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دهیچک
از تیحما1348مصوب هنرمندان،ومصنفانمؤلفان،از حقوق تیحماقانونبرابر

از. استاثرانتشاربهمشروطآن،بردآورندهیپدتیحق مالکییو شناسايو هنریاثر ادب
مادهن،یاباوجود. شودیممکن متیوصایتوارث قیحق از طرنیانتقال ابعد،بهزماننیا

اثرکهدهدیماجازه دآورندهیبه وراث پد1365مصوب ،یمدناحکامياجراقانون65
. شوندمندساله آن بهره50تیمنتشر و از حمايمورث خود را بعد از فوت ومنتشرنشدة

پس از انتشار یکی. کندجادیايحق ماددوتواندیميو هنریاثر ادبکیگر،یدانیببه
ورثه توسطيبرداربهرهقابل ي،سال پس از فوت و50که تا مؤلفاتیحانیاثر تا پا

به وجود دآورندهیپدکه به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت یحق،یاست و دوم
اتیزمان حدرمنتشرنشدهاثر،ًاوالکهدارددنبالبهرایرمنطقیغجۀینتنیاودیآیم

يمعنوحقوقازجملۀبه انتشار اثر که میتصم،اًیو ثان! استیقانونتیهم قابل حمامؤلف
!   برسدارثبهتواندیمزیاست ن

و یاثر ادبيحقوق معنوويمادحقوق،و ارثتیوص،يو هنریاثر ادب:دواژگانیکل
يو هنریبر آثار ادبتیحق مالکيو قهريارادانتقال،يهنر
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مقدمه
يداراخاصمفهومدر2يو هنریادبتیو مالک1عامطوربهيفکرتیمالکیحقوقنظام

و نه منفعتنینه با مفهوم عینظام حقوقنیکه اموال موضوع ایمعننیبه ا؛استژهیویتیماه
ایتیقابلنظرازاموال نیایحقوقيهاجنبهمطالعهلذا .رمنقولیغو نقولمال مبا نه ،داردانطباق

. دینمایميضرورهاآنيواگذاریحقوقو قالب یچگونگانتقال و تیعدم قابل
انتقال دارد و تیقابلآنيمادعدکه تنها ببودهيو معنويمادبعددويداراحقوقنیا

بهنیاز عقود معیکیدر قالب امرنیکه اانددهیعقنیابرياعدهزیآن نانتقالیچگونگدرمورد
مصوب ،مصنفان و هنرمندانمؤلفان،از حقوق تیقانون حماکههرچند. ردیگیمصورتیراحت

یحقوقيهاقالبهمهتوجه داشت که دیبااما،کردهینیبشیپاثر را يحقوق مادانتقال1348
نیباا. تیو وصارثازجملهستند؛ینياموال فکرانتقاليمناسب برا) يارادایيز قهراعم ا(انتقال 

نیاموضوعدآورندةیپديمدت استفاده از حقوق ماد«: داردیممقررمزبورقانون 12ماده ،حال
است 3سالیسدآورنده،یمرگ پدخیاز تارشود،یموراثت منتقل ایتیوصاموجببهقانون که 
همان مدت يمنتقل نشده باشد برایبه کستیبر اثر وصاایوجود نداشته باشد یرثو اگر وا

.»قرار خواهد گرفت4فرهنگ و هنروزارتاریاختدریعموماستفادهمنظوربه
و یو ارث نسبت به اثر ادبتیوصقیانتقال از طرتیقابل،مادهنیمطابق اکهچندهرنیبنابرا

عمل،و هم درينظرلحاظبهماده هم نیمفاد اياجرابت به نسکنیل،شدهرفتهیپذيهنر
قانون 65ماده لیتبصره ذشد،خواهدگفتهکهينحوبهوجود دارد که خاستگاه آن ییدهایترد

قانونموادوهنرمندانومصنفانمؤلفان،از حقوق تیقانون حما22ماده ،یاحکام مدنياجرا
حق کیتنها ،يو هنریدر رابطه با اثر ادبایآنکهیارینظ؛استتیوصوارثبابدریمدن
يهم قابل تصور است که برایحق دومایمتعلق به خالق اثر است کهدیآیموجودهبيماد

:ك.العه بیشتر، نبراي مط. 1
Claude Colombet, Grands principes du driot d'Auteur et des droits voisins dans le
monde(Litec, deuxiéme édition,1990).
Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins(Dalloz, 8e

édition,1997).
Jean-christophe Galloux, Droit de la Propriété Industrielle(Dalloz,2000).
Frederic Pollaud-Dulian, Droit de la Propriété industrielle(Montchrestien,1999).

:ك.براي مطالعه بیشتر، ن. 2
Andre Lucas,Propriete Littéraire et artistique (Dalloz,2e édition,série Connaissance du
droit,2002)

.سال افزایش پیدا کرد50به 1389/ 31/5این مدت در تاریخ . 3
.در نظام کنونی، وزارت فرهنگ و ارشاد، جایگزین وزارت فرهنگ و هنر شده است. 4
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بعدبودنیموقتخصوصب(يآثار فکرژهیوتیبا توجه به ماهاساساًوشود؟یمجادیايوۀورث
مطرحرايچه موانع نظرآن،انتقالدرموردتیوصارث و ۀآمرانقواعداعمال، )هاآنيماد

: کهبودخواهدشرحنیابهمطرحؤاالتلذا سکند؟یم
و ارث به تیوصقیطرازتواندیمآن یتوجه به مبانبا،يهنرویادباثريمادحقوقایآ- 

شود؟منتقل يگرید
تیوصزمان پس از فوت يابررا آنتوانیماثر،يمادحقوقبودنیموقتبا توجه به ایآ- 
کرد؟
ایاست ) مورث(مستقل از حقوق خالق اثر ،يهنرویادباثربهنسبتورثهحقوقایآ- 

؟يادامه حق و
توجه به موضوع آن و بايهنرویادباثريمادحقوقبهتیوصاعتبارنییتببهابتدانیبنابرا

به تیصنفان و هنرمندان و اعتبار وصممؤلفان،از حقوق تیقانون حما12ماده لیسپس به تحل
ینکاتبهسپسوپرداختهتیوصبودنموقتاییبا توجه به دائميو هنریآثار ادبيحقوق ماد

.شدخواهداشارهيهنرویادبآثارتوارثبارابطهدر

تیوصموضوعبهتوجهبايهنرویادباثريمادحقوقبهتیوصاعتبار. 1
است که 1يشناخته شده، حقوق ماديو هنریاثر ادبدآورندهیپديکه برایحقوقازجمله

از حقوق تیقانون حما12بر اساس ماده . محدود به زمان استآن،بودن موقتبهتوجهبا
وضوعمةدآورندیپديمدت استفاده از حقوق ماد«: 1348مصوب ،مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، هنرمندان 3ماده . (حقوق پدیدآورندة اثر ادبی و هنري داراي دو بعد مادي و معنوي است. 1
يمادبرداري حقوق پدیدآورنده، شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره: داردرر میو مصنفان مق

خواه از ؛از اموال باشدیاست که موضوع آن مالیحقوق مادي یا مالی حق،در یک تعبیر کلی). ي از نام و اثر اوستمعنوو
ریواژه در مقابل حق غنیا. يو حق و حق کار فکرریمانند حق تحجحقوق محض ایحق انتفاع ایانیاز منافع اعایانیاع
. )3:1708جلد، 1381ي،لنگروديجعفر(تیشدن در انتخابات و حقوق زوجدایاستعمال می شود مانند حق کاندیمال

ندان اعالم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرم3گونه که ماده هماني،فکرتیدر رابطه با مالکيمادحقوق
و حقوق معنوي ؛نیمدت محدود و معياز اثر برايو مادياقتصاديبرداربهرهيعبارت است از حق انحصارکندمی

ها جعل منظور حفظ شخصیت آنموجب قانون براي اشخاص بهکه بهاست يمادریغیازاتیمجموعه حقوق و امتعبارت از 
بر اسم اییطور کلی حق آفریننده اثر فکري بر نام خانوادگه اختراع یا بهورقایسانسیمانند حق دارنده ورقه ل،می شود

نقض حق و دستبرد به ،منابع دیگري با ذکر منبع باشد و عدم ذکر منابعازدر تألیفات، استفاده دعنوان مثال بایلذا به.يتجار
نیبژهیارتباط وانگریهستند که بیقوقحيحقوق معنو،گریدریتعببه)1712:همان،يلنگروديجعفر(.حق مؤلفان است

از يحقوق معنو«: توان گفتیم).1348قانون سال 4ماده . (باشندیانتقال مو اثر بوده که غیرقابلدآورندهیپدتیشخص
تیباشد به حماافتهییاثر تجلکیکه در قالب یاو درصورتتیاز شخصکنند، بلکه صرفاًیدفاع نمدآورندهیپديمنافع ماد

). 1387:109،زرکالم. (»زندیخیبرم
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سال یسدآورنده،یمرگ پدخیاز تارشودیمنتقل موراثت ایتیموجب وصاقانون که بهنیا
همان يمنتقل نشده باشد برایبه کستیبر اثر وصاایوجود نداشته باشد یاست و اگر وارث

.»وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفتاریدر اختیمنظور استفاده عموممدت به
نییتبيبراتیرا که لفظ وصاچاستتیاستفاده از لفظ وصا،مادهنیبه ظاهر ارادیانیاول

لفظ ،نیبنابرا. شودیمنتقل نمیتیمالک،آنقیو از طریکیتملتیاست نه وصيعهدتیوص
. تیاست نه وصاتیلفظ وص،مادهنیدر احیصح

تیهمان وص،»تیوصا«لفظکارگرفتنبهازمنظور مقنن اگرمذکور، رادینظر از اصرف
تواندیمدآورندهیکه پدشودیامر به ذهن متبادر منیابتداا، در شوددهبه حساب آوریکیتمل

مدت «: ماده مقرر شدهنیمنتقل کند چرا که در اریبه غ،تیموجب وصخود را بهيحقوق ماد
وراثت منتقل ایتیموجب وصاقانون که بهنیموضوع ادآورندةیپدياستفاده از حقوق ماد

بهيحق تصرف در حقوق ماد،دآورندهیپدکهاستآنيریتعبنیچنجهینت.»...شودیم
يهااستداللبهتوجهباآنکهحال؛دزمان بعد از فوت داريبرایاثرش را حتيوجودآمده برا

زمان بعد از بهنسبتيتصرف در حقوق ماددرمورددآورندهیپدحقرسدیمنظربه،یآت
. استدیتردمحل،رانیایدر نظام حقوقشیفوت خو
يممکن است حاو... «: یعنیمتنوع است اریبس،بعد از مرگشخص) تصرف(ادهاراعمال

هیریخویعلميادهایبنسیتأسویاخالقيهاکودکان و سفارشیتعهد و ابراء و سرپرستوکیتمل
اییوصبهدستورایدر اموال باشد میممکن است تصرف مستق... نیهمچن. باشدگریدامورياریبسو

: 1381ان،یکاتوز.(»قاعیاایباشدعقدتواندیمتصرف هم لهیوس. یاعمال حقوقيشاانيبراوارث
و شیبعد از زمان فوت خوياست که شخص برایتصرفاتت،یوصجوهروتیماه،نیبنابرا). 59

لذا . باشدمشروعتصرفاتنیایستیباالبتهکهدهدیمانجام خواستهنیآخرعنواندر اصطالح به
،امرنیاست که اثر آن معلق به فوت است، خواه ايامريانشاگفتتوانیمتیوصتیماهدرمورد

،یفک ملک و اسقاط حق و نصب وصایدستور تصرف در آن ایمال میو مستقگانیراکیتمل
). 274: 3،جلد1392ان،یکاتوز.(باشدنهایو مانند ایواجبات ماليادا

محقق (امدهیبه عمل نتیاز وصیفیتعرکند،یمانیرا بتیوصطیشراکه یقانون مدندر
منظوربهکهارائه شده یفیتعارتیوصيبرایحقوقاتیدر ادبیول) 24:ق.ه1420،يزدیداماد 

: دینمایميآن ضروریاجمالیبررسي،هنرویادباثريمادحقوقبهتیوصاعتبارنییتب
تواندیمهم ریکه شامل تدبهفاکنندیحق معلق بر وفات استيفایاست از استعبارتتیوص
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: کردهتعریفچنینراوصیت،عیشرادر محقق). 5:3780جلد، 1381،يلنگروديجعفر(باشد
28جلد الکالم،و جواهراالسالمعیشرا.(»تملیک عین یا منفعت بعد از وفات استت،یوص«
یکیتملتیوصدرموردفیتعرنیاالبته.)24:ق.هـ1420،يزدیدامادمحققازنقلبه،247:

وصایاىکلىطوربهبه اداره امور و تیو وصمجانینبه والیت بر اطفال وتیوصاست و شامل 
کردهمستقل مطرح طوربه،را تحت عنوان وصایتعهدىتیوص،محققلذا . شودنمىعهدي

.است
آنر این عبارت را بفوق،ریتعبنقص رفعمنظوربهل،مانند شهید اوفقهاازگریدبعضى

شهید ثانى حال،نیباا).1390:240،یلطف. (»تصرف بعد الوفاهیعلطیاو تسل... «: اندافزوده
عبارت فوق نیز مشکل حل رفتنیپذصورتدرکه کردهدیگرى بر تعریف مذکور وارد راداتیا

انه فریبالعتق، فانه فک ملک، و التدبهیعکسه بالوصیفنتقضیو «: از آن جمله است. نخواهد شد
هیو بالوصضاًیو بوقف المسجد، فانه فک ملک اونیبابراء المدهیبه عند االکثر و الوصهیوص

ظهورهما، ریتقدیبالمضاربه و المساقاه فانهما و ان افادا ملک العامل الحصه من الربح و الثمره عل
).1390:240،یلطف. (»کیالتملینتفیربح و ال ثمره فحصلیکذلک و قد الستیلقتهمایاال ان حق

به عتق که نه تیوصمانند شودینمداخلزیاول ندیشهفیتعردر تیوصقیمصادیبرخنیبنابرا
.به ابراء مدیونتیوصو همچنین است رفتملیک عین است نه منفعت و نه تسلیط بر تص

اند، در ارائه ندادهتیوصتعریف جامع و دقیق و صحیحى از پیشین،فقهاىکهىیازآنجا
تقسیمتملیکی تیعهدي و وصتیوصبهتعریف،ازقبلت،یوص،متأخریارى از متون فقهىبس

همقسمدواینآنکهخاطربهنیزبعضىواستیروش قانون مدنهماننیا. استشده
یکدیگرکناردرراهمهوافزودهآنبررادیگرىمواردفراگیرد،رامصادیقتمامىتواندنمى
یزدى ییکاظم طباطبامحمدسیدل،یدلنیبه هم). 3:303جلد،1392ان،یتوزکا.(اندکردهذکر

عبارتبهوعهدىیایا تملیکى است ت،یوص«: سدینومىتیاز وصیجامعنسبتاًفیدر تعر
عهدیاعهد متعلّق به غیر یافک ملک یاحقبرتسلیطیایا تملیک عین و منفعت است دیگر،
فیتعر). 25و24:ق.هـ1420،يزدیمحقق داماد .(»به تجهیزتیوصبه خود موصى، مانند متعلق

قسمدوبهتیوصمیتقسبرعالوهرایزدیآیمترکاملنظرهبف،یتعاررینسبت به سا،مذکور
-جداگانهيبندرا در دستههاآنبدون آنکه برده،نامهمتیوصانواعریسااز،يعهدویکیتمل

میتقسیسه دسته کلبهرا تیوصتوانیمجهینتدر. ملککفبهتیمانند وصدهد،قراريا
.یفک،یکیتمل،يعهد: کرد
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يو هنریاثر ادبيبه حقوق ماديعهدتیوص. 2
تعهد به یشخصآن،موجببهکهاستیحقوقعملعهديوصیتبرخینظربهفقهدر

نیاداره و تأمگرفتن طلب، ون،یديادالیاز قب(کندیميپس از مرگ ویکسيایانجام وصا
شده است و ریتعبزینيعهدتیو وصتیبه والتیوصانیا). مخارج اطفال او و مانند آن

نیااما). 1372:418،يجوادپور.(شودیمدهیمختار نامیوصکند،یمکه قبول تعهد یشخص
رد،یگینمعهدهبهيويبرايتعهد،يگریديرضابدونکسچیهچونداردرادیافیتعر

.یاراده کند نه وصیتحقق آن الزم است موصيکه براتیدر وصبخصوص 
:شودگفتهيعهدتیوصفیتعردرکهباشدبهتردیشانیبنابرا

نیپس از مرگ خود مأمور کند به ایتصرفاتایامورانجاميبرارايگرید،یشخصچنانچه
نیاانشاء. شده استگفته »تیوصا«،و در فقه»يعهدتیوص«) 826ماده (یعمل در قانون مدن

باکهنامندیمیرا وصيومنتخبمأموروردیگیمانجامیموصتوسطییتنهابهیحقوقعمل
که رد چندهر،در تحقق آن نداردياثرچیه،یوصقبولت،یوصنوعنیابودنقاعیابهتوجه

.کندیمرا باطل قاعیا،یقبل از فوت موصيو
مال کیمتعهد به تملی،وصاستممکنلذا . اموالایصاشخاازاستاعمهمتیوصاموضوع

يجابهگریدیوصنییتعرینظيانجام امورایشود یبعد از فوت موصيگریدایبه خود ینیمع
گرددمستقراشذمهبر... ومیقنییتعصغار،یسرپرستون،یدپرداختمطالبات،وصولخود،

يبروجرد- 3775: 5جلد، 1381،يگرودلنيجعفر–141و 54و1369:38ان،یکاتوز(
قابل اعمال يفکراموالحوزهدرتیوصنوعنیایکلطوربهدرهرحال). 922.ش: 1383عبده،
حق یانتقال قطعایاثر خود ازيبرداربهرهمجوز يانعقاد قرارداد اعطايبراتواندیمخالق اثر . است
کهیدرصورتالبته (کندنییتعیوص) يارعالمت تجایاختراع يواگذاررینظيدر موارد(يفکر
الزم). شدخواهدانیبلیتفصبههینظرنیایمبانکهم،ینباشآثارنیابهنسبتيمادحقتعددبهقائل

ایقبول ،سندگانینوازیبعضنظربهاستکیتملت،یوصاموضوعکهيموارددرکهاستذکربه
دامادمحقق (ستینمؤثرتیوصاتحققدرشده،کیتملاوبهیوصلهیوسکه مال بهیرد شخص

، کنديقبول مال خوددارازتواندیمتیبعد از تحقق وصايچرا که و) 31: ق.هـ1420،يزدی
. شودمزبور وارد قاعیبه صحت ايالطمهآنکهیب

يو هنریاثر ادبيبه حقوق مادیکیتملتیوص. 3
.استوفاتازبعديبرایمنفعتاینیعردندروتیمالکبهازعبارت یکیتملتیوصفقه،در
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یعنیتیمعلق به وفات است و وص،واقعدرووفاتازبعدکسآنشدنمالک«ی،عبارته ب
صحتبر یاسالمعیدر شرا.)1368:383،يزدی(.»استقبولوجابیابهمحتاج ،تحقق آن

قیمنفعت است به طراینیعکیو آن تملاستشده اجماع يآن ادعاجوازو یکیتملتیوص
سالمتوصحتحالدرومرگازدبعيو برا) 27-30:ق.هـ1420،يزدیمحقق داماد (تبرع 

.استيحکم آن نزد همه مساو،حالتهردروآنریغوموتمرضدرزینو
يجعفر1؛1370:3،يلنگروديجعفر؛بعدبه1389:49ان،یکاتوز؛1372:400،يجوادپور(

).748: 1368،يلنگرود
ةویخانه، سکونت در آن، مدادنبه اجارهتیمانند وص،منافعبرتیوصصحتخصوصدر
چه منفعت در ،داردوجودنظراتفاق،شودیمدیکه زود عايدیعواگریگوسفند و دریباغ، ش

).1372:411،يجوادپور(یدائمای) 1390:242،یلطف(مطلق ایباشد نیمدت مع
: ازاندعبارتیکیتملتیوصارکانگفتتوانیمفوق فیتعارگرفتندرنظربانیبنابرا

را پس از مرگ یتبرعکیتملقصدکه یندارد و به هر لفظیلفظ خاصکه(تیوصغهیص
شده اونفعبهیکیتملتیآنکه وص(لهیموص، )کنندهتیوص(یموص، )استحیبرساند صح

).1372:400،يجوادورپ(.)استشدهتیوصآنبهآنچه (به یو موص) است
826مادهدرفقهادگاهیدازتیدر تبعیقانون مدنت،یوصبابدرشدذکرکهطورهمان

يبراخودمالازرایمنفعتاینیعیکسنکهیاازاستعبارتیکیتملتیوص«: داردیممقرر
. »کندکیتملمجاناًًيگریدبهفوتشازبعدزمان

امکان رشیدر فرض پذکهرسدیمنظره ب،یمدنقانون826مادهاقیسبهتوجهبالذا
1348قانون 12موضوع ماده تیصحت وص،يو هنریاثر ادبينسبت به حقوق مادتیوص

: شودیمآن پرداخته لیبه تحلاکنونکهاستیطیشرااحرازبهمنوط

2منفعتایباشد نیعدیکه با) بهموصی(تیموضوع وص. 3-1

.داشته و با حس المسه قابل ادراك باشدیاست که وجود خارجیاموال،نیعازمنظور
محمد جعفر جعفري : ك.براي دیدن استدالل این نظر، ن. دانددان، ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع میالبته این حقوق. 1

.5: وصیت، ارث، انتشارات دانشگاه تهران). 1370.(لنگرودي
و به نظر برخی دیگر و همچنین بعض از فقهاي امامیه، شودبه نظر برخی فقهاي عامه، منفعت ازجمله اموال محسوب نمی. 2

آیند، در لحظه مانند صاحب جواهر، منافع همانند اعیان جزء اموال هستند لیکن چون بعد از فوت موصی به وجود می
یمدنحقوقدرتیوص. )1369.(ناصر کاتوزیان: به نقل از. آیند و قابل وصیت نیستندوصیت، داخل در ترکه به حساب نمی

.145:کانون وکالي دادگستري مرکز: ،  چاپ دوم، تهرانرانیا
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.استیخارجيجسم ماد،مقصودرود،کاربهمنفعتبرابردرنیعواژهگاههرمعمول،طوربه
عداددریخارجوجوددرکهاستیمالنیع«زینگریديریدر تعب.)1376:35ان،یکاتوز(

).4:2702جلد، 1381،يلنگروديجعفر(.»استاجسام
،دیآیمدسته باموالانیاعازکهاستالحصولیجیتدرثمراتزینمنفعتازمقصود

وهیممانندثمره،نیاخواهبکاهد؛محسوسطوربهمال نیعتیتمامحصول آن از آنکهیب
باشدیوصفایباشدداشتهرايگریديمادنیعبهلیتبدونیعازکیتفکتیقابلدرختان،

در يبرو باريسوارتیقابلمانند ،استانتفاعقابلجهتآنازمالنیعکهانفکاكقابلریغ
را منفعت »اموالانیاعنفع«،گریدبه عبارت .)1376:37ان،یکاتوز(.در خانهیو سکنواناتیح
).5:3520جلد، 1381،يلنگروديجعفر.(مستأجرهنیعنفعمانندندیگویم

الحصولیجیتدرياثمره،داشته و منفعتیست که وجود خارجایاموال،نیع،نیبنابرا
حال آنکه مال ؛ریدارد و گاه خیکه گاه وجود خارجشودیمحاصل انیاعنیاازکهاست
.دهدیبه آن را ناممکن جلوه متیوص،امرنیو هم» منفعت«و نه شودیمیتلق»نیع«نه يفکر

یمنفعت به موصاینیتعلق ع. 3-2
وباشدیموصملکدیبابهیموص«: شدهمقرریمدنقانون841مادهدرکهگونههمان

.باشدیمتعلق به موصدیباتیلذا مورد وص.»استباطلمالک،اجازهباولور،یغمالبهتیوص
بهاستاعمالقابلهميفکراموالدرموردحکم نیا1.باطل استتیوص،صورتنیاریدر غ
خالقتیمالککهاستصورتنیادرتنهاکهباشدشدهمنتشرایثبت،موردبهبناکهیشرط

انیبکهزینحقتعددنظریهتوجه به ،لیتحلنیالبته در ا. شودیمتیحماقانوناًآن،براثر
ارث، بحث یو حتصاءیمورد مناقشه در امکان امواردازجملهلذا .دینمایميضرورشدخواهد

.استيوراث وایلفمؤاثر به يتعلق حق ماد

کیتملبودنگانیرا. 3-3
801در ماده کهگونههماناما. هبههماننداستآنبودنگانیرات،یو ذات وصجوهره

نیماده انیدر ابودنمعوضازمنظورالبته. باشدمعوضتواندیمهبه است،آمدهیقانون مدن
تیماه،صورتنیدر ا.)عوضشرط (.دداقرارمتهبيبرايتعهدتوانیماست که ضمن عقد 

841یکی از مبانی مورد استناد در تعیین امکان یا عدم امکان وصیت نسبت به اموال فکري، همین مورد مذکور در ماده . 1
.قانون مدنی است
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تیدر وص،وهیشنیبه هم. استحیو عقد صحشودینمرییتغدستخوش،هبهبودنگانیرا
لطمهتیوصصحتبهآنکهیبدادقرارعوضشرطتوانیمزیاست نگانیراکه ذاتاًیکیتمل

یو برخستیننداناحقوقهمهقبولمورداستداللنیاالبته). 1369:61ان،یکاتوز(.بزند
و 12: تیوصراتیتقرد،یعم(.کندیمباطلرا آنت،یمعتقدند که وضع شرط عوض در وص

مال کیبه تملتیوصغالب،نظربهتوجهباصورتهردر). 1369:61ان،ی، به نقل از کاتوز27
ادندبر قراریاراده موصنکهیباشد مگر اگانیرادیبااصوالًزین) در صورت امکان آن(يفکر

شرط،ياجرابریمبنلهیو تعهد موصحیصحتیوص،صورتنیادرکهباشدعوضشرط
). 61و60: 1369ان،یکاتوز(.آنمقابلنهاستتیوصیحقوقعملکناردرویتبعيتعهد

زمان بعد از فوت استيبراکیتمل. 3-4
تیوصکند،یمهیبعد از مرگ توجيکه نفوذ اراده شخص را براتیوصتیتوجه به ماهبا

یعقد معلقرش،یدر صورت پذهميفکراموالبهنسبتکهمنافع،وانیاعدرموردتنهانه
محققلهیاز جانب موص» قبول«و به شرط الحاق یآن بعد از فوت موصیکه آثار حقوق1است

مدتنبودیموقتاست که با توجه به نیاشدخواهدیبررسکه زیبرانگتنها نکته بحث. شودیم
موقت تیوصایاست و آیتا چه زمانتیوصنیاعتبار ا،ياثر فکريعد ماداز بیقانونتیحما

مدت به مقدار مدت نیموقت، اگر اتیاعتبار وصرشیو در فرض پذ. ریخایاست حیهم صح
توارثازاثرخالقورثهکردنمحروميمعنابهایآباشد،آنازشتریبایاز اثر یقانونتیحما

2).یقانون مدن837ماده . (استرنافذیغوقانونخالفکهيامرست؟ین

یکیتملتیوصيامرقواعدبهتوجهبا1348قانون 12ماده لیتحل. 4
»تیوص«و عبارت 1348قانون سال12که به ماده يرادیاشده،گفتهتوجه به مطالب با

ماده، بدون توجه به نیانیدر تدومقنن کهاستنیاکردواردتوانیمماده نیدر امندرج
.، همانارثت،یوصجعفري لنگرودي، :ك.ن. البته به نظر برخی نیز وصیت تملیکی همانند وصیت عهدي ایقاع است. 1
کردن وارث، عالوه بر وصیت هاي محرومیکی از راه. وصیت به حرمان از ارث را غیرنافذ دانست837مقنن در ماده . 2

مالحظه این نکته قابل. تواند موجب حرمان مطلق یا نسبی ورثه شودمستقیم به حرمان، وصیت به مازاد بر ثلث است که می
چنین وصیتی غیرنافذ اعالم شده، یعنی وارث یا ورثۀ محروم از ارث یا محروم از مازاد بر ثلث، چنانچه وصیت را است که 

بودن قواعد ارث است زیرا هیچ وارثی را که پذیرش این امر، خالف امريتنفیذ نمایند، وصیت معتبر خواهد بود، درحالی
» حکم«ندارد که حق وراثت خود را ساقط کند زیرا توارث در واقع، توان محروم از ارث نمود و هیچ وارثی نیز حق نمی

.268و 267: ، همانرانیایمدنحقوقدرتیوصکاتوزیان، : ك.براي تفصیل بیشتر، ن. است
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ياز سو،يخاص حق فکرتیو ماهسوکیاز ت،یقواعد وصریو عدم امکان تفستیآمر
،استکردهزیتجویتیمحدودچیوشرط و هدینوع اموال را بدون قنیبه اکردنتیوصگر،ید

نیعبهدمحدوومحصوررایکیتملتیوصنوعهرموضوع،یمدنقانون826مادهکهیدرحال
به عبارت ایياموال فکردیباشوداکتفا 826اگر به ظاهر ماده جهیدرنت. استکردهمنفعتو

. دانستخارج تیرا از شمول قواعد عام وصيمال فکريحقوق ماد،بهتر
انیاعبهمنحصر،اموالرایزرسدینمحیصحنظربهیمدنقانون826مادهازبرداشتنیااما

،استفاده شده» مال«از واژه بارهات،یمواد مربوط به وصریدر سانکهیکما استینمنافعو
عالوههب).  یمدنقانون841و841و840مواد (بشودبودن آن منفعتاینیبر عيدیتأکآنکه یب

البته . مال دانسته است،»منافع«و»انیاع«کناردررا»حقوق«صراحتاًزینیمدنقانون29ماده
از يگریگروه دیول. و منافع آن استانیو اعاءیبه اشناظر) عموماً(است که یحقوق مالمنظور،

قابل ها،آنيو به اعتبار ارزش اقتصادستیمنفعت ناینیع،وجود دارد که موضوع آنیحقوق مال
یسرقفلحق،یتجارتيهاشرکتيشرکاحق (استآنازجملهيفکرآثاربرحقکهست اانتقال 

1).استيمعنوحققیمصادگریدازشهیوپکسبحقو

اند شمردهزیهم جاعیدر لباس بیاموال را حتنیو انتقال ارفتهفراتر همنیااز،استاداناز یبرخ
در عقد عیبودن مب»نیع«با لزوم مخالفتجهتدرگریدیبرخو) 209. ش: 1جلد،1371ان،یکاتوز(
يجعفر(.اندارتباط به حقوق اسالم دانستهیو ب» فقهاشهیاندۀتساخ«را یقانون مدن338ماده ع،یب

). 1:462ج، 1357،يلنگرود
دانست زینسبت به آن را جاتیدر زمره اموال محسوب و وصدیرا هم بايحق فکر،جهینتدر

يمعنوارتباطکهاستیمالحق«واقعدرابدییمانتقالگرانیدبهودیآیمدرتیآنچه به ملکرایز
هرچه «نکه،یآخر اانیب2).1369:155ان،یکاتوز(.»کندیمبرقراراءیاشوشخصانیمياعتبارو

راآن،تیوصطبعآنکهمگرردیگقراربهیموصتواندیمرا داشته باشد ریانتقال به غایاسقاط تیقابل
مربوط به حصر رادیا،انیبنیلذا با ا). 1370:79،يلنگروديجعفر. (»ردینپذبهیموصعنوانبه

. برطرف خواهد شديو هنریاثر ادبيدر خصوص حقوق ماد» منفعت«و »نیع«به در یموص
بهتیوصنوعانحصار،يفکرحقوقبهیمدنقانون826مادهشموليبرايبعدمانع

اال هاست و با توجه به فقدان پایگاه مادي آن... وپیشه و درمورد حقوقی نظیر حق سرقفلی و حق کسبالبته کاربرد واژه معنوي . 1
.شودبدیهی است که این حقوق، اثر فکري محسوب نمی

). 1366.(و قواعد عمومی قراردادها12:نشر دادگستر: ، تهرانتیمالکواموال). 1376.(ناصر کاتوزیان: ك.براي تفصیل بیشتر، ن. 2
.2:160جلد
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نظرگرفتنبدون در(يفکراثريمادحقوقبهنسبتيعهدتیوصالبته. استيعهدویکیتمل
حقبودنیموقت،یکیتملتیوصدرموردیولرسد یاشکال به نظر میب) يمادحقعددترادیا

که آوردرا به وجود میاشکال نیا،یقانونتیو محدودبودن آن به مدت حماياثر فکريماد
»دوام«که) حقوقدر (ينظرازتیتبعبهایباشدموقتتواندیمتیحاصل از وصتیمالکایآ
؟دادیتیوصنیحکم به بطالن چندیبا1،شماردیمتیمالکتحققطیشراازرا

.گنجدیمقال نمنیمفصل است و در اکهجالب،تنهانه،موقتتیمالکاعتباردربارهبحث
ياعتبارمیمفاهاساساً،موقتتیمالکنیکه به نظر موافقشودیمختصر اکتفا محیتوضنیلذا به ا

ایران که منبع مهم حقوق زیدر فقه نرایه اعتبارکننده است زتابع اراد،دییتقایاز لحاظ اطالق 
صیو تخصدییعکس، تقبه. نشده که مالزمه با دوام داشته باشدفیتعريبه نحوت،ی، مالکاست
به یکیتملتیوصدرموردکه ژهیوبه،مالک شمرده شده استاراتیبه زمان، از اختتیمالک

از اثر، یقانونتیمدت حمايهر صورت با انقضاهب) نشوددیقیچنانچه مدت(يمال فکر
مادهنیتدودرزینمقننکهرسدیمنظربه. شودیمسلب زیله نیآن از موصتیخود مالکخودبه

اثر ازيبرداربهرهموقت نسبت به حق تیبر صحت مالکدیتأکمقامدر1348سالقانون12
بشود، تیوصزینیقانونتیحداکثر مدت حماازشتریبیمدته چنانچه بجه،یبوده و درنتيفکر
زینشودیمیتلقنیعمسامحتاًکهاختراعورقهدرموردو استدانستهرا معتبر تیهم وصباز

مدت تیمحدودلیهرچند که به دل،شودشمردهمعتبر دینسبت به آن بایکیتملتیوص
.باشدینسبت به آن موقتتیمالک) سال20(از آن یقانونتیحما

و نیمربوط به عراداتیبا رفع ايفکراثربهیکیتملتیوصاعتباردرموردفوق يریگجهینتاگر
رشیپذقابلشد، انیکه بیآثار به شکلنینسبت به اتیمالکیزمانتیو توقينبودن اثر فکرمنفعت

هیتوجيداست نه عهیکیکه نه تملتیوصینوعلهیوسرا بهيبتوان انتقال مال فکردینباشد، شا
؛ سید مصطفی 42:، 1اسالمیه، جلد، انتشاراتیمدنحقوق). 1368.(سید حسن امامی: ك.براي دیدن ادله موافقان، ن. 1

؛ سید حسن 124: 2جلددوازدهم،چاپاسالمی،علومنشرمرکز: ، ناشرفقهقواعد). ق.هـ1406.(محقق داماد یزدي
به نقل 63:االصلیهالعینیهالحقوق؛ توفیق حسن فرج، 4:242، الهادي، چاپ اول، جلدالفقهالقواعد). هـ ق1419.(بجنوردي

طیالوس). 2000.(السنهوري؛ عبدالرزاق26:232.علیهم السالم،شبیتاهلفقهمجله، زمانیبیع). 1380.(عتیسعید شری: از
). 1392.(به بعد؛ وحید نظري534:، الطبعه الثالثه الجدیده 8، انتشارات الحلبی الحقوقیه،جالجدیدالمدنیالقانونشرحفی

حقوق خصوصی، دانشکده ارشدیکارشناسنامهنایپا،يفکرتیمالکحقوقدرمصلحتوحقکیالکتید
. 71: سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییوعلومحقوق

، مؤسسه انصاریان، )اهللا خوییتقریرات درس آیت(الفقاههمصباحمحمدعلی توحیدي، : ك.براي دیدن دالیل مخالفین، ن
مجله؛ جمعی از مؤلفان، 128: 22سالمی، قم، جلد، مؤسسه نشر االناظرهالحدائق). 1363.(؛  یوسف بحرانی7:488قم، جلد

:  26، چاپ اول، جمؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم: السالم، ناشرعلیهمتیباهلفقه
.239و238
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1.)87و82: ق. ـه1418،يطاهر(.اندگفته»یفک«تاًمسامحراتیوصنوعنیا. دکر

يو هنریاثر ادبينسبت به حقوق مادیفکتیوص. 5
از انواع مذکور در قانون کیچیکه داخل در هکندیمتیوصياموربهنسبتیموصگاه

به تیوصبه ابراء، تیر و جهت، وصمحصوریغبه وقف به نفع تیوصرینظ،شودیمنیمدن
-303:، 3، جلد1392ان،یکاتوز-1390:240،یلطف... (،يعمراییرقباییبه سکنتیعتق، وص

: 1370،يلنگروديجعفر–25و24: ق.ه1420،يزدیمحقق داماد - 55و54:، 1369ان،یکاتوز
تصرفاتنیاتوانیم) یوص(گریبه دخالت شخص دازینبدون،مواردنیایتمامدر). 16و15
البته . استیموصمتوقف به فوت آنتحققکهانجام داد ) یتوسط خود موص(ماًیمستقرا

در یلوممکن است زینیو توسط وصيعهدتیوصقیاز طر... و یبه وقف، سکنتیوص
. دارد) یوص(واسطهبهازین،تیوصياجرار،یصورت اخ

واسطه قادر به اعمال نفوذ پس از مرگ یو بییتنهابهکه اراده موصیيمواردتمامدر
فک شده و داخل در يوتیخود از ملکخودبه،تیمورد وصنیع،يوهست، بعد از فوت 

تیوصرا آنمسامحه یبتوان با کمدیرو شانیاز هم. شودینميگریشخص دچیهتیملک
،واژه در موارد فوقنیاستفاده از ا،معاصریحقوقاتیهرچند که در فقه و ادب،دینامیفک

. ستینجیمصطلح و را
فوتبهمعلقآناثرو) یموص(شخصمنجز) قاعیا(انشاء،یفکتیوص،ترروشنانیببه
گفتتوانیمیعقدبودن آن هم وجود ندارد و حتۀشبه،یکیتملتیوصبرخالفواست

ء را در زمان انشانیا) یموص(هست چون شخص زینياهیفاقد جنبه توصت،یبرخالف وصا
ندهیدر آيمنوط به تحقق امر،یمعلقیاثر آن مانند هر عمل حقوقکنیلکندیمخود اتیح

لیدلنیبه همدیشا.دیآیحساب مه فوت شخص انشاءکننده به،یعلمعلق،موردنیاست که در ا
هم یحقوقيهاو وارد نوشتهامدهینانیبه میسخنیفکتیاز وصیاست که در اکثر متون فقه

بتوان دیشا،استفوتبهمعلقامرانشاء،تیوصتیماهیکلطوربهکه ییازآنجاکنینشده ل
.دادقرار تیوصفیدر قالب تعراستمعلقیعمل حقوقجادیدر مقام اکههم رانوع انشاء نیا
ز مال موجب وصیت، ذمه مدیون خود را بري کند و یا شخصی ملکی اوصیت فکی عبارت است از اینکه شخصی به«. 1

حقوق مدنی، چاپ ). ق.ه1418.(اله طاهريحبیب: ك.ن. »خود را وقف نماید و امثال اینها که نه عهدي است و نه تملیکی
، به 2:93، جلدلهیرالوسیرتح: همچنین-.87: ، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم5دوم، جلد 

.82: اله طاهري، هماننقل از حبیب
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تیشد، چون حقوق مالکانیو منفعت بنیکه از عايیسو با توجه به معانکیاز نیبنابرا
چون ،گریديو از سوشودیممحسوب ننیع،نداردینمود وتجسم خارجي،و هنریباد
تیمالکحقوقبهمنفعتاطالقشود،یمیناشنیاز عجاًیکه تدرشودیمگفته یبه مال» منفعت«

.دیآینمنظربهحیصحزینيهنرویادب
وردیگقراریکیلتمتیوص»موضوع«تواندینميهنرویادباثريمادحقوقجه،یدرنت

یکیتملتیوصقیطرازيمادحقوقکیتملجوازبهناظرتوانینمرا1348سالقانون12ماده
.دانست
است که از لحاظ »کیتملبهتیوص«،يعهدتیوصقیاز مصادیکی،گریطرف داز

که معنا نیبه ااستيو هنریاثر ادبيمادحقوقدرمورد»یکیتملتیوص«مشابه با ،جهینت
و نه ردیقرار گیکیتملتیوصموضوعتواندیماست و نه منفعت، نه نینه عيچون حق ماد

است که فقط تیموضوع وصکیتملزینکیبه تملتیاثر وصرایزک،یبه تملتیموضوع وص
.استتحققمنفعت قابلاینیدر خصوص ع

موضوع ماده تیست که وصانیرسد ایکه به نظر میحلتنها راه،فوقراداتیبه اتوجهبا 
به امکان یکه از لحاظ موضوعيرادیارایزشودیتلقیفکتیوص1348قانون سال 12

در ،وارد شديو هنریاثر ادبينسبت به حقوق ماد»کیتملبهتیوص«و »یکیتملتیوص«
ضوعندارد که مویلزومت،ینوع وصنیدر اچونخورد یبه چشم نمیفکتیخصوص وص

) یحق مالایاعم از مال (باشد ییآنچه واجد منفعت عقالهرمنفعت باشد، بلکه اینیع،آن
. منتقل شوديگریبه دقیطرنیاازتواندیم

تیقالب وصدريو هنریاثر ادبينسبت به حقوق مادصاءیبه امکان ايرادیاچیهنیبنابرا
یکیتملچیهی،فکتیصودررایزستینتمامهماستداللنیایول. رسدینمنظربهیفک

بدون شودیمتیفک مالک،به نفع منتفعان»بهیموص«از ،بلکه با تحقق آنردیگیصورت نم
آمده1348قانون 12که در ماده » انتقال«لذا با توجه به لفظ . واقع شودیتیآنکه انتقال مالک

عالوه هنوز هب. تبوده اسیفکتیوصقیانتقال از طرمقنن،است، مشکل بتوان گفت که منظور 
ساله پس از 50نسبت به حقوق تیامکان وصاصوالًایکه آشودیمال به ذهن متبادر ؤسنیا

تیقانون حما12ماده یبررسازمندینسؤالنیابهپاسخر؟یخایوجود دارد دآورندهیفوت پد
شائبهکهت اسیقانون مدن842و 841مواد بهتوجهبامصنفان و هنرمندان مؤلفان،از حقوق 

.استيبعدبخشموضوعرا به همراه دارد که يو هنریدر آثار ادب»يمادحقتعدد«نظریه
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يو هنریدر آثار ادبتیتعدد حق موضوع وصایوحدت . 6
هنوز موجود نشده است کهرایمالاستممکن«: داردیممقرریمدنقانون842ماده

وجود تیاست که قابلیماده، مالنیمذکور در اتوجه داشت که مالدیالبته با.»نمودتیوص
به تیوصزین1348مصنفان و هنرمندان مؤلفان،از حقوق تیقانون حما12ماده.داشته باشد
خواهدواقعحتماًدآورندهیفوت پدکهییآنجاازو کردهینیبشیپرا ياثر فکريحقوق ماد

يبه وجود خواهد آمد و لذا حقوق مادماًالزازینيوفوتازپسسالهپنجاهيمادحقوق،شد
ي،واتیو در زمان حدآورندهیپنجاه سال بعد از فوت، قبل از مرگ پدیعنییبرهه زماننیا

به تیو با عنایقانون مدن842ماده زیتجوبهجهیدرنت.داردراندهیموجودشدن در آتیقابل
یقانون مدن216ماده ریقسمت اخو مشمول استيامسامحهیجزء اعمال حقوق،تیوصنکهیا

به تیوصکند،یمتیکفاصحت آن يبرابه یموصایتیوصردبه مویعلم اجمالیعنیاست 
. استمعتبردآورندهیپنجاه سال پس از فوت پديحقوق ماد

ملک دیبه بایموص«: داردیمقرر میقانون مدن841توجه داشت که ماده دیباگریديسواز
ال مطرح ؤسنیانیبنابرا. »باطل است،ولو با اجازه مالکریبه مال غتیصباشد و ویموص

نیاگر ااست؟یکسچهملک،دآورندهیپدفوتازپسسالهپنجاهيمادحقوقکه شودیم
زیبه آن جاتیوصی،مدنقانون842ماده طبقعتاًیطب،محسوب شوددآورندهیملک پد،حقوق

تیوص،دانسته شودارشادوزارت فرهنگ و هاآندر نبود به ورثه و متعلقاگر یاست ول
،يوهنریادبتیمالکيمادحقوقبادر رابطه ایکه آدیددیبالذا. باطل خواهد بوددآورندهیپد

شناخته شده که پس از دآورندهیپديحق براکیتنها، 1348قانون سال 12با استناد به ماده 
کیدر قبال خلق نکهیاایشودیمله منتقل یبه موصتیوصموجببهای،به ورثه اويفوت و
يگریو داتیبه مدت حدآورندهیپديبرایکی: دیآیدو حق به وجود ميو هنریاثر ادب

؟يسال پس از فوت وپنجاهبه مدت ورثهيبرا) مستقالًً(
هرکه حق فتریپذدیبامیباشاثردآورندهیپديبرامنحصراًي،حقوق مادجادیاقائل به اگر

نیايپس از فوت ووستبه خود اومتعلقواتیزمان حدرفقطحقوق نینوع تصرف در ا
شودیممتزلزل1348قانون سال12مادهتصور با مالحظه حکم نیاما ا. رودیمنیبازحقوق 

يحقوق ماد،وجود نداشته باشددآورندهیپديبرایلهیموصایاگر وارث ،مادهنیبرابر ارایز
وزارت فرهنگ اریدر اختیعموماستفادهمنظوربهدآورندهیدر مدت پنجاه سال پس از فوت پد

وجود دآورندهیبعد از فوت پديهم برایحقبدان معناست که نیاوردیگیقرار مارشادو 
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. رسدیمارشادوفرهنگوزارتبهخودخودبه) طیشرایبرخدر (کهشودیمجادیاایدارد 
یکیکند؛یمتیتقورا جداگانهصورتبهحقدووجودفرض1348قانون 12ماده ظاهر

و در صورت نداشتن ي،وراث ويبرايگریکه زنده است و دیمادام،دآورندهیپديبرا
. وارثله است و نه موصینهوزارتخانهنیاآنکه حالارشاد،وزارت فرهنگ و يبرا،وارث
به وجود یشخص حقوقنیايهمچنان برا،دآورندهیپدفوتازپسپنجاه سال حق،نیاولی 

. آیدمی
1316مصوب ،مهیقانون ب26و 25و 24استناد به مالك مواد بامذکور هینظرهیتوجدر

هر ایورثه يبرا) گذارمهیب(مورثتوسطحقجادیانهیبالقوه زمکردنفراهمکهگفتتوانیم
وراث ،عمرمهیبنفعيکه ذیدر فرضیرسد و حتیمتیعلفبهگذارمهیبفوت با،يگریشخص د

نیو به همکندیمدایپتیموجود،وراثيو بالذات برااصالتاًشدهنییتعمبلغباشدگذارمهیب
با.کنندفیتوقاینیوصول طلب خود تأميرا برامهیبمبلغتوانندینمگذارمهیببستانکاران،لیدل
از آن تیحمااثر و متعاقباًجادیکه اگفتتوانیمزینيو هنریادبخصوص آثاردراستدالل نیا

مثلباشد، دآورندهیزمان بعد از فوت پددرتواندیميمعنوويمادحقوقيبرقرارصورتبه
ازبعداثرانتشاردرموردو ابدیفرصت انتشار آن را نیرا خلق کرده ولياثر،دآورندهیپدنکهیا

ازیحاکواحوال اوضاع،دکنهم نتیاگر وصنکهیاای) يعهدتیوص(1کندتیوصشیخوفوت
و ) دیبا(یوص،حالتنیدر ا.استافتهیرا نآنفرصت یولانتشار اثر را داشته قصدباشد که آن

مطلب نیادیؤم.  ندکنمنتشردآورندهیپدفوتازپسرااثر) توانندیم(دآورندهیوراث پد
و فاتیتصن«: است که مقرر داشتهیاحکام مدنيقانون اجرا65ده مالیتبصره ذ،ریقسمت اخ

و مترجم و در مؤلفمصنف و تیبدون رضا،دهیکه هنوز به چاپ نرسییهاو ترجمهفاتیتأل
22مادهبهتوجهباو»شودیمنفیمقام آنان توققائمایورثه تیبدون رضاهاآنصورت فوت 

قانوننیاتیحماازیموقع،اثردآورندهیپديمادحقوق«: داردیممقررکه1348سالقانون
وباشدشدهاجرااینشرایپخشایچاپرانیادربارنینخستيبرااثرکهشدخواهدبرخوردار

تیاثر و شروع حماجادیزمان ا،»اجرا نشده باشدایپخش و اینشر ایچاپ يکشورچیدر هقبالً
قانون اجراي احکام مدنی که قانونگذار در مقام بیان از وصیت براي انتشار و وصی در 65البته با توجه به تبصره ذیل ماده . 1

توان بیان داشت که در صورت عدم انتشار اثر در زمان حیات مولف، کنار ورثه در صورت فوت مؤلف، نام نبرده، می
لیکن این مقدار تضییق در تفسیر تبصره مزبور، . اي پس از فوت را نخواهد داشتنامبرده حتی امکان ایصاء به انتشار بر

رسد، چه اینکه پذیرش امکان ایصاء به انتشار نیز اثري مشابه امکان انتشار توسط ورثه خواهد داشت و در منطقی به نظر نمی
ها، وزارت فرهنگ و ارشاد ت نبود آنهر دو صورت پس از انتشار، حمایت از اثر و حقوق مادي آن براي وراث و در صور

. آیدبه وجود می
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قتیحقدراثر يمادحقوق،استداللنیابا. ابدییه اثر انتشار ماست کیوقت،از آنيو معنويماد
يازیامت،حقرایبه وراث منتقل شود زبعداًکهدآورندهیپدينه براشودیمجادیوراث ايبرا

تیقابلدیو باشودیمشناخته یحقوقاییقیاعم از حق،شخصيبراقانونموجببهکه است
تمتع، امکان داراشدن حق تیو فقد اهلیمدناتیبا خاتمه حنینابراب.انتساب به او را داشته باشد

يقانون اجرا65تبصره ماده ژهیوبهوقانون مذکور 12با توجه به ماده جهیدر نت.رودیمنیاز ب
و یاثر ادبيحق جداگانه برادووجودفرض1348قانون سال 22و جمع آن با ماده یاحکام مدن

و در صورت نبودن يوراث ويبرايگریو ددآورندهیپديبرایکی،شودیمتیتقويهنر
. ارشادووزارت فرهنگ يوراث برا
جادیاارشادوزارت فرهنگ و ایوراث يکه برایحقگفتتوانیمنظر، نیاطبقالبته

آنتیفعلاماافتهیوجودبالقوهصورتبهدآورندهیپداتیاست که در زمان حيازیامت،شودیم
فیرا تألياثر،دآورندهیاگر پدرایز1)عمرمهیهمانند ب(است شدهدآورندهیپدفوتبهقمعل
يو پس از فوت وندهیدر آزینیحق) کردینممهیبه انعقاد عقد باقدام،گذارمهیبای(کردینم
.آمدیبه وجود نم) يامهیبنفعيذعمر،مهیبدرموردو (ارشادو فرهنگوزارت ایورثه يبرا

،آنافتنیتیقبل از فعل،هرچند هم که وجود بالقوه داشته باشد،نسبت به حقن،یابرعالوه
.   شودیمبار نياثر

قانون 12ماده ریقسمت اخحیمباحث افزود این است که در توضنیبه ادکه بایيانکته
کیتنهاکه میباشنیبه اقائلاگر 1348مصوب هنرمندان،ومصنفانمؤلفان،از حقوق تیحما
بهتوجهباارشادوفرهنگوزارتوارث،نبوددر، )حقدونه (دیآیمبه وجود اثريبراحق 
داشتهرايو هنریاثر ادبيکننده حقوق مادادارهنقشتواندیمفقط یمدنقانون866ماده
قانون 12ه مادریمذکور در قسمت اخ» ...همان مدتيبرا....«عبارت يصورت برانیدر ا.باشد
يبرابر اثر تیریمدحقشناختن صرفاً،اگر مراد مقننرایزنداردوجودیهیتوج1348سال 

شد، یمجادیحق اکیتنها يو هنریعالوه، در رابطه با اثر ادبهبود و بارشادوفرهنگوزارت
قانون مدنی نیز نام برد؛ به این صورت 823توان از ارث حق شفعۀ موضوع ماده عنوان شاهدمثال، عالوه بر بیمه عمر میبه. 1

وضیح اینکه در تفسیر این ت. »شودحق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می«: داردکه ماده مذکور مقرر می
شود که حق اخذ به شفعه و درنتیجه، بازگشت مورد معامله به شفیع، پس از فوت او به ماده و چگونگی اعمال آن بیان می

است از دارایی شخصی ) مبیع(لیکن پرداخت ثمن معامله اصلی که شرط اخذ به شفعه و تملک سهم مشاع . رسدوراث می
تحلیلی . ن نیاز به اینکه ابتدا داخل در ترکه شفیع شود و سپس طبق قواعد ارث به وراث منتقل شودگیرد بدوورثه انجام می

قواعد). 1393.(ناصر کاتوزیان: ك.ن. که از لحاظ مبنا با بحث مذکور درمورد حق مادي اثر ادبی و هنري شباهت دارد
. 5:105شرکت سهامی انتشار، جلد : ، تهرانقراردادهایعموم
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ازپساست،نشدهآنيمادحقوقدرموردزینیتیندارد و وصیکه خالق آن وراثيپس اثر
،متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد شودنکهیکند نه ادایپیجنبه عمومدیبادآورندهیپدفوت

حق استفاده ،».....همان مدتيبرا...«کاربردن عبارت هماده با بنیمقنن در اییکه گویدرحال
وق معنا که حقنیبد،کرده استییوزارت مزبور شناسايرا برادآورندهیاز اثر پس از فوت پد

. شودیمجادیایشخص حقوقنیايساله براپنجاهيماد

يو هنریاثر ادبيارث حقوق ماد. 7
در يو هنریاثر ادبيانتقال حقوق مادش،یپبخششده در انیبنظریهرشیپذصورتدر

قانونگذارصورت که اگر نیبه ا،محل مناقشه و تعارض خواهد بودزینارثیحقوقسیقالب تأس
،مؤلفيبرایکی(دو حق جداگانه شده باشد جادیقائل به ا،يهنرویادباثردرمورد
را که اثر یوراث درصورتيبرايگریمنتشر شده باشد و ديواتیکه اثر در زمان حیدرصورت

،ارشادوزارت فرهنگ و يبراهاآند و در صورت نبودن کننمنتشر دآورندهیپس از فوت پد
که ی، درصورت)1348مصوب هنرمندان،ومصنفانمؤلفان،از حقوق تیقانون حما12طبق ماده 

ازپسسالهپنجاهيمادحقوق،م.ا.ا.ق65مادهتبصرهمنتشر شود با توجه به مؤلفبعد از فوت راث
حقوق را نیوراث ارایزمؤلف،ينه براشودیمجادیوراث ايدر واقع برادآورندهیپدفوت
جزو ترکه به حساب ،اثريحقوق مادهملیدلنیهمبهوکنندیمخذتوسط قانون اماًیمستق

جهینت. دمنتقل شويوجود ندارد تا به عنوان ترکه به وراث ومؤلفدر زمان فوت چوندیآیمن
خود، اتیآورنده در زمان حدیاست که پدنیاشودیمفرض حاصل نیارشیکه از پذيگرید

نیانجام چن،شدانیبزینگونه که قبالًهمانرایداشت زحقوق را نخواهد نینسبت به اتیحق وص
ورثه هستند که حق دارند نسبت به نیاگفتدیباواقعدر. استورثهاموالدردخالت،یتیوص

آورنده هم دیپدیطلبکاران شخصجهیدرنت. کنندتیوصيگریساله خود به نفع دپنجاهحقوق 
. آن داشته باشندنسبت بهییادعاتوانندیمنيپس از فوت و

توانیمزیصورت ننیبه ایقانون مدن505ماده مالكمذکور با استفاده از هینظرتیدر تقو
:استدالل کرد

ومروربهحقوقنیانیبنابرا. منتشر در زمان است،يو هنریاثر ادبيانتفاع از حقوق ماد
یجیتدرمشابه با منافع ،جهتنیو قابل استفاده است و از اشود میجادیازمانامتداددر

که مقرر یقانون مدن505ماده يمبناومالكبهتوجهبالذا.مستأجره استنیعالحصول
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موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده دنیاالجاره که به علت نرساقساط مال«: داردیم
موردمنافعهمه،هکه در عقد اجارگونههمان گفتتوانیم. »شودیماست به موت او حال ن

نیهمو به امدهیچون هنوز به وجود نستیقابل انتقال به مستأجر ن،زمان با انعقاد عقدهم،اجاره
االجارهمالاقساطپرداختبهنسبتيونیداجاره،اثناءدرمستأجرفوتصورتدرهمعلت
تنها از لحظه فوت قعوادرفوتازپسسالپنجاهيمادحقوق،بیهمان ترتبه1شود،ینمحال

یخارجوجوديومرگازقبلتالذا.شودیمو قابل استفاده جادیبه نفع ورثه اجیتدربه،مؤلف
بامؤلف،پس از فوت يمادحقوقنکهیاجهینت. برسدارثبهوشدهترکهدرداخلتاندارد
.تقل شودمنهاآنبه وراثتموجببهنکهینه اشودیمجادیبه نفع ورثه ايومرگ

بهتوجهبا (،يو هنرینسبت به آثار ادبيدو حق مادوجودهینظررشیاز آثار پذیبرخ
ياجراقانون65مادهتبصرهنظرگرفتنبا درژهیوبه،1348قانون سال 12شده از ماده ارائهلیتحل

یحقوقسیتأسخصوصدر) یمدنقانونیمبانو1348سالقانون22مادهویمدناحکام
:  استلیو ارث از قرار ذتیصو

توسط طلبکاران دآورندهیاز فوت پدپسيحقوق مادفیتوقتیعدم قابلایتیقابل-1
.تعدد حقنظریهبا توجه به يو

و انتشار اثر پس از مؤلفاتیمنتشرشده در زمان حاثر(فرضدودردیبامزبورموضوع
.  شودیبررسجداگانه ) يفوت و

.استشدهمنتشردآورندهیپداتیان حکه در زمياثر)الف
نیتوجه به ابايو هنریدر خصوص آثار ادبيمادحقدویقانونجادیانظریهرشیپذ

شیخواتیدر زمان حمؤلفکهداردراجهینتنیااستزماندرمنتشر،ينکته که حقوق ماد
آن ازتواندیممالک آن شده و ،يحقوق مادیجیتدرجادیاز زمان و الحظههرتحققبا 

اتکندواگذار ریدارند به غجادیاتیقابلیزمان آتيحقوق را که برانیاایاستفاده کند 
االجارة آینده این است که ذمه وي نسبت به آن مشغول نشده است نشدن دین مستأجر نسبت به پرداخت ماللسفه حالف. 1

زیرا هنوز آن منافع را دریافت نکرده چون انتقال مالکیت منافع به مستأجر، موکول به پیدایش تدریجی این منافع است و تا 
زیرا در عقود ) مگر اینکه خالف آن توافق شده باشد(ازاي آن نیست مابهزمان تحقق این منافع، مستأجر مکلف به پرداخت

رغم ظاهر ماده معوض، جهت تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است؛ بدین مفهوم که مثالً در عقد اجارة مورد بحث، علی
» .......شودمستأجره میموجب آن، مستأجر مالک منافع عین اجاره عقدي است که به« :داردقانون مدنی که مقرر می466

االجاره، االجاره و جهت تعهد مستأجر براي تملیک مالآوردن  مالدستجهت تعهد موجر براي تملیک منفعت، به
آوردن منفعت است، لذا مادامی که مستأجر از منافع منتفع نشده، آن را به دست نیاورده، پس تعهد مستأجر محقق دستبه

.نشده است
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متعلق يحقوق ماداتیدر واقع حکند،یمفوت مؤلفیوقتن،یبنابرا. شودمنتفعآنازيگرید
باآن،ازفاءیاستعدمایفاءیاستازنظر صرف،حقوقنیو چون اکندیمدایخاتمه پزیناوبه 

وجود نخواهد داشت تا طلبکاران بتوانند يزیچي،ومرگبا،رودیمنیبازدآورندهیپدفوت
فوتپس از وافتهیخاتمه مؤلفمتعلق به يطرف حقوق مادکیاز رایکنند زفیآن را توق

بهعلقمتزینمؤلفپنجاه سال پس از فوت يحقوق ماد،گریبقا نداشته و از طرف دتیقابلي،و
ورثه نسبت به نیبنابرا.را داشته باشدفیتوقتیتا قابلشودیمنبوده و داخل در ترکه نمؤلف

ندهستهیو آن هم در صورت قبول ترکه مسئول تأديمثبت وییدارازانیفقط تا میمتوفونید
ز فوت پنجاه سال پس ايعالوه، حقوق مادهاز اموال خود ندارند و بونیدپرداختبهيتعهدو
یمتوفمؤلفاز طرف طلبکاران فیتوققابلودیآیمشمار بههاآنیجزء اموال شخصزین
.   ستین

.منتشرنشده استدآورندهیپداتیکه در زمان حياثر)ب
درنظرگرفتنباویمدناحکامياجراقانون65مادهلیذتبصرهبهاستنادباآثارنیادرمورد

به انجام يبه انتشار که با فوت ومؤلفو در صورت اثبات قصد ، 1348سالقانون22ماده
اثر يبراکهي شوندمادحقوقمالکمتعاقباًوکردهمنتشررااثرتوانندیماست وراث دهینرس

مؤلفونیبا دیارتباط،شودیمجادیورثه ايبراصرفاًحقوقنیاچوناماد،یآیمبه وجود 
. باشدفیتوققابلیطلبکاران متوفتا از طرفکندیمندایپیمتوف

تعدد حق نظریهبا توجه به کندیها فوت مآنيانقضاازقبلکه مؤلف ییقراردادهااعتبار- 2
برکندیمواگذار يگریاثر خود را به ديحقوق ماد،آنموجببهمؤلفکه ییقراردادها

قانون 14طبق ماده ،مدتنیمدت داشته باشد که حداکثر ابایديمادحقوقبودنموقتاساس 
.  استپنجاه سال 1348سال 

15مادهطبق«کهانددهیعقنیابریبرخ،کندوتفدآورندهیپد،قراردادياگر در اثناحال
يانقضاورثه،به) يمادحقوق( مذکورحقوقشرط انتقال مؤلفان،از حقوق تیقانون حما

تعدد حق و با هینظربرابراست که یدر حالنیااما. ) 1385:29ان،یدیام.(»مدت قرارداد است
دیاست، بادآورندهیاثر، لحظه فوت پدياز حقوق مادورثهيبرداربهرهآغاز نکهیتوجه به ا

يریگجهینتنیاما ا. ابدییادامه نميبعد از مرگ ومؤلفقرارداد را منحل دانست چون حق 
مجوز ياعطاایقرارداد انتقال رایزباشددرستتواندیمآن، نيقوت ظاهررغمیعل

دیپس با. شودیمنحل نممؤلف،ست و با فوت االزم عقودازجملهياثر فکرازيبرداربهره
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و مهلت استمعتبر) مؤلفپس از فوت یحت(آنمدت انیقرارداد تا پانیکه ارفتیپذ
؛شودیآغاز مشانیث امورقراردادمدت يتنها پس از انقضا،ورثهيبرایاستفاده از حقوق مال

).جهیقسمت نت(شودیممواد مربوطه استنتاج نیکه از جمع بيامر

جهینت
شده، يو عهدیکیمحدود به تملی،که در قانون مدنتیسو با توجه به انواع وصکیاز

يعهدتیتنها با استفاده از وصيو هنریاثر ادبيمادحقوقدرمورداعمال قواعد مربوط به آن 
بعد»کیتمل«کهيموارددرهم آن(دینمایمممکنيتعدد حق مادنظریهدون درنظرگرفتن بو
چون اثر ،شدانیبطور که قبالًکه البته همانشودگذاردهیوصعهدهبهموصیفوتاز

کیتملبهتیوصموضوعرسد که ینظر مبه،استیکیتملتیهمان وصزینکیبه تملتیوص
به »یکیتملتیوص«،صورتنیاریغدر). باشدمنفعتاینیعی،کیتملتیوصهماننددیبازین

. »منفعت«است و نه »نیع«نه ،مزبوريچرا که حق مادرسدینمنظربهممکن ،اثريحقوق ماد
وانددهینام»یفکتیوص«را آنیکه برخرا پذیرفتتیاز وصيگرینوع دباید ریلذا ناگز

هرچند که . شودیمالک متیبه خروج مال از ملکیو تنها منتهستینیکینوع تملچیمتضمن ه
از یدر فقه و آثار برخ،امدهیبه حساب نتیوصانواعازجملهیدر قانون مدنتینوع وصنیا

. آن اشاره شده استقیحقوق به مصادتاداناس
کیاز مصنفان و هنرمندان مؤلفان،از حقوق تیقانون حما12با توجه به اطالق ماده لذا
حق کیبه تملتیوص،آنتیکه در صورت رعا(یدر قانون مدنتیو انحصار انواع وصطرف

تنها12گرفت که معتبردانستن مفاد ماده جهینتدیباگریاز طرف د) شودیممکن مریغ،اثريماد
عمده مواجه خواهد رادیامر هم با دو انیکه ااستریپذامکانیفکتیوصتیماهبهتوجهبا
یاحکام مدنيقانون اجرا65ماده لیتبصره ذ،يگریدو یفکتینبودن وصیکیتملیکید؛ بو

) به آنتیامکان وص(ينسبت به حقوق مادمؤلفعدم حق جهیو درنتيحق مادتعددکه شائبه 
.داشتخواهدیپدررافوتازپس

با توجه به زینيو هنریاثر ادبیمالحقدرمورداعمال قواعد ارث رشیپذ،گریديسواز
،تبصرهنیااساسبررایزدینمایدشوار م،یاحکام مدنيقانون اجرا65ماده لیمفاد تبصره ذ

تیبدون رضايو در صورت فوت ومؤلفتیبدون رضا،دهیکه هنوز به چاپ نرسیفاتیتأل
ز که به چاپ نرسد ایتا زمانيو هنریاثر ادبچیکه هروشن استو شودیمنفیورثه توق
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،باشددهیبه چاپ نرسمؤلفقبل از فوت يپس اگر اثر. شودیمبرخوردار نیقانونتیحما
توانندیمو ورثه چگونه شودبرخوردار یقانونتیاز حماياز فوت وبعدتواندیمچگونه 

» حق«کنار دراینکهیامگراست؟نبودهآنصاحبهممورثخودکهبرندارثبهرا»یحق«
رسد، یبه وراث ميو پس از فوت وشودیمجادیامؤلفياز انتشار اثر براکه پس یقانون

فوت ،و آغاز آنشودیمجادیورثه ايبرارأساًکهباشدمتصور» اثر«يهم برايگرید» حق«
چیهنکهیاای؛شودیممحسوب نمؤلفخود » حق«ۀ امو انتشار اثر توسط وراث است و ادمؤلف

تیمربوط به حمایمواد قانونرایزشناخته نشودمؤلفمنتشرنشدهراثدرموردورثه يبرایحق
اتیحانیبر اثر خود را تا پامؤلفتیزمان مالکصراحتاًواستيامرقواعدازجملهياثر فکر

اعمال يبراییپس جا.استاز اثر را انتشار آن دانستهتیعالوه شرط حماهمقرر داشته و بيو
مؤلفوراث بتوانند قصد نکهیماند اال اینمیباقیاحکام مدنين اجراقانو65مفاد تبصره ماده 

. بر انتشار اثر را به اثبات برسانندیمبن
قانون 12همان است که مقنن در ماده يمادحقوقانتقالجوازدرموردیکلقاعدهجهیدرنت

ياجرانونقا65مادهتبصرهموردودهکرانیبو ارث تیدر باب وصیو قانون مدن1348
65تبصره ماده حکمنیبجمعجهتدرنیبنابرا. استمذکورقاعدهبراستثنا،یمدناحکام

: کهکرداستدالل نیبتوان چندیشا1348قانون 22و 12مواد بام .ا.ا.ق
در زمان يو هنریاجرا دارد که اثر ادبتیقابلیصورتدر صرفا65ًمادهلیذتبصره- 1

در انتشار اثر باشد تا ورثه بتوانند يوقصداز یحاک،واحوالاوضاعونشدهمنتشرمؤلفاتیح
بار اثبات قصد دیباوراثاختالف،بروزصورتدرالبته. رندیبگمیخصوص تصمنیدر ا

به انتشار مؤلفتیوصاتواندیمقصد نیاثبات اقرائنازجمله. رندیمورث خود را به عهده بگ
12در تضاد با مواد الًقانون مزبور و تبصره آن، کام65منطوق ماده رسد که یباشد واال به نظر م

درموردوراث يبرایحقچیهجهیاست و درنتيامرنیقوانازجملهکه بوده 1348قانون 22و 
. ستیتصور نقابليپس از مرگ ومؤلفةمنتشرنشداثر انتشار
بازمانهم، ولینکردهاثرانتشاراقدام به ،اتیدر زمان حمؤلفهم که یحالتدر- 2
کرده،فیتکلنییتعشیپس از فوت خويدر خصوص انتشار اثر، نسبت به حقوق مادتیوصا

صورت نیبه ا؛م.ا.ا.ق65مادهلیذتبصرهنهدانست1348قانون12مادهمشمولراموردیدبا
تعلق دیه زبيکه پس از انتشار، حقوق مادکندنیمع،به انتشار اثرتیضمن وص،مؤلفکه 

دریمیتصمنیچنکه) يعهدتیوص(شودکیتملدیزبهای) یکیتملتیوص(داشته باشد 
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.بودخواهدمتبعت،یوصقواعدحدود
پس از فوت مؤلفاثر توسط طلبکاران يحقوق مادفیامکان توقلیمسائل از قبریسا- 3

شده ع دو فرض گفتهتابزین... منعقده و يمدت قراردادهايقبل از انقضامؤلفو فوت يو
با توجه به یدشد باانیمسائل بنیکه در متن مقاله در خصوص ایلیلذا تحل.خواهد بود

.     شودلیتعد،فوقيریگجهینت
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