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 چکیده

کرردن یرا عرضره   پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضهبراساس آن،  از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که« حق افشای اثر»
صرراحت  حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنرده در نارام حقروفی فرانبره بره     . گیری کندردن اثر خود به عموم تصمیمنک

به مناور گبترش متون حقوفی ایران در زمینة حق افشای اثرر، نوشرتار   . پذیرفته شده است، از متون فانونی ایران نیز فابل استنباط است
یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نارام حقروفی   لمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایانحاضر ضمن تبیین مفهوم و ف

جانبه، و مبتلزم وجرود و ابرراز اراده   با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوفی یک. استایران و فرانبه را بررسی کرده
سراز پیردایح حقروق مرا ی     یابرد، زمینره  حق افشا که با نخبتین اعمال آن پایران مری  . ده استو اصوالً نیازمند رضای شخصی پدیدآورن

حرق یادشرده برر    . ی ما ی میبر نیبتبردارمناور بهرهپدیدآورنده است، در نتیجه، تا فبل از اعمال آن، امکان توفیف اثر ادبی و هنری به
هرای رررق فررارداد را از    هرچند این امر مبئو یت پدیدآورنده در فبال خبرارت .  زوم اجرای تعهدات فراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است

 .بردبین نمی

 واژگان کلیدی

  .حق افشا، حقوق ادبی و هنری، حقوق معنوی پدیدآورنده،
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 حقوق خصوصی

 0932، پاییز و زمستان 2شمارة ، 01دورة 

  993 ـ 931صفحات 
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 مقدمه

. داردمالی و معنووی   ةهای مهم مالکیت فکری، دو جنب حقوق ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه

در برخوی   شود  اتوت  ب لزوم توجه بوه شصیویت پدیدرورنود  و حتایوت از رن موجو      ،در واقع

از جتله حقوق فرانسه و ایران، در کنار حقوق مالی رثار ادبوی و هنوری، حقووق     ،های حقوقی نظام

 زمینوة هوای حقووقی پوایرای حقووق معنووی، در       البته در نظام. مطرح شودمعنوی پدیدرورند  نیز 

هوایی وجوود    فواو  ها، رثار و احکام هر یک از حقوق ماکور، ت میادیق حقوق مزبور و نیز ویژگی

 .دارد

حوق  »اثر ادبی و هنری در نظام حقوقی فرانسوه،   ةدر این میان یکی از حقوق معنوی پدیدرورند

کلتبوه،  ) کننود  مصتلف یواد موی  بیرهای های حقوقی مصتلف از رن با تع اتت که در نظام« افشای اثر

. وجوود نودارد   دشود  یادر نظام حقوقی ایران نیز تعبیر واحدی برای بیان حق (. 21-21، ص1325

 ،(132ص ،1335ریتوی،  )« گیری بورای انتشوار   حق تیتیم»، (28، ص1321صفایی، )« حق انتشار»

( 111ص، 1323زرکومم،  )« حق افشای اثر»و  ،(882ص، 1321امامی، )« حق انتشار یا عدم انتشار»

اصوطمح اخیور از    ،در این میان. اند کار برد  بهاتت که نویسندگان حقوق ایران  بیرهاییاز جتله تع

رتد و از توی دیگور، از خلوح حوق     تر به نظر می هتاهنگ 1تویی، با معادل امروزین فرانسوی رن

 .کند معنوی مزبور با حق انتشار اثر به عنوان یکی از حقوق مالی اثر ادبی و هنری جلوگیری می

توون قوانونی   بینی اجتالی حقوق معنوی در نظام حقوقی ایران، حوق مزبوور در م   پیش برخمف

هوایی را در   این واقعیت ابهوام . نداردحقوقی در این زمینه از غنای کافی  متونو  نشد  اتتتیریح 

حاضور درصودد    نوشتارجهت،  اینبه . اتت ایجاد کرد پایرش حق افشا و احکام و رثار رن  زمینة

نگی اجورای  ، چگو(مبحث نصست)مبنای حق افشا و بیان اتتثنائا  رن و  اتت ضتن تبیین مفهوم

و از توی دیگر، رثار اجرا یا عدم اجورای حوق   ( مبحث دوم) را بررتی کندیافتن  حق افشا و پایان

 (.مبحث توم) .را بررتی کندافشا 

                                                           
1. Droit de divulgation 
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 مفهوم، مبنا و استثنائات حق افشا :مبحث نخست

د بنو ) این حق تبیین شوود های  مفهوم، مبنا و ویژگی، باید شناخت شایسته حق افشا، از توییبرای 

موثثر اتوت شناتوایی    وجود یا اجرای حق مزبور بر هایی که  محدودیت ،و از توی دیگر( نصست

 (.بند دوم) شود

 های حق افشا مفهوم، مبنا و ویژگی :بند نخست

حقوق ادبی و هنری، افشوای اثور عبوار  از تیوتیم بوه ارائوه و        ةدر نظام حقوقی فرانسه در حوز

با تحقوق افشوا، اثور در معورو داوری و ق واو        ،واقعدر . دردتترس عتوم قرار دادن رن اتت

قوانون مالکیوت فکوری     L.121-2 ةمواد  براتواس (. Colombet, 1976, p.131)گیورد   عتوم قرار موی 

 بوارة گیوری در  ، تیوتیم درج شد  اتوت که در فیل مربوط به حقوق معنوی پدیدرورند   ،1فرانسه

ایون   براتواس . شود  اتوت   در نظر گرفتهد  پدیدرورنافشا یا عدم افشای اثر یکی از حقوق معنوی 

این که ریا اثرش شایستگی ارائه به عتوم را دارد بارة پدیدرورند  اختیار دارد درحق، اصوالً شصص 

 ةاز دیربواز رویو  . دکنو گیوری   و ریا اثر پدیدرمد  با اهداف و مطلوب او تناتب دارد یا خیر، تیتیم

 (.cf. Pollaud-Dulian, 2005, p.406) این حق را پایرفته اتتق ایی فرانسه نیز 

جوو  و مبنای حق مزبور را باید در ارتباط وثیق اثر ادبی و هنری با شصییت پدیدرورند  جسوت 

اثر  یارتباط دارد، حق افشا یدرورند پد یتبا شصی یو هنر ی، از رنجا که اثر ادببیان دیگربه . دکر

، حوق  (Colombet, 1976, p.131) یفرانسوو  یسندگاننو یبرخ یربه تعب یحت. در انحیار اوتت یزن

 بورای حوق دارد   یدرورند اصوالً پد یب،ترت ینبد. اتت یتنتود حق بر شصی یناثر بارزتر یافشا

 یوة رو براتواس . شوود  اومانع  ینهزم یندر ا تواند ینت یشصی یچو ه یردبگ تیتیماثر خود  یافشا

تواند لطته به حق  می ،ند  از انتشار اثرعتل شصص ثالث مبنی بر متانعت پدیدرور 8فرانسه، ییق ا

                                                           

 .د  بودکربینی  حق افشای اثر را پیش 12 ة، بند نصست ماد1253مارس  11در قانون  .1

2. TGT Paris, 10 octobre 1988 cité par (Pollaud-Dulian, 2005, p.406). 



   053                                                                1312پاییز و زمستان، 2شمارة ، 10دورة ، حقوق خصوصی 

 

 

 یچو هو  یورد بگ تیوتیم عدم انتشار  برایتواند  پدیدرورند  می ،هتچنین. افشای وی محسوب شود

قاعود ، موجوب تجواوز بوه      یون تصلوف از ا  یورا ز. دکنو  اقودام وادار  ایناو را به  تواند ینت یشصی

 بورخمف کوه   دهود  یمو  یوار اخت  یدرورنود اثر، بوه پد  یحق افشا یحت. اتت یدرورند پد یتشصی

-cf. Pollaud) کنود  یاثور خووددار   یول از تحو ی،و برخمف تعهود قورارداد   یگریبا د بستنقرارداد

Dulian, 2005, pp.405-406.) 

ارائه اثر به عتوم اتت، بلکوه   ةگیری دربار ناظر به اصل تیتیم فقح حق افشا نه کردباید توجه 

براتاس . کندانتشار نیز تعیین تکلیف  ةزمان و شیوبارة اند درتو حق مزبور، پدیدرورند  می براتاس

، L.132-24 ةقانون مالکیت فکری فرانسه، پدیدرورند  با رعایت احکام مقورر در مواد   L.121-2 ةماد

را  ای شویو  های انتشار،  تواند از میان شیو  وی می ،بنابراین .دکن افشا و شرایح رن را تعیین می ةشیو

بوه  اش در قالب تئاتر دررید یوا    مثال اینکه نتایشنامه برای. کندصیص دهد، انتصاب تر تش که مناتب

هوای توینتا یوا     اکران اثر تینتایی در تالن طور که هتان. د، در اختیار اوتتشوکتاب منتشر  شکل

تلقوی   اوجوز  اختیوارا    ( CD)های فشورد    لوحیا انتشار رن از طریق تکثیر ، پصش تلویزیونی رن

 .شود می

ابتدا حق افشا به مفهوم و وضوح امروزین مطورح نبوود    حقوق فرانسه، از ذکر اتت در  شایان

در  1ق وایی  یتوتوح ررا ( شد  نبوود  که هنوز حقوق معنوی شناخته)چه در بدو امر  بلکه رن ؛اتت

لویکن  . داشوت و ویژگوی موادی    ظواهر بوود کوه   ( Publication)این زمینه مطرح شد، مفهوم انتشار 

مفهوم اخیر، حقی کاممً متفاو  . داد( Divulgation)« افشای اثر»جای خود را به « انتشار» ،جتدری به

 (.Lucas, 2001, p.311) افکند معنوی بر رثار مالی تایه می ةرن جنب براتاساتت که 

تردیدها را از بوین   هتة« کاموئن علیه کارگو»در دعوی  1231دادگا  تجدیدنظر پاریس در تال 

 ةاش، مت تن حقی اتت که اصومً جنبو   مالکیت ادبی و هنری برای دارند »این رأی،  تاسبرا. برد

یوا هنرمنود، بورای وی    ( مثلف)اما با توجه به وابستگی رن به شصص خود پدیدرورند   ،مالی ندارد

                                                           
1. Cass. Req., 16 août 1880; CA. Bourges 14 juin 1844, cité par (Lucas, 2001, p.311). 
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کند که در طول حیاتش اثرش را فقح به شویو  و بوا شورایطی کوه مناتوب       این امکان را فراهم می

پدیدرورند  حق  فقح که نه شد  اتتگونه اتتنباط  از این رأی این 1«.ه عتوم تسلیم نتایدداند، ب می

شد  برای این افشوا   مزبور و غایت مشصص های ت، بلکه کیفیدارداولین افشا را  های تانتصاب کیفی

 (.Pollaud-Dulian, 2005, p.407) تواند بازتاب و انعکاتی فراتر از اولین انتشار نیز داشته باشد می

که اثرش با نام حقیقی یا با نوام مسوتعار و    کندگیری  راتتا، پدیدرورند  حق دارد تیتیم ایندر 

کوه از رثوار    L.113-6 ةاز مواد . دردتترس عتوم قورار گیورد   شود وحتی بدون نام، منتشر یا عرضه 

گیوری مبنوی بور     متیوتی بارة د، به وضوح، اختیار پدیدرورند  درکن نام یا بانام مستعار حتایت می بی

 .شود مینام یا بانام مستعار، اتتنباط  بیانتشار اثر 

از توویی، حوق   . های رن نیز شایسته اتت توجه به ویژگی ،تر حق افشای اثر برای تبیین مناتب

قوانون مالکیوت فکوری فرانسوه ویژگوی مزبوور قابول         L.121-2 ةاز ماد. حقی دائتی اتت یادشد ،

برداری، باقی  حق افشا حتی پس از انق ای حقوق انحیاری بهر  ،د این ما براتاس. اتتنباط اتت

بودن حق افشای اثر، شتول مرور زمان نسبت به حق مزبور منتفی  با توجه به وصف دائتی. ماند می

 .معنی اتت تصن گفتن از قابلیت اتقاط رن بی و

ر زموان حیوا    قانون مالکیت فکری فرانسوه، حوق افشوای اثور د     L.121-2 ةاز توی دیگر، ماد

اعتال حق افشا پوس از وفوا     بارةمزبور در ةالبته ماد. دانسته اتت اوپدیدرورند  را فقح متعلق به 

با توجه به انحیار اعتال حق افشای اثور در زموان حیوا     . پدیدرورند  نیز ترتیباتی اندیشید  اتت

-cf. Pollaud)دی دانسوت  حق مزبور را غیرقابل انتقال از طریق ارا بایدپدیدرورند  به شصص وی، 

Dulian, 2005, p.406 & 412 .)حق افشوای اثور را نیوز     ،حق حرمت اثر که در معنای عام ،عمو  به

. شود  اتوت   در نظر گرفتهمتعلق به پدیدرورند  و غیرقابل انتقال  L.121-1 ة، براتاس ماد8دربردارد

                                                           
1. CA Paris, 6 mars 1931 , cité par (Lucas, 2001, p.312; Pollaud-Dulian, 2005, p.407). 

ضتن اشار  به مفهوم عام حق حرمت، اختیوار مطلوق پدیدرورنود     ( 82ص ،1355 یوناتکو،)برخی نویسندگان فرانسوی  .8

 .اند معرفی کرد را از نتایج رن  جز رنافشای اثر، اصمح رن و بارة در



   053                                                                1312پاییز و زمستان، 2شمارة ، 10دورة ، حقوق خصوصی 

 

 

بورای   L.121-1 ةاتوتناد بوه مواد    ، ضتن(Pollaud-Dulian, 2005, p.387)دانان فرانسه  برخی حقوق

ویژگی عدم قابلیوت انتقوال حقووق مزبوور را      ،طور کلی اثبا  عدم قابلیت انتقال حقوق معنوی، به

ق ایی را در پایرش ویژگی مزبور مقودم و توابق بور     ة، رویاند در نظرگرفتهمرتبح با نظم عتومی 

 .اند  کردگاار معرفی  قانون

 ،لیکن در نظام حقوقی ایوران نیوز  . حق افشا وجود نداردبارة در تیریحی ،در متون قانونی ایران

کنود اموور    اتتقمل شصییت افوراد ایجواب موی   و  رثار ادبی و هنری انعکاس شصییت افراد اتت

، الزام برخمف رن مغوایر تولطنت شوصص بور     اردوابسته به شصییت در اختیار طلق ایشان قرار د

، تولطنت  انود  بیوان کورد   ( 388، ص1332ختینوی،  موتووی  )گونه که برخوی   خویشتن اتت و رن

. قابل اتوتناد اتوت   زمینهاصل برائت نیز در این . ی و شرعی اتتیشصص بر خویشتن امری عقم

و  اتت تکلیف پدیدرورند  مبنی بر انتشار اثر خویش کنندة نفیتوضیح اینکه اصل مزبور از تویی، 

البته اصل مزبور توا جوایی کواربرد    . کند نفی می رامتنوعیت نامبرد  از انتشار اثرش  ،از توی دیگر

دلیلی بر لزوم انتشار یوا متنوعیوت رن    اگر ،بنابراین. دارد که دلیلی بر خمف رن وجود نداشته باشد

 .مزبور الزم خواهد بود یلاز دل یتوجود داشته باشد، تبع

قوانون اجورای    15 ةمواد  ةدر حقوق ایران حکم مندرج در تبیر یادشد در تأیید نظر  ،به عمو 

تیونیفا  و تألیفوا  و   »مزبوور   ةمقورر  براتاس. قابل اتتناد اتت ،نیز 1351احکام مدنی میوب 

مثلف و مترجم و در صوور  فوو    ، هایی که هنوز به چاپ نرتید ، بدون رضایت مینف ترجته

ف در بودیهی اتوت هودف از توقیو    « .شوود  مقام رنان، توقیف نتوی  ها، بدون رضایت ورثه یا قائم رن

اجرای حکم این اتت که با انتقال ق ایی حقوق مالی موضوع توقیف، امکان اجرای حکوم   ةمرحل

هایی که هنوز به چواپ   د مالی از تینیفا ، تألیفا  و ترجتهیواضح اتت تحییل عوا. شودفراهم 

ل گواار مووارد مزبوور را قابو     کوه قوانون  رتد این به نظر می. هاتت ، مستلزم افشای رناتت نرتید 

اثور مبنوی بور     ة، ریشوه در شناتوایی و حتایوت از حوق معنووی پدیدرورنود      اتت توقیف ندانسته

بوا توجوه بوه اهتیوت موضووع، شایسوته اتوت         به هور حوال،   .افشای اثر دارد بارةگیری در تیتیم

 .کندقانونگاار به صراحت حق افشای اثر را شناتایی 
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 و ادبوی  مالکیوت  حقووق  از حتایت جامع قانون الیحة نویس پیش 81مادة  در اتت گفتنی البته

تهیوه  ( 81-83، ص1322شبیری و هتکواران،  )مرتبح که توتح برخی حقوقدانان  حقوق و هنری،

 .صراحت به عنوان یکی از حقوق معنوی پدیدرورند  ذکر شد  اتت شد  اتت، حق افشا به

در حقووق   د یادشو هوای   ویژگوی  ،(بر فرو پایرش حق افشای اثر) نیز در نظام حقوقی ایران

بوه  ( از جتله حق افشوا )زیرا وابستگی حقوق معنوی . پایرش اتت قابلحق مزبور،  بارةفرانسه در

چهوار قوانون    ةبراتواس مواد   ،عومو   بوه . دکن های مزبور را ایجاب می شصییت پدیدرورند  ویژگی

و مکوان  حتایت از حقوق مثلفان، مینفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدیدرورند  محدود به زموان  

 .اتتو غیرقابل انتقال  نیست

 ماننود های حقووقی   که در برخی نظام دارداهتیت  نیز لهئتوجه به این مس ،در پایان این قستت

عنووان حوق اصومح یوا      بافرانسه، در کنار حق افشای اثر، از حق معنوی دیگری برای پدیدرورند  

در تتوایز دو حوق   . داردافشای اثور   که از جهاتی شباهت با حق گفته شد  اتتنیز تصن  1اتترداد

باید توجه داشت از تویی، از نظر زمانی، زمان اجرای حق افشای اثر مقدم بر زمان  یادشد ،معنوی 

 ,Colombet, 1976)بوه تعبیور برخوی نویسوندگان فرانسووی      . اجرای حق اصمح یا اتترداد اتوت 

pp.147-148)بوارة البتوه پوس از اتصواذ تیوتیم در    ) تواند قبل از انتشوار  ، حق اصمح یا اتترداد می 

 .دشوی اعتال  بردار بهر  یا بعد از انتشار و در جریان( افشای اثر

که حتی به تیریح  طوری رثار ادبی و هنری تعلق دارد، به هتةحق افشای اثر به از توی دیگر، 

 ،شود ز اعتال میافزارها نی نرم بارة، حق مزبور در(Lucas, 2001, p.312)برخی حقوقدانان فرانسوی 

 8.حق اصمح و اتترداد قلترو محدودتری دارد درحالی که

                                                           
1. Droit de repentir ou de retrait 

 صراحت بر وجود حق اصمح یا اتترداد اثر صوحهه گااشوته   که به ،قانون مالکیت فکری فرانسه L.121-4 ةماد براتاس

اصومح  گیرند ، از حوق   برداری، پدیدرورند  حتی در صور  انتشار اثر، در مقابل انتقال رغم انتقال حقوق بهر  به»، اتت

 (.Desbois, 1966, pp.436 et s. ، رکزمینهتر در این  بیش ةبرای مطالع. )«....یا اتترداد برخوردار اتت
 Lucas, 2001, p.324; Desbois, 1966, p.440. تفییلی قلترو حق اصمح و اتترداد، رک ةبرای ممحظ. 8
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اعتوال  ، پوس از وفوا  پدیدرورنود ،    L.121-2 ةمواد  براتاسحق افشای اثر نیز ورثه  ،عمو  به

انتقال حوق پدیدرورنود  مبنوی بور اصومح یوا       دربارة قانونگاار فرانسه  فقح نه ، در حالی کهکنند می

بودن این حوق   انتقال بر غیرقابل 1ق ایی فرانسه ةبلکه روی اتت، رد کبینی ن ه پیشاتترداد اثر به ورث

 .به ورثه، تأکید دارد

 استثنائات حق افشا :بند دوم

حق افشوای اثورش    ،از تویی اوکه بیان شد، با پایرش حق افشای اثر برای پدیدرورند ،  طور هتان

توانود   و از توی دیگر، هیچ کوس نتوی   مجبورکندتواند او را به افشای اثر  را دارد و هیچ کس نتی

های اجتتاعی و لزوم احترام به اخمق حسنه  ضرور  وجود،با این . شودمانع افشای اثر توتح او 

در نظوام حقووقی    ،نتونوه  برای .شود زمینهاتتثنائاتی در این  اتواند منش و برقراری نظم عتومی می

شود  بورای    فکوری ایون کشوور، حقووق شوناخته      قوانون مالکیوت   L.331-4 ةمواد  براتواس فرانسه 

، (اتوت اعم از حقوق مالی و معنووی کوه حوق افشوای اثور نیوز در عوداد رن        )یک اثر  ةپدیدرورند

ق وایی و اداری   هوای  هوای پارلتوانی، اقودام    ضوروری بورای نظوار     هوای  توانود موانع اقودام    نتی

-cf. Pollaud) شوود امنیوت عتوومی،    برای اهوداف  هایی اقدام دادن یا انجام ،شد  در قانون بینی پیش

Dulian, 2005, p.406.) 

تأثیر نظم عتومی و اخمق حسنه بر حق افشای اثر ادبی و هنری  بارةدر متون قانونی فرانسه در

 ؛در ایون میوان  . هتین امر موجب اختمف میان حقوقدانان فرانسوی شد  اتت. نشد  اتت تیریح

. دکنو تواند حتایت قانونی از رثار ادبی و هنری را نفوی   یمعتقدند ممحظا  نظم اخمقی نت 8برخی

به اعتقاد ایشان، مبنای حتایت از را  حقوق ادبی و هنری وجود شکلی اصیل اتت که شرط مزبور 

حقوق ادبوی و بوه    ،در واقع. شود در نظر گرفته میعنوان شرطی الزم و کافی برخورداری از حق  به

                                                           
1. T. Cass. civ. Seine, 10 octobre 1951, cité par (Querub et Bidet-Emeriau, http://dea-dtcom.u-

paris2.fr/Cours/Cours-2008/varet/exposes/lexercicepostmortemdudroitmoral.doc; last visited: 

23/5/2013). 

2. cf. Les chercheurs de l'ERCIM sous la direction de Michel Vivant, 2004, p.89. 
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نفی حقوق مزبور به اتوتناد مصالفوت بوا نظوم عتوومی       ،عمو  هب. محتوای رثار مورد حتایت ندارد

 .دشو موجب کنترل افکار می

معتقدنود  ( Pollaud-Dulian, 2005, pp.120-121)فرانسوه   دیگور  دانوان  برخی حقووق  ،در مقابل

وجود منوط به شورط شایسوتگی اثور نیسوت، لویکن اجورای        ةهرچند حقوق پدیدرورند  در مرحل

نتونوه قووانین جزایوی     برای. دشوقانون، محدود یا حتی متنوع  براتاس حقوق مزبور متکن اتت

ویوژ  در قوانون    به)نگارانه  بار یا هرز  های خشونت فرانسه به منظور حتایت از کودکان در برابر پیام

و نیز به منظور مجازا  بیان برخوی عقایود زشوت و ناپسوند،     ( مطبوعا  زمینةدر  1221ژوئیه  82

قوانون مودنی کوه     2 ةاصل احترام به کرامت انسانی و مواد  ،عمو  به. ددی اتتحاوی مقررا  متع

قوانون مودنی کوه     1138و  1133، 1و نیوز موواد    کورد  اتوت،  رعایت حریم خیوصوی را مقورر   

و مقررا  دیگری از ایون   کند، قراردادهای مصالف با نظم عتومی و اخمق حسنه را باطل اعمم می

ق وایی   ةرویو  .دارنود  یادشد  داللوت های  و اخمق حسنه در چارچوبقبیل، بر تأثیر نظم عتومی 

 کورد  نفی  ،که مت تن برخی اعتال مجرمانه اتت را نیز در برخی موارد، حتایت از رثاری 1فرانسه

 .اتت

بلکه پوایرش رن   پایرفته شود،طور مطلق  تواند به حق افشای اثر نتی ،در نظام حقوقی ایران نیز

ادلوه شورعی دال بور    بایود بر قوانون اتاتوی،    8اصل  براتاساز تویی، . باشد باید با قیودی هترا 

کنود   از توی دیگر، رعایت اخمق حسنه و نظم عتومی اقت وا موی   .توجه شودحرمت کتتان علم 

 .باشد داشتههایی  وجود و اعتال حق افشای اثر موانع یا محدودیت

و  152 ةریا  شوریف . اتتو حرمت رن  ریا  و روایاتی داللت بر متنوعیت ،کتتان علمبارة در

 .کتتان معروف اتت، داللت بر حرمت کتتان حقایق و علم دارند ةبقر  که به ری ةمبارک ةتور 111

إن الاین یکتتون ما أنزلنا من البینا  و الهدى من بعد ما بینا  للنواس  »مزبور،  ةریا  شریف براتاس

                                                           

 ,Les chercheurs de l'ERCIM sous la direction de Michel Vivant, 2004. رک)ایون قبیول ررا،    ةبرای ممحظ .1

pp. 85-87.) 
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إال الاین تابوا و أصلحوا و بینوا فأولئک أتوب »و « 1ونفی الکتاب أولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم المعن

ریا  اخیر دانشتندان یهوود و   ةالبته هرچند شأن نزول و مصاطبان اولی .8«علیهم و أنا التواب الرحیم

از جتله موواردی   دیگر حکم مزبور را به موارد ،خیوصیت یتوان با الغا مسیحی هستند، لیکن می

عومو    .، تسوری داد کنند مییق، از انتشار رثار فکری خود متانعت کتتان حقا تاسکه اشصاص برا

از جتله در حودیث نبووی رمود     . بر ریا  مزبور، روایاتی نیز بر متنوعیت کتتان علم داللت دارند

هر کسی از علتی که نسبت به رن رگاهی دارد مورد پرتوش قورار گیورد و رن را کتتوان     »اتت که 

 3«.رتش گرفتار خواهد رمد ، روز قیامت به لجامی ازکنند

بوا تکیوه بور برخوی     ( 551، ص.ق 1813نراقی، )گونه که برخی فقها  البته باید توجه داشت، رن

د، ف ائل اخمقی و حمل و حورام شوریعت   یصول عقاامزبور ناظر بر  ةاند، ادل احادیث، بیان داشته

رمت کتتان را ناظر بوه  ح( 183-188، ص1323موتوی،  .ک.ردرینی، )راتتا، برخی  ایندر . اتت

و لوزوم اجتنواب از    ،وجوب إفتا ، لزوم تدریس و تعلیم علوم و دروس معهوود  هایی مانند موضوع

ی در جامعوه  تماندن حقایق علتی و مسائل تیاتی اجتتاعی که موجب بروز کژی و نادرتو  پوشید 

 .اند ، دانستهشود می

کند که ادله مزبوور صورفاً برخوی حقووق      توجه به مفاد دلیل مورد بررتی به این امر هدایت می

گیورد و موواردی    معنوی مربوط به رثار ادبی و هنری ماکور، از جتله حق افشای اثر را در بور موی  

ماکور بر ابعاد مادی حقوق ادبوی و   ةادل ،هتچنین. شود حق بر نام و حرمت اثر را شامل نتی مانند

دربارة حرمت کتتان علم گفته شود، بوه معنوی    رنچه به عمو ، باید توجه داشت  .نیستناظر هنری 

                                                           

ایم، بعد از رن که در کتاب بوراى موردم بیوان نتوودیم، کتتوان       هدایتى را که نازل کرد  ةکسانى که دالیل روشن، و وتیل» .1

 (152: بقر ) «کنند ىها را لعن م کنندگان نیز رن لعن ةکند و هت ها را لعنت مى کنند، خدا رن

و رنچه را کتتان کورد  بودنود،   )اصمح نتودند ( اعتال بد خود را با اعتال نیک)ها که توبه و بازگشت کردند و  مگر رن» .8

اهلل  تریو  ةقوررن کوریم بوا ترجتو    . رک) (111: بقر ) «پایرم که من تواب و رحیتم ها را مى من توبه رن( رشکار تاختند

 (مکارم شیرازی

 (883، ص.ق 1815طبرتی، )« .ن تئل عن علم یعلته فکتته، ألجم یوم القیامة بلجام من النارم» .3
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بلکوه ضوتن رعایوت میوالح عتوومی جامعوه در مووارد        . گرفتن حقوق فردی افراد نیسوت  نادید 

به این دلیل، امروز  احتورام بوه اتورار    . ضروری، باید حقوق فردی اشصاص نیز محترم دانسته شود

قوانون تجوار     15و  18موواد  تجاری و متنوعیت افشای غیرقوانونی رن، پایرفتوه شود  اتوت و     

 .الکترونیکی به رن تیریح کرد  اتت

تأثیر اخمق حسنه و نظم عتومی بر حق افشای اثر نیز، از تویی، رثار مغوایر بوا اخومق    بارة در

نگاری در محویح   هرز  و های غیراخمقی کتب ضالّه، تیاویر و فیلماز جتله )حسنه و نظم عتومی 

رن  بوارة حقوق معنوی از جتله حق افشوای اثور در   نیست وبل حتایت قا طور اصولی، به ،(دیجیتال

، در موواردی بوه   موورد بحوث  رثوار  بوارة  قانونگواار ایوران در   کورد حتوی بایود توجوه    . منتفی اتت

 1.اتت اقدام کرد هایی نیز  انگاری جرم

 اجرای حق افشا و پایان آن :مبحث دوم

ماهیوت  دو بنود،  در این راتوتا،  . ایان رن اتتاجرای حق افشا و پ ةلئحق افشا، مس دیگر از مسائل

 .شود بررتی می ،یافتن حق افشا حقوقی اجرای حق افشا و شرایح رن و تأثیر اجرای حق بر پایان

 اجرای حق افشا :بند نخست

حوق مزبوور    ةدارنود  ةجانبه اتوت کوه بوه وتویل     اعتال حق افشا نوعی عتل حقوقی یک ،تردید یب

البتوه اراد   . اتتتالم  ةبدیهی اتت اعتال حق مزبور نیازمند اراد ،با این وصف. پایرد صور  می

 .دشونیز برای ورود به ف ای حقوق، باید به نحوی ابراز 

، در نظوام  (ایقاعوا  )جانبه  لزوم اعمن اراد  و وجود مبرز خارجی در اعتال حقوقی یکبارة در

، 1321؛ بهراموی احتودی،   125و  128، ص1335اموامی،  )برخوی  . اتوت حقوقی ایران اختمفواتی  

                                                           

میووب   کننود،  هوای غیرمجواز موی    مجازا  اشصاصوی کوه در اموور توتعی و بیوری فعالیوت       ةنتونه، قانون نحو برای .1

کثیور و توزیوع رثوار توتعی و     های مربوط بوه تولیود، ت   این قانون از جرایم و مجازا . از این قبیل اتت 11/11/1321

 .بیری مستهجن و مبتال تصن گفته اتت
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 ،ندارنداعتقاد جانبه  به لزوم وجود مبرز خارجی برای تحقق عتل حقوقی یک زمینهدر این  (82ص

گروهوی دیگور    ،در مقابول . داننود  الزم می( نه ثبو  و)هرچند ایشان نیز ابراز اراد  را از باب اثبا  

؛ 131-133، ص1321 ؛ محسووونی،823، ص1325، کاتوزیوووان؛ 111-115، ص1328کاتوزیوووان، )

به درتتی، وجوود  ( 21، ص.ق1812؛ حسینی مراغی، 3، ص.ق 1881نائینی، . در فقه رک ،هتچنین

اصوالً ایقاعا  تابع قواعود   ،در نظام حقوقی فرانسه نیز. دانند مبرز خارجی را شرط تحقق ایقاع می

بلکه شد  اتت، د  اتتثنا نو لزوم ابراز اراد  نیز از این قاع اتت عتومی حاکم بر عقود دانسته شد 

بوا   .(cf. Flour et al., 2002, pp.377-378)برخورد شد  اتت  زمینهتری در این  گیری بیش با تصت

جانبوه نیوز عومو  بور      اعتال حق افشا به عنوان عتل حقووقی یوک   بارة، دریادشد توجه به مطالب 

 .وجود اراد ، اعمن رن ضروری اتت

گفتوه   اراد  باید ناظر بر اعتال حق افشوا بوه مفهووم پویش     کردتوجه  وجود اراد  نیز بایدبارة در

رن بوه عتووم    عرضوة افشای اثر و بارة گیری در حق باید در مقام تیتیم ة، دارندبیان دیگربه . باشد

اثر خود را در اختیار شصص یا اشصاص محودودی بورای دریافوت     ةپدیدرورند اگر ،بنابراین. باشد

بارة گیری در تکتیل یا تیحیح بعدی اثر، قرار دهد، چنین امری بر تیتیم انتقادی ایشان و هاینظر

مربووط بوه توال     در ایون زمینوه،   ق ایی فرانسه ییکی از ررا ةشد مطرححل  را . نداردداللت افشا 

لیدی ، بنا به تفارش شصیی به نام  8توضیح اینکه نقاشی به نام ویستلر. توجه اتت شایان 12111

 .در معرو نتایش قورار داد  بوود   8بود و رن را در تالنی کرد وی ترتیم  ةچهر، تیویری از 3ادن

دیوان عالی کشور فرانسه با این توجیه . تحویل نداد  بوداثر  ةدهند به تفارش را رن در نهایت،ولی 

. بوه هنرمنود حوق داد   ، اتت های انتقادی بود  العتل عکس ةکه نتایش مزبور فقح به منظور ممحظ

رأی مزبوور مبتنوی بور     ،، در واقوع (Lucas, 2001, p.315)عای برخی حقوقدانان فرانسوه  اد براتاس

 .پدیدرورند  در اعتال حق افشای اثر، صادر شد  اتت ارادگی بی
                                                           

1. Cass. civ., 14 mars 1900 cité par (Lucas, 2001, p.315). 

2. Whistler 

3. Lady Eden 

4. Salon du Champ de Mars 
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تواند به هور   بودن اعتال حقوقی، اراد  می ییابراز اراد  نیز باید گفت، براتاس اصل رضابارة در

 ة، شویو نکرد  اتتحق افشا به قانونگااری بارة رانسه که درد و در نظام حقوقی فشوطریقی اعمن 

اَبوزار اببوراز اراد ،    یاهتیتو  بوی بوا توجوه بوه    . بینوی نشود  اتوت    خاصی برای اعتال حق افشا پیش

طوور   بوه البته فعول موورد نظور بایود     . عتلی انجام شود طور تواند به گیری برای انتشار اثر می تیتیم

 .cf)داشوته باشود   داللوت  کوردن اثورش    تیم وی مبنی بر عتوومی قید پدیدرورند  و تی صریح بر

Pollaud-Dulian, 2005, p.404.) 

تیوتیم   دهنودة  توانود نشوان   موی  ،رن بوه عتووم   ةاصوالً انتشار عتومی اثر یا عرضو  ،نتونه برای

 مانند مجسته، نقاشوی و  ،پایگا  مادیبا رثار هنری بارة در ،هتچنین. پدیدرورند  به افشای اثر باشد

هنرمند مبنی بر افشای اثر را نشوان   ةوضوح اراد توان گفت انتقال اثر به دیگری، به رثار خطاطی، می

 .دهد می

به اتتناد ررای ق وایی،  ( Pollaud-Dulian, 2005, p.404)برخی نویسندگان فرانسوی  ،در مقابل

ی از اثر به انبارهوای  ا تپردن نسصه ،هتچنین ،1ای از اثر به ررشیوهای ملی معتقدند که تودیع نسصه

 ,Pollaud-Dulian, 2005)به اعتقاد ایشوان   ،هتچنین. شود ، اعتال حق افشا محسوب نتی8هنر بازار

p.405)اگور با وجوود ایون،   . دهد را نشان میخوبی عدم تیتیم به افشای اثر  به ،بودن اثر نیز ، ناتتام 

 .ع اعتال حق افشا نیستبودن اثر مان ، ناقصقرارداد کندپدیدرورند  به افشای اثر 

از تابلوی نقاشی خوود،  نارضایتی دلیل  یک پروند ، یک هنرمند نقاش به براتاس ،ین ترتیبابه 

و شصص ثوالثی قطعوا  توابلوی مزبوور را بودون       اتت رن را پار  کرد  و داخل تطل زباله ریصته

عتل مزبوور را   3رانسهق ایی ف ةرویمورد،  در این. روری و بازتازی کرد  بود موافقت نقاش، جتع

 .ناقض حق معنوی هنرمند مزبور مبنی بر افشای اثر دانسته اتت

در . داللوت داشوته باشود   اعتال حق افشوا  تواند بر  میشد   برداری از اثر خلق انعقاد قرارداد بهر 

                                                           
1. Archives nationals 

2. Entreposage de tableaux dans les réserves d’un marchand d’art 

3. Paris, 6 mars 1931, cité par (Pollaud-Dulian, 2005, p.406). 
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وم اثرش به عتو  ةانتشار یا عرض ةبرداری، اجاز در فرضی که پدیدرورند  با انعقاد قرارداد بهر  ،واقع

 .دکن حق خود مبنی بر افشای اثر را نیز اعتال می ،زمان کند، هم را اعطا می

کاشف از اعتوال   ،موارد ةبرداری لزوماً و در هت انعقاد قرارداد بهر  کردباید توجه  ،در عین حال

اد انعقو ی  بردار بهر  اثر ادبی قبل از تکتیل اثر قرارداد ةکه اگر پدیدرورند طور هتان. حق افشا نیست

، یادشود  و با توجوه بوه حوق     ،، تنظیم قرارداد مزبور لزوماً به معنی اعتال حق افشای اثر نیستکند

ذکور اتوت حوق     شوایان . بگیردتیتیم عدم افشای رن  برایتواند پس از اتتام اثر،  پدیدرورند  می

 .دشوباشد، خلح  اخیر نباید با حق اصمح یا اتترداد که الحق بر افشای اثر می

اثور در خومل موااکر      ةنسوصه دتوتنویس منتشرنشود    ةق ایی فرانسه، ارائو  ةدر روی ،هتچنین

 (.81،ص1321،و هتکاران کرنو) شود محسوب می، افشای اثر نداردق ایی، هرچند ویژگی تجاری 

بورای   بور اراد  داللوت دارد،  گفته، وجود اراد  و چیزی کوه بوه نحووی     با توجه به مطالب پیش

 ،با این هته. نداردابراز اراد  و ابزار رن نیز اهتیت  ةشیو ،در این میان. دارداجرای حق افشا اهتیت 

اثور بوه عتووم، وجوود      ةارائ ،عمو  بر وجود اراد ( Lucas, 2001, p.313)برخی حقوقدانان فرانسه 

ایشوان بورای اثبوا  ایون     . دانند فعل مادی افشا را نیز برای تحقق عتل حقوقی مورد بحث الزم می

 Divulger ةمعتقدند از نظر لغووی، کلتو  اند و  را از نظر لغوی بررتی کرد  Divulgation ةکلتادعا، 

. «(porter à la Connaissance du public)در معورو شوناخت عتووم قوراردادن     »عبار  اتوت از  

که در رن نوعی تجلی و تظاهر خوارجی   ،انتشار مانند حق افشای اثر باید با یک فعل مادی ،بنابراین

موارس   88) 13توال   1دتتور اول ژرمینوال  ةایشان برای تأیید نظر خود به مقدم. هترا  باشد ،تتا

هتچوون اثوری اتوت کوه وجوود       ،اثری که منتشر نشود  »  بود کردکنند که مقرر  اتتناد می( 1215

 «.ندارد

                                                           
1. Germinal 

لغوو   1211رغاز شد و در اول ژانویوه   1328تقویم مزبور از تال . های تقویم جتهوری فرانسه اتت ژرمینال ما  هفتم از ما 

 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Germinal. )، رکزمینهدر این . شد
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ه حوق  کو  شوود    برای حق افشا اتتنباط موی شد بیان از مبانی زیرا. ادعای مزبور قابل انتقاد اتت

. اتتقابل تفکیک از تحقق عتلی افشای اثر و  ،افشای اثر اتت ةگیری دربار مزبور ناظر به تیتیم

افشوای اثور ادبوی و     بوارة گیوری در  کند تیتیم حتایت از شصییت پدیدرورند  اقت ا می ،در واقع

، گیوری  او بوا اعتوال حوق تیوتیم    . هنری، موضوع حق معنوی و در انحیار پدیدرورند  قرار گیرد

البتوه افشوای موادی اثور نیوز      . د  اتوت کرگفته را برداشته و امکان افشای اثر را فراهم  معاور پیش

 .شود اخیر با حقوق مالی پدیدرورند  توجیه می ةلئتت ولی مسانیازمند رضایت پدیدرورند  

 یود با ی،اثر به عنوان رکون عتول حقووق    یبر اعتال حق افشا یبا توجه به لزوم احراز اراد  مبن

 یا یدرورند واضح اتت پد. را افشا کنندمزبور  یعتل حقوق یاشصاص یاچه شصص  مشصص کرد

با توجوه بوه ارتبواط     یکنل. حق مزبور را دارد یاجرا یتصمح طور قطع، به، دارد یفااتت یتکه اهل

قوراردادی   ةقابل بررتی ایون اتوت کوه ریوا نتاینود      ةحق افشا با شصییت پدیدرورند ، مسئل یقوث

تواند حق مزبور را از طورف پدیدرورنود  اعتوال کنود و در صوور  محجوربوودن        رند  میپدیدرو

در صورتی که پدیدرورند  قبل از وفا  حق  ،پدیدرورند ، اعتال حق چگونه خواهد بود؟ به عمو 

 د؟کننگیری  افشای اثر تیتیم دربارةتوانند  ، ریا ورثه میرا اعتال نکندافشا 

 ةبودن حق افشوا، اعتوال رن توتوح نتاینود     ا توجه به ویژگی شصییب ،در نظام حقوقی فرانسه

 1دیوان عالی کشور فرانسه. و رضایت شصیی الزم دانسته شد  اتت پایرفته نشد  اتتقراردادی 

 .جای پدیدرورند  تیتیم بگیرد ، بهزمینةتواند در این  که هیچ شصیی نتی کرد  اتتنیز تیریح 

مالکیت فکری فرانسه در مقام بیان احکام مربوط بوه قورارداد    قانون L.132-7 ةماددر  ،هتچنین

محجوورین نیوز    بوارة و حتوی در شود  اتوت   تأکیود   8لزوم رضایت شصیی پدیدرورند  بر انتشار،

کوه برخوی نویسوندگان فرانسووی      طوور  هتوان . رضایت شصیی ایشوان الزم دانسوته شود  اتوت    

(Colombet, 1976, p.237 ) ی ایون قاعود ، جلووگیری از نقوض حقووق      د، دلیل وجودان کرد اظهار

                                                           
1. cass. Civ. I. 5 juin 1984, cité par (Pollaud-Dulian, 2005, p.406) 

2. Consentement personnel 
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 زمینوه  ، قورارداد انتشوار در ایون   یادشود  طبیعی اتت با توجه بوه منطوق   . اتتمعنوی پدیدرورند  

 ,cf. Pollaud-Dulian)برداری مجری اتت  قراردادهای بهر  هتةحکم مزبور در  رد وموضوعیت ندا

2005, p.580; Colombet, 1976, p.237; Desbois, 1966, p.559 .)،بوودن   ویژگی شصیی به هرحال

 1.دکن می الزمدر اجرای حق افشا را فاقد اهلیت  ةحق افشا، مباشر  پدیدرورند

محجور و مباشر  وی در اعتوال حوق    ةلزوم رضایت شصیی پدیدرورند کردالبته باید توجه  

جستی مانند جنون دلیل ناتوانی  در مواردی که محجور به ،لاا. ناظر به موارد غیرمتکن نیست افشا،

قانونی وی حق اقودام   ةنیست، نتایندقادر گیری برای افشای اثر  اطباقی، به اعمم رضایت یا تیتیم

 (.111، ص1325کلتبه، ؛ Pollaud-Dulian, 2005, p.580)از طرف او را خواهد داشت 

ی ، هرچند در حقوق فرانسه اجورای حقووق موالی از طریوق نتاینودگ     یادشد با توجه به نکا  

صمحیت پدیدرورنود    ةهای معنوی رمیصته به رن اصوالً در حیط پایر اتت، لیکن اعتال جنبه امکان

اعتوال حقووقی    8بطمن نسبی( لزوم رضایت شصیی پدیدرورند ) این قاعد اجرای ت ضتان. اتت

د  اتوت  شو اثور وی منعقود    ةانتشوار یوا عرضو    ربارةاتت که بدون رضایت شصیی پدیدرورند  د

(Colombet, 1976, p.238.) 

در نظام حقوقی ایران نیز حتایت از شصییت پدیدرورند  به عنوان مبنوای مهوم پوایرش حوق     

 ،بنوابراین . کنود گیری  افشای اثر خویش تیتیمبارة پدیدرورند  شصیاً در کند افشای اثر ایجاب می

در مقوام   البتوه توکیول  . نیسوت  پایرفتوه  در نظام حقوقی ایران نیز توکیل اجورای حوق افشوای اثور    

 .مانعی نداردافشای اثر  بارةگیری در برداری از حقوق مالی اثر پس از تیتیم بهر 

رتد اصوالً حجر محجوورینی کوه    به نظر می ،اجرای حق افشای اثر متعلق به محجورین بارةدر

از جتلوه  )ناظر بر اتتیفای حقوق موالی ایشوان    ،گیری برای افشای اثر خویش دارند قدر  تیتیم

موانعی  اجرای حق افشای اثر توتوح ایشوان    ،بنابراین. اتت( الی ناشی از اثر ادبی و هنریحقوق م

                                                           
1. Lucas, 2001, p.312. 

 .851-883، ص1322محسنی و قبولی درافشان، . مفهوم بطمن نسبی، رک ربارةد .8
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در  ،بنابراین. گیرد حق افشای اثر را نیز دربرمی اتت ولیکن حجر محجورین فاقد اراد ، عام . ندارد

اجورا  قانونی ایشان  ةحق افشای اثر متعلق به محجورین مزبور توتح نتایند ،نظام حقوقی ایران نیز

 .خواهد شد

افشوای   بوارة در حق افشای اثر پس از فو  پدیدرورند  در رثاری که در زمان حیا  وی بارةدر

پوس از فوو    ، قانون مالکیوت فکوری فرانسوه    L.121-2 ةمادبراتاس ، گیری نشد  اتت تیتیمرن 

 براتواس کوه  اتوت  پدیدرورند ، اجرای حق افشا در صمحیت شصص یا اشصاصی دانسوته شود    

و  ،وصیتی وجود نداشته باشد یوا اشوصاص مواکور فوو  شود  باشوند       اگر. اند  تعیین شد وصیت

بینی نکورد  باشود، بوه ترتیوب،      پدیدرورند  ترتیبا  خاصی برای اجرای حق مزبور پیش ،هتچنین

مواترک بوه ایشوان     هتوة دیگر عمو  بر اوالد و اشصاصوی کوه    ةورثو اوالد پدیدرورند ، هتسر او، 

 .دارندد  اتت، صمحیت اجرای حق افشا را وصیت یا هبه ش

قانون مالکیت فکری فرانسه، حق افشای اثر پوس از فوو  پدیدرورنود      L.121-3 ةماد براتاس

دار برای اجرای حق افشای اثر پس از فوو    اشصاص صمحیت اگر ،در واقع. داردهایی  محدودیت

. دکراتصاذ خواهد  راتان تدابیر مناتب ، دادگا  شهرتکنند 1پدیدرورند ، تو اتتفاد  رشکار و مسلم

بیوان  ( 18، ص1321، هتکواران کرنوو و  )کوه برخوی حقوقودانان فرانسوه      طور اتاس، هتان اینبر 

 ،هتچنوین . کنود تواند دتتور مقت ی مبنی بر افشا یا جلوگیری از افشای اثور را صوادر    ، میاند کرد 

یا میوان اشوصاص   نشوند، ند یا شناتایی مزبور، اگر اشصاص ماکور وجود نداشته باش ةبراتاس ماد

وظایف خود تر باز زنند، دادگا  شهرتتان  دادن یا این که ایشان از انجام ،اختمف پدید رید یادشد 

حق مراجعه بوه   مورد نیازاقدام  دادن برای انجاموزیر فرهنگ نیز  ،در این موارد. دکردخالت خواهد 

 .دادگا  دارد

. قانونی وجود ندارد ةز فو  پدیدرورند  در نظام حقوقی ایران مقررحق افشای اثر پس ابارة در

                                                           

مشصص و مفروو پدیدرورند   ةاراد حق مزبور به نحوی اتت که با کارگیری بهمقیود از تو اتتفاد  از حق افشای اثر  .1

 (.11، ص1321، هتکارنکرنو و )در تعارو باشد 
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قوانون حتایوت از مثلفوان،     8 ةلیکن با پایرش حق افشای اثر در حقوق ایران، حکم ماکور در ماد

... حقووق معنووی پدیدرورنود     »ایون مواد ،    براتاس. مینفان و هنرمندان قابل اتتفاد  خواهد بود

نه از  ،معنوی یمزبور، حق افشا به عنوان حق ةبا توجه به اطمق ماد ،ابراینبن« .غیرقابل انتقال اتت

صوفایی،  )حقووق   اتوتادان برخوی   ةو گفتو  نیسوت طریق قراردادی و نه از طریق قهری قابل انتقال 

 ةمبنی بر انیراف حکوم مواد  ( 22، ص1321تلطانی، . نظر مشابه رک ة؛ برای ممحظ23، ص1321

 .پایرفته نیستردادی قرا های لمزبور به انتقا

شود، لیکن اجورای حوق معنووی     هرچند حق افشای اثر به ورثه منتقل نتی کردالبته باید توجه 

و در  اتوت در صمحیت ورثوه وی   ، اجرای جق مزبور به نام پدیدرورند پس از وفا  پدیدرورند 

، 1321اتوزیوان،  ک. در تأیید این نظور، رک ) شود پدیدرورند  محسوب می ةاعتال حق مزبور نتایند

 .(822ص

 پایان حق افشا: بند دوم

افشای اثور خوویش   دربارة تواند  که بیان شد، پدیدرورند  اصوالً تنها شصیی اتت که می طور هتان

بیوان  ؟ بوه  یابود  ریا حق افشا با اولین اجرای رن پایان می این اتت کهلیکن تثال . کندگیری  تیتیم

از جتله افشا به صور  نوشتاری، شنیداری، )های مصتلف  نه، در مواردی که افشای اثر به گودیگر

پایر اتت، ریا حق افشای اثر با افشای عتلوی رن بوه یکوی از     امکان( ز رنجدیداری، الکترونیک و 

 برخووردار  های دیگور  یا پدیدرورند  هتچنان از حق افشای اثر به شیو  یابد، اَشکال مزبور پایان می

 اتت؟

.   اتوت شود ق وایی فرانسوه    ةهای فراوانی در دکترین و رویو  اختمفاین مسئله موجب بروز 

هوا افوزود  اتوت     از جتله اینترنت به اهتیت این بحث ،ویژ  پیدایش ابزارهای جدید الکترونیک به

(Lucas, 2001, p.317.) 

معتقدنود  ( Pollaud-Dulian, 2005, p.407; Desbois, 1966, p.431)برخی حقوقدانان فرانسووی  
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در تأییود ایون نظور بوه برخوی ررای      . یابد پدیدرورند  ، پایان نتی ةگیری با اولین اتتفاد یمحق تیت

های یک اثر در امتوداد و روح انتشوار    این نظریه، اگر توزیع براتاس. نیز اتتناد شد  اتت 1ق ایی

متفواو   اثر کاممً  کارگیری بهلیکن در فرضی که . اولیه قرار گیرد، تجاوز به حق افشا مطرح نیست

بایود  ، اتوت  افشوای اثور در نظور داشوته     درگیوری   از چیزی اتت که پدیدرورند  در زمان تیوتیم 

تواند تیتیم به افشای اثورش   ، پدیدرورند  میبیان دیگربه . حق افشا دوبار  اعتال کندپدیدرورند  

دیگور   اثور در مووارد   کوارگیری  بوه در این صور ، . دکنهای خاص  را صرفاً مصتص به برخی زمینه

 .شود لطته به حق افشا محسوب می

تورود مزبوور در    کوارگیری  بوه یوک تورود از افشوای رن     ةمقیود پدیدرورند اگرنتونه،  برای

های اخیر باقی اتت و چنانچه اثر مزبور  تبلیغا  تجاری یا تیاتی نباشد، حق افشای وی در زمینه

زیورا  .   اتوت شود افشای وی نقض  ، حقکار گرفته شود بهبدون رضایت وی  یادشد های  در زمینه

، موجب تغییر ادراک عتووم  اتت اثر نبود  ةهایی که مقیود پدیدرورند یک اثر در زمینه کارگیری به

 ,Pollaud-Dulian. )رن اتوت، هتاهنوگ نیسوت    ةگر افشای اولی و با هدفی که توجیه شود اثر می از

2005, p.407 )اتوت  د شو ی نقول  ق ای ةدیگری که در این زمینه از روی ةنتون (Pollaud-Dulian, 

2005, p.408)اتوت  کورد  شفاهی ارائه  طور ، فرضی اتت که یک اتتاد، مطالب درتی خود را به .

از جتله انتشوار کتبوی    ی دیگر،ها گیری برای افشای اثر به شیو  مزبور به معنی تیتیم ةافشا به شیو

 .نیست

، بوه ارتبواط   یابد ا اولین افشای اثر پایان نتیرن، حق افشا براتاس در تأیید نظری که ب ،هتچنین

بسیح دانستن حق افشوا   ،در واقع. وثیق اثر ادبی و هنری به شصییت پدیدرورند  اتتناد شد  اتت

اثر به عتوم بوا ایون خطور مواجوه      ةها و انواع مصتلف ارائ یافتن رن بدون درنظرگرفتن شیو  و پایان

نسوبت   پدیدرورنود  بوه او   ةا حتی مغایر با خواتوت و اراد ی ،پدیدرورند  ةاتت که فراتر از خواتت

                                                           
1. Paris 9 décembre 2001; Paris 25 juin 1996; Paris 10 octobre 2003; TGI paris, 24 mars 1982; paris, 

12 décembre 2001; paris, 14 février 2001; Trib. Com. Lyon, 28 avril 1997. 
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. اتوت  مقید نکرد خاصی  ةزیرا پدیدرورند  تیتیم خود مبنی بر افشای اثرش را به شیو. داد  شود

 براتواس توضیح ایون کوه   . قانون مالکیت فکری فرانسه مثید این نظر اتت L.121-2 ةماد ،عمو  به

افشوا و شورایح رن را تعیوین     ةاو شویو . ... فشوای اثور را دارد  فقح پدیدرورنود  حوق ا  »مزبور،  ةماد

پدیدرورند  پایان یابد، چه ة شد اگر حق افشا فارغ از شیو  و شرایح برگزید  ،در واقع 1«....نتاید می

تووان   پدیدرورند  موی ة شد  ای برای تیریح قانونی مزبور و تقیید افشا به شیو  و شرایح تعیین فاید 

 (cf. Lucas, 2001, p.317)د؟ کرتیور 

، یادشد دالیل  دانستن موجه برخمف ،(Lucas, 2001, pp.317-318)برخی نویسندگان فرانسوی 

البتوه  . دیابو  به اعتقاد ایشان، حق افشای اثر با اولین افشای رن پایوان موی  . اند کنند  ندانسته رن را قانع

اثور   ةارائو  برایقید پدیدرورند   کنندة بیانکه  ،باشدهترا  فعل مادی  بااتت که افشا باید این مهم 

هویچ ابهوامی وجوود    ولیت اثور  ئگرفتن مس عهد  به برایوی  ةارادبارة که در طوری به عتوم باشد به

گیورد،   موی تیوتیم  افشوای اثور خوود     براییک اثر ادبی و هنری  ةوقتی پدیدرورند ،در واقع. ندارد

ادعوای   ةکننود  قانون مالکیت فکری را نیز توجیوه  L.121-2 ةماد ها رن. ولیت اثر را پایرفته اتتئمس

شود   ذکور   8گرچه در فیل مربوط به حقوق معنووی پدیدرورنود    ،زیرا این ماد . دانند مصالف نتی

که  ،قستت ابتدایی ماد  ،در واقع. معنوی و مالی را دربردارد ةزمان دو دغدغ طور هم ، لیکن بهاتت

و قسوتت بعودی کوه از     کند را مطرح میوی پدیدرورند  حق معن ،گوید از اصل حق افشا تصن می

در قسوتت   ،به هتین دلیول . شیو  و شرایح افشا تصن گفته، ناظر به حقوق مالی پدیدرورند  اتت

ی از رثوار   بوردار  بهور   که انتقوال حوق انحیواری    اتت اشار  شد  L.132-24 ةاخیر به مقررا  ماد

را  L.121-2 ةو حکم مواد  کند مطرح می را (ند  اتتکه از حقوق مالی پدیدرور)شنیداری  -دیداری

 ،هتچنوین . بدیهی اتت میان قید و مقید باید تنصیت باشود . د  اتتکر مقید به رعایت رن مقررا 

فیول مربووط بوه    )در این راتتا توجه به حقوق مالی در کنار حقوق معنوی در فیول موورد نظور    

                                                           
1. Article L121-2: “L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. … il détermine le procédé de 

divulgation et fixe les conditions de celle-ci….” 

2. Chapitre Ier: Droits moraux (art. L.121-1 à L.121-9) 
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در تأیید این نظر، به برخی ررای . شود شاهد  میقانون مزبور نیز م L.121-9 ةدر ماد( حقوق معنوی

 1.ق ایی نیز اتتناد شد  اتت

در ایون  .   اتوت شود برخی ممحظا  اتتبعادی به نظر نصست نیوز مطورح    ،در تأیید نظر اخیر

تال قبل، بتواند افشانشد  فرو  51پایرش این مسئله که اثر منتشرشد  از  اتت راتتا، اظهار شد 

شوود، بایود گفوت     های دیجیتال منتشر می در فرضی که اثری در شبکه ،چنینهت. د، دشوار اتتشو

 ،در واقوع . رن متکون نیسوت   ةکه اثر از ف ای خیوصی به ف ای عتومی منتقل شد  اتت و اعاد

 .(Lucas, 2001, p.317)تصن گفتن از بقای حق افشا در فرو مزبور امری تینعی اتت 

ق وایی و دکتورین    ةاین مسئله تواکت اتوت و رویو   رة بامتون قانونی در نظام حقوقی ایران در

شود ، پوایرش نظور دوم     رتد با توجه به دالیل تبیوین  به نظر می. اتت نکرد بررتی  رن راحقوقی 

 ةارائه یا عدم ارائ برایگیری  تیتیم برایزیرا منطق حاکم بر حق افشا، از پدیدرورند  . ترجیح دارد

، کنود پدیدرورند  به نحوی اثر خود را به عتوم ارائوه   اگرت بدیهی ات. کند حتایت میاثر به عتوم 

البتوه تعیوین شویو  و    . ولیت اثر را به عهد  گرفته و حق افشای خویش را اتوتیفا کورد  اتوت   ئمس

. شوود  عنوان حقووق موالی وی بررتوی موی     باشرایح افشا نیز جز  اختیارا  پدیدرورند  اتت که 

 حقووق  و هنوری،  و ادبوی  مالکیوت  حقووق  از حتایت معجا نویس الیحة قانون هتین نظر در پیش

تهیوه شود  اتوت،    ( 81-83، ص1322شوبیری و هتکواران،   )مرتبح که توتح برخوی حقوقودانان   

 افشوای  نویس الیحوة مزبوور، حوق    پیش 81توضیح این که براتاس بند ج مادة . پایرفته شد  اتت

 گیوری  تیوتیم »مزبور نواظر بوه   اثر یکی از میادیق حقوق معنوی پدیدرورند  اتت و حق  عتومی

 .دانسته شد  اتت« اثر انتشار نصستین به نسبت

، در تعیین قلترو حق معنووی پدیدرورنود    یادشد اثر پایرش هر یک از دو نظر  کردباید توجه 

هوایی کوه    اثور در شویو    کوارگیری  بوه با پایرش نظر نصسوت،   ،در واقع. شود و نقض رن پدیدار می

 شوود و  میمحسوب ( حق افشا)نقض حق معنوی پدیدرورند   اتت، را نداد پدیدرورند  اجاز  رن 
                                                           

 (Lucas, 2001, p.318. )مزبور، رک یررا ةبرای ممحظ .1
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در حالی که بوا پوایرش نظور دوم،    . نقض حقوق معنوی را به دنبال خواهد داشت ییضتانت اجرا

ة شود  اثور خوارج از چوارچوب تعیوین     کوارگیری  بوه و  یابود  حق افشا با اولین افشای اثر پایوان موی  

رن قابول   یوی عنوان نقض حقوق مالی وی و ضتانت اجرا با ویست پدیدرورند  نقض حق معنوی ن

هوای   ولیت ناشی از خسوار  ئ، پایرش نظر دوم به معنی نفی مسکردالبته باید توجه . پیگیری اتت

 .گرفتولیت مدنی بهر  ئهای اخیر باید از قواعد عام مس خسار  بارةبلکه در ،معنوی نیست

 آثار حق افشا :مبحث سوم

پیودایش حقووق موالی    از تویی، نقش عتل حقوقی مزبوور بور   . داردار متعددی اجرای حق افشا رث

رفوت از تعوارو میوان     از توی دیگر، باید را  بورون . (بند نصست)پدیدرورند  قابل بررتی اتت 

مشوصص  بایود   ،به عومو  (. بند دوم) کرداعتال حق افشا با اصل لزوم پابندی به قرارداد را بررتی 

ولیت جبوران  ئ  به طرف مقابل در اثر اعتال حق افشا، پدیدرورند  مسو در فرو ورود خسار کرد

تأثیر اجرای حق افشا بر امکوان توقیوف اثور ادبوی و      ،هتچنین(. بند توم)دارد یا خیر  را خسار 

 (.بند چهارم)هنری شایسته اتت 

 نقش حق افشا در پیدایش یا اجرای حقوق مالی ناشی از اثر ادبی و هنری :بند نخست

، (Pollaud-Dulian, 2005, p.404; Desbois, 1966, p.431)دانوان فرانسووی    عتقاد برخی حقووق به ا

توا   ،در واقوع . برداری مالی از اثر اتوت  شرط ورود اثر به ف ای مالی و بهر  تیتیم به انتشار، پیش

، اتوت  نکرد اثر را اعتال  ةبر انتشار یا عرض در زمینةگیری خود  زمانی که پدیدرورند  حق تیتیم

  .ماند رتد و در حالت بالقو  باقی می فعلیت نتی ةحقوق مالی به مرحل

اجرای حق افشا را شرط پیودایش حقووق موالی    ( Lucas, 2001, p.314)برخی دیگر  ،در مقابل

تنیودگی   درهوم . انود  را مطورح کورد   تنیدگی میان حق افشا با حقوق موالی   درهمهرچند  ،اند ندانسته

نتونوه،   بورای . شود می مشصصبه مقررا  قانون مالکیت فکری فرانسه نیز  حقوق مزبور با نگاهی

 L.121-9و  L.121-8تفکیک مقررا  حقوق مالی و حقوق معنوی در قانون مزبوور، موواد    برخمف

 مطورح شود    پدیدرورنود  نیوز  زمان حقوق موالی   هماین قانون در قستت مربوط به حقوق معنوی، 
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تر قابل دفاع  نصست در نظام حقوقی ایران بیش ةرتد عقید نظر می به .(Lucas, 2001, p.313)اتت 

بورداری   ، امکوان بهور   نکرد  اتوت تا زمانی که پدیدرورند  حق افشای اثر خود را اجرا زیرا . اتت

قانون اجرای احکام مدنی نیز مثید ایون برداشوت    15 ةماد ةتوجه به تبیر. مالی از اثر وجود ندارد

افشوای رن   بورای اثوری کوه   )مزبور، توقیف اثور منتشرنشود     ةتبیر اتاسبرتوضیح این که . اتت

 .پدیدرورند  اتت« رضایت»برداری مالی از رن، منوط به  به منظور بهر ( گیری نشد  تیتیم

-Pollaud)بورداری موالی از اثور نودارد      بهور  ای بوا   اجرای حق افشا ممزمه کردالبته باید توجه 

Dulian, 2005, p.404; Lucas, 2001, p.314).  را ، متکن اتت پدیدرورنود  حوق افشوا    بیان دیگربه

 .نکرد  باشدبرداری مالی از اثر خود  بهر  ولی هیچاجرا کند 

حتوی اتوتثنائا     طوری اتوت کوه   ،ویژ  حق افشای اثر تبعیت حقوق مالی از حقوق معنوی به

بوه تعبیور برخوی    . اتوت دانسوته شود    مقیود  حقوق مالی نیز به رعایت حقوق معنوی پدیدرورند  

، تجویز قانونی تکثیر رایگان اثر نافی احتورام  (Pollaud-Dulian, 2005, p.506)نویسندگان فرانسوی 

 ةمواد  3اتوتثنائاتی کوه در بنود     ةنتونوه در هتو   بورای  ،به هتین دلیل. الزم به حقوق معنوی نیست

L.121-5  ه پدیدرورند  اثر خویش را کمقید شد  اتت ، شد  اتتقانون مالکیت فکری فرانسه بیان

، متنووع  نشود  نقل قول از اثری که افشا  1ق ایی فرانسه ةبه هتین جهت، در روی. د  باشدکرافشا ن

اتتثنائا  حقوق مالی فرع بر اجرای حوق افشوای اثور    ، در نظام حقوقی ایران نیز .اعمم شد  اتت

نقول از اثرهوایی   »ان و هنرمندان هفت قانون حتایت از حقوق مثلفان، مینف ةنتونه ماد برای. اتت

مزبوور، انتشوار قبلوی اثور را      ةمقرر ،بنابراین. را با شرایطی مجاز دانسته اتت« که انتشار یافته اتت

منطق حاکم بر حکم مزبور در اتوتثنائا   . نقل از اثر دانسته اتترایگان در قالب  کارگیری بهشرط 

 تجوار   قوانون  15بوه عومو ، در موادة     .د داردبرداری از رثار ادبوی و هنوری نیوز وجوو     بهر دیگر 

شوود و تحیویل غیرقوانونی رن،     تجواری محسووب موی    منتشرنشد  از اتورار  الکترونیکی، تألیفا 

 .انگاری شد  اتت قانون مزبور، جرم 18براتاس مادة 

                                                           
1. Cass. civ. II, & juilliet 1981; TGI Paris 17février 1999 cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.506. 
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 آوربودن قراردادها تأثیر حق افشا بر اصل الزام :بند دوم

ایون  . با تعهدا  قراردادی پدیدرورند  در تعوارو باشود  در مواردی متکن اتت اجرای حق افشا 

د  نو توضیح اینکه چنانچه پدیدرور. دشو ویژ  در فرو انعقاد قرارداد تفارش اثر مطرح می مسئله به

باشد، با توجه به حق افشای اثر خود، متکن اتت بوه عودم    متعهد شد ادبی یا هنری  یاثر ةبه تهی

دلیل حق افشا، اختیوار متانعوت از    از تویی پدیدرورند  به ،واقع در. بگیردتیتیم افشای اثر مزبور 

تحویول  طرف قرارداد کند و به اثر مزبور را تهیه و  ردافشای اثر دارد و از توی دیگر، وی تعهد دا

 .در تقابل مزبور کدام جهت ترجیح دارد مشصص کردباید  ،بنابراین. دده

 ,Pollaud-Dulian, 2005)ن حقووقی فرانسوه   ق وایی و دکتوری   ةدر پاتخ به تثال مزبور، رویو 

pp.408-410; Lucas, 2001, p.320 ) در ایون  . انود  داد ( حق افشوای اثور  )نظر به ترجیح حق معنوی

از توویی،   اند کرد اظهار ( Pollaud-Dulian, 2005, pp.408-409)برخی حقوقدانان فرانسوی راتتا، 

از توی دیگر، حق افشای  ؛از حق افشای اثر ندارد پوشی انعقاد قرارداد تفارش اثر تمزمی با چشم

ویژ  قبل از خلق یا  و قابل اتقاط نیست؛ به اتتاثر حقی معنوی و مرتبح با شصییت پدیدرورند  

کار خود و برروردی رشکار از رثوار افشوای اثور میسور      ةارزیابی نتیج ،تکتیل اثر، برای پدیدرورند 

عوین تعهودا     دادن قوق مدنی، امکان الزام شصص به انجامبراتاس قواعد عام ح ،به عمو . نیست

قورارداد   کنود  قانون مالکیت فکری فرانسه نیز تأییود موی   L.111-1 ةماد. کاممً شصیی وجود ندارد

 .تفارش، بر حق افشا تأثیر محدودکنند  ندارد

شوابهی  حول م  را  ،1در دعووی ابدبن علیوه ویسوتلر    1211در توال  نیز، دیوان عالی کشور فرانسه 

توضیح این که ویستلر در مقابل ابدبن به ترتیم و نقاشی چهر  وی و تسلیم اثر به او . برگزید  اتت

. دکور تعهد مزبور، از تحویل نقاشی که ترتیم کرد  بود، خوودداری   رخمفلیکن ب. د  بودشمتعهد 

ایون رأی،   تواس برا. دکردر این دعوی، دیوان عالی کشور فرانسه به نفع هنرمند نقاش، رأی صادر 

در ازای ثتنوی  ( portrait)رن متعهد به انجام یک نقاشی از چهر   ةقراردادی که یک نقاش به وتیل»

                                                           
1. Eden c. Whistler 
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کوه براتواس رن مالکیوت توابلو بورای       ،معین گردید ، قراردادی با ماهیوت و طبیعوت ویوژ  اتوت    

اختیار وی قرار  حاصل نیامد  اتت مگر این که هنرمند تابلو را در ،طور قطعی رن، به ةدهند تفارش

 1«.داد  باشد و بدینوتیله با رن موافقت کرد  باشد

 ،(25، ص1321صوفایی،  )برخوی اتواتید   موضوع مورد بررتی در نظام حقووقی ایوران،   بارة در

حل مسئله را در قواعود عوام قراردادهوا     ق ایی معتبر، را  ةدلیل تکو  متون قانونی و فقدان روی به

ن و براتاس اصول لوزوم قراردادهوا، ایشوان معتقدنود کوه پدیدرورنود         بنابرای. اند د کرجو و جست

توانود اجبوار    و متعهدله می کندتواند پس از تکتیل اثر از تسلیم رن برخمف قرارداد خودداری  نتی

 .خواتتار شود تعهد دادن او را به انجام

نظوام حقووقی   رتد پاتخ مسئله مبتنی بر پایرش یا عدم پایرش حق افشای اثور در   به نظر می

در صور  پایرش حق مزبور، پاتخ به تثال موورد نظور نیازمنود توجوه بوه فوروو       . ایران اتت

و از تووی   کورد تفکیوک  را رن  نشودن  کاملشدن اثر و  از تویی باید کامل ،در واقع. مصتلف اتت

 .توجه کرد ،پدیدرورند  از اثری که پدید رورد  نارضایتیمندی یا  دیگر، باید به رضایت

از تویی، متکن اتت پدیدرورنود   . دکرتفکیک  را باید دو فرو ،توجه به ممحظا  ماکوربا 

الزام پدیدرورند  به تکتیل اثر و یوا الوزام وی    ،اثر خویش رضایت نداشته باشد، در این صور از 

بودن تعهود و   های مزبور با شصیی زیرا الزام. نیست، موجه (بودن اثر در فرو ناقص)به تسلیم اثر 

بوودن اثور، چنانچوه     البته در فرو کامول  8.زوم حتایت از شصییت پدیدرورند  در تعارو اتتل

قانون مدنی کوه   812 ةکلی این اتت که براتاس حکم ماد ةپدیدرورند  رضایت نداشته باشد، قاعد

جوز در مووارد قوانونی اتوت،      ،فسوخ رن  بوودن  نوامتکن اصل لزوم وفوای بوه قورارداد و     کنندة بیان

اگر در چنین فرضی حوق   وجود این،با .   ملزم به اجرای تعهد خویش و تسلیم اثر اتتپدیدرورند

 ةدلیول انتسواب بوه اراد    د، حق مزبور بهشومصالفت پدیدرورند  با افشای اثر به نحوی وارد قرارداد 

                                                           
1. Cass. civ., 14 mars 1900 cité par Pollaud-Dulian, 2005, pp.408-409. 

 .818-811، ص1325کاتوزیان، . عدم امکان الزام به انجام تعهدا  شصیی، رکبارة در .8
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در صورتی که پایبندی به تعهدا  قوراردادی موجوب    ،هتچنین .یرفته خواهد شدطرفین قرارداد پا

 ،نفی عسر و حرج ةالضرر و قاعد ةتوان با اتتناد به قاعد د، میشوتنابه و حرج پدیدرورند  ضرر مع

به پدیدرورند  اختیار  طور عتلی، بهو رعایت احکام مربوط به رن، دتت از لزوم قرارداد برداشت و 

، زمینوه این  در)لزوم قرارداد اتت  ةقواعد مزبور حاکم بر ادل ةزیرا ادل ،دکراعتال حق افشا را اعطا 

-815، ص1818؛ حسووینی تیسووتانی، 818و  851 ،835، ص1، ج1382موتوووی بجنوووردی، . رک

 .(821، ص1813؛ میطفوی، 813

، اتت اقص یا کامل پدید رورد طور ن که به ،از توی دیگر، متکن اتت پدیدرورند  از اثر خود

رور  پوشی از نیروی الوزام  مبودن اثر، دلیلی بر چش بدیهی اتت در صور  کامل. رضایت داشته باشد

در  ،بنوابراین . منطق حاکم بر حق افشای اثر نیوز در ایون موورد وجوود نودارد     . قرارداد وجود ندارد

 از رن رضوایت دارد، پدیدرورند  از حق مزبور و متانعت از تحویل اثوری کوه    ةصور  تو اتتفاد

بوودن   حکم مزبور در فرو ناقص دکرالبته باید توجه . ملزم کردتوان او را به اجرای عین تعهد  می

اثر ناقص که مورد رضایت پدیدرورند  نیز هست، خود مقیوود   اگرتوضیح اینکه . دارداثر ظرافت 

 1.موانع نودارد  باألصاله و مطلوب طرف قرارداد باشد، امکان الزام پدیدرورند  به تحویل اثر موجوود  

 مغوایر  موضوع تعهود   بارن چه خلق شد   اثر مزبور خود اصالتاً مطلوبیتی نداشته باشد، اگرلیکن 

تبیوین متفواو  از شوقوق     ةبرای ممحظو )مانع الزام پدیدرورند  به تسلیم اثر موجود اتت  که دارد

  .(53-52، ص1323نیا،  حکتت. مزبور، رک

 ولیت ناشی از اجرای حق افشائمس :بند سوم

از تعهد قوراردادی خوود رهوایی     بدیهی اتت در مواردی که با پایرش حق افشای اثر، پدیدرورند 

لیکن تثال این اتت . پس دهدیابد، وی باید وجو  دریافتی از طرف مقابل بابت تعهد مزبور را  می

                                                           

نقوض تعهود    بورای تواند از ضتانت اجورای متناتوب    ، طرف مقابل میاجرا نشد  اتتطور کامل  البته از رنجا که تعهد به .1

 .تعهد بهر  ببرد ةمربوط به تتت
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ولیتی دارد یوا  ئریود، مسو   احتتالی که به طرف قرارداد وارد میهای   که ریا پدیدرورند  بابت خسار

 خیر؟

برخوی  . اتت بیان شد های مصتلفی  دیدگا در نظام حقوقی فرانسه برای پاتخ به تثال مزبور، 

(Lucas, 2001, p.320 )   ق وایی، از لوزوم    یبا تکیه بر قواعد عام قراردادها و اتوتناد بوه برخوی ررا

-Pollaud-Dulian, 2005, pp.410)برخی دیگر  ،در مقابل. اند های مزبور تصن گفته جبران خسار 

معتقدنود   ها رن. زمینه معتقدندپدیدرورند  در این  ولیتئعدم مسبه ضتن انتقاد از نظر مزبور، ( 411

 ،در واقع. تقییری مرتکب نشد  اتت ،و در این راتتا کند را اعتال می که پدیدرورند  حق خویش

 یماننود فرضو  )تعهد  دادن از انجام خودداری ةبه اعتقاد ایشان، فقح در صور  اثبا  ویژگی متقلبان

 یادشود  حوق   یگرد ین امکان انتقال اثر با شرایح بهتر به شصیروردبه منظور فراهم یدرورند که پد

 .را مطرح کردنامبرد   یمدن یتولئتوان مس ی، م(گیرد می کار به را

بیوان  بوه  . مورد نظر در نظام حقوقی ایران فرع بر پایرش اصل حوق افشوا اتوت    ةبررتی مسئل

 ةباشویم، مسوئل  معتقود  عهد قوراردادی  ت دادن به الزام پدیدرورند  به انجام ،، چنانچه در هر حالدیگر

چنانچه در مواردی به امکان اتتنکاف پدیدرورنود    ،لیکن. حاضر تالبه به انتفا  موضوع خواهد بود

هوای   ، باید گفت اعتال حق مزبور منوط بوه پرداخوت خسوار    معتقد باشیماز تکتیل یا تسلیم اثر 

کنود از   اقت ا موی ( حق طرف قراردادحق پدیدرورند  و )زیرا جتع بین دو حق . طرف مقابل اتت

و از تووی دیگور، بورای     کند،تویی، پدیدرورند  بتواند با اعتال حق خود از افشای اثر جلوگیری 

 .دشوهای وی پرداخت  رفع ضرر وارد به طرف مقابل، باید خسار 

 منع توقیف :بند چهارم

ند  مبنی بور افشوای اثور، امکوان     حق افشای اثر این اتت که تا قبل از تیتیم پدیدرور دیگر از رثار

که قبًم بیوان شود، حقووق موالی ناشوی از اثور پوس از         طور هتان ،در واقع. توقیف رن وجود ندارد

قبل از افشای اثر، حقوق مالی وجوود   ،بنابراین. کند تیتیم پدیدرورند  به افشای اثر وجود پیدا می

د از رنجا که هدف از توقیف، انتقوال  کرد توجه بای ،به عمو . دکرندارد تا بتوان به توقیف رن اقدام 

بردای از حقوق مالی اثور مشوروط بوه اعتوال حوق       ، بهر یحقوق مالی ناشی از اثر اتت و از توی
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، عتًم توقیف اثور ادبوی و هنوری بوه منظوور انتقوال بعودی رن        اتتافشای اثر توتح پدیدرورند  

 .فاید  و مهتل اتت بی

شد  نیز تأیید  1ق ایی فرانسه ةادی اثر قبل از افشای رن که در رویتوقیف پایگا  م بودن نامتکن

 ةمقورر  براتواس . قانون اجرای احکام مدنی ایران نیز پایرفته شود  اتوت   15 ةماد ة، در تبیراتت

هایی که هنوز به چواپ نرتوید ، بودون رضوایت میونف و       تینیفا  و تألیفا  و ترجته»مزبور، 

 «.شود مقام رنان توقیف نتی ها، بدون رضایت ورثه یا قائم نمثلف و مترجم و در صور  فو  ر

رتد، هرچند توقیف به منظور انتقال پایرفته نیست، لیکن برای جتع میان حوق   البته به نظر می

افشای پدیدرورند  و حق طلبکار وی، توقیفی که با حق افشای پدیدرورند  منافوا  نداشوته باشود،    

خالق رن اختمف وجود دارد، بارة اثر ادبی و هنری افشانشد  که در یک درنتونه،  برای. مانع ندارد

، چنانچه یکوی  دارندرثار مشترک که پدیدرورندگان متعدد بارة در ،هتچنین. پایر اتت توقیف امکان

تواننود بورای جلووگیری از اقودام      موی دیگر از ایشان قید انتشار اثر را داشته باشد، پدیدرورندگان 

 .دکننرا درخواتت مزبور، توقیف اثر 

 نتیجه

بوارة  پدیدرورنود  در رن، براتواس  حق افشا یکی از حقوق معنوی رثوار ادبوی و هنوری اتوت کوه      

حوق  . کنود  گیوری موی   با اهدافش تیتیماثر مزبور شایستگی اثرش برای ارائه به عتوم و هتاهنگی 

انونی ایوران نیوز   ، از برخی متون قو پایرفته شد  اتتمزبور که در نظام حقوقی فرانسه به صراحت 

 .بپایردرن را  طور صریح بهالبته شایسته اتت برای رفع هرگونه ابهام، قانونگاار . شود میاتتنباط 

حق مزبور ریشه در حتایت از شصییت پدیدرورند  دارد و از ایون رو، در زموان حیوا  وی،    

در صوور   . ر نیسوت پوای  منحیراً نامبرد  از رن برخوردار اتت و انتقال و اتقاط ارادی رن امکوان 

نظوام حقووقی فرانسوه امکوان اعتوال رن      حق افشا توتح وی، در  نکردن فو  پدیدرورند  و اعتال

                                                           
1. cass. Civ. I, 4 juin 1971, cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.405. 
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بوا  )شوند و در صور  فقدان وصیت، توتوح ورثوه    وصیت تعیین می براتاستوتح اشصاصی که 

تایوت  چهار قوانون ح  دةما. شناخته شد  اتت( اتتفاد  امکان نظار  دادگا  برای جلوگیری از تو 

کوه   دانود  موی از مثلفان در نظام حقوقی ایران، مینفان و هنرمندان، حقوق معنوی را غیرقابل انتقال 

اجرای حق معنوی مزبور توتوح ورثوه بوه     ،با این هته. گیرد اطمق رن عدم انتقال قهری را دربرمی

 .اتتبودن حق مزبور  ، بلکه مقت ای وصف دائتییستنتایندگی از متوفی با منعی روبرو ن

نیازمنود   اتت وجانبه  در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، اعتال حق افشا عتل حقوقی یک

بلکوه ابوراز قیود و تیوتیم     . افشای عتلی اثر الزم نیست ،در این راتتا. وجود و ابراز اراد  اتت

بوا توجوه بوه ارتبواط وثیوق حوق مزبوور بوه شصیویت          . مبنی بر افشا یا عدم افشای اثر الزم اتت

مگر حق را ندارد، نتایند  امکان اعتال  ،جهت اینپدیدرورند ، رضای شصیی وی الزم اتت و به 

 .دلیل وضعیت خاص پدیدرورند ، امکان مباشر  وی در اعتال حق منتفی اتت در فرضی که به

البتوه تعیوین   . یابد با توجه به منطق حاکم بر حق افشا، حق مزبور با نصستین اعتال رن پایان می

شوود و از     و شرایح افشا با توجه به حقوق مالی پدیدرورند  جز  اختیارا  وی محسوب موی شیو

 .خارج از قلترو اعتال حق افشا اتت نظر،این 

با توجوه بوه    و رثار اعتال حق افشا، پیدایش حقوق مالی پدیدرورند  متوقف بر رن اتتبارة در

روربوودن قراردادهوا، در نظوام حقووقی      امبا اصل الوز ( تیتیم به عدم افشای اثر)تعارو حق افشا 

؛ شودباید دو فرو تفکیک  ،در نظام حقوقی ایران. فرانسه اجرای حق افشا ترجیح داد  شد  اتت

چنانچه اثر کامل نشد  باشد، اصوالً امکان الزام پدیدرورند  به تکتیل اثور و یوا تسولیم اثور نواقص      

 . ای به قرارداد جاری اتتموجه نیست و چنانچه اثر کامل باشد، اصل لزوم وف

کنود کوه    اقت وا موی  ( حوق پدیدرورنود  و حوق طورف قورارداد     )به عمو ، جتع میان دو حوق  

البته این مسوئله در نظوام حقووقی    . کندهای ناشی از اعتال حق افشا را جبران  پدیدرورند  خسار 

توقیوف اثور    ةزمینو  د، اصوالًشوتا زمانی که حق افشا اعتال ن ،هتچنین. فرانسه مورد اختمف اتت

 .فراهم نیست
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