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 چکیده
  تحت یاژهیو معنوی حق از ادبی، آثار خالقان نوشتتته، حقوق یهانظام برخی در
 القخ عقاید چنانچه حق، اینموجب . بههستند برخوردار اثر نشر از انصراف حق عنوان

 نتشار ا ادامه از دارد حق وی کند، اساسی   تغییر دیگری به اثر نشر  حق واگذاری از بعد
 دالیل  به  بنا  حق این حقوقی، یها نظام  برخی در نی. همچنکند  جلوگیری خود اثر

. استتتاعمال قابل مشتتیصتتی زمان مدت ظرف ناشتتر یبرداربهره عدم و اقتصتتادی
  صراف، ان حق مدافعان ،گرددیبازم شیصیت   نظریه به حق، این اصلی  مبنایازآنجاکه 

  یهانظام مقابل، در. دانندمی دآورندهیپد شتتیصتتیت حفظ برای مناستتبی ابزار را آن
سطه هز به یی،گرادهیفا بر مبتنی حقوقی صراف،  حق اجرای یهانهیوا  آن شپذیر از ان

 توجه اب ،نی. باوجودااست نشده شناسایی حقوقی ایران نظام در حق این. زنندمی سرباز
شورمان،  هنری و ادبی حقوق نظام مبنای اینکه به صیت ش  حفظ بر مبتنی عمدتاً ک   ی

ست  خالق صراف و حق  ا شر  حق امتداد ماهیتاً ان  حق مقاله ایندر  رود،می شمار  به ن
  هبمنظور به ،نی. باوجودااستتت شتتنهادشتتدهیپ داخلی حقوق نظام در نشتتر از انصتتراف

 ت.اسشده گرفته نظر در نیز استثنائاتی و شرایط اجرا، یهانهیهز رساندن حداقل
 

حق نشر، حقوق معنوی، حق مالکیت ادبی و   انصراف، حق افشا،   حق کلیدی:واژگان
 هنری

                                                                                                   
 T-saheb@modares.ac.ir) نویسنده مسئول(  مدرس دانشگاه تربیتحقوق خصوصی . استادیار 3

 lawyer_moradi@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس 2
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 مقدمه

دیدآورنده پ تیباشیص را ارتباط بیشترین هنری، و ادبی آثار فکری، یهادهیپد بین در

 پس یحت و دانسته پدیدآورنده شیصیت و ذهن تراوشاتازجمله  را آثار این کهینحو. بهدارند

 وابستگی و تعلق همین 3.آورندمی شمار به پدیدآورنده شیصیت ادامه را اثر نیز او مرگ از

 متمایز تیصنع مالکیت حقوق از را آثار این که است هنری و ادبی آثار به پدیدآورنده شیصیت

 .متبلورند تیموردحماحقوق  و مدت میزان، در عمدتاً که ییهاتفاوت کند،می

 است حقوقی متضمن پدیدآورنده، تیباشیص معنوی ارتباطواسطه به هنری، و ادبی آثار

 شناخته 2اخالقی و معنوی حقوق عنوان با که حقوق این. اوست شیصیت حفظ الزمه که

 والیت حق ازجمله. هستند میتلفی اقسام دارای فکری، مالکیت میتلف یهانظام در شوند،می

 ؛اندشدهینیبشیپ فکری مالکیت حقوقی یهانظاماکثر  در که اثر تمامیت یا حق و اثر انتساب یا

 مؤلفمبتنی بر حق  یهانظام برخی در صرفاً 1انصراف همچون حق معنوی حقوق برخی ولی

 4.است شدهینیبشیپ اسپانیا و ایتالیا آلمان، فرانسه، همچون

 کهیدرصورت دهدمی را امکان این پدیدآورنده به که است حقی انصراف، حق ی،طورکلبه

 فاختال اثر، انتشار از بعد جدید شرایط شدن حادث یا عقیده تغییرازجمله  دلیلی هر به

 خود راث انتشار از شود ایجاد اثرش در مندرج و دیدگاه خالق جدید تفکر بین یتوجهقابل

 به ناب حق این مانند آلمان، ایتالیا و آمریکا اعمال حقوقی یهانظام برخی در. نماید جلوگیری

 5است. شدهینیبشیپنیز  اقتصادی دالیل

 دهکر اختیار سکوت انصراف حق خصوص در ایران هنری و ادبی مالکیت حقوقی نظام

. به همین دلیل در این شودینماست و حکم صریحی در این خصوص در قوانین داخلی یافت 

س از شناخت تا پ مییآیبرمشناخت هر چه بیشتر این حق  درصددمقاله با روش استقرایی، ابتدا 
                                                                                                   

3  .Pollaud-Dullian (2005), p 392,n 587 et 588   ،حقوق مالکیت ادبی و هنریبه نقل از زرکالم ستار ،
 .313.( ص 3131)تهران، سمت، 

2. Moral Right. 
شود. در زبان انگلیسی، تعابیر میتلفی از این گفته می droit de repentir ou de retrait. در زبان فرانسه به این حق،  1

 حق شده است.

Right to Withdraw, Right to Recall, Right to Repentance, Right to Disavow. 
  
6. Goldstein Paul. International copyright: principles, law, and practice. ) USA:Oxford 
University Press, 2001(.p 354. 
5. Rajan, M.T.S., Moral rights: principles, practice and new technology. )Oxford 
University Press. 2011), . p 66. 



331 
 

 

 ...)مطالعه تطبیقی حق انصراف از انتشار آثار ادبی
 

بتوانیم نظریه کلی که مناسب حقوق داخلی باشد را ارائه کنیم. به  تیدرنهاابعاد میتلف آن، 

برقراری تعادل میان منافع درگیر در اجرای  منظوربههمین دلیل سوال اصلی مقاله آن است که 

ه باید آثار این حق چگون دارای حق نشر، شرایط و برداربهرهحق انصراف یعنی منافع خالق اثر و 

ی که در عین حفظ و حراست از شیصیت خالق، منافع ناشر دارای حق اگونهبهتعریف شود؛ 

 ی نیز حفظ شود.برداربهره

ین و پاسخ به ا و نقدهای وارد بر آن انصراف حق ماهیت و مفهوم ابتدا منظور در ادامه این به

 هنری و یادب یهاتیمالک حقوق به مربوط یهاونیکنوانس موضع سپس ،شودیم نقدها تبیین

 این از را ایران حقوقی نظام وضعیت کشورها، سایر قوانین در حق این مقایسه ضمن و بررسی

 .شودمی ارائه خصوص این در ییهاشنهادیپ تیدرنها و داده قرار یموردبررس حیث
 

 انصراف حق مفهوم -1
 نظام در انصراف حق 3.است آمده عقیدتی و رأی از بازگشتن معنای به لغت در انصراف

 نایمع به خود، اولیه خاستگاه در و نیفتاده دور لغوی معنای این از نیز هنری و ادبی حقوق

نجاکه . ازآاست شدهفیتعر او عقاید در اساسی تغییر دلیل به خود اثر نشر از خالق انصراف

 کنند،یم بیان ادبی آثار طریق از مکتوبصورت به عمدتاً را خود عقاید و نظرات آثار، خالقان

 چونهم هنری آثار شامل و است منتشره ادبی آثار به محدود حقوقی یهانظام یتمام در حق این

 2.شودنمی یسازمجسمه و نقاشی

 القخ معنوی حقعنوان به نیزمؤلف مبتنی بر حق  حقوقی یهانظام اکثر در 1انصراف حق

 5.ستا شیصیت نظریه بر مبتنی معنوی، عمدتاً حقوق سایر مانند حق این و مبنای 4شدهیمعرف
                                                                                                   

 ./www.vajehyab.com/dehkhoda/ نامه دهیدالغت. 3

2 .Vaver David, ed. Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law. Vol. 4. 
)Taylor & Francis, 2006.), p 313. 

قانون تجارت الکترونیک  51شدن یا محو کامل اثر است که در بند ه ماده حق انصراف از نشر اثر، شبیه حق فراموش 1.
ص های نادرست و ناقحق اصالح و تکمیل دادهشده است. در این قانون، شیص موضوع حق، عالوه بر اینکه از بینیپیش

طور ای که حاوی کلیه اطالعات منسوب به اوست بهتواند درخواست کند پرونده رایانهمنتسب به خود برخوردار است، می
کامل محو شود. در حق انصراف نیز هدف اصلی، محو و امحاء اثر منسوب به خالق از چرخه بازار است و خالق با اعمال این 

 حق قصد دارد با توقف توزیع اثرش، عقاید سابق او از اذهان مردم پاک و فراموش شود.

 .324. زرکالم ستار، پیشین. ص 4

)قم:  ،مروری بر حقوق اخالقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، در مباحثی از مالکیت فکریمحمود،  .  حکمت نیا5
 .51-1(، صص 3114انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
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 خالق، دعقای تغییر صورت در باید است، خالق شیصیت از ایجلوه هنری و ادبی آثارازآنجاکه 

 3.شود داده خالق به آن ۀافتیرییتغ شکل به شیصیت عرضه فرصت

 جیتدرهب بود، ریپذامکان خالق عقاید تغییر صورت صرفاً در ابتدا در انصراف حقهرچند 

 رغمعلی رناش کهی. درصورتگرفت شکل اقتصادی دالیل به بنا حق این اعمال از دیگری جلوه

 مشیصیزمان مدت ظرف و ورزد استنکاف خود تعهد از اثر، انتشار به تعهد و قرارداد عقد

 از و ردهک قرارداد فسخ به اقدام طرفهیکصورت به دارد حق خالق، نکند، اثر انتشار به اقدام

 دهنش تغییر دستیوش خالق عقاید وضعیت، این در 2.شود منصرف ناشر آن توسط اثر نشر ادامه

 حق اعمال هب اقدام عقایدش، نشر برای خود اشتیاق و عالقه دلیل به خالق، ،برعکس بلکه است،

 اثر نشر از کلی انصراف نه شده , منصرف آن از خالق آنچه موقعیت، این در. کندمی انصراف

 خالق یصیتش ارتباط دلیل به نیز وضعیت این. است خاص ناشر با اثر نشر ادامه از انصراف بلکه

 اثر شرن حق از خود شیصیت بروز و خود عقاید بیان برای خالق. است توجیه قابل وی اثر با

 تنکافاس اثر نشر به خود تعهد از ،واگذارشده او به نشر حق که ناشری چنانچه. است برخوردار

 .است شده خالق شیصیت ظهور و عقاید بیان از مانعدرواقع  ورزد،

 اثر نشر ادامه از کلی انصراف (3به  خالق حق ازعبارت  انصراف حق گفت، توانمی لذا

 ناشری توسط خود اثر نشر از انصراف( 2  وی عقاید و افکار در عمده تغییر دلیل به خود ادبی

 مورد و یو عقاید انتشار ادامه به خالق عدم تمایل دلیل به اول مورد. اقتصادی دالیل به بنا خاص

. است شدهینیبشیپ وی عقاید بیان برای خالق اشتیاق و عالقه دلیل به اول حالتبرخالف  دوم

 دیگری با کامالً مورد دو این از یک هر در انصراف حق اعمال از ناشی آثار و هدفهرچند 

 انصراف حق عنوان ذیل دو هر درج و آنان نزدیکی و قرابت موجب اما آنچه است، متفاوت

 ود هر در. شودمی حق این اعمال به منجر که است حقوقی عمل ماهیت بودن یکسان شود،می

 خالق هک است نشری قرارداد طرفهیک خاتمه و فسخ افتد،می اتفاق که حقوقی عمل وضعیت،

 طرف دو ره رضایت به آن گسستنازهم عمومی، قواعد طبق که قراردادی. است بسته دیگری با

 یقهرصورت به و طرفهکی تواندمی خالق انصراف، حق اعمال صورت درآنکه . حالدارد نیاز

 .قرارداد نماید خاتمه به اقدام ناشر با مذاکره به نیاز بدون و
                                                                                                   
1. Schere Elizabeth. "Where Is the Morality: Moral Rights in International Intellectual 
Property and Trade Law." Fordham Int'l LJ 41 (2017): 773.p 776. 

 نظام حقوقی آلمان و امریکا اشاره کرد. توان بهبرای مثال می  . 2
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 انصراف حق نقد -2
. ستا شده روبرو جدی یهامیالفت با اثر نشر از انصراف حق معنوی، حقوق سایربرخالف 

( 3 هب منصرف ایرادات بلکهاند. نکرده وارد حق این پذیرش اصل به اشکالی عمدتاً میالفان

 . است خالق اصلی مقصود تأمین در حق این ناکارآمدی( 2  حق اجرای یهانهیهز

 
  حق اجرای هایهزینه -1-2

 حق، این اعمال شود،می انجام خالق عقاید تغییر دلیل به انصراف حق که فرضی در

 قرارداد قدع از بعد که ناشری. دهدمی قرار برداربهره ناشران دوش بر را سنگینی بعضاً یهانهیهز

 نشر و راردادق از انصراف بر مبنی خالق تصمیم با بارهکیبه است، کرده یگذارهیسرما به اقدام

 ،ددارنداعتقا همچنین میالفان. نیست ریپذهیتوج اقتصادیازنظر  که امری. شودمی مواجه اثر

 هم را به است بازار دروکار کسب ودادوستد  الزمه که را قراردادها ثبات حق، این اعمال

باشد.  ناشر اقدام عدم و رخوت موجب تواندمی حق این اعمال از ناشی قطعیت عدم. ریزدمی

 یهانظامایرادها،  این رفع برای 3.دارد قرار فسخ معرض درهرلحظه  وی قرارداد که ناشری

 ورتیص در حق این اعمال اینکه اول. انددهیشیاند عمده تدبیر دو انصراف،حق به معتقد حقوقی

 حق ینا بیترتنیا. بهکند توجیه را حق این اعمال ضرورت جدی، دالیل که است ریپذامکان

 اثر نشر در رناش منافع از بیشتر حق اجرای در خالق منافع که استاعمال قابل کهیدرصورت صرفاً

 جدی دادگاه که است آن به منوط حق اعمال حقوقی، یهانظام برخی در منظور این به. باشد

 یهانظام تمامی در دیگر سوی از. دهد حق اعمال به حکم و بررسی را خالق دالیل بودن

 یهانظام برخی در حتی. است ناشر به وارده هایخسارت جبران به منوط حق اعمال حقوقی،

 انجام حق اعمال از قبل یعنی 2پیشینیصورت به باید جبران این است آمدهصراحت به حقوقی

 است شدهینیبشیپ خالق استفاده سو از جلوگیری و قراردادها ثبات حفظمنظور به همچنین. شود

 اولیه اشرن همان به را نشر مجوز باید بگیرد خود اثر مجدد نشر به تصمیم خالق کهیدرصورت

 . کند واگذار قبلی شرایط طبق

                                                                                                   
1. Radkova, Lenka:” Moral Rights of Authors in International Copyright of the 21st 
Century: Time for Consolidation?”, Dissertation of Masters of Law, the University of 
British Columbia, 2001, p 69.  
2. Ex- ante. 
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 خالق اصلی مقصود تأمین در انصراف حق ناکارآمدی -2-2

 مومیع اذهان کردن پاک خالق، عقاید تغییر یعنی آن اولیه فرض در انصراف حق اصلی هدف

 تواندمی صورتی در انصراف حق. داندنمی پایبندها آن به خود را خالق، دیگر که است عقایدی از

 مجدداً ار بازار درمنتشرشده  یهانسیه تمام بتواند خالق که کند برآورده را خالق اصلی مقصود

 و تاس ناشر از نشر حق گیریبازپس معنی به انصراف حق که است حالی در این 3.کند تصاحب

 است 2هیت حقی انصراف حق گفت، توانمی رونی. ازاندارد رفته فروش به یهانسیه بر حقی خالق،

 املکطور به انصراف حقهرچند  گفت، توانمی ایراد این به پاسخ در. ندارد خالق برای ارزشی و

 عمل خالق عقاید تغییر از اینشانهصورت به آن اعمال اما کند برآورده را خالق مقصود تواندنمی

 نتیجه همچنین، 1.برد خواهند پی خالق یهادگاهید تغییر به و شد خواهند آن متوجه عموم که کندمی

 جهیتدرن خالق دردبر  یمرهم تواندمی خود است، اثر توزیع ادامه توقف همانا که انصراف حق اعمال

 .نیست معتقدها آن به دیگر او که باشد عقایدی نشر استمرار

 
 حق اعمال موارد بودن نادر -3-2

 ینیع حقیقت یک به کنندمی ابراز حق این با میالفت در میالفان که دیگری دلیل

 در ست،اقرارگرفته  رشیموردپذ حق این که حقوقی یهانظام اکثر در اینکه آن و گرددیبازم

 هم امر این دلیل. باشد شده استناد حق این به که یافت توانمی را معدودی موارد عمل

 هایخسارت کامل جبران لزوم شرط ژهیوبه حق اعمال شرایط اجرای از ناشی یهایدشوار

 4.است ناشر به وارد

 همم بسیار پرونده یک به موافقان انصراف،حق به ناظر یهاپرونده بودن معدود رغمعلی

 یک به را ودخ زندگی داستان نشر حق ی،سالگنوزده سن در چاپلین چارلی پسر. کنندمی استناد

 ارائه یو خود و چاپلین والدین از نامناسبی تصویر مزبور نامهی. زندگبود کرده واگذار ناشر

 در اثر عتوزی توقفمنظور به و شد پشیمان خود کرده از چاپلین پسر دلیل، همین به. کردمی

 حق انانگلست حقوقی نظام و بودشده طرح انگلستان در دعوا. ازآنجاکه کرد دعوا طرح دادگاه

                                                                                                   
1. Vaver, David, Op.cit, p 312. 
2  . Empty right. 
3.  Ibid. 
4. Rigamonti, Cyrill P. "Deconstructing moral rights." Harv. Int'l LJ 47 (2006): 
353.p363, footnote 62. 
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 در وادع همین اگر اما؛ شد صادر دعوا رد به حکم شناسد،نمی رسمیت به را اثر نشر از انصراف

 وادع نتیجه بود،شده طرح شناسندمی رسمیت به را انصراف حق که کشورهایی از یکی

 بود رفتهگ صورت جوانی درکه  یاقدام جبران امکان ،بیترتنیابه و باشد برعکس توانستمی

 3.شدمی رفع بود خانواده این بر نامطلوبی آثار دارای و

 

جایگزین یهاحلراه-3  
 داخلی حقوق نظام در ژهیوبه حق این بینیپیش به نیاز عدم در که دالیلی از دیگر یکی

 اثر شارانت به نسبت خود، دیدگاه تغییر صورت در تواندمی اثر خالق که است آنشده مطرح

 بر عالوه اوالً که است حالی در این 2.کند اقدام کندمی بیان را او جدید دیدگاه که دیگری

 ی،حقوق هاینظام برخی در انصراف حق اعمال یهانهیزم از دیگر یکی خالق، دیدگاه تغییر

 این جهیدرنت .استشده عنوان اثر، از برداریبهره عدم دلیل به خالق اقتصادی منافع به لطمه

 عقیده غییرت اگر حتی ثانیاً. باشد انصراف حق اعمال از جنبه این به پاسیی تواندنمی استدالل

 حق صلیا هدف. نیست کافی استدالل این نیز بدانیم انصراف حق اعمال زمینه ترینمهم را خالق

. تاس مردم میان در آن شدن دستبهدست و چرخش عدم و بازار در اثر توزیع توقف انصراف،

 تأکیدمورد  1اسپانیا و مصر روسیه، همچون حقوقی یهانظام برخی درصراحت به که امری

 اما ندک بیان را خود جدید عقاید تواندمی یگریاثر د چاپ با خالق. هرچند استقرارگرفته 

 شینا آالم و درد تواندنمی اصالحی اثر چاپ و شودمی توزیع بازار در همچنان او قبلی عقاید

 .بردارد میان از را نیست معتقدها آن به دیگر خالق که عقایدی انتشار تداوم از
 

قراردادها عمومی قواعد به توسل-4  
 قرارداد عقد هب مبادرت خالق کهاجراست قابل موقعیتی در انصراف حق موافقان، گفته به بنا

 قصد ت،اس درگیر آورالزام حقوقی رابطه یک در قانوناًکه اکنون و است نموده دیگری با نشر

 سخف است، خالق اصلی خواست آنچه معتقدند میالفان. دارد را خود اثر مجدد نشر از انصراف
                                                                                                   
1. Vaver, David, Op.cit, p 313. 

  .11(. ص 3131، )تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مبانی مالکیت فکری. حکمت نیا محمود، 2
Standler, Ronald B. "Moral rights of authors in the USA." available (December 2001) 
at: www. rbs2. com/moral. htm (1998).p 42. 

 های مرتبط. رجوع شود به بحث بررسی تطبیقی حقوق اسپانیا و روسیه و پاورقی 1.
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. فتایدست هدف این به توانمیقراردادها  یعموم قواعد به توسل با که است قرارداد خاتمه و

 از را خود راث نشر حق امتیازمجدداً  و بنشیند مذاکره به ناشر با خالق است کافی منظور این به

 همنصفان نتیجه به منجر لزوماً مذاکره به توسلشده  دادهپاسخ مقابلدر  3.گیردبازپس وی

 قیمت خود تیموقع از استفاده سو با که دارد را این فرصت همچنین و انگیزه ناشر. شودنمی

 وسلت با خالق رونی. ازاشودمی وارده هایخسارت از بیشتر بسیار که دهد پیشنهاد باالتری

 اما؛ تاندسمی پس باز بود کرده واگذار ناشر به را خود نشر حق اجبار و قهر به و قانونحکم به

دلیل  هک خود بر عمده ضرر ورود ابتدا است مکلف وی خالق، استفاده سو از جلوگیری برای

 و دکن جبران را ناشر به وارد هایخسارت کلیه همچنین و اثبات است را حق این اعمال موجهه

 2.ندک قرارداد عقد به مبادرت سابق ناشر همان با داشت را خود اثر نشر قصد نیز مجدداً اگر
 

 یالمللنیب اسناد در انصراف حق ضعیتو -5

 را اثر مادی و معنوی حقوق ازها دولت حمایت بشر حقوق جهانی اعالمیه 21 ماده دو بند

 یهاتیمالک حقوق حوزه پژوهشگران از برخی 1.است دانسته اشیاص طبیعی حقوق از یکی

 و برن ونیدر کنوانس»خصوصاً  یالمللنیب اسناد در که هستند نظر این به قائل هنری، و ادبی

 4.«استنشده شناخته رسمیت به( معنوی حق) حق این تریپس ضمیمه مقررات

 ریفک مالکیت حقوق با مرتبط یالمللنیب اسناد در مشیصصورت به انصراف حق

ده ذکرش هنری و ادبی آثار قدرتمند بردارانبهره البی امر این دلیل است. نگرفته قرارمورداشاره 

 داشته همراه به یاعمده مالی آثار تواندمی انصراف حقازجمله  معنوی حقوق اجرای 5.است

 منظور این به و کنندمی کسب را اثری از برداریبهره مجوز که اشیاصی ،مثالعنوان. بهباشد

 سنگین ضررهای متحمل بعضاً خالق، انصراف صورت در کنندمی یگذارهیسرما به اقدام

 که ستا شده موجب بود، هالیوود در یسازلمیف صنعت متوجه ویژهبه که تهدید این. شوندمی

 نعتص در ژهیوبه معنوی حقوق ی، اجرایالمللنیب مهم اسناد همچنین آمریکا، متحدهاالتیا در
                                                                                                   
1. Vaver, David, Op.cit, p 313. 
2. Ibid. 
3. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting 
from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 

 .311.  محسنی، سعید، قبولی درافشان، سید محمدمهدی پیشین. ص 4
5  . Sundara Rajan, Mira T., “Moral Rights and Copyright Harmonization: Prospects for 
an 'International Moral Right” (April 5, 2002). 17th BILETA Annual Conference 
Proceedings.  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1809619, p 4. 
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 حقوق حمایت از معاهده 5ماده  به توانمی مثال برای. شود مواجه هاییمحدودیت با یسازلمیف

 معنوی حقوق که کرد اشاره WPPT32 3111-گرامافونی صوتی زنده اجرای در هنرمندان

 1.تاس کرده فونوگرام درشده ضبط اجراهای یا شنیداری زنده اجراهای به محدود را اجراکننده

هستند. به  ی برخوردارترفیضع، از حقوق معنوی مؤلفاندر قیاس با  اجراکنندگان، بیترتنیابه

در  به اثر ادبی صرفاً محدود حق انصراف در کشورهای شناسایی کننده این حق، همین دلیل،

 عنوانبهی اانهیرای افزارهانرممعنای کالسیک و سنتی خود شده است و آثار هنری و همچنین 

 .اندشدهاز آن مستثنا  صراحتبه 4یکی از مصادیق اثر ادبی

 حق هک رسید نتیجه این به توانمی هاونیکنوانس این مواد از برخی در دقت با ،نیباوجودا

 از یکهر در موجود مستندات به الًی. ذاستقرارگرفته  شناسایی مورد ضمنیطور به انصراف

 .شودمی اشاره فکری مالکیت حقوق با مرتبط یهاونیکنوانس

 

 .م 1881 برن الف: کنوانسیون

 که ریدیگ حقوق مادی، حقوق بر عالوه که است یالمللنیب سند اولین برن، کنوانسیون

 رد دآورندگانیپد برای شودیم یاد معنوی حقوق به آن از و است یراقتصادیغ ماهیت دارای

 تیح و پدیدآورنده مالی حقوق از مستقل: »کنوانسیون مکرر 1 ماده 3 بند طبق. است گرفته نظر
 به اعتراض اثر، پدیدآورندگی حق از باید پدیدآورنده حقوق، نوع این( زوال) انتقال از پس

 لطمه هب منجر که اثر روی بر موهنی عملو هرگونه  اصالحات یا تحریف شکل، تغییر هرگونه
 .«باشد برخوردار شود، دآورندهیپد شهرت یا افتیار دیدن

مورد شناسایی قرار نگرفته است و صرفاً به دو حق  صراحتبهدر این ماده، حق انصراف 

ن دو است که اعضا مکلف به شناسایی ای شدهاشارهو حق تمامیت اثر  دآورندهیپدانتساب اثر به 

، این ماده به بیان حداقل حقوق معنوی پرداخته است نیباوجوداحق به نفع پدیدآورنده هستند. 
                                                                                                   
1. WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996. 
2.  Article 5: “Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer 
of those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or 
performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the 
performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the 
use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification 
of his performances that would be prejudicial to his reputation.” 
3 . ( Rajan, M.T.S., 2011, p 18. 

عنوان یک اثر ادبی ای بهافزارهای رایانهاند از نرمنامه تریپس، اعضا مکلف شدهموافقت 31موجب بند یک از ماده  . به4
 حمایت کنند. 
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 در نظر بگیرند. دآورندهیپدبرای  و منعی ندارد کشورها، حقوق بیشتری

اخصی ، شدآورندهیپدبه این منظور، معیار مقرر در انتهای ماده یعنی حفظ افتیار و شهرت 

برای تعریف این حقوق به کار برد. در خصوص حق انصراف نیز، هدف اصلی  توانیماست که 

اثر که  حق تمامیت برخالفحفظ و حراست از شهرت و اعتبار نویسنده است. با این تفاوت که 

 یت ودر اینجا آنچه به حیث بوده است، اثرگذارفعل شیص ثالث بر شهرت و افتیار نویسنده 

 هانآ، عمل سابق خود نویسنده در بیان عقایدی است که دیگر به زندیماعتبار نویسنده لطمه 

که آبروی در معرض خطر خود  ابدییماعتقادی ندارد. نویسنده با اجرای این حق این امکان را 

 را حفظ کرده و با خروج اثر از گردونه بازار، اعتبار خود را بازیابد.

 انصراف در کنوانسیون برن، در سند ضمیمه حقبهعدم تصریح  رغمیعل، نیباوجودا 

ه ب صراحتبهاست که  شدهینیبشیپاحکامی  ،3توسعهدرحال کشورهای ویژه برن کنوانسیون
 این ضمیمه، موجببهاست.  شدهاشارهاجرای حق انصراف طبق تعریفی که از آن ارائه شد، 

تحت شرایط خاصی، مجوزهای اجباری ترجمه و یا تکثیر  توانندیم توسعهدرحالکشورهای 
 2آثار خارجی را در کشور خود صادر کنند.

مالک و یا شیص مجاز از سوی او ظرف مدت سه  کهیدرصورتضمیمه  2ماده  موجببه

اقدام به ترجمه اثر خود به زبان عمده کشور متقاضی نکنند،  سال بعد از تاریخ اولین انتشار اثر،
تبعه آن کشور حق دارد از مرجع صالح درخواست کند مجوز ترجمه و نشر اثر به هر شیص 

در بند هشت این ماده، تحت  است. انتقالرقابلیغوی اعطا شود. این مجوز غیر انحصاری و 
 دهشگرفته، استثنایی بر این مجوز در نظر 1«]بازار در [از گردش شدهدادهآثار انصراف »عنوان 

 درخود  اثر هاینسیه کلیه گردش از اشپدیدآورنده که اثری برای» این بند: موجببهاست. 
 4.«کرد صادر مجوزی گونهچیه نباید است، داده انصراف بازار

ظرف  هکیدرصورتآن  موجببهاست که  شدهینیبشیپ فوق ضمیمه 1 ماده در مقرره همین به شبیه

ا اقدام به توزیع اثر ب در کشور متقاضی، مشیصی، مالک اثر و یا شیص مجاز از سوی او، زمانمدت
                                                                                                   
1  . Appendix  Special  Provisions RegardingDeveloping Countries. 

 . برای مطالعه بیشتر ر.ک: 2
 Silva, Alberto J. Cerda. "Beyond the unrealistic solution for development provided by 
the appendix of the Berne convention on copyright." J. Copyright Soc'y USA 60 (2012): 
p 581. 
3  . Works withdrawn from circulation. 
4. “(8) No license shall be granted under this Article when the author has withdrawn 
from circulation all copies of his work.” 
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درخواست  دتوانیمقیمت معقول و قابل قیاس با آثار مشابه نکنند، هر یک از تبعه کشور متقاضی 
ا بر استثن عنوانبهضمیمه نیز  1ماده  4بند  «د»صدور مجوز نشر و انتشار اثر را مطرح کند. در قسمت 

 هک ویرایشی یهانسیه کلیه گردش از اشدآورندهیپد که اثری برای»صدور مجوز آمده است: 
 «.کرد رصاد مجوزی گونهچیه نباید باشد، داده انصراف است، داده را آن انتشار و تکثیر درخواست

 ی اثر در بازار مورد شناساییهانسیه، عمل انصراف از گردش کلیه صراحتبه در این بندها،

از  کیدامکبه استناد  دآورندهیپدی نکرده است که ااشاره گذارقانون هرچنداست.  قرارگرفته

ی نیبشیپولی  ؛کندیمحقوق مادی و یا معنوی خود مبادرت به انصراف از گردش اثر خود 

 است؛ آورندهدیپدضمنی داللت بر وجود این حق برای  صورتبهامکان اجرای این عمل 

 است. نشدهانیب صراحتبهماهیت، شرایط و آثار اجرای آن  هرچند

 
 (م 1552 ژنو) 1مؤلف حق جهانی ب: کنوانسیون

امریکا و روسیه بر  متحدهاالتیادر پی انتقادهای  مؤلفکنوانسیون جهانی حق 

کنوانسیون برن مبنی بر غیر تشریفاتی بودن حمایت از آثار ادبی و هنری و عدم نیاز به ثبت 

ودن از کنوانسیون برن به دلیل باال ب توسعهدرحالاثر، همچنین به دلیل عدم اقبال کشورهای 

یکی  سط یونسکوامریکا، تو متحدهاالتیاآثار، با البی  دآورندگانیپداز  هاتیحمامیزان 

مقایسه با کنوانسیون برن، این کنوانسیون، حقوق  در 2از نهادهای سازمان ملل تهیه شد.

مانند ضمیمه کنوانسیون برن،  و 1در نظر گرفته است دآورندهیپدانحصاری کمتری برای 

 ت.یی وارد کرده اسهاتیمحدود شدهینیبشیپحاوی مقرراتی است که بر حقوق انحصاری 

 دهدآورنیپد کهیدرصورتاست  شدهدادهبه اعضا اختیار  کنوانسیون، این 5 مادهازجمله 

ی هابانزاثر خود، اقدام به ترجمه اثر به یکی از  ظرف مدت هفت سال از تاریخ اولین انتشار

درخواست کند مجوز  صالحیذکشورهای عضو نکند، هر شیصی حق داشته باشد از مقام 

 کههنگامی»: است شدهینیبشیپسپس در انتهای این ماده، ترجمه اثر به وی اعطا شود. 
ا اعطقابل مجوز این باشد، داده انصراف خود اثر یهانسیه کلیه گردش از پدیدآورنده

                                                                                                   
1  . Universal Copyright Convention. 

 در پاریس اصالح شد.  3113. این کنوانسیون در سال 2
 

3  . Prasad, Akhil, Aditi Agarwala, and Akhil Prasad. Copyright Law Desk Book: 
Knowledge, Access & Development. Universal Law Publishing, 2009.pp 142-4. 
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 .«نیست

شود،  ی به ماهیت عمل و شرایط و آثار آنااشاره آنکهیب، در این کنوانسیون نیز بیترتنیابه

ی آورمعجی اثر خود را از بازار هانسیهدر آن، کلیه  دآورندهیپدکه   شدهینیبشیپوضعیتی 

 کرده، عملی که منطبق با تعریف حق انصراف از نشر اثر است.

 
 (تریپس) 1فکری مالکیت حقوق تجاری یهانامه جنبهموافقتپ: 

کنوانسیون برن  23الی  3مواد  اندشدهتریپس، اعضا مکلف  نامهموافقت 1ماده  3در بند 

است اعضا حقوق یا تعهداتی در  مقررشده( و ضمیمه آن را رعایت کنند. در ادامه 3113)

مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند.  1ماده  موجببهخصوص حقوق اعطایی 

 دآوریپدنوی مکرر کنوانسیون برن به ذکر حقوق مع 1نیز ذکر شد، ماده  قبالًکه  گونههمان

 اعضا به ،ضمائم کنوانسیون از تبعیت به که ، با توجه به تکلیفینیباوجودا اختصاص دارد.

 صوصخ در که دارد انصراف حق از را تلقی همان نیز تریپس گفت توانیم است، شدهلیتحم

 اجرای نتیجه اسناد این کهنیهم کرد استنباط چنین توانمی لذا .شد برن بیان کنوانسیون موضع

 را یحق چنین که دارد این از ، خود حکایتاندقرار داده دیتائو  شناسایی مورد را انصراف حق

 .شناسندمی رسمیت ادبی به آثار پدیدآورنده برای
 

 

 کشورها سایر در انصراف حق تطبیقی بررسی -1

 که. هرچند شد مدون فرانسه فکری مالکیت قانون در 3112 سال در بار اولین انصراف حق

 حق این امروزه 2.داشت خاصی جایگاه فرانسه، معنوی حقوق نظام در نیز قانون این بر سابق
5اسپانیا ،4ایتالیا 1آلمان، فرانسه، مانند کشورها برخی قوانین درصراحت به

و  1اسلونی ،1مصر 

                                                                                                   
1.  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). 
2. Ibid. 
3  . §41-42 UrhG 1965, Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung. 
4  . Law for the Protection of Copyright and Neighboring Rights (Law No. 633 of April 22, 
1941, as last amended by Decree Law No. 154 of May 26, 1997) 
availableat:http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it099en.pdf. 
5   . Law No. 22/1987, of November 11, 1987, on Intellectual Property, as last amended 
by Law No. 43/1994 of December 30, 1994 Available at: http://www.wipo.int/edocs/l 
exdocs/laws/en/es/es177en.pdf. 

 .در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری 2112مورخ  32قانون شماره . 1

 .3115قانون حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط مصوب . 1
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ندرت موردادعا قرارگرفته به انصراف حق ال، کامن حقوقی نظام در 2.است شدهینیبشیپ 3روسیه
 ا،آمریک( تیرای)کپ هنری و ادبی مالکیت حق قانون 211 بیش در مقرر حق ،نی. باوجودااست

 .است انصراف حق شبیه حدودی این حق تا انتقال، فسخ خصوص در

 یهانهیهز تواندمی امر همین. است بازار در گردش از اثر حذف انصراف، حق از هدف

 حقوقی یهانظام اکثر در منظور همین به. دهد قرار ناشرانازجمله  بردارانبهره دوش بر سنگینی

 و اثر لقخا منافع میان تعادل و توازن حفظمنظور به است،شده شناخته رسمیت به حق این که

 برخی به ادامهدر  1.استشده گرفته نظر در این حق اجرای بر خاصی شرایط آثار، بردارانبهره

 :شودیمها اشاره نظام این مشترک قواعد

 

 حق اعمال یهانهیزمالف: 

. نداکرده اتیاذ را میتلفی مواضع کشورها انصراف، حق اعمال زمینه و دلیل خصوص در

ماده  بموجبه مصر، دراجراست. قابل دلیلی گونهچیه ارائه بدون حق این آمریکا، و فرانسه در

 این اعمالفکری،  مالکیت حقوق از حمایت خصوص در 2112 مورخ 32 شماره قانون 344

 در 4.است پذیرامکان بدوی دادگاه نظر با آن تشییص که «جدی دالیل»بروز  صورت در حق

 حق ، اعمال3115 مصوب مرتبط حقوق و هنری و ادبی حقوق قانون 21 مادهموجب به اسلونی،

 مادی دالیل به جهیدرنت 5.است ریپذامکان «اخالقی جدی دالیل» بروز صورت در انصراف

 همچون حقوقی یهانظام برخی در .کرد اجرا را حق این تواننمی باشند مهم و جدیهرچند 

 مادهموجب به .است ریپذامکان «اثر خالق عقاید در تغییر»شرط به صرفاً حق این اعمال نیز اسپانیا

 اخالقی، یا ذهنی ایدعق تغییر دلیل به تواندمی اثر خالق فکری اسپانیا، مالکیت به مربوط قانون 34

 1.دهد انصراف خود اثر گردش از
                                                                                                   
1  . Grazhdanski Kodeks Rossiiskoi Federatsi, ChastChetvertaya [Civil Code of the 
Russian Federation, Part IV], Federal Law No. 230-FZ of December 18, 2006. 
2. M. Taitano and S. Farb, “International Moral Rights: Working Document – Moral Rights 
by Country”, (2005), available at : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s 
&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi86Nyvn6HdAhXFI1AKHTEsCAcQFjAAegQIAB
AC&url=http%3A%2F%2Fwww.interpares.org%2Fdisplay_file.cfm%3Fdoc%3Dip2(polic
y)moral_rights.pdf&usg=AOvVaw0PzSiZQooqrR8mL_H-i8y5. 
3  . Ibid.p 66. 
4. “Where serious reasons arise...” 
5.  "… provided the[ Author]  has serious moral reasons for this,.” 
6 .“The right to withdraw the work from circulation for reasons of changed intellectual 
or moral convictions, after indemnification of the holders of exploitation rights for 
damages and prejudice.” 
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 عدم»ی و اثر، بلکه به دالیل ماد خالق عقاید تغییر به دلیل تنهانه حق این آلمان حقوقی نظام در 
 لمان،آ حقوق ، دربیترتنیا. بهاستاعمال قابلنیز  «مشیصیزمان مدت ظرف ناشر برداریبهره

 شده 3ولغحق به تعبیر آن از که انصراف حق کهینحوبه تری دارد؛گسترده دامنۀ انصراف حق

 به آن از که مادی و مالی صرفاً یهازهیباانگ بلکه پدیدآورنده، اعتقادات تغییر دلیل بهتنها نه است،

 در تواند،می اثر خالق اخیر حالتدر  2.است ممکن نیز شودمی تعبیر پدیدآورنده مشروع منافع

 .کند اعمال را حق این مشیصی،زمان مدت ظرف اثر، از الیهمنتقل برداریبهره عدم صورت

 حق اعمال شرایط به ،3113 اصالحی آلمان مجاور حقوق و تیرایکپ قانون 43 ماده

 تغییر صورت در انصرافحق به قانون آن 42 ماده و اثر از برداریبهره عدم صورت در انصراف

 :43 ماده از یک بندموجب به 1.کندمی اشاره اثر خالق عقاید

 برداریبهره یا و نکند برداریبهره به اقدام انحصاری، برداریبهره حق دارنده کهیدرصورت»

 تواندیم خالق کند، وارد جدی لطمه خالق، مشروع منافع به کهینحوبه باشد، ناکافیشده انجام

 4.«...کند لغو را برداریبهره حق

 یا و برداریبهره حق انتقال از بعد سال دو مدت ظرف حق این ،43 ماده دو بندموجب به

5.استاعمال قابل اثر تحویل
 حق، این اعمال از قبل است مکلف اثر خالق سه، بندموجب به 

 کهیدرصورت ماده، این شش بندموجب به نیهمچن 1.کند اعطا الیهمنتقل به جبران برای فرصتی

 1.شود جبران خالق توسط حق، این اعمال از ناشی خسارت باید کند اقتضا انصاف

 تواندیمخالق اثر  مجاور، حقوق و تیرایکپ قانون 341 و 342 موادموجب بهدر ایتالیا نیز 

 همچنین در 3.دهد انصراف بازار در خود اثر حضور از جدی، اخالقی دالیل بروز صورت در
                                                                                                   
1    . Revocation. 

 .321. زرکالم ستار، پیشین. ص  2
3   . §41-42 UrhG 1965, Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung. 
4 ."Where the holder of an exclusive right of use does not exercise the right or only does 
so insufficiently and this significantly impairs the author’s legitimate interests, the author 
may revoke the right of use." 
5. "The right of revocation may not be exercised before the expiry of two years following 
the grant or transfer of the right of use or, if the work is delivered at a later date, since its 
delivery…”. 
6. “The revocation may not be declared until after the author has, upon notification of 
the revocation, granted the holder of the right of use an appropriate extension to 
sufficiently exploit the right of use…” 
7  . “The author shall compensate the person affected if and insofar as this is fair and 
equitable.” 
8  . “Whenever serious moral reasons arise, the author shall be entitled to withdraw his 
work from the market, subject to liability to compensate any persons who have acquired 
rights to reproduce, disseminate, perform or sell such work…” 
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 صورت در است که شدهینیبشیپ نشر، قراردادهای عنوان ذیل قانون، این 323 و 321 مواد

 اقدام دقراردا فسخ به نسبت دارد حق خالق مشیصی، مدت ظرف اثر تکثیر یا انتشار عدم

 3.کند

 حق مالکیت قانون 211 بیش موجببهانصراف،  حقبهبدون اشاره صریح  در امریکا نیز

، پدیدآورنده تحت شرایط خاصی از حق فسخ قرارداد برخوردار (تیرای)کپ هنری و ادبی

 ی،و قانونی هایمقامقائم و اثر خالق است، اسقاطی رقابلیغ حق که حق اینموجب بهاست. 

 سال جوپنیس گذشت از بعد سال پنج ظرف اغلب) خاصیزمان مدت گذشت از بعد توانندمی

 1کنند. 2اقدام انتقال خاتمه و فسخ به نسبت ،(برداریبهره حق انتقال از
 

 خسارت جبران ب: لزوم

 رتصو در اثر خالق که است این دارند اتفاق آن بر حقوقی یهانظام یتمام که یانکته
 موجببه مثالعنوان. بهاست حق اجرای از ناشی هایخسارت جبران به مکلف حق، این اعمال

 حتی ر،اث خالق برداری،بهره حق انتقال رغمعلی»: فرانسه فکری مالکیت قانون L. 323-4 ماده
 ،نی. باوجودااست برخوردار انصراف یا بازبینی حق از الیهمنتقل برابر در خود، اثر انتشار از پس

 ای بازبینی حق اعمال جهیدرنت که است هاییخسارت جبران قبول به منوط حق این اجرای

 «.... شودمی وارد الیهمنتقل به انصراف
 خالق که شدهینیبشیصراحت پبه، 2112 مورخ 32 شماره قانون 344 مادهموجب بهمصر  در

 ودشمی مشیص دادگاه توسط که زمانی مهلت ظرف حق، این اعمال از قبل است مکلف اثر
 اعمال تجویز بر مبنی دادگاه رأیصورت  نیا غیر در. کند جبران را برداربهره به وارد هایزیان
 حقوق و هنری و ادبی حقوق قانون 21 مادهموجب به اسلونی کشوردر  4.شودمی منتفی حق این

                                                                                                   
1  . “If a person acquiring the right of publication or reproduction does not publish or 
reproduce the work within the period specified in the contract or by the court, the author 
shall be entitled to require that the contract be terminated…” 
2. Goldstein, Paul, Ibid.p 355. 
3. 1) In the case of a grant executed by one author, termination of the grant may be 
effected by that author… 
3) Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years 
beginning at the end of thirty-five years from the date of execution of the grant; or, if the 
grant covers the right of publication of the work, the period begins at the end of thirty-
five years from the date of publication of the work under the grant or at the end of forty 
years from the date of execution of the grant, whichever term ends earlier….” 
4  . "… In such a case, the author shall, within a delay fixed by the court, pay in advance 
a fair compensation to the person authorised to exercise the economic rights of 
exploitation, failing which the court decision shall have no effect.” 
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 باید الیهنتقلم است شدهینیبشیپ الیهمنتقلسوءاستفاده  از جلوگیری ، برای3115 مصوب مرتبط
 در. کند اعالم را خود بر وارد هایخسارت میزان انصراف، اعالم تاریخ از ماه سه مدت ظرف

.شودمی االجراالزم مدت این انقضای از بعد خالق تصمیم ،صورت نیا غیر
3 

 

 انصراف حق از بازگشت صورت در اولیه برداربهره با مجدد قرارداد پ: عقد

بحث مورد حقوقی هاینظام در انصراف، حق از اثر خالقسوءاستفاده  از جلوگیریمنظور به

 بگیرد، خود راث نشر به تصمیم مجدداً اثر خالق کهیدرصورت ،شدهینیبشیپ مصر، یاستثنابه

 .کند منعقد را برداریبهره قرارداد اولیه ناشر همان با است مکلف

 برخی کند، قدمنع قرارداد سابق برداربهره با شرایطی چه با باید خالق اینکه خصوص در البته 

. کند دمنعق را قرارداد «قبلی شرایط همان» با باید خالق فرانسه، در. دارد وجود جزئی یهاتفاوت

 بازبینی از بعد اثر خالق اگر »...فرانسه  فکری مالکیت قانون L. 323-4 قسمت اخیر ماده موجببه

 تحت و اولیه الیهمنتقل به را برداریبهره حق ابتدا باید بگیرد، اثر انتشار به تصمیم انصراف، یا

 2«.کند واگذار قبلی، شرایط همان

 مصوب مرتبط حقوق و هنری و ادبی حقوق قانون 21 مادهموجب بهدر کشور اسلونی نیز 

 ،انصراف حق اجرای از بعد سال ده ظرف خالق اثر کهیدرصورتاست  شدهینیبشیپ ،3115

« قبلی رایطش همان» با اولیه الیهمنتقل با است مکلف بگیرد خود اثر مجدد انتشار به تصمیم

سوءاستفاده  احتمال سال ده گذشت از بعد که است آن امر این دلیل 1.کند منعقد را قرارداد

 نشر ردادقرا داشت مایل که کس هر اختیار دارد با خالق جهی. درنتاست منتفی حق، این از خالق

 .کند منعقد را

 صورتدر  3113 اصالحی مجاور حقوق و تیرایکپ قانون 42 ماده موجببهآلمان  در

؛ کند واگذار قبلی الیهمنتقل به را برداریبهره حق است مکلف اثر خالق برداری،بهره ازسرگیری
                                                                                                   
1   . The holder must notify the author of the extent of damages suffered by him within 
three months of the receipt of the notice of revocation. If the holder fails to do so, the 
right to withdrawal takes effect on the expiration of this term. 
2  . “….Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur 
décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation 
au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement 
déterminées." 
3. If the author later wishes to transfer the economic rights in his work again, he shall be 
required, within the period of ten years after exercising his right to withdrawal, to offer 
these rights first to the previous holder, under the same conditions that were originally 
stipulated. 
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« معقول شرایط» طبق بلکه قبلی شرایط طبق نه مجدد واگذاری شرایط فرانسه، حقوقبرخالف  اما

 3.شودمی نییتع

 یریازسرگ قصد اثر، خالق اگر فکری، مالکیت به مربوط قانون 34 ماده در اسپانیا، موجب

 «قبلی رایطش مشابه معقولی شرایط» و دهد ترجیح را قبلی دارنده باید باشد، داشته را برداریبهره

 2.دهد پیشنهاد وی به

 
 ت: استثنائات

ی حقوقی شناسایی کننده حق انصراف، استثنائاتی بر اجرای این حق در نظر هانظامدر 

 است: شدهگرفته

خالق  خالف، شرط عدم صورت در فکری، مالکیت قانون 1-323 مادهموجب به فرانسه، در

 برخی. نیست مشیص دقیقاً استثنا این دلیل 1ندارد. را انصراف حق اعمال حقافزار نرم یک

 حساس صنایعازجمله  ایرایانه آثار. است 4«یدلسردکنندگ اثر»امر  این دلیل اند،کرده عنوان

 بعد ار حق این اعمال حق اثر خالقان ویژه هستند چنانچه حمایت مستلزم که شوندمی محسوب

 انعم درنتیجه و صنعت این فعاالن دلسردی باعث امر این باشند، داشته نشر حق واگذاری از

 5.شودمیافزار نرم صنعت توسعه

 کثرا. ازآنجا گرددیبازم بردارانبهره به وارده هایخسارت جبران یدشواربه دیگر مشکل

 خود انکارفرمای با قیاس در کارگران و شوندمی ایجاد استیدام جهیدرنت ایرایانه یافزارهانرم

 یتمام عمل در تواندنمی خسارت جبران شرط نیستند، برخوردار باالیی مالی قدرت از

 1.کند جبران را ایرایانه اثر برداربهره به وارده یهاخسارت

 ادبی غیر آثار میتص انصراف مجموعه قوانین مدنی، حق 3241ماده  موجببهدر روسیه، 
                                                                                                   
1  . “Should the author wish to resume exploitation of the work after revocation, he shall 
be obliged to offer a corresponding right of use to the previous holder of the right of use 
on reasonable conditions.” 
2. “If the author later decides to resume exploitation of his work, he shall give preference, 
when offering the corresponding rights, to the previous holder thereof, and shall offer 
terms reasonably similar to the original terms.” 
3  . Article L121-7. 
“ Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut …”. 
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.” 
4. Chilling Effect. 
5  .  Rajan, Ibid. p292. 
6. Ibid. p 317. 
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 ناشی ثارآ و فیلم مانند مرکب آثار و داده هایپایگاه و ایرایانه یهابرنامه به نسبتو  3است فنی

ای، همانند نظام حقوقی فرانسه رایانه هایبرنامه در استثنا این دلیل .2نیستاعمال قابل استیدام از

 وصخص در و خسارت جبران دشواری استیدام، از ناشی آثار در ،دلسردکنندگی اثر به دلیل

در اسلونی  1.استشده عنوان متضرران تعدد دلیل به خسارت محاسبه دشواری مرکب، آثار

 بصری، سمعی،آثار  ،3115 مصوب مرتبط حقوق و هنری و ادبی حقوق قانون 21 مادهموجب به

 4.هستند مستثنی حق انصراف شمول از داده پایگاه و ایرایانه یهابرنامه

 
 شکلی تشریفات 8-5

 در. است خاصی شدهانصراف منوط به رعایت تشریفات  اعمال حق حقوقی هاینظام برخی در

 هک خالقی نیز، روسیه حقوقی نظام در. است دادگاه حکم اخذ به منوط انصراف حق اعمال ،5مصر

 1.برساند عموم اطالع به را خود تصمیم باید دهدمی انصراف بازار در خود اثر گردش از

 

 ایران حقوق در انصراف حق وضعیت -7

 عتقدندم حقوقدانان برخی دلیل همین به. است نشده انصرافحق به تصریحی ایران قانون در

 کرده اختیار سکوت خصوص این درگذار قانون و 1ندارد وجود ایران حقوقی نظام در حق این

 ابلتق قرارداد نشر است، در طرفهکحق انصراف که به معنی فسخ ی اعمال همچنین، 3.است

 ذارگقانوناصل بر لزوم قراردادهاست، مگر آنکه . گیردمی قرار قراردادها لزوم اصل با جدی

ز ا در برخی موارد خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد. در خصوص جایز بودن قرارداد نشر

ر د رسدیم، به نظر نیباوجودا. شودینمسوی پدیدآورنده، حکم صریحی در قانون یافت 
                                                                                                   
1. Rajan, Ibid. p 214. 
2. :”...The rules of the present article are not applicable to computer programmes, service 
works and the works incorporated into a complex object (Article 1240).” 
3  . Ibid, p 317. 
4. The provisions of this article do not apply to computer programs, audiovisual works 
and databases . 
5.  “Where serious reasons arise, the author alone shall have the right to request the court 
of first instance to prevent putting the work in circulation, withdraw the work from 
circulation or allow making substantive modification to the work, notwithstanding his 
disposal of the economic exploitation rights…”( Article 144). 
6  . "… the author shall make a public announcement of the withdrawal…” (Article 1240). 

 11. حکمت نیا محمود، پیشین. ص  1
 325. زرکالم ستار، پیشین، ص  3
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 رچندهچارچوب قواعد موجود، امکان اجرای حق انصراف با تفسیر موسع از قانون فراهم باشد. 

 شبهه قواعد خاصی در این خصوص وضع شود: هرگونهبهتر آن است که برای رفع 

 
 پدیدآورنده به معنوی برداریبهره هرگونه حق ث: اختصاص

هنرمندان مصوب  و مصنفان مؤلفان، حقوق از حمایت قانون 4 ماده در ایرانیگذار قانون

 مارد،برش را آن میتلف حتی انواع یا دهد و ارائه معنوی حقوق از تعریفی اینکه از قبل 3143

 «.ستا انتقالرقابلیغ و نیست مکان و زمان به محدود پدیدآورنده معنوی حقوق»: داردمی عنوان

 این هب باید ماده نیبعدازا یا قبلگذار قانون که دارد آن از حکایت حکم، انشاء نحوه این

 پیش و نشر انحصاری حق شامل پدیدآورنده حقوق»: 1 مادهموجب . بهباشدکرده اشاره حقوق
ن ای به نگاهی با «.اوست اثر و نام از معنوی و مادی برداریبهره حقوق و اثر اجرای و عرضه و

دون را ب دآورندهیپددر ابتدا برخی مصادیق حقوق انحصاری گذار قانون شودمی مشیص ماده

تفکیک مادی یا معنوی بودن آنان برشمرده است و سپس در ادامه با صدور یک حکم کلی، 

شامل حق انصراف از  تواندیم ازجملهمادی و معنوی از نام و اثر که  یبرداربهره هرگونهحق 

 انسته است.نشر اثر باشد را نیز متعلق به پدیدآورنده د

حق انتساب اثر  هرچندی نیز، اانهیرای افزارهانرمقانون حمایت از  نامهنییآهمچنین، در 

 شدهدیق صراحتبهاست اما در همین ماده  شدهشناختهحق معنوی پدیدآور  عنوانبه صراحتبه

حقوق  اتنهنه، در نظام حقوقی ایران، جهیدرنتاست که حقوق معنوی محدود به این عنوان نیست. 

ی معنوی از اثر خود برداربهره هرگونهو مالک حق  3مادی بلکه حقوق معنوی نیز محدود نیستند

 را داراست.

 
 نشر حق از ایجلوه انصراف، ج: حق

اثر و  1افشای یا 2نشر حقبهدر ادبیات حقوقی موجود، حق انصراف اثر، حقی بسیار نزدیک 
                                                                                                   

طور گذار بهتوان وجوهی از حقوق معنوی را پیدا کرد که قانونمی 31و  33د . از بین سایر مواد همین قانون ازجمله موا3
به الزام اشیاص به درج  33ضمنی به این حقوق اشاره نموده است؛ اما عنوان حقوق معنوی را بر آن ننهاده است. در ماده 

ه نماید )حق سرپرستی یا انتساب اثر بینام و عنوان و نشان ویژه نویسنده در زمان استفاده، نشر و اقتباس از اثر اشاره م
 کند. )حق تمامیت اثر(.، هرگونه تغییر یا تحریف آثار موردحمایت را ممنوع اعالم می31پدیدآورنده (؛ و در ماده 

2  .  copyright – Droit de Publication. 
3. Right to Disclose – Droit de divulguer. 
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 فکری مالکیت قانون L. 323-4 ماده مطابق 3است. شدهشناختهجلوه دیگری از آن  درواقع

 نظر به هک است برخوردار اثر نشر از پس حتی» بازستانی یا پشیمانی حق از مؤلف فرانسه،

 وبمحس اعالن و افشاء حق ادامه حق این بنابراین و است اعالن و افشاء معادل نشر دکترین،

 ، مصنفان و هنرمندانمؤلفانقانون حمایت از حقوق  1در ماده  صراحتبهحقی که  2«.شودمی

ماهیت  از حق نشر ارائه نشده و ، در قانون تعریفینیباوجودااست.  قرارگرفته مورداشارهایران نیز 

 مشیص نشده است. صراحتبهآن نیز 

 پدیدآورنده آنبر اساس  که انحصاری است حقی ،1(اثر انتشار) افشا در ادبیات موجود، حق

 اثر هارائدرصدد  کهیدرصورت و گیردمی تصمیم عموم به اثرش ارائه عدم یا ارائهدر خصوص 

 رضای و میل برخالف اثر انتشاردرواقع  4.کندمی تعیینآن را  شیوه و روش زمان، باشد، عموم به

 .5است شده محسوب او شیصیت به تجاوز پدیدآورنده

فی ی میتلهادگاهیددر نظام حقوقی ایران،  ژهیوبهدر خصوص ماهیت حق نشر،  نیباوجودا

قانون حمایت از  نامهنییآدر  سوکاست. از ی طرحقابلدر مادی و یا معنوی بودن این حق، 

و  ، مصنفانمؤلفانی که حقوقی مشابه قانون حمایت از اانهیرای افزارهانرمپدیدآورندگان 

است.  دهشیمعرفجز حقوق مادی  صراحتبههنرمندان برای پدیدآورنده در نظر گرفته، حق نشر 

ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر افزار رایانهحقوق مادی نرم»مقرر کرده:  نامهنییآ 5ماده 
 نهوحق اجرا، حق تکثیر و هرگ ،، حق نشر، حق عرضهیعبارت از حق استفاده شیص باشد
 .«باشدمی وانتقالبرداری اقتصادی است و قابل نقلبهره

ثر عملی گفت نشر ا توانیم شدهارائه نامهنییآ، طبق تعریفی که از عمل نشر در نیباوجودا 

: نامهنییآ 1 ماده موجببه. شودینممادی و کسب درآمد انجام  قصدبهدووجهی است که صرفاً 

ز ا بر روی یکی افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکهنرمنشر عبارت است از قرار دادن »
دیگران  استفاده برایای قابلرایانهی هاطیمنظور فوق در محیا به رشدهیتکث ، ایرایانهی هاحامل

، صرف در معرض استفاده دیگران قرار دادن به شودیمکه مالحظه  گونههمان «.شودقرار داده 

                                                                                                   
1. Rajan, Ibid. p 205. 

 .11محمدزاده وادقانی، علیرضا، پیشین. ص .  2
 .322.، ص 3151، پائیز 1، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره «2مالکیت ادبی و هنری ». صفایی سید حسین،  1
 .333. دولن پولود، پیشین، ص  4
 .322. صفایی سید حسین. پیشین. ص  5
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حق اختراع و حق بر طرح صنعتی تحت عنوان  نظیر آنچه در تواندیممعنای نشر است. این عمل 

است، به انگیزه مالی و کسب درآمد  قرارگرفتهدر انحصار دارنده حق  «حق عرضه برای فروش»

انجام شود و یا قصد پدیدآورنده صرفاً فراهم کردن قابلیت دسترسی دیگران به اثرش باشد، 

ر متن دیگر آن است که د دیمؤز این رهگذر قصد انتفاع و کسب درآمد داشته باشد. ا آنکهیب

 نامهنییآقانونی بر  مراتبسلسله ازنظری که اانهیرای افزارهانرمقانون حمایت از پدیدآورندگان 

ی به اارهاش، مصنفان و هنرمندان، مؤلفانترجیح دارد، با ادبیاتی مشابه قانون حمایت از حقوق 

انحصاری، متعلق به پدیدآورنده دانسته شده  طوربههیت حق نشر نشده و صرفاً حق اجرای آن ما

 3است.

ماهیت این حق را  توانیم مدنی احکام اجرای قانون 15 ماده همچنین با توجه به تبصره

 چاپ به هنوز که هاییترجمه و فاتیتأل و تصنیفات» داردمی اشعار ماده این معنوی دانست.
 رثهو رضایت بدونها آن فوت کهیدرصورت و مترجم مؤلف، مصنف، رضایت بدون نرسیده،

باشد که  گرفتهتعلقبر این  دآورندهیپدیعنی ابتدا باید اراده ؛ «شودنمی توقیف آنانمقام قائم یا و
 راکهچ امکان توقیف اثر فراهم باشد. ازآنپسو در دسترس عموم قرار گیرد تا  شدهچاپاثرش 

قی ح هدف از توقیف اثر، فروش و مزایده آن است که نتیجه آن نشر و افشای عمومی اثر است.

عنوی بودن م دیتائدلیل دیگر در  که مانند سایر حقوق معنوی، صرفاً به پدیدآورنده تعلق دارد.
باوجود  قانون است. چراکه 1پیش و عرضه، پس از حق نشر در ماده  حقبهاین حق، اشاره 

 معنوی جنبه ربگذار قانون نظر بپذیریم باید اندآمده نشر حق دنبال به که عرضه و یشپ عبارت
 .عموم به آن مادی عرضۀ نه است بوده اثر انتشار

 از .است وجه دو دارای نشر یا افشا حق. است افشا یا نشر حق از یاجلوه نیز انصراف حق
 فشاا را خود اثر دارد حق دیگر سوی از و کند منتشر و افشا را خود اثر دارد حق خالق سوکی
 ذکر قح مانند؛ است اثر انتشار عدم حق یعنی دوم وجه به منصرف انصراف، حق. نکند منتشر و

 قید ای و شود قید اثر روی بر او نام دارد تعیین نماید، حق خالق. است وجهی دو نیز آن که نام
 خود تصمیم این از تواندمی داد، را اثر روی بر خود نام درج اجازه ابتدا در خالق اگر. نشود

 را دخو اثر که نیز خالقی. نشود ذکر او نام بعدی یهاچاپ در کند درخواست و شود منصرف
 جددم نشر به اقدام بیواهد ناشر از و شود منصرف خود تصمیم از تواندمی است کرده منتشر

                                                                                                   
 «.ای متعلق به پدیدآورنده آن است...افزار رایانهاری مادی و معنوی نرمبردحق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره - 3ماده » . 3
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 توانمی و است نشر حق دوم وجه به ناظر نشر از انصراف حق ماهیتاً بیترتنیا. بهنکند او اثر
 .است نشر حق کنندهلیتکم و تبعی حقی گفت

 
 هنری و ادبی حق نظام مبانی چ: 

 این ینیبپیش برای ارزشی زمینه کشورمان، در هنری و ادبی حقوق نظام مبانی به توجه با

 زا انعکاسی ایعمده میزان به حقوقی، نظام هر قوانین. است فراهم داخلی حقوقی نظام در حق

 نظام مبنای نیترمهم دارد اعتقاد نویسندگان از یکی. است نظام آن در برتر یهاارزش یا ارزش

 شناسایی نآ اثر نیترمهم که یاهی. نظرگرددیبازم هگل شیصیت نظریه به هنری، و ادبی حقوق

 که آمریکا متحدهاالتیا همچون حقوقی یهانظام در و 3.است اثر خالق نفع به معنوی حقوق

 عناوین ایهپ بر معنوی حقوق است، گراییمنفعت پایه بر عمدتاً آن فکری مالکیت حقوق نظام

 2.شودمی توجیه خلوت حق و توهین غیرمنصفانه، رقابت همچون اخالقی

 که 3143 هنرمندان و مصنفان مؤلفان، حقوق از حمایت قانون نیز ما داخلی حقوق نظام در

 نه و مؤلف قحنظام به را ایرانی مقنن تمایل است، شده یزیریپ فرانسه حقوق نظام از تبعیت به

 مؤلف است، داخلی نظام در حمایت اصلی محور آنچه صورت این در 1.دهدمی نشان تیرایکپ

 مؤلف از ربیشت حمایتدر  یقدم تواندمی مؤلف برای انصراف حق بینیپیش و است اثر خالق و

 اعمال عارضت دلیل به ،نی. باوجوداباشد او شیصیت بیشتر چه هر ظهور و بروز برای فرصتی و

 .شود مشیص حق این یهاتیمحدود باید اشیاص، سایر حقوق با حق این

 

 گیرینتیجه

 دلیل همین به. است نشده برده انصراف حق از نامیصراحت به ایران، حقوقی نظام در

 حق این به نیاز عدم حتی و داخلی نظام در حق این وجود عدم به معتقد داخلی، حقوقدانان

فرانسه  حقوق از ملهم که کشورمان هنری و ادبی حقوق نظام مبنای به توجه با مقابل در. هستند

 نشر از یریجلوگ برای که دانست حقی را انصراف حق توانمی است شیصیت نظریه بر مبتنی و
                                                                                                   

، به «مباحثی از مالکیت فکری» ، در «مروری بر حقوق اخالقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن » . حکمت نیا، محمود 3
 .51(. ص 3114کوشش حسینعلی بای، )تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، 

 .51همان، ص  2.

 .34-35زرکالم، ستار، پیشین. صص  1.
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ع درواق حق این. است ضروری و الزم نیست، خالق نوین شیصیت معرف دیگر که عقایدی

 قرار تقابل در قراردادها لزوم اصل با عمل در آن اجرای ولی است؛ نشر حق از دیگری وجه

 ار انصراف حق حقوقی، یهانظام برخی قراردادی، راهکارهای ناکارآمدی دلیل به. گیردمی

 ایجاد برای ولی اندکرده بینیپیش خالق نفع به قراردادها لزوم اصل بر استثنائی امریعنوان به

 امریاند. گرفته نظر در آن بر ییهاتیمحدود و شروط درگیر، طرفین منافع میان تعادل و توازن

 جیهتو قابل نیز ما داخلی نظام در هنری و ادبی حقوق نظام هایارزش و مبانی به توجه با که

 .است

 را القخ نفع به حق این شناسایی و قانون اصالح پیشنهاد حقوقدانان برخی دلیل همین به

 3اند.کرده مطرح
 قوانین تدوین در را زیر مضامین با موادی توانمی گردید، بیان که مطالبی به توجه با لذا 

 .نمود پیشنهادموردنظر 

 آثار وصخص در حق این خالق، تیباشیص ادبی آثار تنگاتنگ ارتباط به توجه با  -3
 هنری، آثار همچون آثاری و شود بینیپیش استواگذارشده  دیگری به آن نشر حق که ادبی

 حق این محدوده از مرکب آثار و استیدام از ناشی آثار داده، هایپایگاه ای،رایانهافزار نرم
 .شوند استثنا

 اشرن برداریبهره عدم یا و اثر خالق عقاید اساسی تغییر مورد دو نیز حق اعمال دالیل  -2
 .شود تعیین مشیصیزمان مدت ظرف

 دیگری به مادی حقوق سایر اگر پس. است نشر حق از عدول میتص حق این -1

 .ندارد راها آن از عدول حق خالق باشد،شده منتقل

 مالاع تجویز به منوط انصراف، حق اعمال دیگری، به اثر نشر حق انتقال درصورت -4

 .است ذیصالح دادگاه توسط انصراف حق

 مکلف را اثر خالق انصراف، حق اعمال تجویز با زمانهم است مکلف صالح دادگاه -5
. است حق اجرای شرط خسارت، جبران. را نماید ناشر بر وارد هایخسارت به جبران

 حکم ،نکند جبران را شدهنییتع هایخسارت اثر، خالق ،شدهنییتع مهلت ظرف کهیدرصورت
 .شودمی اثربی دادگاه
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 ار خود اثر انتشار قصدمجدداً  انصراف حق اعمال از پس پدیدآورنده کهیدرصورت  -1

 اولیه ناشر هب مجدداً متعارف شرایط با را اثر انتشار تقدم حق است مکلف اثر خالق باشد، داشته

 ناشر، هایخسارت جبران به خالق الزام به توجه با شود استدالل است ممکن البته. کند واگذار

 ه،نوشت حقوق نظام در که است حالی در این. ندارد وجود ناشر با قرارداد مجدد عقد بر دلیلی

 تریفرع اجرای ضمانت خسارت جبران و 2است مطلوب اجرای ضمانت ،3تعهد عین اجرای

 هک است آن بر ترجیح ناشر، به وارد هایخسارت جبران رغمعلی رونی. ازاآیدمیحساب به

 از حمایت هگستر افزایش بر مبنا چنانچه نی. باوجوداشود برگردانده سابق وضع به مجدداً ناشر

 به الزام شرط ها،خسارت پیشینی جبران دلیل به مصر، حقوقی نظام همچون توانمی باشد، خالق

 .نگرفت نظر در را ناشر با قرارداد مجدد عقد

 رد پدیدآورنده وراث وشده منتقل او وراث به پدیدآورنده وفات از پس انصراف حق -1

ق وی یا میالفت عقاید خال حیات زمان در خالق عقاید تغییر بر دال مثبته دالیل ارائه صورت

 رافانص حق مشیص،زمان مدت ظرف اثر برداریبهره عدم یا و و مصالح خانوادگی تیباشیص

 .داشت خواهند را متوفی آثار نشر از

  

                                                                                                   
1 . Specific Performance. 
2.  Yorio, Edward, and Steve Thel. "Contract enforcement: specific performance and 
injunctions". Aspen Publishers Online, 2011, p 23-4. 
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 ...)مطالعه تطبیقی حق انصراف از انتشار آثار ادبی
 

 منابع
 فارسی

 .(3115 حقوقدان، نشر )تهران: ،فکری هایآفرینش حقوق حمید، آیتی، -

 حق تقالواننقل موانع حقوقی و فقهی تحلیلی» حسین، سید صفایی، علی، نژاد، امینی  -

 .(3111) بهار ،41 شماره ،اسالمی حقوق و فقه هایپژوهش مجله ،«مؤلف معنوی

  ,«به آن الحاق مزایای و 3331 برن کنوانسیون»شهین جعفری منوچهر، نائینی، توسلی  -

 .31 شماره ،5 دوره (3133) پائیز ،اسالمی حقوق و فقه هایپژوهش مجله

 رهنگف پژوهشگاه انتشارات ، چ، دوم، )تهران:فکری مالکیت مبانی محمود، نیا، حکمت  -

 .(3131  اسالمی، اندیشه و

 ن،آ اعتبار مبانی و فکری مالکیت اخالقی حقوق بر مروری ،_______________  -
 سالمی،ا اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه چ، اول، )تهران: انتشارات ،فکری مالکیت از مباحثی در

3114.) 

 .(3131 سمت، انتشارات )تهران: ،هنری و ادبی مالکیت حقوق ستار، زرکالم  -

 .(3133 انتشار، سهامی شرکت انتشارات )تهران: ،اختراع حق ذهابی، صالحی -

 و علوم سیاسی حقوق دانشکده مجله ،«2 هنری و ادبی مالکیت» حسین، سید صفایی -
 .(3151) پائیز ،1 شماره ،تهران دانشگاه

 نشر )تهران: ،تطبیقی حقوق و مدنی حقوق درباره مقاالتی ،______________ -

 .(3115 میزان،

 یمعنو حقوق تطبیقی مطالعه» حسن، محسنی محسن و صادقی ، ______________ -

های پژوهش انسانی، علوم مدرس ،«مرتبط حقوق دارندگان و هنری و ادبی آثار پدیدآورندگان

 .(3135) پائیز 41 حقوق  تطبیقی , شماره

 ،اینترنت محیط در فکری مالکیت حقوق از حمایت محسن، صادقی محمود، صادقی  -

 .(3131 آبان بازرگانی، هایپژوهش و مطالعات موسسه )تهران:

 کترد توضیح و ترجمه جهان در مجاور حقوق و مؤلف حقوق بنیادین اصول کلمبه، کلود -

 .(3111 زمستان میزان، حقوقی )تهران: بنیاد علیرضا، وادقانی، زاده محمد
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 صلنامهف ایران، حقوق و فقه در شیصیت به مربوط حقوق سلب امکان» مصطفی، ملکی  -
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