع آن را پیش بینــ7 م7 نماینــد و ۶٧ درصــد بــه ایــن امــر توجــه ندارنــد.  
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نمودار ۴.  نمودار توجه به قوه قاهره در قرارداد

در پــی ریشــه یابی ایــن نقــص، پرســش دی'ــری در مورداســتفاده از مشــاوران متخصــص 
در زمینــه حقــوق مالAیــت فکــری در هنــگام انعقــاد قــرارداد مطــرح شــد کــه بــا توجه بــه نتایج 
ــD متخصــص  ــدان از مشــاوران حقوق ــه ۶٣ درصــد از هنرمن ــودار ۵) مشــخص شــد ک (نم

اســتفاده نمD کننــد و تنهــا ٣٧ درصــد از آنــان از متخصصــان بهــره مD گیرنــد. 

نمودار ۵. نمودار میزان مراجعه به متخصصین برای انعقاد قرارداد 

طرفیــن معمــوالT در قراردادهــای خــود بــه قــوه قاهــره به عنــوان یــQ اصــل اشــاره مD کننــد. 
در مــاده٨ قــرارداد خواننــده (عامــل) و متقاضــD، طرفیــن توافــق مD کننــد کــه «اگــر بــه جهــت 
حــوادث غیرقابل پیش بینــD و غیرقابــل دفــع از قبیــل حــوادث طبیعــD یــا بیماری هــای مزمــن، 
تعهــدات طرفیــن معلــق گــردد و ایــن تعلیــق دائمــD یا در حAــم دائمD  باشــد، طرفیــن مD توانند 
قــرارداد را فســخ نماینــد و عامــل بایــد هزینه هایــی کــه بــرای او صــرف شــده را بــا عنایــت بــه 
نــرخ تــورم پرداخــت کنــد. همچنیــن اگــر دچــار بیمــاری شــود و ایــن بیمــاری موجــب نقــص 
عضــو یــا هرگونــه مشــAلD در صــورت، بــدن یــا صــدا شــود کــه مانــع خوانندگــD اســت و ایــن 
بیمــاری تــا ۶ مــاه بهبــود نیابــد یــا اساســاً غیرقابــل بهبــود شــود، به نحوی کــه نتوانــد تعهــدات 
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ــب خــودش وجــود نداشــته |  ــری از جان ــه انجــام رســاند چنانچــه تقصی ــراردادی خــود را ب ق

ــد  ــرارداد نخواه ــه ق ــه ادام ــبت ب ــئولیت8 نس ــ8 مس ــد و متقاض ــه م8 یاب ــرارداد خاتم ــد ق باش
ــه کنــد.» ی<ــ8 از  داشــت و وی مختــار اســت هزینه هــای صــرف شــده بــرای عامــل را مطالب
ــوه قاهــره  ــد کــه اگــر ق ــرر م8 کن ــG و مق ــه دو فــرض تفکی ــوه قاهــره را ب ــز ق قراردادهــا١ نی
به طــور دائمــ8 اجــرای هنرمنــد را مختــل کنــد، قــرارداد لغــو م8 شــود و هنرمنــد معــادل اجرتــ8 
کــه در صــورت اجــرا تــا پایــان قــرارداد یــا تــا پایــان حداقــل زمــان کاری مســتحق دریافــت آن 
بــوده، جبــران خســارت دریافــت م8 کنــد. امــا اگــر قــوه قاهــره موقتــاً اجــرا را مختــل نمایــد، 
قــرارداد بــه حالــت تعلیــق درم8 آیــد و زمانــ8 کــه علــت برطــرف شــد، اجــرا مجــدداً برقــرار 
ــرار  ــره ق ــوه قاه ــق ق ــه مصادی ــون  به صراحــت آن را ازجمل ــه قان م8 گــردد. مســئله اساســ8 ک
نــداده، موضــوع تحریــم اســت. اگــر در زمــان قــرارداد تحریــم وجــود نداشــته و احتمال شــروع 
تحریــم در آینــده نباشــد، امــا تحریــم صــورت بYیــرد کامــالW غیرمترقبــه محســوب م8 شــود. 
ولــ8 اگــر در هنــگام قــرارداد کشــور در تحریــم باشــد و احتمــال تحریم هــای فراگیــر در آینــده 
بــرود، اگــر بعــد از انعقــاد قــرارداد تحریــم ســخت تری اعمــال شــود، نم8 تــوان ایــن تحریــم 
ــرا نم8 شــود  ــه دانســت. بنابرایــن، متعهــد در اینجــا از مســئولیت مب را یــG حادثــه غیرمترقب

(ابراهیمــ8 و اویــار حســین،١٣٩١ :٧).
٩‑۴. ضمانت اجراهای نقض قرارداد

مم<ــن نبــودن اجــرای عقــد، خــواه از آغــاز باشــد یــا بعــداً حــادث شــود، مدیــون را از اجــرای 
عقــد معــاف م8 کنــد و ضمانــ8 بــه بــار نمــ8 آورد. امــا خــودداری از وفــای بــه عهــد، بــه معنــ8 
پیمان شــ<ن8 اســت و ســبب مســئولیت قــراردادی م8 شــود. بنابرایــن اگــر عــدم اجــرا ناشــ8 
از تقصیــر مدیــون نباشــد مســئولیت8 ایجــاد نم8 کنــد و اگــر ناشــ8 از خــودداری (عمــدی یــا 
غیرعمــدی) متعهــد باشــد، وی ضامــن خســارت اســت(کاتوزیان(الف)،١٣٨٩ :٢۶١). از 
طرفــ8، متعهــد بایــد کامــل و بی عیــب بــه تعهــد خــود عمــل کنــد. بنابرایــن، اجــرای ناقــص 
در ح<ــم عهدشــ<ن8 اســت، مYــر جبــران نقــص بــرای رســیدن بــه اجــرای مطلــوب بــا صــرف 
هزینــه  کــم قابــل تأمیــن باشــد کــه در ایــن صــورت بایــد مســئولیت را به تناســب ضــرر وارده 
 lبــه طلبــ<ار تعدیــل کــرد. در مــورد اجــرای کامــل ولــ8 همــراه بــا تأخیــر بایــد گفــت کــه معمــوال
شــرط ناظــر بــه موعــد انجــام تعهــد، چهــره فرعــ8 دارد و مطلــوب جداگانــه ای اســت کــه اگــر 
از بیــن بــرود خســارت ویــژه خــود را دارد. امــا در مــورد اجراکننــدگان بایــد میــان دو فــرض 
تفکیــG نمــود. اگــر بــرای اجــرای زنــده در روز خاصــ8 بــا خواننــده قــرارداد منعقــد شــود، 

1.  Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique, Article 15, France.
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 | تأخیــر در اجــرا برابــر بــا نقــض قــرارداد اســت. امــا اگــر توافــق شــود کــه در روز خاصــ� اجــرا 

ضبــط و در آینــده پخــش  شــود، عــدم حضــور در روز معیــن بــه معنــای نقــض قــرارداد نیســت، 
گاهــ� اجراکننــدگان نســبت بــه  امــا م� توانــد مســئولیت قــراردادی داشــته باشــد. در مــورد آ
ایــن مســئولیت ها، نتایــج (نمــودار۶) نشــان م� دهــد کــه تنهــا ٢٠  درصــد از هنرمنــدان هنــگام 
انعقــاد قــرارداد بــه مســئولیت خــود آگاهــ� ندارنــد و ٨٠ درصــد از آنــان بــا آگاهــ� بــه انعقــاد 

ــد.  ــرارداد م� پردازن ق

نمودار ۶. نمودار میزان آگاه+ اجراکنندگان از مسئولیت قراردادی خود

١‑٩‑۴. الزام متعهد به انجام تعهد
هــرگاه متعهــد ایفــای تعهــد  نکنــد، م� تــوان مطابــق مــاده ٢٣٧ قانــون مدنــ� الــزام وی را 
از دادگاه درخواســت نمــود. در ایــن خصــوص، اگــر تعهــد جنبــه مالــ� داشــته باشــد، اجبــار 
مســتقیم متعهــد مم]ــن اســت. امــا در تعهــدی کــه مربــوط بــه شــخصیت ملتــزم اســت، تنهــا 
راه اســتفاده از جریمــه اســت (کاتوزیــان(ب)، ١٣٨٩:٢٢۵‑٢٢۴). بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوان  ــد، نم� ت ــره م� گیرن ــ� به ــc اجــرای متعال ــرای ی ــری خــود ب ــت هن ــدان از خالقی هنرمن
، نم� تــوان خواننــده را به طــور مــادی و فیزی]ــ�  fآنهــا را مســتقیماً مجبــور بــه اجــرا کــرد. مثــال

مجبــور بــه خوانــدن کــرد، بل]ــه بایــد بــه روش غیرمســتقیم (جریمــه مالــ�) متوســل شــد. 
٢‑٩‑۴. مطالبه خسارت

مطابــق مــاده ٢٢۶ قانــون مدنــ�، اجراکننــده در صورتــ� ملــزم بــه جبــران خســارت اســت 
کــه موقــع انجــام تعهــد منقضــ� شــده و متعهــد لــه اجــرای تعهــد را از وی خواســته باشــد. 
ــده، وی را  ــرارداد از ســوی تولیدکنن ــون کار فرانســه، نقــض ق ــاده ٨‑٣‑١٢٢ قان ــق م مطاب
ملــزم م� ســازد کــه بــرای عــدم احتــرام بــه قــرارداد، دعــوت نکــردن هنرمنــد قبــل از اخــراج 
ــه  ــده ب ــه اجراکنن ــد و ســایر خســارات وارده ب ــن شــغل جدی ــرای یافت وی، مدت زمــان الزم ب
جبــران خســارت مبــادرت نمایــد. همچنیــن در صــورت نقــض قــرارداد از جانــب اجراکننــده، 
ــون  ــد. از طرفــ�، مــاده ١‑٢١٢ قان ــده ضــرورت م� یاب ــه تولیدکنن ــران خســارات وارده ب جب
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مال6یــت فکــری ایــن کشــور نیــز جبــران خســارت ناشــ) از نقــض حقــوق معنــوی اجراکننــده | 

ــ) نمــوده اســت.  ــده را پیش بین از ســوی تولیدکنن
٣‑٩‑۴. فسخ قرارداد

ــاً حــق فســخ را بــرای هنرمنــد اجراکننــده مــورد شناســایی   نظــام حقوقــ) ایــران صراحت
قــرار نــداده امــا مــاده ٢٣٩ قانــون مدنــ) به عنــوان قواعــد عمومــ) قراردادهــا، در مــورد هنرمنــد 
اجراکننــده نیــز الزم االجــرا اســت.  از ایــن رو، هنگام) کــه اجبــار مشــروط لــه بــرای انجــام فعــل 
مشــروط مم6ــن نباشــد و فعــل مشــروط هــم ازجملــه اعمالــ) نباشــد کــه دیPــری بتوانــد از 

جانــب او واقــع ســازد، طــرف مقابــل حــق فســخ معاملــه را خواهــد داشــت.
۴‑٩‑۴. ایفای تعهد از طریق رجوع به دادگاه

مفــاد مــاده ٢٧٣ قانــون مدنــ)، در مــورد رجــوع بــه حاکــم یــا قائم مقــام او، در خصــوص 
ــه  ــده حاضــر ب ــد کــه اگــر تولیدکنن ــن پرســش پیــش م) آی ــن، ای ــ) اســت. بنابرای تعهــدات مال
ــد  ــه ایــن صــورت باعــث تضییــع حقــوق هنرمن ــول اجــرای هنــری، نباشــد و ب همــ6اری و قب
اجراکننــده شــود، هنرمنــد اجراکننــده چــه اقدامــ) م) تــوان انجام دهــد؟ در این صــورت خواننده 
یــا بازیPــر نم) توانــد نــزد حاکــم یــا قائم مقــام او قــرارداد را ایفــا کــرده و بــه ایــن شــیوه خــود 
را بــری کنــد چراکــه بــدون همــ6اری متقابــل طــرف قــرارداد اجــرای مفــاد قــرارداد غیرمم6ــن 
اســت. مم6ــن اســت ایــراد شــود کــه متعهدلــه تعهــدی بــه همــ6اری متقابــل بــا طــرف قــرارداد 
نداشــته اســت. در پاســخ بــه ایــن ایــراد بیــان م) شــود کــه تعهــد همــ6اری متقابــل یــa تعهــد 
ضمنــ) در قراردادهــا اســت (شــعاریان،١٣٩٠: ١١۵ و ١٢۶)،کــه شــامل قراردادهــای مال6یــت 
فکــری هــم م) شــود. بنابرایــن، متعهدلــه به طــور ضمنــ) ملــزم بــه همــ6اری متقابــل بــا هنرمنــد 
اجراکننــده اســت. در غیــر ایــن صــورت، همــان اثــر خــودداری از اجــرای هــر تعهــد قــراردادی 
دیPــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه نقــض آن طــرف دیPــر قــرارداد را محــق م) ســازد تــا بــه 

طــرق مختلــف ضمانــت اجــرای نقــض قــرارداد متوســل شــود.
 ۵‑٩‑۴. پرداخت وجه التزام

مطابــق مــاده ٢٣٠ قانــون مدنــ)، طرفیــن م) تواننــد مســئولیت قــراردادی ناشــ) از 
، در قــرارداد تعهــدات گــروه کــر، عضــو گــروه  oپیمان شــ6ن) را در قــرارداد تصریــح کننــد. مثــال
کــر، در قــرارداد خــود بــا خواننــده تعهــد م) کنــد کــه در صــورت نقــض حفــظ محرمانگــ)، 
 aخســارت مــادی و معنــوی را جبــران و مبلغــ) به عنــوان خســارت بپــردازد یــا بــه ازای هــر یــ
ــه وی  ــان از حق الزحم ــزار توم ــغ پنجاه ه ــرداری مبل ــگام فیلم ب ــر در هن Pــر بازی ــاعت تأخی س

ــود.  ــر م) ش کس
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قراردادهــای اجــرای آثــار ادبــی و هنــری ی*ــ( از رایج تریــن قراردادهــای اســت کــه در ذیــل 
نظــام قــراردادی حقــوق مال*یــت فکــری قــرار م( گیــرد.در برخــ( کشــورها بــرای قراردادهــای 
مذکــور نظــام خاصــ( پیش بین( شــده اســت و در برخــ( مقــررات بین المللــ( ماننــد کنوانســیون 
ــه  ــده ب ــال حقــوق اجراکنن ــد انتق ــوارد مانن ــاره ای م ــز در خصــوص پ روم و معاهــده پ*ــن نی
ــوده آن اســت کــه  ــان از اهمیــت برخــوردار ب ــن می ــد. آنچــه در ای ــه ان ــده ســخن گفت تولیدکنن
ماهیــت چنیــن قراردادهــای روشــن شــود تــا بتــوان قواعــد و مقــررات حاکــم بــر آن را تعییــن 
کــرد. تحلیــل ایــن قراردادهــا در قالــب بیــع، اجــاره و ماننــد آنها بــدون چالش نیســت و بعض( 
کشــورها نظــام رابطــه کارگــری و کارفرمایــی را بــرای آن در نظــر گرفته انــد. بااین وجــود، 
ارزش هــای معنــوی و شــخصیت( کــه در اجراهــا متبلــور م( شــود م( توانــد توجیه کننــده 
پی ریــزی نظــام خاصــ( بــرای آنهــا باشــد. مثــالX نظــام قراردادهــای نشــر آثــار ادبــی از زمــره 
ــری  ــت فک ــوق مال*ی ــوزه حق ــی ح ــه قراردادهای ــ( ب ــور اختصاص ــه به ط ــت ک ــ( اس مقررات
م( پــردازد. افــزون براین،مســئله رعایــت حقــوق معنــوی اجراکننــدگان و حــدود و ثقــور آن بــا 
عنایــت بــه ضــرورت تغییــر و تحــول در اجــرا م( توانــد در قراردادهــا تعییــن شــود. همچنیــن 
انتقــال حقــوق مــادی اتوماتیــa یــا بــا توافــق طرفیــن نیــز از زمــره مباحــث مهــم اســت کــه 
البتــه مقــررات بین المللــ( و ملــ( کشــورها مواضــع متعــددی در ایــن زمینــه دارنــد. بی تردیــد 
ــه قواعــد عمومــ( قراردادهــا رجــوع کــرد  ــد ب ــ( بای ــه جهــت خــأل قانون ــوارد ب ــاره ای م در پ
کــه در ایــن میــان توجــه بــه طبــع قراردادهــای اجراکننــدگان کــه بــر پایــه مباشــرت اجراکننــده 
و خالقیــت وی استوارشــده بســیار مهــم اســت. از ســوی دیcــر، قراردادهــا بایــد بــه نحــوی 
منعقــد شــوند کــه انگیــزه ســرمایه گذاری تولیدکننــدگان کاهــش نیابــد و اشــتغال اجراکننــدگان 
نیــز در هالــه ای از ابهــام قــرار نگیــرد. بنابرایــن، تــالش بــرای ایجــاد تــوازن مهــم اســت امــا در 
عمــل معمــوالf تولیدکننــدگان بــه جهــت نیــروی مالــ( کــه دارنــد از موضــوع برتــر در قراردادهــا 
عمــل م( کننــد. مطالعــات صــورت گرفتــه بیانگــر آن اســت کــه بســتر  سوءاســتفاده در چنیــن 
قراردادهایــی فراهــم اســت و درنتیجــه دخالــت قانون گــذار در ایــن خصــوص ضــروری 
ــه ویژگ( هــای خــاص  ــا توجــه ب ــن اســاس، پیشــنهاد م( شــود کــه ب ــر ای ــه نظــر م( رســد. ب ب
حقــوق هنرمنــدان اجراکننــده، قانــون  ایــران هماننــد ســایر عقــود، بــه بیــان شــرایط، اوصــاف 
و ویژگ( هــای ایــن قراردادهــا ازجملــه مســئله قابــل نقــل  و انتقــال بــودن حــق معنــوی، دامنــه 
انتقــال حقــوق مــادی، تعییــن معیارهــا و ضوابطــ( در خصــوص دســتمزد مجربــان و تعریــف 
ضمانــت اجراهــای اختصاصــ( نقــض چنیــن قراردادهایــی بپــردازد. افــزون بــر ایــن، ی*ــ( از 
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مهم تریــن مشــ1الت عــدم آگاهــ, حقوقــ, اجراکننــدگان از حقــوق خــود اســت کــه ایــن امــر | 

نیــز بــه بسترســازی فرهنگــ, و ترویــج حقــوق مال1یــت فکــری از طریــق وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالم, و نهادهــای ذی ربــط نیــاز دارد. 
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منابع و مأخذ

الف) منابع فارس�

١) قوانین 

 الیحه قانون جامع حقوق مال7یت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ١٣٨٩.

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، ١٣۴٨. 

 قانون مدن�، ١٣١٣. 

٢) کتب و مقاالت 

  رحمان�، محمد صدیق (١٣٨٩). حقوق مالPیت فکری سازمان های پخش صدا و تصویر، تهران: مجد.

 رحیم�، حبیب اله و زهره کریم� (١٣٩١). «مبان� تجزیه قرارداد در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق 
خصوص+، شماره٢: ٨٧‑۶٣.  

حقوق  پژوهش+  علم+  مجله  قرارداد»،  اجرای  در  متعهدله  هم7اری  «تعهد   .(١٣٩٠) ابراهیم  شعاریان،   
خصوص+، شماره ٨: ١٣٨‑١٠٩.

 صداقت�، ابراهیم (١٣٩٠). قرارداد بازیXری و نکات حائز اهمیت آن، قابل دسترس در: 

<٢٠١/http://tazzad.persianblog.ir/post>

 صفائ�، سیدحسین (١٣۵٠). «مال7یت ادبی و هنری و بررس� قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمندان»، مجله دانشPده حقوق و علوم سیاس+ دانشXاه تهران، شماره ۶: ۵١‑٣۶. 

 عراق�، سیدعزت ال_ه (١٣٨۵). حقوق کار(١). تهران: سمت.

کاتوزیان (الف)، ناصر (١٣٨٩). اعمال حقوق+ قرارداد ـ  ایقاع، تهران: شرکت سهام� انتشار.

کاتوزیان، ناصر (١٣٨٨). اموال و مالPیت، تهران: میزان. 

 کاتوزیان(ب)، ناصر (١٣٨٩). قانون مدن+ در نظم حقوق کنون+، تهران: نشر میزان.

 کریم�، عباس و اسماء موسوی (١٣٩٠). «بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالم»، مجله فقه و مبان+ حقوق 
اسالم+، شماره ٢: ٧٣‑۵٣.

علیرضا محمدزاده  ترجمه  بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان،  اصول  کلمبه، کلود (١٣٩٠). 
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 محمدی، پژمان (١٣٨۶). قراردادهای حقوق مؤلف. تهران: انتشارات دادگستر.

 محمدی، پژمان (١٣٨٧). «ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف»، فصلنامه مدرس علوم 
انسان5، شماره ١٢: ١٩١‑١۴۵. 

 محمودی، اصغر (١٣٩١). «ماهیت حقوق مالMیت فکری و جایHاه آنها در حقوق اموال»، دو فصلنامه علم5 
پژوهش5 دانش حقوق مدن5، شماره٢: ١٠٧‑٩۴.

٣) نمونه قراردادها١

 تعهدات گروه کر. 

 قرارداد با خواننده؛ در راستای رشد و توسعه موسیق# دین# و معنوی در ایران و جهان.

 قرارداد تنظیم، میMس و مستر. 

 قرارداد خرید خدمات هنری. 

 .Master Track License

.Master_use_rcording_license

۴)آراء داوری

 رأی داوری ۴۶١۵/ش/د مورخ ١٣٩۴/٢/١۴ هیئت داوری خانه سینما.

 رأی شماره ۵۵۶٩/ش/د مورخ ١٣٩۴/١١/١١ هیئت داوری خانه سینما.

ب) منابع خارج5
 ) قوانین و معاھدات1

Act on Copyright and Related Rights, Germany, 2013.

Beijing Treaty on Audiovisual Performances, 2012. 

Intellectual Property Code, French, 2017.- International Convention for the Protection 

of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations done in 

Rome,1961.

Labor Code, French, 2015. 

U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C. §§ 101 etseq, 2011.

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT),1996.

١.  نمونه قراردادهای مذکور با رعایت محرمانگ# هویت طرفین از شرکت دانشHاه# حقوق مالMیت فکری تهران اخذ شده 
است.
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Gervais, D (2015). The Protection of Performers Under U.S. Law in Comparative Perspec-

tive. IP Theory, 5(1), 116-133.

-Kenneybrew, T (2006).Employing the Performing Artist in France. Tulsa Journal of Com-

parative and International Law, 13(2), 249-277.

Salokannel, M (2003). Study on Audiovisual Performers’ Contracts and Remuneration 

Practices inFrance and Germany. Ad hoc Informal Meeting on the Protection of Audio-

visual Performances (WIPO), 1-41, available at: <http:// www. wipo.int/edocs/mdocs/ 

copyright/en/ avp_im_ 03/avp _im _03_3b.pdf>.

) نمونھ قراردادھا3

“Convention collective nationale des artistes-interprètesengagés pour des émissions detele-

vision”, France,  available at:<https://www.legifrance.gouv. fr/download_ code_ pdf.

do? cidTexte =KALITEXT0 00005666912 &pdf= KALITEXT 000005666912>.

 “Convention collective nationale des artistes musiciens de la productioncinematogra 

phique”, France,available at: <https://www.legifrance.gouv.fr/download_ code_pdf.do? 

cidTexte=KALITEXT000005665868&p df=KALITEXT 000005665868>.

“Convention collective nationale de la production cinématographique”, France, avail-

able at: <https://www. legifrance.gouv.fr/download_ code_pdf.do?cidTexte= KALI 

TEXT000028053370& pdf = KALITEXT000028053370>.

“Contratd’engagementd’artistes”, France, available at:<http://www.google.com /

url? sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source =web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a-

hUKEwj5-NOh8Y_WAhXjYZoKHYB _BAQ QFggpMAA&url=http %3A%2F%2 

Fwww. culture communication.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload %2 F21448% 

2F183012%2Fversion %2F1%2Ffile%2 FLicences_Contrat_engagement.pdf&us-

g=AFQjCNFiYsKj1kJ3WeHB3QSphIgmfHMPMw>.

SAG-AFTRA Radio Recorded Commercials Contract, US,available at:<https://www. 

sagaftra.org/files /2013 _sag-aftra _radio_recorded_commercials_contract.pdf>.

Screen actors guild-american federation of television and radio artists information sheet 

and application short film agreement, US, available at: <http://www.sagaftra.o rg/ files/

sag/ short _ film _agreement_1_13.pdf>.

Screen Actors GuildTelevisionAgreement, US, available at:<https://www.sagaftra.org /

files/2005 tvagreement_7.pdf>


