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 1و  .2دانشیار گروه حقوق ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد

(تاریخ دریافت1930/11/02 :؛ تاریخ تصویب)1930/10/11 :

چکیده
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن ،پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضهکرردن یرا عرضره
نکردن اثر خود به عموم تصمیمگیری کند .حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنرده در نارام حقروفی فرانبره برهصرراحت
پذیرفته شده است ،از متون فانونی ایران نیز فابل استنباط است .به مناور گبترش متون حقوفی ایران در زمینة حق افشای اثرر ،نوشرتار
حاضر ضمن تبیین مفهوم و فلمرو حق افشا ،چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نارام حقروفی
ایران و فرانبه را بررسی کردهاست .با توجه به یافتة تحقیق حاضر ،اعمال حق افشا عمل حقوفی یکجانبه ،و مبتلزم وجرود و ابرراز اراده
و اصوالً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است .حق افشا که با نخبتین اعمال آن پایران مرییابرد ،زمینرهسراز پیردایح حقروق مرا ی
پدیدآورنده است ،در نتیجه ،تا فبل از اعمال آن ،امکان توفیف اثر ادبی و هنری بهمناور بهرهبرداری ما ی میبر نیبت .حرق یادشرده برر
زوم اجرای تعهدات فراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است .هرچند این امر مبئو یت پدیدآورنده در فبال خبرارتهرای رررق فررارداد را از
بین نمیبرد.

واژگان کلیدی
پدیدآورنده ،حق افشا ،حقوق ادبی و هنری ،حقوق معنوی.

 نویسندة مسئول

دورنگار151-32211883 :

پست الکترونیکs-mohseni@um.ac.ir :
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مقدمه
حقوق ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخههای مهم مالکیت فکری ،دو جنبة مالی و معنووی دارد.
در واقع ،لزوم توجه بوه شصیویت پدیدرورنود و حتایوت از رن موجوب شود اتوت در برخوی
نظامهای حقوقی ،از جتله حقوق فرانسه و ایران ،در کنار حقوق مالی رثار ادبوی و هنوری ،حقووق
معنوی پدیدرورند نیز مطرح شود .البته در نظام هوای حقووقی پوایرای حقووق معنووی ،در زمینوة
میادیق حقوق مزبور و نیز ویژگیها ،رثار و احکام هر یک از حقوق ماکور ،تفواو هوایی وجوود
دارد.
در این میان یکی از حقوق معنوی پدیدرورندة اثر ادبی و هنری در نظام حقوقی فرانسوه« ،حوق
افشای اثر» اتت که در نظامهای حقوقی مصتلف از رن با تعبیرهای مصتلف یواد مویکننود (کلتبوه،
 ،1325ص .)21-21در نظام حقوقی ایران نیز تعبیر واحدی برای بیان حق یادشود وجوود نودارد.
«حق انتشار» (صفایی ،1321 ،ص« ،)28حق تیتیم گیری بورای انتشوار» (ریتوی ،1335 ،ص،)132
«حق انتشار یا عدم انتشار» (امامی ،1321 ،ص ،)882و «حق افشای اثر» (زرکومم ،1323 ،ص)111
از جتله تعبیرهایی اتت که نویسندگان حقوق ایران بهکار برد اند .در این میان ،اصوطمح اخیور از
تویی ،با معادل امروزین فرانسوی رن 1هتاهنگتر به نظر میرتد و از توی دیگور ،از خلوح حوق
معنوی مزبور با حق انتشار اثر به عنوان یکی از حقوق مالی اثر ادبی و هنری جلوگیری میکند.
برخمف پیش بینی اجتالی حقوق معنوی در نظام حقوقی ایران ،حوق مزبوور در متوون قوانونی
تیریح نشد اتت و متون حقوقی در این زمینه از غنای کافی ندارد .این واقعیت ابهوامهوایی را در
زمینة پایرش حق افشا و احکام و رثار رن ایجاد کرد اتت .به این جهت ،نوشتار حاضور درصودد
اتت ضتن تبیین مفهوم و مبنای حق افشا و بیان اتتثنائا

رن (مبحث نصست) ،چگونگی اجورای

حق افشا و پایانیافتن را بررتی کند (مبحث دوم) و از توی دیگر ،رثار اجرا یا عدم اجورای حوق
افشا را بررتی کند( .مبحث توم).
1. Droit de divulgation

053

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

مبحث نخست :مفهوم ،مبنا و استثنائات حق افشا
برای شناخت شایسته حق افشا ،از تویی ،باید مفهوم ،مبنا و ویژگیهای این حق تبیین شوود (بنود
نصست) و از توی دیگر ،محدودیتهایی که بر وجود یا اجرای حق مزبور موثثر اتوت شناتوایی
شود (بند دوم).
بند نخست :مفهوم ،مبنا و ویژگیهای حق افشا

در نظام حقوقی فرانسه در حوزة حقوق ادبی و هنری ،افشوای اثور عبوار

از تیوتیم بوه ارائوه و

دردتترس عتوم قرار دادن رن اتت .در واقع ،با تحقوق افشوا ،اثور در معورو داوری و ق واو
عتوم قرار مویگیورد ( .)Colombet, 1976, p.131براتواس موادة  L.121-2قوانون مالکیوت فکوری
فرانسه ،1که در فیل مربوط به حقوق معنوی پدیدرورند درج شد اتوت ،تیوتیمگیوری دربوارة
افشا یا عدم افشای اثر یکی از حقوق معنوی پدیدرورند در نظر گرفته شود اتوت .براتواس ایون
حق ،اصوالً شصص پدیدرورند اختیار دارد دربارة این که ریا اثرش شایستگی ارائه به عتوم را دارد
و ریا اثر پدیدرمد با اهداف و مطلوب او تناتب دارد یا خیر ،تیتیمگیوری کنود .از دیربواز رویوة
ق ایی فرانسه نیز این حق را پایرفته اتت (.)cf. Pollaud-Dulian, 2005, p.406
مبنای حق مزبور را باید در ارتباط وثیق اثر ادبی و هنری با شصییت پدیدرورند جسوتوجوو
کرد .به بیان دیگر ،از رنجا که اثر ادبی و هنری با شصییت پدیدرورند ارتباط دارد ،حق افشای اثر
نیز در انحیار اوتت .حتی به تعبیر برخی نویسندگان فرانسووی ( ،)Colombet, 1976, p.131حوق
افشای اثر بارزترین نتود حق بر شصییت اتت .بدین ترتیب ،اصوالً پدیدرورند حوق دارد بورای
افشای اثر خود تیتیم بگیرد و هیچ شصیی نتیتواند در این زمینه مانع او شوود .براتواس رویوة
ق ایی فرانسه 8،عتل شصص ثالث مبنی بر متانعت پدیدرورند از انتشار اثر ،میتواند لطته به حق

 .1در قانون  11مارس  ،1253بند نصست مادة  12حق افشای اثر را پیشبینی کرد بود.
2. TGT Paris, 10 octobre 1988 cité par (Pollaud-Dulian, 2005, p.406).
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افشای وی محسوب شود .هتچنین ،پدیدرورند می تواند برای عدم انتشار تیوتیم بگیورد و هویچ
شصیی نتیتواند او را به این اقودام وادار کنود .زیورا تصلوف از ایون قاعود  ،موجوب تجواوز بوه
شصییت پدیدرورند اتت .حتی حق افشای اثر ،بوه پدیدرورنود اختیوار مویدهود کوه بورخمف
قراردادبستن با دیگری و برخمف تعهود قوراردادی ،از تحویول اثور خوودداری کنود

(cf. Pollaud-

.)Dulian, 2005, pp.405-406
باید توجه کرد حق افشا نهفقح ناظر به اصل تیتیمگیری دربارة ارائه اثر به عتوم اتت ،بلکوه
براتاس حق مزبور ،پدیدرورند میتواند دربارة زمان و شیوة انتشار نیز تعیین تکلیف کند .براتاس
مادة  L.121-2قانون مالکیت فکری فرانسه ،پدیدرورند با رعایت احکام مقورر در موادة ،L.132-24
شیوة افشا و شرایح رن را تعیین میکند .بنابراین ،وی میتواند از میان شیو های انتشار ،شویو ای را
که مناتبتر تشصیص دهد ،انتصاب کند .برای مثال اینکه نتایشنامه اش در قالب تئاتر دررید یوا بوه
شکل کتاب منتشر شود ،در اختیار اوتت .هتانطور که اکران اثر تینتایی در تالنهوای توینتا یوا
پصش تلویزیونی رن ،یا انتشار رن از طریق تکثیر لوحهای فشورد ( )CDجوز اختیوارا

او تلقوی

میشود.
شایان ذکر اتت در حقوق فرانسه ،از ابتدا حق افشا به مفهوم و وضوح امروزین مطورح نبوود
اتت؛ بلکه رنچه در بدو امر (که هنوز حقوق معنوی شناختهشد نبوود) توتوح ررای ق وایی 1در
این زمینه مطرح شد ،مفهوم انتشار ( )Publicationبوود کوه ظواهر و ویژگوی موادی داشوت .لویکن
بهتدریج« ،انتشار» جای خود را به «افشای اثر» ( )Divulgationداد .مفهوم اخیر ،حقی کاممً متفاو
اتت که براتاس رن جنبة معنوی بر رثار مالی تایه میافکند (.)Lucas, 2001, p.311
دادگا تجدیدنظر پاریس در تال  1231در دعوی «کاموئن علیه کارگو» هتة تردیدها را از بوین
برد .براتاس این رأی« ،مالکیت ادبی و هنری برای دارند اش ،مت تن حقی اتت که اصومً جنبوة
مالی ندارد ،اما با توجه به وابستگی رن به شصص خود پدیدرورند (مثلف) یوا هنرمنود ،بورای وی
1. Cass. Req., 16 août 1880; CA. Bourges 14 juin 1844, cité par (Lucas, 2001, p.311).

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

050

این امکان را فراهم می کند که در طول حیاتش اثرش را فقح به شویو و بوا شورایطی کوه مناتوب
میداند ،به عتوم تسلیم نتاید 1».از این رأی اینگونه اتتنباط شد اتت که نهفقح پدیدرورند حق
انتصاب کیفیتهای اولین افشا را دارد ،بلکه کیفیتهای مزبور و غایت مشصصشد برای این افشوا
میتواند بازتاب و انعکاتی فراتر از اولین انتشار نیز داشته باشد (.)Pollaud-Dulian, 2005, p.407
در این راتتا ،پدیدرورند حق دارد تیتیمگیری کند که اثرش با نام حقیقی یا با نوام مسوتعار و
حتی بدون نام ،منتشر یا عرضه شود و دردتترس عتوم قورار گیورد .از موادة  L.113-6کوه از رثوار
بینام یا بانام مستعار حتایت میکند ،به وضوح ،اختیار پدیدرورند دربارة تیوتیمگیوری مبنوی بور
انتشار اثر بینام یا بانام مستعار ،اتتنباط میشود.
برای تبیین مناتبتر حق افشای اثر ،توجه به ویژگیهای رن نیز شایسته اتت .از توویی ،حوق
یادشد  ،حقی دائتی اتت .از مادة

L.121-2

قوانون مالکیوت فکوری فرانسوه ویژگوی مزبوور قابول

اتتنباط اتت .براتاس این ماد  ،حق افشا حتی پس از انق ای حقوق انحیاری بهر برداری ،باقی
میماند .با توجه به وصف دائتیبودن حق افشای اثر ،شتول مرور زمان نسبت به حق مزبور منتفی
و تصن گفتن از قابلیت اتقاط رن بیمعنی اتت.
از توی دیگر ،مادة  L.121-2قانون مالکیت فکری فرانسوه ،حوق افشوای اثور در زموان حیوا
پدیدرورند را فقح متعلق به او دانسته اتت .البته مادة مزبور دربارة اعتال حق افشا پوس از وفوا
پدیدرورند نیز ترتیباتی اندیشید اتت .با توجه به انحیار اعتال حق افشای اثور در زموان حیوا
پدیدرورند به شصص وی ،باید حق مزبور را غیرقابل انتقال از طریق ارادی دانسوت

(cf. Pollaud-

 .)Dulian, 2005, p.406 & 412بهعمو  ،حق حرمت اثر که در معنای عام ،حق افشوای اثور را نیوز
دربردارد ،8براتاس مادة  L.121-1متعلق به پدیدرورند و غیرقابل انتقال در نظر گرفته شود اتوت.
1. CA Paris, 6 mars 1931 , cité par (Lucas, 2001, p.312; Pollaud-Dulian, 2005, p.407).

 .8برخی نویسندگان فرانسوی (یوناتکو ،1355 ،ص )82ضتن اشار به مفهوم عام حق حرمت ،اختیوار مطلوق پدیدرورنود
دربارة افشای اثر ،اصمح رن و جز رن را از نتایج رن معرفی کرد اند.
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برخی حقوقدانان فرانسه ( ،)Pollaud-Dulian, 2005, p.387ضتن اتوتناد بوه موادة  L.121-1بورای
اثبا

عدم قابلیت انتقال حقوق معنوی ،بهطور کلی ،ویژگی عدم قابلیوت انتقوال حقووق مزبوور را

مرتبح با نظم عتومی در نظرگرفتهاند ،رویة ق ایی را در پایرش ویژگی مزبور مقودم و توابق بور
قانونگاار معرفی کرد اند.
در متون قانونی ایران ،تیریحی دربارة حق افشا وجود ندارد .لیکن در نظام حقوقی ایوران نیوز،
رثار ادبی و هنری انعکاس شصییت افراد اتت و اتتقمل شصییت افوراد ایجواب مویکنود اموور
وابسته به شصییت در اختیار طلق ایشان قرار دارد ،الزام برخمف رن مغوایر تولطنت شوصص بور
خویشتن اتت و رنگونه که برخوی (موتووی ختینوی ،1332 ،ص )388بیوان کورد انود ،تولطنت
شصص بر خویشتن امری عقمیی و شرعی اتت .اصل برائت نیز در این زمینه قابل اتوتناد اتوت.
توضیح اینکه اصل مزبور از تویی ،نفیکنندة تکلیف پدیدرورند مبنی بر انتشار اثر خویش اتت و
از توی دیگر ،متنوعیت نامبرد از انتشار اثرش را نفی میکند .البته اصل مزبور توا جوایی کواربرد
دارد که دلیلی بر خمف رن وجود نداشته باشد .بنابراین ،اگر دلیلی بر لزوم انتشار یوا متنوعیوت رن
وجود داشته باشد ،تبعیت از دلیل مزبور الزم خواهد بود.
به عمو  ،در تأیید نظر یادشد در حقوق ایران حکم مندرج در تبیرة موادة  15قوانون اجورای
احکام مدنی میوب  1351نیز ،قابل اتتناد اتت .براتاس مقوررة مزبوور «تیونیفا

و تألیفوا

ترجتههایی که هنوز به چاپ نرتید  ،بدون رضایت مینف ،مثلف و مترجم و در صوور

و

فوو

رنها ،بدون رضایت ورثه یا قائممقام رنان ،توقیف نتویشوود ».بودیهی اتوت هودف از توقیوف در
مرحلة اجرای حکم این اتت که با انتقال ق ایی حقوق مالی موضوع توقیف ،امکان اجرای حکوم
فراهم شود .واضح اتت تحییل عواید مالی از تینیفا  ،تألیفا

و ترجتههایی که هنوز به چواپ

نرتید اتت ،مستلزم افشای رنهاتت .به نظر میرتد اینکوه قوانونگواار مووارد مزبوور را قابول
توقیف ندانسته اتت ،ریشوه در شناتوایی و حتایوت از حوق معنووی پدیدرورنودة اثور مبنوی بور
تیتیمگیری دربارة افشای اثر دارد .به هور حوال ،بوا توجوه بوه اهتیوت موضووع ،شایسوته اتوت
قانونگاار به صراحت حق افشای اثر را شناتایی کند.
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البته گفتنی اتت در مادة  81پیشنویس الیحة قانون جامع حتایت از حقووق مالکیوت ادبوی و
هنری ،و حقوق مرتبح که توتح برخی حقوقدانان (شبیری و هتکواران ،1322 ،ص )81-83تهیوه
شد اتت ،حق افشا بهصراحت به عنوان یکی از حقوق معنوی پدیدرورند ذکر شد اتت.
در نظام حقوقی ایران نیز (بر فرو پایرش حق افشای اثر) ،ویژگویهوای یادشود در حقووق
فرانسه دربارة حق مزبور ،قابل پایرش اتت .زیرا وابستگی حقوق معنوی (از جتله حق افشوا) بوه
شصییت پدیدرورند ویژگیهای مزبور را ایجاب میکند .بوهعومو  ،براتواس موادة چهوار قوانون
حتایت از حقوق مثلفان ،مینفان و هنرمندان ،حقوق معنوی پدیدرورند محدود به زموان و مکوان
نیست و غیرقابل انتقال اتت.
در پایان این قستت ،توجه به این مسئله نیز اهتیت دارد که در برخی نظامهای حقووقی ماننود
فرانسه ،در کنار حق افشای اثر ،از حق معنوی دیگری برای پدیدرورند با عنووان حوق اصومح یوا
اتترداد 1نیز تصن گفته شد اتت که از جهاتی شباهت با حق افشای اثور دارد .در تتوایز دو حوق
معنوی یادشد  ،باید توجه داشت از تویی ،از نظر زمانی ،زمان اجرای حق افشای اثر مقدم بر زمان
اجرای حق اصمح یا اتترداد اتوت .بوه تعبیور برخوی نویسوندگان فرانسووی (

Colombet, 1976,

 ،)pp.147-148حق اصمح یا اتترداد میتواند قبل از انتشوار (البتوه پوس از اتصواذ تیوتیم دربوارة
افشای اثر) یا بعد از انتشار و در جریان بهر برداری اعتال شود.
از توی دیگر ،حق افشای اثر به هتة رثار ادبی و هنری تعلق دارد ،بهطوری که حتی به تیریح
برخی حقوقدانان فرانسوی

(2001, p.312

 ،)Lucas,حق مزبور دربارة نرمافزارها نیز اعتال میشود،

درحالی که حق اصمح و اتترداد قلترو محدودتری دارد.

8

1. Droit de repentir ou de retrait

براتاس مادة  L.121-4قانون مالکیت فکری فرانسه ،که بهصراحت بر وجود حق اصمح یا اتترداد اثر صوحهه گااشوته
اتت« ،بهرغم انتقال حقوق بهر برداری ،پدیدرورند حتی در صور

انتشار اثر ،در مقابل انتقالگیرند  ،از حوق اصومح

یا اتترداد برخوردار اتت( .»....برای مطالعة بیشتر در این زمینه ،رک)Desbois, 1966, pp.436 et s. .
 .8برای ممحظة تفییلی قلترو حق اصمح و اتترداد ،رکLucas, 2001, p.324; Desbois, 1966, p.440 .
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بهعمو  ،ورثه حق افشای اثر نیز براتاس موادة  ،L.121-2پوس از وفوا

پدیدرورنود  ،اعتوال

میکنند ،در حالی که نهفقح قانونگاار فرانسه دربارة انتقال حوق پدیدرورنود مبنوی بور اصومح یوا
اتترداد اثر به ورثه پیشبینی نکرد اتت ،بلکه رویة ق ایی فرانسه 1بر غیرقابلانتقالبودن این حوق
به ورثه ،تأکید دارد.
بند دوم :استثنائات حق افشا

هتانطور که بیان شد ،با پایرش حق افشای اثر برای پدیدرورند  ،او از تویی ،حق افشوای اثورش
را دارد و هیچ کس نتیتواند او را به افشای اثر مجبورکند و از توی دیگر ،هیچ کوس نتویتوانود
مانع افشای اثر توتح او شود .با این وجود ،ضرور های اجتتاعی و لزوم احترام به اخمق حسنه
و برقراری نظم عتومی میتواند منشا اتتثنائاتی در این زمینه شود .برای نتونوه ،در نظوام حقووقی
فرانسه براتواس موادة  L.331-4قوانون مالکیوت فکوری ایون کشوور ،حقووق شوناختهشود بورای
پدیدرورندة یک اثر ( اعم از حقوق مالی و معنووی کوه حوق افشوای اثور نیوز در عوداد رن اتوت)،
نتیتوانود موانع اقودامهوای ضوروری بورای نظوار هوای پارلتوانی ،اقودامهوای ق وایی و اداری
پیشبینیشد در قانون ،یا انجامدادن اقدامهایی برای اهوداف امنیوت عتوومی ،شوود

(cf. Pollaud-

.)Dulian, 2005, p.406
در متون قانونی فرانسه دربارة تأثیر نظم عتومی و اخمق حسنه بر حق افشای اثر ادبی و هنری
تیریح نشد اتت .هتین امر موجب اختمف میان حقوقدانان فرانسوی شد اتت .در ایون میوان؛
برخی 8معتقدند ممحظا

نظم اخمقی نتیتواند حتایت قانونی از رثار ادبی و هنری را نفوی کنود.

به اعتقاد ایشان ،مبنای حتایت از را حقوق ادبی و هنری وجود شکلی اصیل اتت که شرط مزبور
بهعنوان شرطی الزم و کافی برخورداری از حق در نظر گرفته میشود .در واقع ،حقوق ادبوی و بوه
1. T. Cass. civ. Seine, 10 octobre 1951, cité par (Querub et Bidet-Emeriau, http://dea-dtcom.uparis2.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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محتوای رثار مورد حتایت ندارد .بهعمو  ،نفی حقوق مزبور به اتوتناد مصالفوت بوا نظوم عتوومی
موجب کنترل افکار میشود.
در مقابل ،برخی حقووقدانوان دیگور فرانسوه

(2005, pp.120-121

 )Pollaud-Dulian,معتقدنود

هرچند حقوق پدیدرورند در مرحلة وجود منوط به شورط شایسوتگی اثور نیسوت ،لویکن اجورای
حقوق مزبور متکن اتت براتاس قانون ،محدود یا حتی متنوع شود .برای نتونوه قووانین جزایوی
فرانسه به منظور حتایت از کودکان در برابر پیامهای خشونتبار یا هرز نگارانه (بهویوژ در قوانون
 82ژوئیه  1221در زمینة مطبوعا ) و نیز به منظور مجازا
حاوی مقررا

بیان برخوی عقایود زشوت و ناپسوند،

متعددی اتت .بهعمو  ،اصل احترام به کرامت انسانی و موادة  2قوانون مودنی کوه

رعایت حریم خیوصوی را مقورر کورد اتوت ،و نیوز موواد  1133 ،1و  1138قوانون مودنی کوه
قراردادهای مصالف با نظم عتومی و اخمق حسنه را باطل اعمم میکند ،و مقررا

دیگری از ایون

قبیل ،بر تأثیر نظم عتومی و اخمق حسنه در چارچوبهای یادشد داللوت دارنود .رویوة ق وایی
فرانسه 1نیز در برخی موارد ،حتایت از رثاری را که مت تن برخی اعتال مجرمانه اتت ،نفی کورد
اتت.
در نظام حقوقی ایران نیز ،حق افشای اثر نتیتواند بهطور مطلق پایرفته شود ،بلکه پوایرش رن
باید با قیودی هترا باشد .از تویی ،براتاس اصل  8قوانون اتاتوی ،بایود برادلوه شورعی دال بور
حرمت کتتان علم توجه شود .از توی دیگر ،رعایت اخمق حسنه و نظم عتومی اقت وا مویکنود
وجود و اعتال حق افشای اثر موانع یا محدودیتهایی داشته باشد.
دربارة کتتان علم ،ریا

و روایاتی داللت بر متنوعیت و حرمت رن اتت .ریا

شوریفة  152و

 111تورة مبارکة بقر که به ریة کتتان معروف اتت ،داللت بر حرمت کتتان حقایق و علم دارند.
براتاس ریا

شریفة مزبور« ،إن الاین یکتتون ما أنزلنا من البینا

و الهدى من بعد ما بینا للنواس

 .1برای ممحظة ایون قبیول ررا( ،رکLes chercheurs de l'ERCIM sous la direction de Michel Vivant, 2004, .

.)pp. 85-87
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فی الکتاب أولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم المعنون »1و «إال الاین تابوا و أصلحوا و بینوا فأولئک أتوب
علیهم و أنا التواب الرحیم» .8البته هرچند شأن نزول و مصاطبان اولیة ریا

اخیر دانشتندان یهوود و

مسیحی هستند ،لیکن میتوان با الغای خیوصیت ،حکم مزبور را به موارد دیگر از جتله موواردی
که اشصاص براتاس کتتان حقایق ،از انتشار رثار فکری خود متانعت میکنند ،تسوری داد .عومو
بر ریا

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

اتت که « هر کسی از علتی که نسبت به رن رگاهی دارد مورد پرتوش قورار گیورد و رن را کتتوان
کنند ،روز قیامت به لجامی از رتش گرفتار خواهد رمد».

3

البته باید توجه داشت ،رنگونه که برخی فقها (نراقی 1813 ،ق ،.ص )551بوا تکیوه بور برخوی
احادیث ،بیان داشتهاند ،ادلة مزبور ناظر بر اصول عقاید ،ف ائل اخمقی و حمل و حورام شوریعت
اتت .در این راتتا ،برخی (درینی ،ر.ک .موتوی ،1323 ،ص )183-188حرمت کتتان را ناظر بوه
موضوعهایی مانند وجوب إفتا  ،لزوم تدریس و تعلیم علوم و دروس معهوود ،و لوزوم اجتنواب از
پوشید ماندن حقایق علتی و مسائل تیاتی اجتتاعی که موجب بروز کژی و نادرتوتی در جامعوه
میشود ،دانستهاند.
توجه به مفاد دلیل مورد بررتی به این امر هدایت میکند که ادله مزبوور صورفاً برخوی حقووق
معنوی مربوط به رثار ادبی و هنری ماکور ،از جتله حق افشای اثر را در بور مویگیورد و موواردی
مانند حق بر نام و حرمت اثر را شامل نتیشود .هتچنین ،ادلة ماکور بر ابعاد مادی حقوق ادبوی و
هنری ناظر نیست .به عمو  ،باید توجه داشت رنچه دربارة حرمت کتتان علم گفته شود ،بوه معنوی
« .1کسانى که دالیل روشن ،و وتیلة هدایتى را که نازل کرد ایم ،بعد از رن که در کتاب بوراى موردم بیوان نتوودیم ،کتتوان
کنند ،خدا رنها را لعنت مىکند و هتة لعنکنندگان نیز رنها را لعن مىکنند» (بقر )152 :
« .8مگر رنها که توبه و بازگشت کردند و (اعتال بد خود را با اعتال نیک) اصمح نتودند (و رنچه را کتتان کورد بودنود،
رشکار تاختند) من توبه رنها را مىپایرم که من تواب و رحیتم» (بقر ( )111 :رک .قوررن کوریم بوا ترجتوة ریوتاهلل
مکارم شیرازی)
« .3من تئل عن علم یعلته فکتته ،ألجم یوم القیامة بلجام من النار( ».طبرتی 1815 ،ق ،.ص)883
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نادید گرفتن حقوق فردی افراد نیسوت .بلکوه ضوتن رعایوت میوالح عتوومی جامعوه در مووارد
ضروری ،باید حقوق فردی اشصاص نیز محترم دانسته شود .به این دلیل ،امروز احتورام بوه اتورار
تجاری و متنوعیت افشای غیرقوانونی رن ،پایرفتوه شود اتوت و موواد  18و  15قوانون تجوار
الکترونیکی به رن تیریح کرد اتت.
دربارة تأثیر اخمق حسنه و نظم عتومی بر حق افشای اثر نیز ،از تویی ،رثار مغوایر بوا اخومق
حسنه و نظم عتومی (از جتله کتب ضالّه ،تیاویر و فیلمهای غیراخمقی و هرز نگاری در محویح
دیجیتال) ،بهطور اصولی ،قابل حتایت نیست و حقوق معنوی از جتله حق افشوای اثور دربوارة رن
منتفی اتت .حتوی بایود توجوه کورد قانونگواار ایوران دربوارة رثوار موورد بحوث ،در موواردی بوه
جرمانگاریهایی نیز اقدام کرد اتت.

1

مبحث دوم :اجرای حق افشا و پایان آن
از مسائل دیگر حق افشا ،مسئلة اجرای حق افشا و پایان رن اتت .در این راتوتا ،دو بنود ،ماهیوت
حقوقی اجرای حق افشا و شرایح رن و تأثیر اجرای حق بر پایانیافتن حق افشا ،بررتی میشود.
بند نخست :اجرای حق افشا

بیتردید ،اعتال حق افشا نوعی عتل حقوقی یکجانبه اتوت کوه بوه وتویلة دارنودة حوق مزبوور
صور

می پایرد .با این وصف ،بدیهی اتت اعتال حق مزبور نیازمند ارادة تالم اتت .البتوه اراد

نیز برای ورود به ف ای حقوق ،باید به نحوی ابراز شود.
دربارة لزوم اعمن اراد و وجود مبرز خارجی در اعتال حقوقی یکجانبه (ایقاعوا ) ،در نظوام
حقوقی ایران اختمفواتی اتوت .برخوی (اموامی ،1335 ،ص 128و 125؛ بهراموی احتودی،1321 ،
 .1برای نتونه ،قانون نحوة مجازا

اشصاصوی کوه در اموور توتعی و بیوری فعالیوتهوای غیرمجواز مویکننود ،میووب

 1321/11/11از این قبیل اتت .این قانون از جرایم و مجازا های مربوط بوه تولیود ،تکثیور و توزیوع رثوار توتعی و
بیری مستهجن و مبتال تصن گفته اتت.
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ص )82در این زمینه به لزوم وجود مبرز خارجی برای تحقق عتل حقوقی یکجانبه اعتقاد ندارند،
هرچند ایشان نیز ابراز اراد را از باب اثبا

(و نه ثبو ) الزم میداننود .در مقابول ،گروهوی دیگور

(کاتوزیوووان ،1328 ،ص111-115؛ کاتوزیوووان ،1325 ،ص823؛ محسووونی ،1321 ،ص131-133؛
هتچنین ،در فقه رک .نائینی 1881 ،ق ،.ص3؛ حسینی مراغی1812 ،ق ،.ص )21به درتتی ،وجوود
مبرز خارجی را شرط تحقق ایقاع میدانند .در نظام حقوقی فرانسه نیز ،اصوالً ایقاعا

تابع قواعود

عتومی حاکم بر عقود دانسته شد اتت و لزوم ابراز اراد نیز از این قاعد اتتثنا نشد اتت ،بلکه
با تصتگیری بیشتری در این زمینه برخورد شد اتت ( .)cf. Flour et al., 2002, pp.377-378بوا
توجه به مطالب یادشد  ،دربارة اعتال حق افشا به عنوان عتل حقووقی یوکجانبوه نیوز عومو بور
وجود اراد  ،اعمن رن ضروری اتت.
دربارة وجود اراد نیز باید توجه کرد اراد باید ناظر بر اعتال حق افشوا بوه مفهووم پویشگفتوه
باشد .به بیان دیگر ،دارندة حق باید در مقام تیتیمگیری دربارة افشای اثر و عرضوة رن بوه عتووم
باشد .بنابراین ،اگر پدیدرورندة اثر خود را در اختیار شصص یا اشصاص محودودی بورای دریافوت
نظرهای انتقادی ایشان و تکتیل یا تیحیح بعدی اثر ،قرار دهد ،چنین امری بر تیتیمگیری دربارة
افشا داللت ندارد .را حل مطرحشدة یکی از ررای ق ایی فرانسه در ایون زمینوه ،مربووط بوه توال
 11211شایان توجه اتت .توضیح اینکه نقاشی به نام ویستلر ، 8بنا به تفارش شصیی به نام لیدی
ادن ،3تیویری از چهرة وی ترتیم کرد بود و رن را در تالنی 8در معرو نتایش قورار داد بوود.
ولی در نهایت ،رن را به تفارشدهندة اثر تحویل نداد بود .دیوان عالی کشور فرانسه با این توجیه
که نتایش مزبور فقح به منظور ممحظة عکسالعتلهای انتقادی بود اتت ،بوه هنرمنود حوق داد.
براتاس ادعای برخی حقوقدانان فرانسوه ( ،)Lucas, 2001, p.315در واقوع ،رأی مزبوور مبتنوی بور
بیارادگی پدیدرورند در اعتال حق افشای اثر ،صادر شد اتت.
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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دربارة ابراز اراد نیز باید گفت ،براتاس اصل رضاییبودن اعتال حقوقی ،اراد میتواند به هور
طریقی اعمن شود و در نظام حقوقی فرانسه که دربارة حق افشا به قانونگااری نکرد اتت ،شویوة
خاصی برای اعتال حق افشا پیشبینوی نشود اتوت .بوا توجوه بوه بویاهتیتوی اَبوزار اببوراز اراد ،
تیتیمگیری برای انتشار اثر میتواند بهطور عتلی انجام شود .البته فعول موورد نظور بایود بوهطوور
صریح بر قید پدیدرورند و تیتیم وی مبنی بر عتوومیکوردن اثورش داللوت داشوته باشود (

cf.

.)Pollaud-Dulian, 2005, p.404
برای نتونه ،اصوالً انتشار عتومی اثر یا عرضوة رن بوه عتووم ،مویتوانود نشواندهنودة تیوتیم
پدیدرورند به افشای اثر باشد .هتچنین ،دربارة رثار هنری با پایگا مادی ،مانند مجسته ،نقاشوی و
رثار خطاطی ،می توان گفت انتقال اثر به دیگری ،بهوضوح ارادة هنرمند مبنی بر افشای اثر را نشوان
میدهد.
در مقابل ،برخی نویسندگان فرانسوی ( )Pollaud-Dulian, 2005, p.404به اتتناد ررای ق وایی،
معتقدند که تودیع نسصه ای از اثر به ررشیوهای ملی ،1هتچنین ،تپردن نسصهای از اثر به انبارهوای
بازار هنر ،8اعتال حق افشا محسوب نتیشود .هتچنین ،به اعتقاد ایشوان (

Pollaud-Dulian, 2005,

 ،)p.405ناتتامبودن اثر نیز ،بهخوبی عدم تیتیم به افشای اثر را نشان میدهد .با وجوود ایون ،اگور
پدیدرورند به افشای اثر قرارداد کند ،ناقصبودن اثر مانع اعتال حق افشا نیست.
به این ترتیب ،براتاس یک پروند  ،یک هنرمند نقاش بهدلیل نارضایتی از تابلوی نقاشی خوود،
رن را پار کرد و داخل تطل زباله ریصته اتت و شصص ثوالثی قطعوا

توابلوی مزبوور را بودون

موافقت نقاش ،جتع روری و بازتازی کرد بود .در این مورد ،رویة ق ایی فرانسه 3عتل مزبوور را
ناقض حق معنوی هنرمند مزبور مبنی بر افشای اثر دانسته اتت.
انعقاد قرارداد بهر برداری از اثر خلقشد میتواند بر اعتال حق افشوا داللوت داشوته باشود .در
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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واقع ،در فرضی که پدیدرورند با انعقاد قرارداد بهر برداری ،اجازة انتشار یا عرضة اثرش به عتووم
را اعطا میکند ،همزمان ،حق خود مبنی بر افشای اثر را نیز اعتال میکند.
در عین حال ،باید توجه کرد انعقاد قرارداد بهر برداری لزوماً و در هتة موارد ،کاشف از اعتوال
حق افشا نیست .هتانطور که اگر پدیدرورندة اثر ادبی قبل از تکتیل اثر قرارداد بهر برداری انعقواد
کند ،تنظیم قرارداد مزبور لزوماً به معنی اعتال حق افشای اثر نیست ،و با توجوه بوه حوق یادشود ،
پدیدرورند می تواند پس از اتتام اثر ،برای عدم افشای رن تیتیم بگیرد .شوایان ذکور اتوت حوق
اخیر نباید با حق اصمح یا اتترداد که الحق بر افشای اثر میباشد ،خلح شود.
هتچنین ،در رویة ق ایی فرانسه ،ارائوة نسوصه دتوتنویس منتشرنشودة اثور در خومل موااکر
ق ایی ،هرچند ویژگی تجاری ندارد ،افشای اثر محسوب میشود (کرنو و هتکاران،1321،ص.)81
با توجه به مطالب پیش گفته ،وجود اراد و چیزی کوه بوه نحووی بور اراد داللوت دارد ،بورای
اجرای حق افشا اهتیت دارد .در این میان ،شیوة ابراز اراد و ابزار رن نیز اهتیت ندارد .با این هته،
برخی حقوقدانان فرانسه ( )Lucas, 2001, p.313عمو بر وجود اراد  ،ارائة اثور بوه عتووم ،وجوود
فعل مادی افشا را نیز برای تحقق عتل حقوقی مورد بحث الزم میدانند .ایشوان بورای اثبوا
ادعا ،کلتة  Divulgationرا از نظر لغوی بررتی کرد اند و معتقدند از نظر لغووی ،کلتوة
عبار

ایون

Divulger

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

بنابراین ،حق افشای اثر باید با یک فعل مادی مانند انتشار ،که در رن نوعی تجلی و تظاهر خوارجی
اتت ،هترا باشد .ایشان برای تأیید نظر خود به مقدمة دتتور اول ژرمینوال 1توال  88( 13موارس
 )1215اتتناد میکنند که مقرر کرد بود «اثری که منتشر نشود  ،هتچوون اثوری اتوت کوه وجوود
ندارد».

1. Germinal

ژرمینال ما هفتم از ما های تقویم جتهوری فرانسه اتت .تقویم مزبور از تال  1328رغاز شد و در اول ژانویوه  1211لغوو
شد .در این زمینه ،رک)http://fr.wikipedia.org/wiki/Germinal( .
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ادعای مزبور قابل انتقاد اتت .زیرا از مبانی بیانشد برای حق افشا اتتنباط مویشوود کوه حوق
مزبور ناظر به تیتیمگیری دربارة افشای اثر اتت ،و قابل تفکیک از تحقق عتلی افشای اثر اتت.
در واقع ،حتایت از شصییت پدیدرورند اقت ا میکند تیتیمگیوری دربوارة افشوای اثور ادبوی و
هنری ،موضوع حق معنوی و در انحیار پدیدرورند قرار گیرد .او بوا اعتوال حوق تیوتیمگیوری،
معاور پیش گفته را برداشته و امکان افشای اثر را فراهم کرد اتوت .البتوه افشوای موادی اثور نیوز
نیازمند رضایت پدیدرورند اتت ولی مسئلة اخیر با حقوق مالی پدیدرورند توجیه میشود.
با توجه به لزوم احراز اراد مبنی بر اعتال حق افشای اثر به عنوان رکون عتول حقووقی ،بایود
مشصص کرد چه شصص یا اشصاصی عتل حقوقی مزبور را افشا کنند .واضح اتت پدیدرورند ای
که اهلیت اتتیفا دارد ،بهطور قطع ،صمحیت اجرای حق مزبور را دارد .لیکن با توجوه بوه ارتبواط
وثیق حق افشا با شصییت پدیدرورند  ،مسئلة قابل بررتی ایون اتوت کوه ریوا نتاینودة قوراردادی
پدیدرورند می تواند حق مزبور را از طورف پدیدرورنود اعتوال کنود و در صوور

محجوربوودن

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

حق

افشا را اعتال نکند ،ریا ورثه میتوانند دربارة افشای اثر تیتیمگیری کنند؟
در نظام حقوقی فرانسه ،با توجه به ویژگی شصییبودن حق افشوا ،اعتوال رن توتوح نتاینودة
قراردادی پایرفته نشد اتت و رضایت شصیی الزم دانسته شد اتت .دیوان عالی کشور فرانسه

1

نیز تیریح کرد اتت که هیچ شصیی نتیتواند در این زمینة ،بهجای پدیدرورند تیتیم بگیرد.
هتچنین ،در مادة  L.132-7قانون مالکیت فکری فرانسه در مقام بیان احکام مربوط بوه قورارداد
انتشار ،بر لزوم رضایت شصیی پدیدرورند  8تأکیود شود اتوت و حتوی دربوارة محجوورین نیوز
رضایت شصیی ایشوان الزم دانسوته شود اتوت .هتوانطوور کوه برخوی نویسوندگان فرانسووی
( )Colombet, 1976, p.237اظهار کرد اند ،دلیل وجودی ایون قاعود  ،جلووگیری از نقوض حقووق

)1. cass. Civ. I. 5 juin 1984, cité par (Pollaud-Dulian, 2005, p.406
2. Consentement personnel
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معنوی پدیدرورند اتت .طبیعی اتت با توجه بوه منطوق یادشود  ،قورارداد انتشوار در ایون زمینوه
موضوعیت ندارد و حکم مزبور در هتة قراردادهای بهر برداری مجری

اتت ( cf. Pollaud-Dulian,

 .)2005, p.580; Colombet, 1976, p.237; Desbois, 1966, p.559به هرحال ،ویژگی شصییبوودن
حق افشا ،مباشر

پدیدرورندة فاقد اهلیت را در اجرای حق افشا الزم میکند.

البته باید توجه کرد لزوم رضایت شصیی پدیدرورندة محجور و مباشر

1

وی در اعتوال حوق

افشا ،ناظر به موارد غیرمتکن نیست .لاا ،در مواردی که محجور بهدلیل ناتوانی جستی مانند جنون
اطباقی ،به اعمم رضایت یا تیتیمگیری برای افشای اثر قادر نیست ،نتایندة قانونی وی حق اقودام
از طرف او را خواهد داشت (Pollaud-Dulian, 2005, p.580؛ کلتبه ،1325 ،ص.)111
با توجه به نکا

یادشد  ،هرچند در حقوق فرانسه اجورای حقووق موالی از طریوق نتاینودگی

امکانپایر اتت ،لیکن اعتال جنبههای معنوی رمیصته به رن اصوالً در حیطة صمحیت پدیدرورنود
اتت .ضتانت اجرای این قاعد (لزوم رضایت شصیی پدیدرورند ) بطمن نسبی 8اعتوال حقووقی
اتت که بدون رضایت شصیی پدیدرورند دربارة انتشوار یوا عرضوة اثور وی منعقود شود اتوت
(.)Colombet, 1976, p.238
در نظام حقوقی ایران نیز حتایت از شصییت پدیدرورند به عنوان مبنوای مهوم پوایرش حوق
افشای اثر ایجاب میکند پدیدرورند شصیاً دربارة افشای اثر خویش تیتیمگیری کنود .بنوابراین،
در نظام حقوقی ایران نیز توکیل اجورای حوق افشوای اثور پایرفتوه نیسوت .البتوه توکیول در مقوام
بهر برداری از حقوق مالی اثر پس از تیتیمگیری دربارة افشای اثر مانعی ندارد.
دربارة اجرای حق افشای اثر متعلق به محجورین ،به نظر میرتد اصوالً حجر محجوورینی کوه
قدر

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

حقوق مالی ناشی از اثر ادبی و هنری) اتت .بنابراین ،اجرای حق افشای اثر توتوح ایشوان موانعی
1. Lucas, 2001, p.312.

 .8دربارة مفهوم بطمن نسبی ،رک .محسنی و قبولی درافشان ،1322 ،ص.851-883
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ندارد .لیکن حجر محجورین فاقد اراد  ،عام اتت و حق افشای اثر را نیز دربرمیگیرد .بنابراین ،در
نظام حقوقی ایران نیز ،حق افشای اثر متعلق به محجورین مزبور توتح نتایندة قانونی ایشان اجورا
خواهد شد.
دربارة حق افشای اثر پس از فو

پدیدرورند در رثاری که در زمان حیا

وی دربوارة افشوای

رن تیتیمگیری نشد اتت ،براتاس مادة  L.121-2قانون مالکیوت فکوری فرانسوه ،پوس از فوو
پدیدرورند  ،اجرای حق افشا در صمحیت شصص یا اشصاصی دانسوته شود اتوت کوه براتواس
وصیت تعیین شد اند .اگر وصیتی وجود نداشته باشد یوا اشوصاص مواکور فوو
هتچنین ،پدیدرورند ترتیبا

شود باشوند ،و

خاصی برای اجرای حق مزبور پیشبینی نکورد باشود ،بوه ترتیوب،

اوالد پدیدرورند  ،هتسر او ،و ورثة دیگر عمو بر اوالد و اشصاصوی کوه هتوة مواترک بوه ایشوان
وصیت یا هبه شد اتت ،صمحیت اجرای حق افشا را دارند.
براتاس مادة  L.121-3قانون مالکیت فکری فرانسه ،حق افشای اثر پوس از فوو

پدیدرورنود

محدودیتهایی دارد .در واقع ،اگر اشصاص صمحیتدار برای اجرای حق افشای اثر پس از فوو
پدیدرورند  ،تو اتتفاد رشکار و مسلم 1کنند ،دادگا شهرتتان تدابیر مناتب را اتصاذ خواهد کرد.
بر این اتاس ،هتانطور کوه برخوی حقوقودانان فرانسوه (کرنوو و هتکواران ،1321 ،ص )18بیوان
کرد اند ،می تواند دتتور مقت ی مبنی بر افشا یا جلوگیری از افشای اثور را صوادر کنود .هتچنوین،
براتاس مادة مزبور ،اگر اشصاص ماکور وجود نداشته باشند یا شناتایی نشوند ،یا میوان اشوصاص
یادشد اختمف پدید رید ،یا این که ایشان از انجامدادن وظایف خود تر باز زنند ،دادگا شهرتتان
دخالت خواهد کرد .در این موارد ،وزیر فرهنگ نیز برای انجامدادن اقدام مورد نیاز حق مراجعه بوه
دادگا دارد.
دربارة حق افشای اثر پس از فو

پدیدرورند در نظام حقوقی ایران مقررة قانونی وجود ندارد.

 .1مقیود از تو اتتفاد از حق افشای اثر بهکارگیری حق مزبور به نحوی اتت که با ارادة مشصص و مفروو پدیدرورند
در تعارو باشد (کرنو و هتکارن ،1321 ،ص.)11
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لیکن با پایرش حق افشای اثر در حقوق ایران ،حکم ماکور در مادة  8قوانون حتایوت از مثلفوان،
مینفان و هنرمندان قابل اتتفاد خواهد بود .براتاس ایون مواد « ،حقووق معنووی پدیدرورنود ...
غیرقابل انتقال اتت ».بنابراین ،با توجه به اطمق مادة مزبور ،حق افشا به عنوان حقی معنوی ،نه از
طریق قراردادی و نه از طریق قهری قابل انتقال نیسوت و گفتوة برخوی اتوتادان حقووق (صوفایی،
 ،1321ص23؛ برای ممحظة نظر مشابه رک .تلطانی ،1321 ،ص )22مبنی بر انیراف حکوم موادة
مزبور به انتقالهای قراردادی پایرفته نیست.
البته باید توجه کرد هرچند حق افشای اثر به ورثه منتقل نتیشود ،لیکن اجورای حوق معنووی
پس از وفا

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

اعتال حق مزبور نتایندة پدیدرورند محسوب میشود (در تأیید این نظور ،رک .کاتوزیوان،1321 ،
ص.)822
بند دوم :پایان حق افشا

هتانطور که بیان شد ،پدیدرورند اصوالً تنها شصیی اتت که میتواند دربارة افشای اثور خوویش
تیتیمگیری کند .لیکن تثال این اتت که ریا حق افشا با اولین اجرای رن پایان مییابود؟ بوه بیوان
دیگر ،در مواردی که افشای اثر به گونههای مصتلف (از جتله افشا به صور

نوشتاری ،شنیداری،

دیداری ،الکترونیک و جز رن) امکانپایر اتت ،ریا حق افشای اثر با افشای عتلوی رن بوه یکوی از
اَشکال مزبور پایان مییابد ،یا پدیدرورند هتچنان از حق افشای اثر به شیو های دیگور برخووردار
اتت؟
این مسئله موجب بروز اختمفهای فراوانی در دکترین و رویوة ق وایی فرانسوه شود اتوت.
بهویژ پیدایش ابزارهای جدید الکترونیک ،از جتله اینترنت به اهتیت این بحثهوا افوزود اتوت
(.)Lucas, 2001, p.317
برخی حقوقدانان فرانسووی ( )Pollaud-Dulian, 2005, p.407; Desbois, 1966, p.431معتقدنود
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حق تیتیمگیری با اولین اتتفادة پدیدرورند  ،پایان نتییابد .در تأییود ایون نظور بوه برخوی ررای
ق ایی 1نیز اتتناد شد اتت .براتاس این نظریه ،اگر توزیعهای یک اثر در امتوداد و روح انتشوار
اولیه قرار گیرد ،تجاوز به حق افشا مطرح نیست .لیکن در فرضی که بهکارگیری اثر کاممً متفواو
از چیزی اتت که پدیدرورند در زمان تیوتیمگیوری در افشوای اثور در نظور داشوته اتوت ،بایود
پدیدرورند حق افشا دوبار اعتال کند .به بیان دیگر ،پدیدرورند میتواند تیتیم به افشای اثورش
را صرفاً مصتص به برخی زمینههای خاص کند .در این صور  ،بوهکوارگیری اثور در مووارد دیگور
لطته به حق افشا محسوب میشود.
برای نتونه ،اگر مقیود پدیدرورندة یوک تورود از افشوای رن بوهکوارگیری تورود مزبوور در
تبلیغا

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

در زمینههای یادشد بدون رضایت وی بهکار گرفته شود ،حق افشای وی نقض شود اتوت .زیورا
بهکارگیری یک اثر در زمینههایی که مقیود پدیدرورندة اثر نبود اتت ،موجب تغییر ادراک عتووم
از اثر میشود و با هدفی که توجیهگر افشای اولیة رن اتوت ،هتاهنوگ نیسوت( .

Pollaud-Dulian,

p.407

 )2005,نتونة دیگری که در این زمینه از رویة ق ایی نقول شود اتوت (

Pollaud-Dulian,

p.408

 ،)2005,فرضی اتت که یک اتتاد ،مطالب درتی خود را بهطور شفاهی ارائه کورد اتوت.

افشا به شیوة مزبور به معنی تیتیمگیری برای افشای اثر به شیو های دیگر ،از جتله انتشوار کتبوی
نیست.
هتچنین ،در تأیید نظری که براتاس رن ،حق افشا با اولین افشای اثر پایان نتییابد ،بوه ارتبواط
وثیق اثر ادبی و هنری به شصییت پدیدرورند اتتناد شد اتت .در واقع ،بسیح دانستن حق افشوا
و پایانیافتن رن بدون درنظرگرفتن شیو ها و انواع مصتلف ارائة اثر به عتوم بوا ایون خطور مواجوه
اتت که فراتر از خواتتة پدیدرورند  ،یا حتی مغایر با خواتوت و ارادة پدیدرورنود بوه او نسوبت

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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داد شود .زیرا پدیدرورند تیتیم خود مبنی بر افشای اثرش را به شیوة خاصی مقید نکرد اتوت.
بهعمو  ،مادة  L.121-2قانون مالکیت فکری فرانسه مثید این نظر اتت .توضیح ایون کوه براتواس
مادة مزبور« ،فقح پدیدرورنود حوق افشوای اثور را دارد ... .او شویوة افشوا و شورایح رن را تعیوین
مینتاید 1»....در واقع ،اگر حق افشا فارغ از شیو و شرایح برگزید شدة پدیدرورند پایان یابد ،چه
فاید ای برای تیریح قانونی مزبور و تقیید افشا به شیو و شرایح تعیینشدة پدیدرورند مویتووان
تیور کرد؟ ()cf. Lucas, 2001, p.317
برخی نویسندگان فرانسوی ( ،)Lucas, 2001, pp.317-318برخمف موجهدانستن دالیل یادشد ،
رن را قانعکنند ندانستهاند .به اعتقاد ایشان ،حق افشای اثر با اولین افشای رن پایوان موییابود .البتوه
مهم این اتت که افشا باید با فعل مادی هترا باشد ،که بیانکنندة قید پدیدرورند برای ارائوة اثور
به عتوم باشد بهطوری که دربارة ارادة وی برای بهعهد گرفتن مسئولیت اثور هویچ ابهوامی وجوود
ندارد .در واقع ،وقتی پدیدرورندة یک اثر ادبی و هنری برای افشوای اثور خوود تیوتیم مویگیورد،
مسئولیت اثر را پایرفته اتت .رنها مادة  L.121-2قانون مالکیت فکری را نیز توجیوهکننودة ادعوای
مصالف نتیدانند .زیرا این ماد  ،گرچه در فیل مربوط به حقوق معنووی پدیدرورنود  8ذکور شود
اتت ،لیکن بهطور همزمان دو دغدغة معنوی و مالی را دربردارد .در واقع ،قستت ابتدایی ماد  ،که
از اصل حق افشا تصن میگوید ،حق معنوی پدیدرورند را مطرح میکند و قسوتت بعودی کوه از
شیو و شرایح افشا تصن گفته ،ناظر به حقوق مالی پدیدرورند اتت .به هتین دلیول ،در قسوتت
اخیر به مقررا

مادة  L.132-24اشار شد اتت که انتقوال حوق انحیواری بهور بورداری از رثوار

دیداری -شنیداری (که از حقوق مالی پدیدرورند اتت) را مطرح میکند و حکم موادة  L.121-2را
به رعایت رن مقررا

مقید کرد اتت .بدیهی اتت میان قید و مقید باید تنصیت باشود .هتچنوین،

در این راتتا توجه به حقوق مالی در کنار حقوق معنوی در فیول موورد نظور (فیول مربووط بوه
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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حقوق معنوی) در مادة  L.121-9قانون مزبور نیز مشاهد میشود .در تأیید این نظر ،به برخی ررای
ق ایی نیز اتتناد شد اتت.

1

در تأیید نظر اخیر ،برخی ممحظا

اتتبعادی به نظر نصست نیوز مطورح شود اتوت .در ایون

راتتا ،اظهار شد اتت پایرش این مسئله که اثر منتشرشد از  51تال قبل ،بتواند افشانشد فرو
شود ،دشوار اتت .هتچنین ،در فرضی که اثری در شبکههای دیجیتال منتشر میشوود ،بایود گفوت
که اثر از ف ای خیوصی به ف ای عتومی منتقل شد اتت و اعادة رن متکون نیسوت .در واقوع،
تصن گفتن از بقای حق افشا در فرو مزبور امری تینعی اتت (.)Lucas, 2001, p.317
متون قانونی در نظام حقوقی ایران دربارة این مسئله تواکت اتوت و رویوة ق وایی و دکتورین
حقوقی رن را بررتی نکرد اتت .به نظر میرتد با توجه به دالیل تبیوینشود  ،پوایرش نظور دوم
ترجیح دارد .زیرا منطق حاکم بر حق افشا ،از پدیدرورند برای تیتیمگیری برای ارائه یا عدم ارائة
اثر به عتوم حتایت میکند .بدیهی اتت اگر پدیدرورند به نحوی اثر خود را به عتوم ارائوه کنود،
مسئولیت اثر را به عهد گرفته و حق افشای خویش را اتوتیفا کورد اتوت .البتوه تعیوین شویو و
شرایح افشا نیز جز اختیارا

پدیدرورند اتت که با عنوان حقووق موالی وی بررتوی مویشوود.

هتین نظر در پیشنویس الیحة قانون جامع حتایت از حقووق مالکیوت ادبوی و هنوری ،و حقووق
مرتبح که توتح برخوی حقوقودانان (شوبیری و هتکواران ،1322 ،ص )81-83تهیوه شود اتوت،
پایرفته شد اتت .توضیح این که براتاس بند ج مادة  81پیشنویس الیحوة مزبوور ،حوق افشوای
عتومی اثر یکی از میادیق حقوق معنوی پدیدرورند اتت و حق مزبور نواظر بوه «تیوتیمگیوری
نسبت به نصستین انتشار اثر» دانسته شد اتت.
باید توجه کرد اثر پایرش هر یک از دو نظر یادشد  ،در تعیین قلترو حق معنووی پدیدرورنود
و نقض رن پدیدار میشود .در واقع ،با پایرش نظر نصسوت ،بوهکوارگیری اثور در شویو هوایی کوه
پدیدرورند اجاز رن را نداد اتت ،نقض حق معنوی پدیدرورند (حق افشا) محسوب میشوود و
 .1برای ممحظة ررای مزبور ،رک)Lucas, 2001, p.318( .
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ضتانت اجرایی نقض حقوق معنوی را به دنبال خواهد داشت .در حالی که بوا پوایرش نظور دوم،
حق افشا با اولین افشای اثر پایوان موییابود و بوهکوارگیری اثور خوارج از چوارچوب تعیوینشودة
پدیدرورند نقض حق معنوی نیست و با عنوان نقض حقوق مالی وی و ضتانت اجرایوی رن قابول
پیگیری اتت .البته باید توجه کرد ،پایرش نظر دوم به معنی نفی مسئولیت ناشی از خسوار هوای
معنوی نیست ،بلکه دربارة خسار های اخیر باید از قواعد عام مسئولیت مدنی بهر گرفت.
مبحث سوم :آثار حق افشا
اجرای حق افشا رثار متعددی دارد .از تویی ،نقش عتل حقوقی مزبوور بور پیودایش حقووق موالی
پدیدرورند قابل بررتی اتت (بند نصست) .از توی دیگر ،باید را بورونرفوت از تعوارو میوان
اعتال حق افشا با اصل لزوم پابندی به قرارداد را بررتی کرد (بند دوم) .به عومو  ،بایود مشوصص
کرد در فرو ورود خسار
خسار

به طرف مقابل در اثر اعتال حق افشا ،پدیدرورند مسوئولیت جبوران

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

هنری شایسته اتت (بند چهارم).
بند نخست :نقش حق افشا در پیدایش یا اجرای حقوق مالی ناشی از اثر ادبی و هنری

به اعتقاد برخی حقووقدانوان فرانسووی (،)Pollaud-Dulian, 2005, p.404; Desbois, 1966, p.431
تیتیم به انتشار ،پیش شرط ورود اثر به ف ای مالی و بهر برداری مالی از اثر اتوت .در واقوع ،توا
زمانی که پدیدرورند حق تیتیمگیری خود در زمینة بر انتشار یا عرضة اثر را اعتال نکرد اتوت،
حقوق مالی به مرحلة فعلیت نتیرتد و در حالت بالقو باقی میماند.
در مقابل ،برخی دیگر

(2001, p.314

 )Lucas,اجرای حق افشا را شرط پیودایش حقووق موالی

ندانستهاند ،هرچند درهمتنیدگی میان حق افشا با حقوق موالی را مطورح کورد انود .درهومتنیودگی
حقوق مزبور با نگاهی به مقررا
برخمف تفکیک مقررا

قانون مالکیت فکری فرانسه نیز مشصص میشود .بورای نتونوه،

حقوق مالی و حقوق معنوی در قانون مزبوور ،موواد  L.121-8و

L.121-9

این قانون در قستت مربوط به حقوق معنوی ،همزمان حقوق موالی پدیدرورنود نیوز مطورح شود
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اتت ( .)Lucas, 2001, p.313به نظر میرتد عقیدة نصست در نظام حقوقی ایران بیشتر قابل دفاع
اتت .زیرا تا زمانی که پدیدرورند حق افشای اثر خود را اجرا نکرد اتوت ،امکوان بهور بورداری
مالی از اثر وجود ندارد .توجه به تبیرة مادة  15قانون اجرای احکام مدنی نیز مثید ایون برداشوت
اتت .توضیح این که براتاس تبیرة مزبور ،توقیف اثور منتشرنشود (اثوری کوه بورای افشوای رن
تیتیمگیری نشد ) به منظور بهر برداری مالی از رن ،منوط به «رضایت» پدیدرورند اتت.
البته باید توجه کرد اجرای حق افشا ممزمهای بوا بهور بورداری موالی از اثور نودارد

(Pollaud-

 .)Dulian, 2005, p.404; Lucas, 2001, p.314به بیان دیگر ،متکن اتت پدیدرورنود حوق افشوا را
اجرا کند ولی هیچ بهر برداری مالی از اثر خود نکرد باشد.
تبعیت حقوق مالی از حقوق معنوی بهویژ حق افشای اثر ،طوری اتوت کوه حتوی اتوتثنائا
حقوق مالی نیز به رعایت حقوق معنوی پدیدرورند مقیود دانسوته شود اتوت .بوه تعبیور برخوی
نویسندگان فرانسوی ( ،)Pollaud-Dulian, 2005, p.506تجویز قانونی تکثیر رایگان اثر نافی احتورام
الزم به حقوق معنوی نیست .به هتین دلیل ،بورای نتونوه در هتوة اتوتثنائاتی کوه در بنود  3موادة
 L.121-5قانون مالکیت فکری فرانسه بیان شد اتت ،مقید شد اتت که پدیدرورند اثر خویش را
افشا نکرد باشد .به هتین جهت ،در رویة ق ایی فرانسه 1نقل قول از اثری که افشا نشود  ،متنووع
اعمم شد اتت .در نظام حقوقی ایران نیز ،اتتثنائا

حقوق مالی فرع بر اجرای حوق افشوای اثور

اتت .برای نتونه مادة هفت قانون حتایت از حقوق مثلفان ،مینفان و هنرمندان «نقول از اثرهوایی
که انتشار یافته اتت» را با شرایطی مجاز دانسته اتت .بنابراین ،مقررة مزبوور ،انتشوار قبلوی اثور را
شرط بهکارگیری رایگان در قالب نقل از اثر دانسته اتت .منطق حاکم بر حکم مزبور در اتوتثنائا
دیگر بهر برداری از رثار ادبوی و هنوری نیوز وجوود دارد .بوه عومو  ،در موادة  15قوانون تجوار
الکترونیکی ،تألیفا

منتشرنشد از اتورار تجواری محسووب مویشوود و تحیویل غیرقوانونی رن،

براتاس مادة  18قانون مزبور ،جرمانگاری شد اتت.
1. Cass. civ. II, & juilliet 1981; TGI Paris 17février 1999 cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.506.
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بند دوم :تأثیر حق افشا بر اصل الزامآوربودن قراردادها

در مواردی متکن اتت اجرای حق افشا با تعهدا

قراردادی پدیدرورند در تعوارو باشود .ایون

مسئله بهویژ در فرو انعقاد قرارداد تفارش اثر مطرح میشود .توضیح اینکه چنانچه پدیدرورنود
به تهیة اثری ادبی یا هنری متعهد شد باشد ،با توجه به حق افشای اثر خود ،متکن اتت بوه عودم
افشای اثر مزبور تیتیم بگیرد .در واقع ،از تویی پدیدرورند بهدلیل حق افشا ،اختیوار متانعوت از
افشای اثر دارد و از توی دیگر ،وی تعهد دارد اثر مزبور را تهیه و کند و به طرف قرارداد تحویول
دهد .بنابراین ،باید مشصص کرد در تقابل مزبور کدام جهت ترجیح دارد.
در پاتخ به تثال مزبور ،رویوة ق وایی و دکتورین حقووقی فرانسوه (

Pollaud-Dulian, 2005,

 )pp.408-410; Lucas, 2001, p.320نظر به ترجیح حق معنوی (حق افشوای اثور) داد انود .در ایون
راتتا ،برخی حقوقدانان فرانسوی ( )Pollaud-Dulian, 2005, pp.408-409اظهار کرد اند از توویی،
انعقاد قرارداد تفارش اثر تمزمی با چشمپوشی از حق افشای اثر ندارد؛ از توی دیگر ،حق افشای
اثر حقی معنوی و مرتبح با شصییت پدیدرورند اتت و قابل اتقاط نیست؛ بهویژ قبل از خلق یا
تکتیل اثر ،برای پدیدرورند  ،ارزیابی نتیجة کار خود و برروردی رشکار از رثوار افشوای اثور میسور
نیست .به عمو  ،براتاس قواعد عام حقوق مدنی ،امکان الزام شصص به انجامدادن عوین تعهودا
کاممً شصیی وجود ندارد .مادة  L.111-1قانون مالکیت فکری فرانسه نیز تأییود مویکنود قورارداد
تفارش ،بر حق افشا تأثیر محدودکنند ندارد.
دیوان عالی کشور فرانسه نیز ،در توال  1211در دعووی ابدبن علیوه ویسوتلر ،1را حول مشوابهی
برگزید اتت .توضیح این که ویستلر در مقابل ابدبن به ترتیم و نقاشی چهر وی و تسلیم اثر به او
متعهد شد بود .لیکن برخمف تعهد مزبور ،از تحویل نقاشی که ترتیم کرد بود ،خوودداری کورد.
در این دعوی ،دیوان عالی کشور فرانسه به نفع هنرمند نقاش ،رأی صادر کرد .براتواس ایون رأی،
«قراردادی که یک نقاش به وتیلة رن متعهد به انجام یک نقاشی از چهر ( )portraitدر ازای ثتنوی
1. Eden c. Whistler
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معین گردید  ،قراردادی با ماهیوت و طبیعوت ویوژ اتوت ،کوه براتواس رن مالکیوت توابلو بورای
تفارشدهندة رن ،بهطور قطعی ،حاصل نیامد اتت مگر این که هنرمند تابلو را در اختیار وی قرار
داد باشد و بدینوتیله با رن موافقت کرد باشد».

1

دربارة موضوع مورد بررتی در نظام حقووقی ایوران ،برخوی اتواتید (صوفایی ،1321 ،ص،)25
بهدلیل تکو

متون قانونی و فقدان رویة ق ایی معتبر ،را حل مسئله را در قواعود عوام قراردادهوا

جستوجو کرد اند .بنابرای ن و براتاس اصول لوزوم قراردادهوا ،ایشوان معتقدنود کوه پدیدرورنود
نتی تواند پس از تکتیل اثر از تسلیم رن برخمف قرارداد خودداری کند و متعهدله میتوانود اجبوار
او را به انجامدادن تعهد خواتتار شود.
به نظر می رتد پاتخ مسئله مبتنی بر پایرش یا عدم پایرش حق افشای اثور در نظوام حقووقی
ایران اتت .در صور

پایرش حق مزبور ،پاتخ به تثال موورد نظور نیازمنود توجوه بوه فوروو

مصتلف اتت .در واقع ،از تویی باید کاملشدن اثر و کاملنشودن رن را تفکیوک کورد و از تووی
دیگر ،باید به رضایتمندی یا نارضایتی پدیدرورند از اثری که پدید رورد  ،توجه کرد.
با توجه به ممحظا

ماکور ،باید دو فرو را تفکیک کرد .از تویی ،متکن اتت پدیدرورنود

از اثر خویش رضایت نداشته باشد ،در این صور  ،الزام پدیدرورند به تکتیل اثر و یوا الوزام وی
به تسلیم اثر (در فرو ناقصبودن اثر) ،موجه نیست .زیرا الزامهای مزبور با شصییبودن تعهود و
لزوم حتایت از شصییت پدیدرورند در تعارو اتت 8.البته در فرو کامولبوودن اثور ،چنانچوه
پدیدرورند رضایت نداشته باشد ،قاعدة کلی این اتت که براتاس حکم مادة  812قانون مدنی کوه
بیانکنندة اصل لزوم وفوای بوه قورارداد و نوامتکنبوودن فسوخ رن ،جوز در مووارد قوانونی اتوت،
پدیدرورند ملزم به اجرای تعهد خویش و تسلیم اثر اتت .با وجود این ،اگر در چنین فرضی حوق
مصالفت پدیدرورند با افشای اثر به نحوی وارد قرارداد شود ،حق مزبور بهدلیول انتسواب بوه ارادة
1. Cass. civ., 14 mars 1900 cité par Pollaud-Dulian, 2005, pp.408-409.

 .8دربارة عدم امکان الزام به انجام تعهدا

شصیی ،رک .کاتوزیان ،1325 ،ص.818-811
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طرفین قرارداد پایرفته خواهد شد .هتچنین ،در صورتی که پایبندی به تعهدا

قوراردادی موجوب

ضرر معتنابه و حرج پدیدرورند شود ،میتوان با اتتناد به قاعدة الضرر و قاعدة نفی عسر و حرج،
و رعایت احکام مربوط به رن ،دتت از لزوم قرارداد برداشت و بهطور عتلی ،به پدیدرورند اختیار
اعتال حق افشا را اعطا کرد ،زیرا ادلة قواعد مزبور حاکم بر ادلة لزوم قرارداد اتت (در این زمینوه،
رک .موتوووی بجنوووردی ،1382 ،ج ،1ص 851 ،835و 818؛ حسووینی تیسووتانی ،1818 ،ص-815
813؛ میطفوی ،1813 ،ص.)821
از توی دیگر ،متکن اتت پدیدرورند از اثر خود ،که بهطور ناقص یا کامل پدید رورد اتت،
رضایت داشته باشد .بدیهی اتت در صور

کاملبودن اثر ،دلیلی بر چشمپوشی از نیروی الوزامرور

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

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

می توان او را به اجرای عین تعهد ملزم کرد .البته باید توجه کرد حکم مزبور در فرو ناقصبوودن
اثر ظرافت دارد .توضیح اینکه اگر اثر ناقص که مورد رضایت پدیدرورند نیز هست ،خود مقیوود
باألصاله و مطلوب طرف قرارداد باشد ،امکان الزام پدیدرورند به تحویل اثر موجوود موانع نودارد.

1

لیکن اگر اثر مزبور خود اصالتاً مطلوبیتی نداشته باشد ،رن چه خلق شد با موضوع تعهود مغوایر
دارد که مانع الزام پدیدرورند به تسلیم اثر موجود اتت (برای ممحظوة تبیوین متفواو

از شوقوق

مزبور ،رک .حکتتنیا ،1323 ،ص.)53-52
بند سوم :مسئولیت ناشی از اجرای حق افشا

بدیهی اتت در مواردی که با پایرش حق افشای اثر ،پدیدرورند از تعهد قوراردادی خوود رهوایی
می یابد ،وی باید وجو دریافتی از طرف مقابل بابت تعهد مزبور را پس دهد .لیکن تثال این اتت

 .1البته از رنجا که تعهد بهطور کامل اجرا نشد اتت ،طرف مقابل میتواند از ضتانت اجورای متناتوب بورای نقوض تعهود
مربوط به تتتة تعهد بهر ببرد.
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که ریا پدیدرورند بابت خسار های احتتالی که به طرف قرارداد وارد میریود ،مسوئولیتی دارد یوا
خیر؟
در نظام حقوقی فرانسه برای پاتخ به تثال مزبور ،دیدگا های مصتلفی بیان شد اتت .برخوی
( )Lucas, 2001, p.320با تکیه بر قواعد عام قراردادها و اتوتناد بوه برخوی ررای ق وایی ،از لوزوم
جبران خسار های مزبور تصن گفتهاند .در مقابل ،برخی دیگر

(Pollaud-Dulian, 2005, pp.410-

 )411ضتن انتقاد از نظر مزبور ،به عدم مسئولیت پدیدرورند در این زمینه معتقدند .رنها معتقدنود
که پدیدرورند حق خویش را اعتال میکند و در این راتتا ،تقییری مرتکب نشد اتت .در واقع،
به اعتقاد ایشان ،فقح در صور

اثبا

ویژگی متقلبانة خودداری از انجامدادن تعهد (ماننود فرضوی

که پدیدرورند به منظور فراهمروردن امکان انتقال اثر با شرایح بهتر به شصیی دیگر حوق یادشود
را بهکار میگیرد) ،میتوان مسئولیت مدنی نامبرد را مطرح کرد.
بررتی مسئلة مورد نظر در نظام حقوقی ایران فرع بر پایرش اصل حوق افشوا اتوت .بوه بیوان
دیگر ،چنانچه در هر حال ،به الزام پدیدرورند به انجامدادن تعهد قوراردادی معتقود باشویم ،مسوئلة
حاضر تالبه به انتفا موضوع خواهد بود .لیکن ،چنانچه در مواردی به امکان اتتنکاف پدیدرورنود
از تکتیل یا تسلیم اثر معتقد باشیم ،باید گفت اعتال حق مزبور منوط بوه پرداخوت خسوار هوای
طرف مقابل اتت .زیرا جتع بین دو حق (حق پدیدرورند و حق طرف قرارداد) اقت ا مویکنود از
تویی ،پدیدرورند بتواند با اعتال حق خود از افشای اثر جلوگیری کند ،و از تووی دیگور ،بورای
رفع ضرر وارد به طرف مقابل ،باید خسار های وی پرداخت شود.
بند چهارم :منع توقیف

از رثار دیگر حق افشای اثر این اتت که تا قبل از تیتیم پدیدرورند مبنی بور افشوای اثور ،امکوان
م بیوان شود ،حقووق موالی ناشوی از اثور پوس از
توقیف رن وجود ندارد .در واقع ،هتانطور که قب ً
تیتیم پدیدرورند به افشای اثر وجود پیدا میکند .بنابراین ،قبل از افشای اثر ،حقوق مالی وجوود
ندارد تا بتوان به توقیف رن اقدام کرد .به عمو  ،باید توجه کرد از رنجا که هدف از توقیف ،انتقوال
حقوق مالی ناشی از اثر اتت و از تویی ،بهر بردای از حقوق مالی اثور مشوروط بوه اعتوال حوق

 033

حقوق خصوصی ،دورة  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان1312

م توقیف اثور ادبوی و هنوری بوه منظوور انتقوال بعودی رن
افشای اثر توتح پدیدرورند اتت  ،عت ً
بیفاید و مهتل اتت.
نامتکنبودن توقیف پایگا مادی اثر قبل از افشای رن که در رویة ق ایی فرانسه 1نیز تأیید شد
اتت ،در تبیرة مادة  15قانون اجرای احکام مدنی ایران نیز پایرفته شود اتوت .براتواس مقوررة
مزبور« ،تینیفا

و تألیفا

مثلف و مترجم و در صور

و ترجته هایی که هنوز به چواپ نرتوید  ،بودون رضوایت میونف و
فو

رنها ،بدون رضایت ورثه یا قائممقام رنان توقیف نتیشود».

البته به نظر می رتد ،هرچند توقیف به منظور انتقال پایرفته نیست ،لیکن برای جتع میان حوق
افشای پدیدرورند و حق طلبکار وی ،توقیفی که با حق افشای پدیدرورند منافوا

نداشوته باشود،

مانع ندارد .برای نتونه ،در یک اثر ادبی و هنری افشانشد که دربارة خالق رن اختمف وجود دارد،
توقیف امکانپایر اتت .هتچنین ،دربارة رثار مشترک که پدیدرورندگان متعدد دارند ،چنانچه یکوی
از ایشان قید انتشار اثر را داشته باشد ،پدیدرورندگان دیگر مویتواننود بورای جلووگیری از اقودام
مزبور ،توقیف اثر را درخواتت کنند.
نتیجه
حق افشا یکی از حقوق معنوی رثوار ادبوی و هنوری اتوت کوه براتواس رن ،پدیدرورنود دربوارة
شایستگی اثرش برای ارائه به عتوم و هتاهنگی اثر مزبور با اهدافش تیتیمگیوری مویکنود .حوق
مزبور که در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پایرفته شد اتت ،از برخی متون قوانونی ایوران نیوز
اتتنباط میشود .البته شایسته اتت برای رفع هرگونه ابهام ،قانونگاار بهطور صریح رن را بپایرد.
حق مزبور ریشه در حتایت از شصییت پدیدرورند دارد و از ایون رو ،در زموان حیوا

وی،

منحیراً نامبرد از رن برخوردار اتت و انتقال و اتقاط ارادی رن امکوانپوایر نیسوت .در صوور
فو

پدیدرورند و اعتالنکردن حق افشا توتح وی ،در نظوام حقووقی فرانسوه امکوان اعتوال رن
1. cass. Civ. I, 4 juin 1971, cité par Pollaud-Dulian, 2005, p.405.
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توتح اشصاصی که براتاس وصیت تعیین میشوند و در صور
امکان نظار

فقدان وصیت ،توتوح ورثوه (بوا

دادگا برای جلوگیری از تو اتتفاد ) شناخته شد اتت .مادة چهار قوانون حتایوت

از مثلفان در نظام حقوقی ایران ،مینفان و هنرمندان ،حقوق معنوی را غیرقابل انتقال مویدانود کوه
اطمق رن عدم انتقال قهری را دربرمیگیرد .با این هته ،اجرای حق معنوی مزبور توتوح ورثوه بوه
نتایندگی از متوفی با منعی روبرو نیست ،بلکه مقت ای وصف دائتیبودن حق مزبور اتت.
در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ،اعتال حق افشا عتل حقوقی یکجانبه اتت و نیازمنود
وجود و ابراز اراد اتت .در این راتتا ،افشای عتلی اثر الزم نیست .بلکوه ابوراز قیود و تیوتیم
مبنی بر افشا یا عدم افشای اثر الزم اتت .بوا توجوه بوه ارتبواط وثیوق حوق مزبوور بوه شصیویت
پدیدرورند  ،رضای شصیی وی الزم اتت و به این جهت ،نتایند امکان اعتال حق را ندارد ،مگر
در فرضی که بهدلیل وضعیت خاص پدیدرورند  ،امکان مباشر

وی در اعتال حق منتفی اتت.

با توجه به منطق حاکم بر حق افشا ،حق مزبور با نصستین اعتال رن پایان مییابد .البتوه تعیوین
شیو و شرایح افشا با توجه به حقوق مالی پدیدرورند جز اختیارا

وی محسوب مویشوود و از

این نظر ،خارج از قلترو اعتال حق افشا اتت.
دربارة رثار اعتال حق افشا ،پیدایش حقوق مالی پدیدرورند متوقف بر رن اتت و با توجوه بوه
تعارو حق افشا (تیتیم به عدم افشای اثر) با اصل الوزام روربوودن قراردادهوا ،در نظوام حقووقی
فرانسه اجرای حق افشا ترجیح داد شد اتت .در نظام حقوقی ایران ،باید دو فرو تفکیک شود؛
چنانچه اثر کامل نشد باشد ،اصوالً امکان الزام پدیدرورند به تکتیل اثور و یوا تسولیم اثور نواقص
موجه نیست و چنانچه اثر کامل باشد ،اصل لزوم وفای به قرارداد جاری اتت.
به عمو  ،جتع میان دو حوق (حوق پدیدرورنود و حوق طورف قورارداد) اقت وا مویکنود کوه
پدیدرورند خسار های ناشی از اعتال حق افشا را جبران کند .البته این مسوئله در نظوام حقووقی
فرانسه مورد اختمف اتت .هتچنین ،تا زمانی که حق افشا اعتال نشود ،اصوالً زمینوة توقیوف اثور
فراهم نیست.
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 .18قانون نحوة مجازا اشصاصی که در امور تتعی و بیری فعالیوتهوای غیرمجواز موینتاینود
میوب .1321/11/11
 .15کاتوزیان ،ناصر ( .)1321مقدمة علم حقوق .تهران ،شرکت تهامی انتشار ،چاپ .31
 .11کاتوزیان ،ناصر ( .)1328حقوق مدنی ،ایقاع .تهران ،نشر میزان ،چاپ توم.
 .13کاتوزیان ،ناصر ( .)1325دورة مقدماتی حقوق مدنی ،اعتوال حقووقی ،قورارداد-ایقواع .تهوران،
شرکت تهامی انتشار ،چاپ یازدهم.
 .12کرنو ،ماری و هتکاران ( .)1321فرهنگ تطبیقی حقوق مثلف و کپی رایوت .ترجتوة علیرضوا
محتدزاد وادقانی و پژمان محتدی ،تهران ،انتشارا

دانشگا تهران ،چاپ اول.

 .12کلتبه ،کلود ( .)1325اصول بنیادین حقوق مثلف و حقوق مجاور در جهان .ترجته و توضویح
علیرضا محتدزاد وادقانی ،تهران ،نشر میزان.

 .81محسنی ،تعید ( .)1321اشتبا در شصص طرف قرارداد (با مطالعة تطبیقوی در حقووق ایوران و
فرانسه) .تهران ،دانشگا امام صادق (علیهالسمم) ،چاپ اول.

 .81محسنی ،تعید؛ قبولی درافشان ،تیدمحتدمهدی (« .)1322مفهوم و رثار بطومن نسوبی» .مجلوة
دانش و توتعه ،شتارة  ،33صفحا

.885-831

 .88میطفوی ،تیدمحتدکاظم (1813ق .).مائه قاعد فقهیه .قم ،مثتسة نشر اتممی ،چاپ توم.
 .83موتوی بجنوردی ،تیدحسن (1812ق) .القواعد الفقهیه .جلد اول ،قم ،نشر الهادی ،چاپ اول.
 .88موتوی ختینی ،تیدروحاهلل ( .)1332کتابالبیع .جلد چهارم ،تهران ،مثتسة نشر و تنظیم رثوار
امام ختینی.

 .85موتوی ،تیدرضا (« .)1323حق تألیف در حقوق اتممی» .مجلة مطالعا

اتممی ،شتارة ،18

صفحا .183-111

 .81نائینی ،میرزامحتدحسین (1881ق .).منیه الطالب فی شرح التکاتوب (تقریورا درس توتوح
موتی خوانساری نجفی) .جلد دوم ،قم ،مثتسة نشر اتممی ،چاپ اول.
 .83نراقی ،مماحتد (1813ق .).عوائد األیام .بیجا ،النشر التابع لتکتب اإلعمم اإلتممی ،چاپ .1
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 گوزارش کلوی مربووط بوه نهتوین، رادیو و تلویزیون. حقوق مثلف.)1355(  اورلئان، یوناتکو.82
 نشوریة مثتسوة حقووق، ترجتة محسن فرشاد،)1238 کنگر بینالتللی حقوق تطبیقی (تهران
.83-31

 صفحا،8  شتارة،تطبیقی
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