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  مختصات حقوق مالکیت فکری ناشی از پالن در معماری

 

 معصومه ابدالی

 

حقوق مالکیت معنوی مربوط به آفرینش فکری انسان در زمینه علمی، ادبی، هنری است اثر معماری :چکیده

شرایط عمومی  هنری و علمی از جمله آثار مورد حمایت در نظام مالکیت معنوی است. به لحاظ داشتن جنبه

داندوارائه آن را ز اثر ادبی هنری اصیل بودن اثر است. کنوانسیون برن ثبت اثر را شرط حمایت نمیحمایت ا

قانون حمایت  2ماده  7در حقوق داخلی با توجه به بند  در قالب شکل مادی یا نمود عینی الزم ندانسته است.

ختمان از جمله آثار قابل حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، اثر معماری از قبیل طرح و نقشه سا

الیحه پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و  2اند و بر اساس ماده معرفی شده

 حقوق مرتبط اثار معماری که در جمهوری اسالمی ایران بنا شده اند مشمول حمایت هستند .

 

 :حمایت،اصالت،پالن ،طرحکلمات کلیدی

 

 مقدمه-1

 لیدی خلق اثر معماری ،توجه به محتوا در جهت ایجاد نقشه و طرح صحیح  و کاربردی است.از عناصر ک

 پالن و نقشه

ها قابل درك باشند. به باشد تا در تمام دنیا، نقشهالمللی است که دارای یك سری اصول و قواعد مینقشه کشی یك زبان بین

وط به خود باشند باید برخی اصول رعایت شوند که تجزیه و های فنی، پاسخ گوی هدف و مفاهیم مربمنظور آن که نقشه

نماید. نقشه کشی روش ثبت و بیان فکر است که جایگزین کالم یا تحلیل این اصول امکان درك مضمون آن را فراهم می

ارند به های دیگری است و معانی خاص خود را دگردد و بوسیله خطوطی که دارای مشخصهمکتوب در نمایش احجام اشیاء می

پردازد. نقشه کشی فنی باید دارای قابلیت انتقال واقعی باشد و این به معنای قرار دادن میان بیان کننده و دریافت بیان فکر می

ها متفاوت (. نقشه کشی فنی بر اساس شیوة تهیه و مطالعه و طبیعت آن4،ص 1365کننده فکر است. )ثقفی،محمد جواد،

 هستند. 

بندی را در نظر گرفت.کروکی، طرح توان چنین تقسیمها با دست آزاد و با کمك وسایل رسم شوند میبر اساس آنکه نقشه

 باشد.بندی نقشه بر اساس اجرا میطرح اجرایی و این نوع طبقه-اتود -اسکیس )طرح و خالصه( -اولیه

شود و بیانگر یك پندار ساده با ده می: نوعی از نقشه فنی است که بطور کلی با دست آزاد، بدون وسایل ترسیم کشیکروکی -1

 بیان شکلی است.

 نماید.شود و امکان دستیابی به اساس طراح را میسر می: عموماً با دست آزاد با مقیاس کوچکتر ترسیم میاسکیس -2

شود و به منظور اجرای دقیق اسکیس و یافتن مشخص اساس : به کمك وسایل ترسیم و گاه غیر آن ترسیم میاتود -3

گذاری شوند. کروکی، اسکیس، اتود، جهت تهیه ها باید از نظر تاریخ اجرا، مشخص و به ترتیب شمارهها است. این نقشهطرح

هایی از جمله گرافیك را اضافه نمود که در جهات توان نقشهالذکر میهای فوقشوند. به نقشهنقشه مقدماتی طرح تهیه می

 شود.استفاده میمختلف از جمله محاسبه گرافیك از آن 
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شود که متر در متر ترسیم میسانتی 1 -2کند و در مقیاس : به طور کلی ابعاد اصلی ساختمان را ارائه میطرح اولیه -4

 باشد.های مجموعه و پالن احجام در مقیاس کوچك میشامل پالن

منظور براورد هزینه و اجرای نهایی هایی که به دنبال طرح اولیه تهیه شده و به ای از نقشه: مجموعهطرح اجرايی -5

ها به طور کامل در آن درج شده و در باشد و اندازههای جزئیات میهای مجموعه و نقشهشود. شامل نقشهساختمان آماده می

یه های مجموعه و ارائه کلهای جزئیات، به تکمیل نقشهبر گیرنده کلیه اتصاالت تکمیلی مورد لزوم اجرای ساختمان است. نقشه

های مجموعه امکان ارائه آن وجود ندارد مانند جزئیات تزئینی و ساختمانی و در اطالعات الزم اختصاص دارد که در نقشه

 تواند ترسیم شود.متر و بزرگتر از آن میمقیاس پنج سانتی

ساس قوعد پرسپکتیو شوند که بر اها افزوده میهای پرسپکتیو از تمامی یا قسمتی از ساختمان به این گروه نقشهنقشه

های ها )برشپآلن -aهای اجرایی معماری شوند. مهم ترین نقشههای قراردادی سه محوری ترسیم میمخروطی و یا تجسم

 باشند.ها( میجزئیات )دتایل -kنماها  -cهای عمودی )قائم( برش -bافقی از ساختمان( 

ت هر چه بیشتر ساختمان از آن ارتفاع دیده و ترسیم شود پالن عبارت است از برش فرضی افقی از ارتفاعی که مشخصا

)تقریباً از 
3
2

یا  
4
3

ها را معموالً با مقیاس های اجرایی پآلنارتفاع از کف(. در نقشه 
5
1

کنند. برای هر طبقه باید ترسیم می 

که برای طبقات مشابه فقط یك  های چند طبقهقاتی که پالن کامالً مشابه دارند مانند ساختمانپالن مجزا تهیه کرد مگر طب

(. پالن نمایش تصویر یك ساختمان 135،ص 1379شود که به این نوع پالن تیپ گویند )زمرشیدی،حسین،پالن ترسیم می

انجام گرفته باشد .پالن نمایان گر قسمت پایین بریده شده بر روی زمین است که بوسیلة یك صفحة افقی و در ارتفاعی معین 

صفحه برش است ولی در مواردی ممکن است قسمت فوقانی این صفحه را مانند پالن، سقف کاذب نمایش دهد )ثقفی،محمد 

(.در واقع طبیعت ساختمان ایجاب میکند که نقشه های اجرایی، تصاویری از باالی آن ارائه دهند.از سوی 6،ص 1365جواد ،

گر ساختمان نتیجه بر روی هم قرار گرفتن تعدادی مصالح است که در ارتفاع های مختلف متغیر هستندو باید آنها را به دی

وسیله برش هایی به موازات صفحه افقی تصویر مشخص نمود .این برش پالن نامیده می شودکه از بسیاری جهات از مهم ترین 

اتود شروع می شود و اساس طرح بدست می اید .از مهم ترین اجزای پالن نقشه های ساختمان هستند .به وسیله پالن یك 

اندازه گیری آن است که نباید هنگام اجرا توسط مجری طرح از روی نقشه ،اندازه گیری یا محاسبه شود بلکه باید اندازه ها 

تن برای خوانا بودن نقشه ،حائز مطابق ساختمان منظور شود واندازه ابعاد بر روی نقشه فنی ثبت شود در یك جهت قرار گرف

 اهمیت است.واحد اصلی مورد استفاده در معماری متر است .

نمای ساختمان ،نشان دهنده شکل ظاهری و خارجی یك ساختمان است ،تحت عنوان نماهای ساختمان چهار نمای شمالی 

در برش مشخص نمود اندازه گیری نمی  ،جنوبی ،شرقی ،غربی شناخته می شود .نماها را جز در مواقعی که نتوان آن ها را

 کنند .دید روی جوانب ساختمان را نما می گویند .

اگر ساختمان به صورت مجرد نباشد تعداد نماها چهار تا است .ولی در برخی ساختمان ها ،برش هایی الزم است که حاوی 

ر ترسیم نماهای ساختمان، نقش مهمی (.به کار گرفتن ذوق هنری د136، ص 1379عناصری از نما باشد )زمرشیدی ،حسین،

 کند.ایفا می

تری در مورد ای با مقیاس بزرگ که به صورت پالن، برش، نما و یا پرسپکتیو، مشخصات دقیقنقشه دتایل )جزئیات(، نقشه

 دهد.بندی و دیگر عناصر ساختمان ارائه میهای خاص و مهم ساختمان مانند استخوانقسمت

شود، ساختمان ساخته شده را با مقیاس کوچکتر های بیان نقشه است و با کمك آن میاز روش در ارتباط با ماکت، که

مشاهده نمود، می توان گفت: در حجم ماکت، برش عرضی و عمودی برای جزئیات هر چه بیشتر به وجود آمده است. بررسی 

 ختمان است. مبانی عملی ماکت، سبب تفهیم و درك ترسیم اشکال مربوطه از ماکت، نقشه، سا

در واقع ماکت، حجم فضای کوچك شده ساختمان از فضاها و اجزاء و عناصر آن است. با مراجعه و مطالعه دقیق ماکت، مطالب 

 گردد.تئوری و درك صحیح طرح، ترسیم، اجزاء، ساختمان، ممکن می
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ت پالن، محدوده مجتمع را شود در حالی که سایدر پالن، موقعیت محدود زمین که یك ناحیه مسکونی است مشخص می

 تواند تشکیل شود. کند. مجتمع از یك ناحیه مسکونی، تجاری، مسکونی، تجاری صنعتی، مجتمع بیمارستانی میمعین می

 نقشه و پالنحقوق مالکیت فکری ناشی از -2

بتکار پدید آورنده های آن حقوق مالکیت ادبی و هنری طیف گسترده ای از آثار ادبی ، علمی و  هنری را که نتیجه خالقیت و ا

 (Van Caenegem,William،p27 است را در بر می گیرد.)

آثار معماری در مالکیت ادبی و هنری جایگاهی ویژه دارد. معماری از ابتدای دستیابی بشر به ابزار و چه قبل از آن  همراه 

 انسان بوده است. 

ی ، خالقیت و ابتکار به کار رفته وذوق هنرمندانه همراه با به دید هنرمندانه و در عین حال فنی پدیده آورنده اثرمعمار

اغلب  .کارگیری تکنولوژی زمینه را جهت در نظر گرفتن قوانینی در راستای حفظ حقوق پدیده آورنده آماده می سازد.

سمیت شناخته اند. کشورهای جهان در قوانین مالکیت فکری خود ، حقوقی برای پدید آورنده نقشه و طرح ساختمان و بنا به ر

دانش و مهارت و به کارگیری تکنولوژی و ابتکار، در ایجاد نقشه و طرح معماری، سبب شده تا در قوانین مالکیت فکری ، 

حقوق پدیده آورنده طرح و نقشه تا حدی محفوظ بماند. حقوق مربوط به آثار معماری شامل جنبه ظاهری و نمای سازه ، 

مصالح مورد استفاده و کیفیت کار است. شرط حمایت اصالت و ابتکاری بودن نمای سازه صرف نظر از روش ساخت، هدف، 

است. آثار معماری شامل بنا، ساختمان ها، پل ها ، کشتی ها، سازه های کاربردی، می باشد. جهت حمایت از اثر معماری 

ی معتقدند که جهت حمایت الزم نیست نظرات مختلفی دیده می شود، گروهی معتقدند که الزم است طرح اجرا شود و عده ا

که سازه به اجرا درآید و ساخته شود و بلکه ارائه نقشه، ماکت ، یا طرح جهت حمایت کافی می باشد. از قوانین مالکیت ادبی 

هنری مرتبط با معماری اغلب کشورها می توان چنین تحلیل نمود که لزوماً اجرای طرح ، شرط ضروری جهت حمایت نمی 

ر معماری پالن ، طرح ، و نقشه همان گونه که در فصل دوم توضیح داده شد عنصر اساسی محسوب می شود و ساخت باشد. د

و ساز، مرحله بعدی می باشد. گرچه نمای ساخته شده و کلیة مصادیق ذکر شده در معماری می تواند مشمول این حمایت 

ق غیر ملموس و قابل استناد در مقابل همگان نسبت به اثر باشد. پدید آورنده یك اثر فکری به مجر خلق آن، دارای حقو

 ( 1-111قانون مالکیت فکری فرانسه، )شناخته می شود.

قانون مالکیت فکری فرانسه در باب آثار مورد حمایت ، آورده شده که مقرارت این قانون از حقوق پدیدآورندگان  12-1ماده 

آثار معماری را جزء  12-2ماده  7ستگی یا هدفشان حمایت می کنند. در بند کلیه آثار فکری صرفنظر از نوع، شکل بیان، شای

 2اثرهای قابل حمایت دانسته اند. ) آثار ترسیمی، نقاشی ، معماری، مجسمه سازی ، کنده کاری و چاپ لیتوگرافی (. ماده 

ثار معماری و هنرهای تجسمی و قانون مالکیت فکری آلمان ، بند )ت( به آثار مورد حمایت ، آثار هنرهای زیبا شامل آ

همین قانون ذکر شده که فقط آفرینش های فکری  2-2همچنین طرح های مربوط به چنین آثاری ، اشاره شده است. در ماده 

 منحصر به فرد، در حکم اثر هستند. 

ین مرتبط با اثر معماری، یك اثر معماری می تواند مجموعه ای از آثار مورد حمایت باشد چه در حوزه ادبی و یا صنعتی. قوان

بیشتر در حوزه ادبی مالکیت فکری دیده می شود. براساس کنوانسیون برن ، تمام آثاری که آثار ادبی محسوب نشوند، آثار 

قرار می گیرند. با این حال اکثریت قریب به اتفاق مقررات برن، ناظر به آثار  Artistic worksهنری هستند و تحت عنوان 

ه طور کلی هستند. به ندرت اتفاق می افتد که یك ماده ، یك گروه یا زیر گروه فقط اختصاص به آثار ادبی یا ادبی و هنری ب

هنری داشته باشد، علی رغم این که بعضی آثار ممکن است منحصراً آثار هنری باشد مانند مجسمه سازی، آثاری نیز وجود 

ین ملی کشورها معموالً تعریفی از آثار هنری به عمل نیامده و به دارد که مخلوط هر دو وصف هنری و ادبی هستند. در قوان

ذکر مصادیق آن آثار پرداخته شده مثل آثار معماری اثر معماری همان طرح ساختمان است که در قالب ساختمان، ماکت، 

شد، عکس یا تصویر از نقشه ساختمانی، تجسم یافته است. در برخی از نظام های ملی ، چنان چه ، ساختمان در منظر عموم با

 ( 1391،26)میرحسینی،حسن، ساختمان فوق و توزیع یا نمایش آن، بالمانع و نیازی به مجوز صاحب اثر ندارد
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دربرخی از نظام های ملی شناخته ]  [work in public placeدربررسی آثار عرضه شده در مکان عمومی که تحت عنوان 

ویر برداری یا فیلم برداری از اثرهایی که به طور دائمی در راه ها یا اماکن عمومی شده، تکثیر از طریق نقاشی ، طراحی ، تص

قرار دارند و توزیع و عرضه عمومی چنین نسخه هایی مجازدانسته شده است. برای آثار معماری تنها در مورد نمای بیرونی ، 

 اقدامات فوق مجاز تلقی شده است.

معموالً  work of architectuiار معماری، آفرینشی در حوزة هنر ساخت ساختمان ، پل و سازه های مشابه آنهامی باشد .آث

متشکل از پالن ها، طرح ها و ترسیمات و مدل هایی هستند که اساس این سازه ها و ساختمان ها، پل ها و سازه های مشابه 

( 2( ماده )1آثار معماری در فهرست غیر فراگیر آثار ادبی و هنری بند ) که تکمیل شده اند، را تشکیل می دهند. واژه

 کنوانسیون برن دیده می شود.

کنوانسیون از مصادیق آثار ادبی و هنری به آثار مربوط به طراحی ، نقاشی و معماری اشاره شده است. در بند  2ماده  1در بند

دبی و هنری بدون اینکه به حق پدید آورنده اثر اصیلی خدشه وارد شود سوم نیز از ترجمه ، اقتباس و سایر تبدیل های اثر ا

مانند آثار اصیل حمایت می شود. حمایت قانونی از آثار معماری دارای سابقه بوده ، قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و 

ماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان. هنرمندان ، ماده دوم، بند هفت ، یکی از اثرهای مورد حمایت را نام برده است : اثر مع

این قانون به جهت این که جزء قوانین داخلی ایران می باشد با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین در قلمرو کشور قابل اجرا 

 است. 

یب چند اثر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان آورده شده : هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترک 12در بند 

از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده می باشد در بررسی حقوق مالکیت فکری اثر معماری ، می توان توجهی از جنبه 

های مختلف به موضوع داشت. استفاده از طرح های صنعتی، استفاده از عالئم تجاری، بهره گیری از هنرهای کاربردی ، تولید 

بط با طراحی ، استفاده از آثار تجسمی ، در معماری به تنهایی حقوق تعریف شده مختص به خود نرم افزارهای کامپیوتری مرت

کنوانسیون  2ماده  2دارند ولی به کارگیری آنها در یك نما، یا اثر ، می تواند تغییری ظاهری یا ساختاری به اثر ببخشد. در بند 

یه محفوظ است که مقرر کنند، آثار ادبی و هنری یا فقط یك یا برن آمده است : حق برای قانونگذاران کشورهای عضو اتحاد

 چند دسته از آن ها ، را که روی یك حامل مادی تثبیت نشده اند ، مورد حمایت قرار نگیرند.

در بند هفتم ماده دوم کنوانسیون برن تعیین حوزه اعمال قوانین کشورها نسبت به آثار هنرهای کاربردی و طرح های صنعتی  

این کنوانسیون در صالحیت  7ماده  4ل ها و تعیین شرایط حمایت از این آثار ، طرح ها و مدل ها با رعایت مقررات بند و مد

قانونگذاری کشورهای عضو دانسته شده و برای آثاری که فقط به عنوان طرح ها و مدل ها در کشور خاستگاه مورد حمایت 

تحادیه به جز حمایت خاص که در آن کشور برای طرح ها و مدل ها قائل هستند، درخواست حمایت در یك کشور عضو دیگر ا

 هستند، ممکن نیست .

با این حال، اگر چنین حمایت خاص در آن کشور وجود نداشته باشد آثار مذکور به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرار می  

ا موضوع تحت حمایت مثل یك اثر ادبی گیرند. موضوع حمایت ممکن است به شخص مورد حمایت یعنی پدیده آورنده ی

هنری ، داللت نماید. اثر معماری ، طرح ساختمان که در قالب ساختمان، ماکت، نقشه ساختمانی تجسم یافته است می باشد. 

در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی هنری، بیشتر گفته شد که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی ، هنری و 

در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید، عرضه ، اجرا و بهره برداری از اثر خود اوست در  علمی

 WIPO)واقع حق مؤلف یا کپی رایت اصطالح حقوقی است، حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. 

Intellectual property Handbook,Ibid,p91) 

عبارت آثار ادبی و هنری ، طبق کنوانسیون برن آثار معماری ، اقتباس ، تغییر و اصالح را نیز در بر می گیرد. در ارتباط با طرح 

 های صنعتی و آثار فوکلوریك ، هنرهای کاربردی و مدل ها ،حمایت اختیاری و به عهده قانون ملی کشورها می باشد.

آثار موزائیکی ، چوب آالت ، فلز کاریها، جواهر آالت و ... و منسوجات بومی می باشد که از مصادیق نمودهای فرهنگ عامه،  

 بیرونی ( در موقعیت خاص، مورد استفاده قرار گیرد.  –می تواند در معماری ) معماری داخلی 

 ت. پیش نویس الیحه قانون جامع اثر معماری را جزء آثار قابل حمایت در نظر گرفته اس 2ماده  12بند 
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قانون جامع حمایت ، اثر هنری زیبا، اثر هنری دیداری است که هدف اصلی از پدید آمد نش ، جنبه های  1ماده  10در بند 

 پیش نویش زیبا شناختی آن است تأمل در تعریف آثار هنری به جهت قرارگیری معماری در زمره آثار هنری مهم است 

پدید آورنده به عموم هستند، با شخصیت پدید آورنده ارتباط دارند. در آثار از آنجا که آفرینش های ادبی و هنری   پیام 

معماری می توان هم جنبه ادبی هنری و هم جنبه صنعتی را مورد مطالعه قرار داد هر چند که در قوانین در دسته آثار ادبی 

اقتصادی این آثار و رقابتی که در آثار هنری واقع شده ولی به علت گستردگی بهره گیری از تکنولوژی و دیگر هنرها ، جنبه 

 برتر معماری وجود دارد، می توان از جنبه ای دیگر موضوع را بررسی نمود. 

در مالکیت صنعتی ، مبتکر، به ساختاری در قالب فیزیکی دست می یابد که شرایط خاص خود جهت حمایت را داراست. در 

ته و عالوه بر حقوق اقتصادی ، بر حقوق اخالقی تأکید می شود. این دسته مالکیت ادبی هنری ، خصوصیات بیانی وجود داش

حقوق اخالقی بخشی به حیث پدید آورنده و بخشی مربوط به موضوع می باشد. حقوق اخالقی به نام و عنوان پدید آورنده ناظر 

 (30دیگران،ص)دراهوس،پیتر،مترجم،حکمت نیا ،محمود،وبوده و حقوق مرتبط با تمامیت ناظر به موضوع است. 

طرح ها، پالن ، نقشه ها، در اثر معماری که شامل مصادیق فراوان است به کارگیری ابتکار در طراحی ها، ساخت کشتی، و 

عرصه رقابت میان کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته است. گاهی قلمداد شدن یك طرح به عنوان سد تجاری برای شرکتی با 

زش اقتصادی و احترام به یافته های فکری افراد، تحول مهم است که در نظام مالکیت معنا گسترة جهانی، امری بدیهی است. ار

 از آن سخن به میان می آید. 

شخصی در تجاری قلمداد  شدن یك طرح، مهم است. ارتباط معماری، دانش سنتی نیز از موارد  –توجه به خاستگاه مکانی 

تالش سالیان طوالنی مردم یك کشور، منطقه جغرافیایی و یا قوم است  مورد توجه است. دانش سنتی، دانشی است که حاصل

دانش سنتی عبارت است از کارهای ادبی، هنری یا علمی ، اجراها ، اختراعات ،طرح ها، نام ها، نشانه ها، اطالعات افشا نشده 

ری در حوزه های هنری، علمی یا دارای پایه های سنتی و دیگر ابداعات و خالقیت های دارای ریشه سنتی که از فعالیت فک

 صنعتی ناشی می شود. دانش بومی، دانش سنتی مردم است. بدیهی است که میان معماری و چنین دانشی ارتباط وجود دارد.

ارتباط اثر معماری، با موارد ذکر شده ، نشان دهنده گستردگی این آثار بوده، گرچه همان گونه که مطرح شد در زمره آثار 

 ی شمرده شده است.هنر –ادبی 

اثر معماری می تواند به صورت مشترك خلق گردد. طراحی یا ساخت بنا و تهیه نقشه یا پالن می تواند به عنوان اثر مشترك 

تلقی گردد. اثر مشترك ، اثری است که با همکاری دو یا چند ، پدید آورنده به وجود آمده باشد و کاریکا یك آنها جدا و متمایز 

اثری است که بدون ابتکار و مدیریت شخص واحد و تنها (6ون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان ،ماده )قان نباشد .

در نتیجه همفکری خالق دو یا چند شخص حقیقی در یك زمان و مکان واحد یا متفاوت پدید آمده باشد به گونه ای که سهم 

)پیش  وی ، برجسته ، قابل تشخیص یا تفکیك شده، باشد یا نباشد.هر کدام به صورت بخشی از اثر باشد خواه این سهم مسا

 (1ماده  8نویس الیحه جامع حمایت ،بند 

( ,2001Levy v.Rulty,Paul Goldestein )برای تشکیل پدیداورندگی مشترك ، باید طرح مشترکی وجود داشته باشد.

کرده و آن را اثری دانسته که با همکاری دو یا چند پدید  قانون کپی رایت بریتانیا همین مالك را در تعریف اثر مشترك لحاظ

  آورنده به وجود آمده است و سهم هر پدید آورنده از سهم پدید آورنده یا پدید آورندگان دیگر متمایز نباشد. 

دست داده در قانون به تعریف پدید آورنده اثر مشترك پرداخته است و معیاری عملی و اقتصادی برای تشخیص اثر مشترك به 

است. به موجب این قانون اثر مشترك اثری است که امکان بهره برداری جداگانه از سهم هر یك از پدید آورندگان آن وجود ند 

 اشته باشد. 

دیوان کشور فرانسه، اثر مشترك را تالش مبتکرانه به هم پیوسته ای دانسته که به وسیله پدیدآورند گان متعدد به عمل آمده 

 است. 

انون مالکیت فکری فرانسه : اثر مشترك ، به اثری اطالق می گردد که در خلق آن ، چند شخص حقیقی همکاری داشته در ق

در مالکیت مشاع پدید آورندگان آن قرار خواهد گرفت. در این قانون قید عدم قابلیت  113-3باشند. اثر مشترك طبق ماده 

دگان لحاظ نشده و فرضی پیش بینی شده که اثر هر یك از پدید آورندگان از بهره برداری جداگانه از کار هر یك از پدید آورن
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نوع متفاوتی باشد و مقرر نموده که در این فرض هر یك از پدید آورندگان می تواند در صورت عدم توافق برخالف، بدون این 

ه برداری کندمیزان مشارکت پدید که به بهره برداری از اثر مشترك لطمه ای وارد آید، جداگانه از قسمت شخصی خود بهر

 آورندگان از نظر کمی و کیفی لزوماً برابر نیست. 

در قانون نمونه وایپو ، اثر مشترك اثری دانسته شده که دو یا چند پدید آورنده در خلق آن شرکت دارند به شرط آن که 

شند. بدون این که ایجاد اثر به ابتکار و تحت تعریف اثر جمعی بر آن صدق کند. در ایجاد اثر، دو یا چند نفر شرکت داشته با

مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر صورت گیرد یا بنای طرفین این باشد که اثر به نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر 

 منتشر شود.

ن مالکیت بیان تعاریف متعدد از اثر مشترك ، اهمیت دقت در تعاریف به جهت یافتن مصادیق آن در معماری است اکثر قوانی

 هنری به طور کلی بیان شده و در هر اثر تحت حمایت باید با دقت ، مصادیق تطابق تعاریف با اثر ، معلوم گردد. –ادبی 
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