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ي اسـت امـا تـاکنون بـه طـور       از حوزه هاي جذاب مطالعاتی در حقوق مالکیت فکر       ،انتقال اموال فکري  
  .مستقل و ویژه در انتقال قهري آنها کاووش صورت نپذیرفته است

 مالک اثر فکري داراي حقوق انحصاري مادي و معنوي بی نظیري می باشد که ثمره تبلور روح وجان او            
ا منتقل کنـد و  در اثرش است و از این رو مختار است که آزادانه درباره انتقال آنها تصمیم بگیرد و آنها ر         

 انتقالی تحقـق  ، فارغ از اراده ي صاحبان آثار، اما در انتقال قهري    ،سرانجام هر گونه تصرفی را انجام دهد      
این مقاله سعی دارد کـه ضـمن بررسـی    .  تفاوت هاي ماهوي و اصولی دارد ،می گیرد که با انتقال ارادي     

اي  فاوت آن را برجسته نماید تا درك تازه جنبه هاي مت،انتقال قهري در مقطع زمانی قبل و پس از مرگ
  .از آن به ثمر نشیند

  
  . اموال فکري، ارث، انتقال قهري،انتقال، مالک فکري: کلیديهاي هواژ
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  مقدمه 
یکی از حقوق مالک اثرفکري آن است که او میتواند مالکیت خود بر اموال فکـري را بـه دیگـري        

 عنصر ارادي بودن است اما انتقال همواره بـه    ،باشدانتقال دهد و آنچه دراین انتقال برجسته می         
  . انتقال صورت می گیرد،صورت اختیاري نیست و خارج از اراده و اختیار مالک

انتقال مال منقول یا غیرمنتقول یا مطالبات کسی به         ، مراد از انتقال قهري    ،در نظام حقوقی ایران   
 اسـت  ،انند انتقال مال مورث بـه ورثـه  دیگري بدون اینکه سبب این انتقال توافق طرفین باشد م   

  )89ص ،1380جعفري لنگرودي، (
به عبارتی دیگر این قا نون است که مقرر می نماید که حقـوق مـادي یـک فـرد کـه در کیـسه                 

 از ایـن رو در قلمـرو حقـوق مالکیـت     ، خارج و وارد کیسه دارایـی دیگـري شـود      ،دارایی او است  
 مردم به سوي آن ،لکیت فکري قابل مبادله با پول است       میتوان گفت از آنجا که حقوق ما        ،فکري

رغبت نشان می دهند و این حقوق داراي نفع هستند، پس مالیت دارند و به صورت جزي مثبت        
در کیسه دارایی مالک فکري قرار می گیرند و اصوال قابل نقل و  انتقال اند و میتوانند  از کیـسه         

 به طور مثال به وارثان  برسند یا طلبکاران را       ، گردند دارایی فردي به کیسه دارایی فردي منتقل      
  . جهت دستیا بی به طلب خود از طریق توقیف و فروش آن یاري رساند

  : در یک تقسیم بندي کلی میتوان انتقال قهري را به دو دسته تقسیم نماییم
 )وصیت/ ارث (انتقال قهري پس از مرگ  -1 
نتقال اموال فکري به طلبکاران در نتیجه توقیف و صـدور   انتقال قهري در زمان حیات مانند ا       -2

  اجرائیه
  
  انتقال قهري  پس از مرگ  -1

هر فردي داراي یک کیسه دارایی است که اموال و حقوق مالیش به صورت جـزي مثبـت در آن        
 ،جاي میگیرد و پس از مرگ این حقوق واموال او به ورثه اش منتقل میگردد، بـه عبـارت دیگـر              

، 1381 ،امـامی ( قهراً به ورثه منتقل می شود و آنها مشاعاً مالک ترکه خواهنـد بـود        ترکه مورث 
  ).213ص 

فرد در دوره زندگیش بدست آورده    حقوق مالکیت فکري است که      ،یکی از اجزا مثبت این دارایی     
 بعد از فوت وي به همان شکل و صورتی که در کیسه دارایی مورث می باشد به کیسه دارایـی           و

حین الفوت منتقل میگردد و چون انتقال ترکه بدون اراده متوفی و ورثه تحقق پیدا می           ورثه ي   
  ). 181، ص1381 ،امامی( بدین جهت آن را انتقال قهري گویند ،نماید

 اموال فکري نیز مانند سایر اجزاء دارایی فرد که از مالیـت برخـوردار  هـستند بـه     ،در این انتقال 
 در نظام حقوقی ایران مالیت اموال فکري مسلم است       ،اهند رسید عنوان ترکه متوفی  به ارث خو      



   89  انتقال قهري اموال فکري  

ماننـد  ( چهره قـانونی یافتـه اسـت    ،و این امر در قوانین مختلف مالکیت ادبی و هنري یا صنعتی        
همچنین در بعضی معاهـدات     ) ایرانقانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان        12ماده  

 28ماننـد مـاده   (. پس از  مرگ سخن به میان آمده استجهانی نیز به  صراحت از  انتقال قهري    
  ) )تریپس(موا فقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکیت فکري 

این امر در قوانین ملی نیز آشکارا قابل مالحظه است و صراحتاً تاکید می گردد که اموال فکـري           
قانون حق اختـراع    27ماده      -قانون مالکیت ادبی و هنري  بحرین      30)1(ماده  (به ارث می رسند   

 حتی بعضی از قوانین با  تفصیل بیشتر بیان می دارند که مالکیت و همه ي حقـوق  ،)....کویت  و 
  ) قانون حق اختراع و طرح صنعتی عراق25ماده ( .منضم به اموال فکري به ارث می رسد

ه خـود   مقررات ویـژ ، اقتصادي و مذهبی،به طور کلی قوانین ملی با توجه به مالحظات اجتماعی     
را درباره ارث وضع می نمایند اما پرسش ما در این مجال آن است که آیـا همـان اصـول سـنتی        
درباره اموال فکري نوظهور اعمال می شوند؟ براستی اگر بپذیریم که اموال فکري از حیـث مـال             

 فکري  تفاوتی با سایر اموال ندارند باید بر آن بود که همان مقررات سنتی نیز درباره اموال         ،بودن
قابل اعمال هستند اما از این نکته نباید فارغ بود که اموال فکري مظهر شخصیت مبـدعان خـود       

 احساس و هنر مولفان و مبتکران پا به عرصه وجـود نهـاده انـد و از ایـن رو           ،هستند و با فراست   
 ، حقوق معنوي نیز بـه مـوازات آن بـه مالکـان تعلـق مـی گیـرد       ،است که عالوه بر حقوق مادي    

ابراین می توان نتیجه گرفت که در کنار قوانین و مقررات عمومی ارث باید از مقـررات مکمـل         بن
  .در ذیل به مطالعه این تفاوتها خواهیم پرداخت. یا احیاناً جایگزین بهره برد

  
 ورثه  -1-1

مطالب آغازین آن است که ورثه مالک فکري چه کسانی خواهند بود و آیـا از ایـن بـاب تفـاوتی         
 قانون 861ماده  (جبات ارث وجود دارد؟به طور کلی این موجبات یا نسب است یا سبب              بین مو 
 تفاوتهـاي مهمـی وجـود دارد،    اما در طبقـات ارث ، و تفاوت شاخصی در این بـین نیـست     )مدنی

 به گونه اي کـه  ، ارث ببرند، ورثه باید با توجه به طبقه اي که درآن هستند        ، با قواعد ارث   مطابق
 بدیهی است که این مسئله در باره ، وراث طبقه دیگر ارث خواهند برد  ،ر یک طبقه  با عدم ورثه د   

  .ي مالک فکري اجرا می گردد ورثه
اما قوانین بعضی کشورها صراحتا ورثه ي  مالک فکري را نام می برند و گروهی را از زمـره وراث     

برنـد و در فقـدان آنهـا    خارج می نمایند مانند اینکه مقرر نمایند تنها همـسر یـا فرزنـدان ارث ب     
و این به معناي  )قانون مالکیت ادبی و هنري آلمان     60-3ماده    (برند   والدین مالک فکري ارث می    

برنـد   عمه ها یا دایی ها و خاله ها ارث نمی، برادران و به طریق اولی عموها،آن است که خواهران   
 از امـوال فکـري ارث   ن به ترتیـب  برادران و خواهرا  ، والدین ، فرزندان ،همسریا آنکه اشعار دارند،     
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 ورثه بعدي از اموال فکري ارث نخواهد برد و یا اینکه  ورثـه        ،ببرند یعنی با وجود  ورثه مقدم       می
 19مـاده  (دایی و فرزندان آنها به کلـی از ارث محـروم هـستند    ،خاله،طبقه سوم یعنی عمو، عمه   

  .)قانون مالکیت ادبی و هنري ترکیه
 این امر در تعیین ورثه نیز موثر  ، که اثر، بخشی از هویت مولف خود است        رسد از آنجا   به نظر می  

خواهد بود و تنها وابستگان نزدیک از این شایستگی برخوردار هستند که بـه مالکیـت آن امـوال       
 ، حقوق ایـران ،در این خصوص . نائل آیند و به اجراي حقوق مادي و معنوي ناشی از آن بپردازند            

ذا مقررات سنتی ارث و وصیت در این زمینه حاکم است و افراد مطابق بـا  مقرره خاصی ندارد و ل  
  .طبقات سه گانه ارث خواند برد

  
   وراثت همسر1-1-1

 یکی از وارثان مهم مالکان فکري است امـا نـسبت بـه آنهـا مواضـع گونـاگون یـا بعـضاً               ، همسر
هاي نـا امیـد شـده     تسلی دهنده امیـد ،متفاوتی اتخاذ می گردد، زن شریک پیروزي مولف است     

 و حداقل تا زمانی که نـام  ،  اولین کسی است که از فکر نشر و تصحیح اثر مطلع می شود     ،اوست
 ،1385 ،کلمبـه (او را حفظ کرده است به عنوان دلـسوزترین نگاهبـان یـاد او تلقـی مـی شـود                      

  ).105ص
 از ، ازدواج نکـرده زمانی که حکم طالق صادر نشده یا زن مجـدداً    بعضی از قوانین تاکید دارند تا       
 در حقوق ایران حکم خاصی در این زمینه وجود ندارد امـا بایـد   ،همسر متوفی خود ارث می برد    

 ارث می برد و از آنجا کـه حـق تـالیف و       ،زن از اموال منقول   ،بر آن بود که طبق قواعد کلی ارث       
اهـد بـرد و    زوجه از آن ارث خو)41، ص 1382 ،کاتوزیان(مالکیت صنعتی و تجاري منقول است 

بـه شـرط زوجیـت    (بـرد    زن از وي ارث مـی ،اگر مالک فکري قبل از همـسر خـود فـوت نمایـد       
  ) قانون مدنی943ماده . (حتی اگر مطلقه ي رجعی باشد)دائمی

  
  وصی -2-1

 ، به عبارت دیگر در صورتی که متـوفی ، اولویت و حق تقدم با وصی است      ، در بعضی قوانین ملی   
 او بر اموال فکري تملـک خواهـد یافـت و    ،کی منصوب کرده باشدوصیی را طی یک وصیت تملی   

  . از ترکه محروم گردند،شاید، ورثه که حتی فرزندان مالک فکري هستند
 حق انتشار اثر توسـط افـرادي کـه    ،مانند آنکه قانون فرا نسوي اشعار دارد که پس از فوت مولف    

 صـورت فقـدان وصـی یـا پـس از      به موجب وصیت نامه تعیین شده اند اعمال خواهد شده و در     
 ،همـسر  ،فرزنـدان  ، این حق به ترتیب توسـط ، جز در صورت وجود اراده مخالف مولف      ،فوت آنها 
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 ،دارایی به او هبـه شـده  ، کسی که ترکه به او هبه شده یا در زمان  حیات مولف   ،وراث غیر فرزند  
  .) مجموعه قوانین مالکیت فکري فرانسه121 -2ماده (اعمال می گردد 

 تبلـور شخـصیت   ، این موارد به نظر می رسد از آنجا  که اموال فکـري بـرخالف سـایر امـوال              در
 از ، اراده وي در نصب وصی معتمد که به پاسداشت محصول فکري می پـردازد   ،پدیدآورنده است 

 امکـان انتقـال امـوال    ،مطابق با نظام حقـوقی ایـران  .اهمیت قابل توجه و اولویت  برخوردار است    
اما عـالوه بـر ایـن    )  قانون حمایت از مولفان ایران   12ماده  ( پیش بینی شده است    فکري به وصی  

 و به عبارت دیگـر،  ) قانون مدنی843ماده (  وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نیز نافذ نیست            ،مقرره
 در اینجا  این پرسش مطرح است که آیـا مـاده   ، نیاز است،به اجازه وراث براي نفوذ مازاد بر ثلث   

 در باره  اموال فکري نیز اعمال می شود ؟ به نظر می رسد از دیدگاه عدالت اگر ارزش       اخیرالذکر
اقتصادي مال فکري به بیش ار ثلث رسد به تنفید نیاز دارد تا بـدین ترتیـب حقـوق ورثـه نیـز                      

 مـی تـوان تنفیـذ را در ایـن     ، از آنجا که اراده متوفی ارحج است   ،رعایت شود و از دیدگاه انصاف     
فی دانست اما سرانجام باید نتیجه گرفت که قانونگذار ایرانـی تنهـا قـصد داشـته بـه                   مسئله منت 

امکان انتقال از طریق وصیت تصریح نماید و ساختار سنتی حقوق ایران را سست ننمـوده اسـت            
  .از این رو اجراي مقررات مربوط به وصیت مازاد بر ثلث 

ولف متوفی بـه وصـیت عهـدي مبـادرت      م،همچنین این امر قابل تامل است که در بعضی موارد    
 وجود دارد که به عنوان وصـی بـه   )Literary Executors ( چنانچه در انگلیس نهاد وصایت،می نماید

 فروش اثر است که باید بـا  ،اداره دارایی هاي ادبی مولفان متوفی می پردازند  و اولین تعهد آنان           
گامی از اهمیت خاص برخـوردار اسـت    تعهد اخیر هن ،رعایت جوانب احتیاط و عقل صورت گیرد      

 همه تمایالت متـوفی را  ،که شرایط اقتضا می نماید که بیع اثر به تعویق نیفتد یا آنکه بیع فوري  
 صـاحبان آثـار   ، به موجب وصیت عهدي، به طور کلی).Garenett, 2005, p. 272( تامین ننماید
را به وصی عهدي خود تفویض نمایند .. . مدیرت اثر ازجمله انعقاد قراردادها یا بیع و  ،قادر هستند 

اما نباید از خاطر برد که در هر مورد باید به وصیت نامـه مراجعـه کـرد و اراده متـوفی را احـراز          
  .نمود

 بـا شخـصیت مالـک فکـري در ارتبـاط اسـت و       ،از آنجا که حقوق معنوي بیش از حقوق مـادي         
 افراد مورد وثوق خـود را  ،د غیر از ورثهآنها قادرن، توجه خاصی نسبت به این حقوق دارند      ،مالکان

در شوروي سابق قانون مقرر می داشت کـه     .جهت حراست از حقوق معنوي خود منصوب نمایند       
مولف داراي اختیار تعیین شخصی است که اجراي حقوق رعایت تمامیت اثرش را پـس از مـرگ    

 نماینـدگان قـانونی   همچنین در صورت فقدان وراث یا )103، ص 1385کلمبه،  (. به عهده گیرد  
 ،146ماده (. کنند  حق معنوي را اعمال می    ، مقامات دولتی  ،متوفی و پس از پایان حمایت قانونی      

  )قانون مالکیت ادبی و هنري مصر
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   ویژگی میراث3-1
 میراث مالکیت فکري با سایر اجزائ کیسه دارایی مورث تفاوت دارد زیرا کـه مقیـد بـه                 1-3-1

چارچوب زمانی قانونی می توا نند بـه بهـره بـرداري مالکانـه از امـوال      زمان است و ورثه تنها در  
 اگرچـه   ، گونـاگون اسـت    ،مدت اعمـال حـق مـادي در کـشورهاي مختلـف           . فکري اقدام نمایند  

 بـازار اقتـصادي   98/93مانند دستور العمـل  (معاهدات بین المللی به دنبال وحدت رویه هستند       
مه ي کشورها از قاعده ي واحدي تبعیت نمی نمایند ما          اما هنوز ه   )اروپا مصوب شوراي اروپایی   

 -1مـاده  ( سـال پـس از فـوت مولـف اسـت            70تـا   ثـر   نند آنکه حق انحصاري بهره برداري از ا       
 سال پس از مرگ مولف     50یا آنکه مدت حمایت تا      )مجموعه قوانین مالکیت فکري  فرانسه     123

 سـال نیـز بـا هـدف       )70 یـا    50( 30 اما گزینش دوره هـاي    ). کنوانسیون برن  7) 1(ماده  (است  
 نسل اول از نوادگان متوفی قـادر  ، سال70خاصی تعقیب می شود چه به طور معمول تا حداکثر  

هستند با آگاهی و درك تمایالت جد خود به اعمال حق بپردازند و آرزوهاي او را به سـر منـزل             
  ).Davies, 2002, pp. 265-270( مقصود برسانند

 دوره حمایتی از حقوق معنوي را محدود به زمان نمی دانند و براي همیـشه  ، گروهی از کشورها  
 گـاهی  ،اما در بعضی کشورها این مدت دائمی نیست). مانند ایران (وراث از حمایت بهره می برند     

اوقات اعمال برخی شاخه هاي حقوق معنوي مدت کمتر یا بیشتري از سـایر شـاخه هـا  دارنـد               
یت از حقوق مادي و معنوي یکسان است امـا حـق انتـساب اثـر بـه          مدت حما ،مثالً،در باربادوس 

 قـانون مالکیـت ادبـی و    18مـاده  (  براي ورثه بـاقی اسـت      ، سال پس از مرگ مولف     20مولف تا   
  ).هنري باربادوس

 زیرا آثار، مدت هاي طوالنی بـاقی خواهـد   ،به نظر می آید حق بر نام در اکثر قوانین دائمی است 
 البته ممکن اسـت در بعـضی مـوارد مـدت      ،خواهد ماند انتها  همراه آن باقی      ماند و نام مولف تا      

که به این امـر   )Bainridge, 1999, p.116(حمایت ازحقوق معنوي با حقوق مادي یکسان باشد 
  .باید در مطالعه قوانین ملی توجه شود

ربـاره  تقویم اموال وتعیین حق ورثـه اسـت کـه د          ،یکی از موضوعات مهم در بحث ارث       2-3-1
گردد زیرا ارزش اموال فکري به شدت با قواعد اقتصادي بـازار همچـون          اموال فکري دشوارتر می   

ي  بطـه  را ... حمایت قوي از مالکیت فکـري و       ، قواعد ارزي کشورها   ، واردات موازي  ،تقاضا عرضه و 
هاد از این رو است که تعیین ارزش واقعی بسی پیچیده میشود و در این زمینه پیشن           . عمیق دارد 

نگینی از حداقل و حـداکثر ارزش مـال فکـري محاسـبه      گردد که با کسب نظر کارشناس میا        می
  .)34ص ،1384 ،حبیبا(گردد 
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 حق ورثه چگونه اعما ل خواهد شد ؟به      ، پس از مشخص گردیدن سهم هر یک از وراث         3-3-1
و بـر اسـت بـا د    سـهم آن دو، برا ، عبارتند از یک پسر ویک دختر باشد اگر ورثه فردي،طور مثال 

براي پسر و یک سـوم آن بـراي دختـر،در در اینجـا ایـن        سوم حق تولید ساخت محصول فکري       
پرسش مطرح است که آیا هر ورثه اي می توان مستقالً به اجراي حق بپردازد یا اعمال حـق بـه           

 همه ،صورت جمعی است ؟ در اینجا به نظر می آید که به ما نند اعمال حق شفعه یا خیار فسخ                
زیـرا کـه اگـر یکـی از     ) 40، ص 1381امـامی،  (رثه بایستی جمعاً حق خویش را اعمال نمایند        و

 عمالً تولید به امري محال ،ورثه سهم االرث خود درباره تولید محصول فکري را به اجرا درنیاورد         
 و ورثه نیز که قا ئم مقام مبدل می گردد و از سویی دیگر نیز شخص مورث داراي یک حق بوده             

 .ستند بیش از یک حق نخواهند داشتوي ه
برداري از محصول   درحالیکه هنوز حق انحصاري قانونی را در بهره    ، اگر مورثی فوت کند    4-3-1

مالکیت به طـور   چه هنوز ،گیرند فکري خود کسب نکرده، ورثه در وضعیت ابهام انگیزي قرار می     
  :دهد وضعیت رخ می  2ن امر در  ای،و از سویی نیز خالق اثر فوت کرده استرسمی شناخته نشده 

فوت مورث قبل از کسب ورقه ثبت اختراع و پـس از تـسلیم اظهارنامـه         ،  شما تصورنمایید   - الف
در این حالت حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه به ورثه منتقل میگـردد و آنهـا                 ،دهد رخ می 

ي   ورثـه ،)اختـراع کـره   حـق   38 ماده   1مانند بند   ( سایر مراحل کسب ورقه را طی خواهند کرد       
 اعالم نمایند تا بـه  صنعتیمالکان فکري نیز بایستی بالفاصله وراثت خویش را به ادارات مالکیت       

حـق اختـراع   102 ماده 2بند (. افرادثالث و باالخره عموم مطلع گردند ،تبع آن طرفهاي قراردادي   
انجام  ثبت یا افشاء    ات مقدماتی را جهت   پس حالت اخیر در شرایطی است که متوفی اقدام        ) کره

ند تقاضاي ثبت به نام خود گرفته که با اقدامات بعدي ورثه مان   داده است و وضعیت معلقی شکل     
  .شود و سپس به اجرا در می آید وارد کیسه دارایی آنان می

توانند به   اثر اساساً افشا نشده  است و پرسش مهم آن است که آیا ورثه می            ،در این موقعیت   -ب
 با یکی از حقوق معنوي صاحبان آثار به نـام حـق            ،مبادرت بورزند؟پاسخ به این مسئله    افشاء اثر   

گیري درباره انتشار اثر ارتباط تنگـاتنگی دارد چـه مالکـان فکـري از ایـن حـق                    افشاء یا تصمیم  
برخوردارند که درباره افشاء یا انتشار نخستین اثـر تـصمیم بگیرنـد امـا اگـر از ایـن حـق خـود                     

رسد از آنجا که ورثه به قائم  نمایند آیا ورثه می توانند اثر را افشاء کنند ؟به نظر می       برداري ن  بهره
 قادر هستند که به افشاء بپردازند اما در این میان از آنجا که جنبـه  ،کنند مقامی متوفی عمل می  

شخصی بودن این حق برجسته است باید به اراده صریح یا ضمنی مورث خـویش وفـادار بـوده و     
در این میان در بعضی از قـوانین   .)Davies, 2002, pp. 205-206( س نیات وي رفتار کنندبراسا

 امکان تعقیب قضائی از سوي مقامات ،ملی نیز در شرایط سوء استفاده یا عدم استفاده از حق افشاء
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 مقامات صالح درباره جـواز اعمـال حـق و    ،عمومی پیش بینی شده است و در موارد اختالف نظر    
  )مجموعه قوانین مالکیت فکري فرانسهL121-3ماده (. گردند مالکیت وارد عمل میمسئله 

 ناکارآمد می نماید ماننـد  ،انتقال قهري بسیاري ازمقرراتی را که جنبه  استثنائ دارند        5-3-1  
کارمندان اداره مالکیت صنعتی در دوره استخدامی خـود  ،آنکه در بعضی کشورها اشعار می دارند    

می تواننـد  ،اختراع ندارند اما اگر سبب مالکیت آنها توارث یا قـائم مقـامی باشـد   حق کسب ورقه  
یا آنکه انتقال قهري در )  حق طرح کره6 ماده – حق اختراع کره     33ماده  (. ورقه راکسب نمایند  

حـق اختـراع   101 ماده 1بند (موارد توارث یا قائم مقامی بدون ثبت نیز در برابر ثالث نافذ است          
  )ف قاعده الزامی بودن ثبتبرخال ()کره

  
  تداخل انتقال قهري با الزامات قراردادي 4-1

 سال حق مادي خود را طـی قـراردادي بـه شـخص          15 شما تصور نمایید یک مالک  فکري به مدت          
 ،پس از مدت کوتاهی و در حالی که هنوز مدت قرارداد بـه پایـان نرسـیده اسـت                ،الف انتقال می دهد   

این هنگام به بعد چالشی مهم رخ خواهد داد،ما با ورثه اي روبرو هـستیم کـه    از   ،مالک فوت می نماید   
اموال فکري مورثشان به نحو قهري به آنها منتقل شده و از طرفی بـا قـراردادي کـه مـورث در زمـان              

  .ایم روبرو گشته،حیات خود منعقد ساخته و حال باید به آن وفا نمود
 که مقنن براي ورثه در ) سال 70 یا   50( سال 30 مدت    در اینجا این سوال مطرح است که آیا از        

 ساله  متعلق به ورثه 30 دوره حمایتی ، کاسته می شود یا پس از اتمام مدت قرارداد        ،نظر گرفته 
  آغاز می گردد؟

  :در این باره دو دیدگاه را می توان مطرح ساخت
 سـال  30ورث بـه مـدت   مدت بهره مندي ورثه از اموال فکري م، پس از اتمام مدت قرارداد    -الف

  )30+15(.آغاز می شود
در سالهاي بـاقی  ، از مدت حمایتی  ورثه کاسته میشود و ورثه میتوانند پس از خاتمه قرارداد  -ب

، آن سـالهاي کـه   )حـداکثر مـدت حمایـت   ( سال30 حق خویش را اعمال نمایند یعنی از        ،مانده
  )30-15.( کسر خواهد شد،قرارداد اجرا می شده

 بـا  اي ت زیـرا کـه قانونگـذار هـر جامعـه      نظر دوم با اهداف مقـنن سـازگارتر اسـ     به نظر می آید   
 حمایتی تا چه مـدت ضـرورت دارد و   ي واقعیت و سنن هر  اجتماعی دریافته که  دوره  ا  مالحظه

آن مـدت و گـذر ایـام، دلبـستگی     امه یابد از این رو پس از گذشـت   پس از مرگ مالک فکري اد     
  .شود و دیگر انگیزه اي براي اعمال حقوق خود ندارندورثه به اثر کم و کمتر  می 

باشـد   ه متـوفی حـین الفـوت دارا مـی     در اموال و حقوق مالی کـ      ، از طرفی معناي حقیقی ترکه    
 لذا هنگـامی  ، ملزم به وفاي تعهدات متوفی هستند     ،تحقق می یابد و ورثه در صورت قبول ترکه        
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که مالـک در زمـان حیـات منعقـد     .. .داري یاکه مالک فکري فوت می کند قرارداد مجوز بهره بر   
  .  به صورت الزامات قراردادي به ورثه منتقل می گردد،نموده

دیدگاه اخیر در بعضی قوانین ملی نیز پیش بینی شده است و اگرچه ورثه داراي حق انحـصاري             
ي از اثـر  جهت بهره بردار،بهره برداري مادي هستند اما باید به قراردادهاي منعقده مولف با ثالث       

 قـانون  22 مـاده  - قـانون کپـی رایـت سـوئد          19 از ماده    a(2((متعهد بوده و آن را اجرا نمایند        
 می توان نتیجه گرفت کـه وراث زمـانی مـی تواننـد حـق      ،از این رو).مالکیت ادبی و هنري اردن 

  .شدي مالک فکري صورت نگرفته باقانونی خود را اعمال کنند که هیچ تداخلی با انتقاالت اراد
  
  ترکه بال وارث5-1

 اگر پدیدآورنده اي  فوت نماید و ورثه اي نداشته باشد، اموال فکري به منظور اسـتفاده   ،در ایران 
 قـانون حمایـت حقـوق مولفـان     12مـاده  (گیرد  عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وارشاد قرارمی    

مـت اثـار ادبـی       بـه تـضمین حر     ،درفرانسه نیز یک مرکـز ملـی در صـورت فقـدان ورثـه             )  ایران
 در قوانین بعضی کشورها صریحاً بیان میگردد که در این موارد خاتمـه حـق اعـالم     1.پردازد می
یا وزیر فرهنگ دستور  می دهد که اثر در قلمـرو عمـومی        )کره حق اختراع    124ماده  (گردد   می

 آثـار  یـا ممکـن اسـت در بعـضی آثـار ماننـد      . )قانون کپی رایت سوئد 20 ماده   2بند  (قرار گیرد   
 ،مشترك پیش بینی نمایند که اگر یکی از پدیدآورندگان فوت نمایـد و ورثـه اي نداشـته باشـد            

 20مـاده  ( حق مالکیت فکري به دولت منتقل  گردد مگر اینکه موافقتنا نه اي برخالف آن باشد           
  ).قانون کپی رایت سوئد

فـان اثـر مـشترك فـوت      نکته اخیر در بعضی از کشورها حالت عکس دارد و چنانچه یکی از مول   
 حق مولـف فـوت شـده  بـه مولـف  یـا مولفـان بازمانـده منتقـل          ،نماید و ورثه اي نداشته باشد  

  ) قانون مالکیت ادبی و هنري مصر143 ماده - قانون کپی رایت بحرین30)2(ماده ( .گردد می
تقـل  المـال من   مالک خصوصی ندارد و براي استفاده عمـومی بـه بیـت         ،در حقیقت ترکه بالوارث   

  .گردد وبه عبارت دیگر دنیاي نویی را با مالکیت عمومی تجربه خواهد کرد می
  
   حقوق و تکالیف ورثه 6-1

ورثه با کسب قائم مقامی مالک فکـري متـوفی مـی تواننـد از حقـوق قـانونی در بهـره بـرداري                  
آزادانـه  را  ...انحصاري استفاده کرده و انواع حقوق مادي از جمله حق نـشر و تکثیـر یـا عرضـه و      

نسبت به اموال فکري اعمال نمایند، آنها قادرند علیه متجاوزان به حقوق مادي که سبب قطع یا              
 قـانون  9مـاده  ( اقامه دعوي نمایند یا ادعـاي  مالکیـت نماینـد    ،کاهش مزایاي مادي خود شوند 

                                                
2- Centre p.ational des Letter. 
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ي ا  داراي پـاره   ، مالکان فکري عـالوه بـر حقـوق مـادي          ،همچنین ).مالکیت ادبی و هنري بحرین    
حقوق غیر مادي هستند که به لحاظ پیوستگی آثار فکـري بـا روح و جـان پدیدآورنـدگان و در              
جهت حمایت از آنها وضع گردیده است ومسلم است کـه مالکـان فکـري در طـول دوره حیـات             

 با اختیار تام درباره انتشار یا تکثیر آثار خود تـصمیم مـی گیرنـد یـا والیـت خـود را از                  ،خویش
بر اثر حفظ می نماینـد یـا آنکـه در برابـر هرگونـه تحریـف و تغییـر ایـستادگی                طریق نام خود    

مـسترد  ،کنند و یا حتی قادر می گردند محصولی که انتشار یافته و در دسـترس عمـوم است            می
؟ تی براي این حقوق رقم خواهد خـورد      چه سرنوش  ،نمایند اما براستی پس از مرگ چنین مالکی       

 منتقل میگردند؟یا آنکه وراث از آن جهت  که این حقوق بـه شـدت   آیا اساساً این حقوق به ورثه 
 ، تنها به اجراي آن در حدود سنت مالک فکـري مـورث      ،با شخصیت پدیدآورندگان عجین گشته    

  کنند؟ اقدام می
به طور کلی می توان گفت وراث داراي حق بهره برداري از اموال فکري و نیز اقامه دعوي جهت                 

تـوان بـه     تکالیفی را نیز بر دوش دارند، که از آن جمله می ، برابر حقوق  اما در .احقاق حق هستند  
  :موارد ذیل پرداخت

  .)عالرغم میل باطنی وراث( تکثیر یا تولید اموال فکري که جامعه به آن نیاز دارد، انتشار–الف
   وفاداري به سنت و سیره پدیدآورنده -ب
  

عالرغـم میـل   (عه بـه آن نیـاز دارد     تکثیر یا تولید اموال فکري که جام       ، انتشار -الف
  )باطنی وراث

بعضی از وراث از اعمال حقوق خود، خودداري می کنند و این امر در تقابل با منافع عمومی قرار          
  .گیرد و شکلی از تکلیف اجتماعی  را فرا روي ورثه قرار می گیرد می

اظ منـافع عمـومی داراي     اگر ورثه از اعمال حقوق انتقال یافته خودداري نماینـد و اثـر بـه لحـ                
 مقامات صالح نـسبت بـه اقـدام قـانونی الزم همـت      ، مطابق با قوانین ملی کشورها ،اهمیت باشد 

گمارند، به طور کلی در این موارد پس از احراز ضرورت اعمال حقوقی  مانند نـشر یـا تکثیـر           می
مقـرر شـده اجـرا     ابتداً از وراث در خواست می گردد که حقوق قانونی خود را در مهلـت               ،مجدد

 مقامات قانونی  راساً یا با اجازه دادگاه وارد میـدان  اعمـال      ،نمایند اما اگر ورثه خودداري بورزند     
 قوانین ملی در این زمینه  عبارات شبیه اما با تفـاوت        )الحاکم ولی الممتنع  (حقوق ورثه میگردد    

خـود را اعمـال نکننـد وزیـر      مانند آنکه اگر ورثه حقوق منتقل شده بـه   ،هایی را مقرر می کنند    
انتشار اثر را ضروري مـی نمایـد، اگـر وي چنـین     ،فرهنگ بررسی می نماید که آیا منافع عمومی  

 مـاه از دسـتور قـصور    6 دستور نشر را به ورثه می دهد و اگر ورثه ظـرف   ،ضرورتی را احراز کند   
 حقـوق ورثـه را اعمـال    ، وزیر با کسب اجازه از دادگاه و پرداخـت مابـه ازاء منـصفانه اي             ،نمایند
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 مهلـت اعمـال حـق در قـوانین ملـی            ،) قـانون مالکیـت ادبـی و هنـري مـصر           23ماده  (کند   می
 1مـاه یـا    6تـا   )  قانون مالکیـت ادبـی و هنـري لیبـی          23ماده  ( روز   6نیز،گوناگون است مثال از     

ر  د،) قـانون کپـی رایـت سـوئد    20 مـاده  1 بنـد    ،قانون مالکیت ادبی و هنري قطر     24ماده  (سال
قانون مالکیـت ادبـی و     2424ماده  ( بعضی کشورها نیز در این زمینه  به حکم دادگاه نیاز نیست           

یا ممکن اسـت بـدون آنکـه بـه مهلتـی تـصریح              . )قانون کپی رایت ترکیه   19 ماده   -هنري قطر   
مـاده  ( دسـتور اجـرا صـادر  گـردد     ، مقرر  شود که اگر ورثه حقوق مادي را اعمال نکننـد         ،گردد

  .)الکیت ادبی و هنري اردنقانون م27
 در بعضی قوانین، تنها در صورتی دستور اعمال حق از طریق مقامات صادر می شود  که قـصور             
و یا سوء استفاده وجود داشته باشد مانند آنکه در صورت سوء استفاده آشکار نمایندگان متـوفی           

 .کـم مقتـضی صـادر کنـد       دادگاه شهرستان می تواند ح    ،در استفاده یا عدم استفاده ازحق انتشار      
 قانون مالکیـت ادبـی و هنـري    22 ماده  – مجموعه قوانین مالکیت فکري  فرانسه        121-3ماده  (

 پـیش نیـاز جـایگزینی    ، بررسی ماهوي، مطابق با بعضی از نظام هاي ملی   ، به این ترتیب   )امارات
  .اراده عمومی بر اراده وراث است

  
   وفاداري به سنت و سیره پدیدآورنده-ب  

ی از مسائلی که در حوزه انتقال قهري مطرح می گردد آن است که آیا وراث و قائم مقامان متـوفی                یک
 این موضوع در قوانین ملی کشورهاي مختلـف بـا   ،باید به سنت و تمایالت مورث خویش وفادار باشند       

چـون  هـاي فکـري هم    یک قسم از کشورها  بر این  باورند که دارایـی        ،پاسخ متفاوتی روبرو شده است    
 آنان  عیناً از همان حقوق مورث خود برخوردارنـد بـه عبـارت     .سایر دارایی ها به ورثه منتقل می شود       

دیگر می توانند در اثر دخل و تصرف نمایند یا تصمیم بگیرند که در چه هنگامی اثـر بـراي نخـستین             
 ،مـانی دارد بـراي وراث   ایـن دیـدگاه کـه منـشاء آل    ،بار منتشر شود و یا  نام و عنوان اثر را تغییر دهند 

 ،نمایند و لذا وراث مکلف بـه وفـاداري نیـستند    حقوق کاملی را  صرفننظر از هر گونه تکلیفی مقرر می    
 حقوق فرانسه اگرچه وراث را به عنوان قائم مقامان متوفی مـی پـذیرد امـا حقـوق                 ،در برابر این دیگاه   

از ایـن رو ورثـه بایـد بـه سـنتها و      ) Davies, 2002, pp. 59-60( .دارنـد  آنان را مستقل از تکلیف نمی
ي خـود    زیرا که محصوالت فکري، تبلوري ازشخـصیت پدیدآورنـده     ،رویکرد مالک فکري وفادار بمانند    

تعریف و تبیین کنند و اگر اظهـارنظر  . . .کاربرد ها و ،باشند که میتوانند مصالح    هستند و تنها ایشان می    
اهمیت ایـن تکلیـف بـویژه     .باشد  یاري رسان وراث می،نده عادت و سنن دیرین پدیدآور   ،صریحی نبود 

  .در اجراي حق افشاء است
 مکان و یـا  ،زمان،تصمیم در ارتباط با انتشار،چنانچه اگر مالک فوت نموده و انتشار صورت نگیرد     

 در این هنگام باید توجه داشـت کـه ورثـه تنهـا     ،رعایت مصالح خاص در اختیار ورثه خواهد بود   
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 قصد صرفنظر کردن را ،انند از حق انتشار چشم پوشی کنند که مورث قبل از مرگ        زمانی می تو  
 قـانون مالکیـت   42-1مـاده  (داشته  ویا به دلیل وجود مانعی از اعمال حقش عدول کرده است              

باید مطابق اراده متـوفی  .. .، از طرفی  وراث در مسائلی همچون تاریخ نشر و )ادبی و هنري آلمان   
 قـانون کپـی رایـت     19از مـاده    a)(2_ قانون مالکیت ادبی و هنري مـصر         19ده  ما(رفتار نمایند   

 قـانون مالکیـت ادبـی و    18 مـاده  -( و لذا انتشار قبل از مورخ مزبور قابل تحقـق نیـست         )سوئد
  .)هنري عراق

 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران اشعار می دارد که حقوق معنوي 3ماده 
 مقصود از غیرقابل انتقـال بـودن ایـن    ،نتقال است اما گروهی از حقوق دانان  معتقدند      غیر قابل ا  

زیرا  ،حقوق به موجب قرارداد بین زندگان است نه غیر قابل انتقال بودن از طریق ارث یا وصایت            
اوالً که حمایت ازشخصیت پدیدآورنده اقتضا می کند که حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسیله             

 قانون مذکور این حقـوق را محـدود بـه       4 قائم مقام او هستند اعمال گردد،ثانیاً ماده         کسانی که 
 قـانون  26ثالثاً از ماده .زمان ندانسته و از این رو حقوق مزبور نباید با فوت پدآورنده از میان برود  

که براي وزارت فرهنگ و ارشاد بعد از سپري شدن مدت حمایت از حقوق مادي عنـوان شـاکی               
 استنباط می شـود کـه اعمـال حقـوق     ، در صورت تجاوز به حقوق معنوي او قائل شده      خصوصی

 ،صـفائی (. معنوي بعد از فوت پدیدآورنده با قائم مقـام او اعـم از وراث یـا وزارت فرهنـگ اسـت          
  )87 ، ص1375

خاص پدیدآورنـدگان مـی باشـد و در    ،گروهی از حقوق دانان  بر آن نظر هستند که حق معنوي        
از شخصیت او به شمار می رود و حق معنوي بر تالیف را وارثان چنان که هست می             واقع جزیی   

 چنانکه مولف می تواند نوشته خود   ، ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است        ،توانند اجرا کنند  
 ولـی بازمانـدگان او   ، نظرهاي مخالف گذشته بدهد یا آن را از بین ببرد،را به کلی دگرگون سازد    

آنان وظیفه دارند که میراث خویش را حفظ کنند و با اسـتفاده از وسـایل          . ندارند چنین اختیاري 
می توان گفت حق معنوي مولف بـه صـورت   ،پس. از مزایاي مالی آن بهره مند شوند،اجرایی حق 

  )299 ص ،1379 ،کاتوزیان( .یک تکلیف به بازماندگان او می رسد
مولف تغییر طبیعـت مـی دهـد تـا مطـابق      از طرفی باید بر آن بود که حق معنوي پس از مرگ      

  )105ص  ،1385، کلمبه . (در خدمت اثر قرار گیرد، اصطالح استاد دبوا
  : به شرح ذیل رفتار می گردد،سرانجام آنکه به نظر می رسد که در هر یک از موارد

حق تصمیم گیري در باره ي نشر محصوالت فکري از حقوق مصرحه مالکان فکري است اما به -1 
 می آید که جنبه شخصی این حق از اهمیت بسزایی برخوردار است و پـس از صـاحب حـق         نظر

با این وجود قوانین ملی تصریح می کنند که ورثه حق دارند . متوفی کسی حق اعمال آن را ندارد
 ). این آثار از تاریخ نشر قابل حمایت هستند( ي اولین دسترسی عموم به اثر تصمیم بگیرند درباره

  .اما باید مالحظات متوفی را در نظر بگیرند ) قانون مالکیت ادبی و هنري مصر143ماده (
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  لذا بسیاري از قوانین به طورجداگانه به روشـن سـاختن ایـن شـاخه از حقـوق مـی پردازنـد و         
مـوثر دانـسته و در   . . مکان و، زمان،ي مالک متوفی را در جهت دهی به فرایند نشر یا تولید      اراده

 ، قصد در دسترس عموم ساختن اثر یا انتشار را نداشـته باشـد  ،ی در زمان حیاتصورتی که مالک  
چنین ) مانند قوانین مصر که پیشتر اشاره شد     (.ورثه  نیز چنین حقی را نمی توانند اعمال کنند         

 براي نخستین بار منتشر می گردند از حمایـت قـانونی بهـره    ،آثاري که پس از مرگ پدیدآورنده 
  )  قانون مالکیت ادبی و هنري قطر27ده ما(.مند می گردند

ي پدر   ورثه از آثار فکري مورث خود همچون بستگان خویش مراقبت نموده و نگاهبان رابطه            -2
و فرزندي اثر و مولف خواهند بود اما وراث حق تغیر نـام را نخواهنـد داشـت و محـصول فکـري          

 حـق مالکیـت فکـري بـه نـام           چنانکه می توان گفـت    ،همواره به نام پدیدآورده خواهد درخشید     
 ) قانون مالکیت صنعتی برزیل6) 2(ماده (.پدیدآورنده اما از طریق ورثه اعمال می گردد

ورثه باید با عنوان مالک، تقاضا نامه ثبت را تنظیم نمایند ، مورث فوت کند ،حتی اگر قبل از ثبت    
  )ع کره حق اخترا38 ماده 1بند / قانون  ثبت اختراعات ایران 5بند د ماده  (
 وراث حق دارند که با طرح دعوي از هر گونه تحریف و تغییـر آثـار مـورث خـود جلـوگیري                -3

  همـان  ، این حق، یکپارچگی و یگانگی ترکه به جاي مانده را حفظ کنند،نمایند و به این ترتیب   
حقی است که مورث دارا بوده و حال از طریق ورثه اعمال می گردد، البته ممکن است بعـضی از     

چنانچـه وراث مجریـان ممکـن      ، این  حق را از دست بدهند       ،فراد مشمول قوانین مالکیت فکري    ا
 قانون مالکیت 83-3ماده  ( این حق را خاتمه یافته مشاهده نمایند    ،است با مرگ هنرمند مجري    

 شخص وراث حق دخل و تصرف در اثر را ندارنـد مگـر آنکـه    ،سرانجام آنکه) ادبی و هنري آلمان   
  . یا ضمنی مورث احراز شودرضایت صریح

 همواره از این حق برخوردارند تا در برابر هر استفاده ي ناروایی کـه بـه تـصویر         ، وراث همچنین 
 اقامه دعوي نمایند  و از حقوق قانونی بـه جـاي مانـده از              ،یا شهرت پدیدآورنده لطمه وارد آورد     

  .مورث، دفاع شایسته اي نمایند
 حق عدول و استرداد است که به موجـب آن وي قـادر            ،ورندگاناما آخرین حق معنوي پدیدآ    -4

اما در اینجا پرسش آن است که آیـا       ،مسترد نماید ،است آثاري که در چرخه اقتصادي قرار گرفته       
 امري حادث شود که ، پس از فوت مالک فکري،چنین حقی به وراث منتقل می گردد، براستی اگر

  اثري کـه مـولفی   ،ي اتخاذ می گردد؟شما تصور کنید چه رویکرد،ضرورت استرداد را مهیا سازد  
 سبب بی حرمتی و وهن بـه آسـتان   ، پس از مرگ،خلق کرده و منشاء حرمت اجتماعی وي بوده  

   آیا می توان مانع از آن شد که وراث از حق استرداد بهره نجویند؟، در این مجال،مولف گردد
حق پشیمانی و بازستانی با مرگ مولف دست  گروهی از نویسندگان معتقدند که به طور استثنائی 

توجیه استثناء مزبور این است که جنبه شخصی بودن . شود کم به نظر اکثر حقوقدانان منتفی می
رسد که اگـر   اما به نظر می )104 ، ص1385کلمبه،  . (این شاخه از حق معنوي بسیار قوي است       
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ستانی را داشته یا رضایت خود را مبنی    قصد باز  ،وراث اثبات نمایند که متوفی قبل از وفات خود        
 مانعی در اعمال حق مذکور توسـط ورثـه وجـود    ،بر اعمال حق در روش خاص اعالم کرده باشد       

   )Davies, 2002, p. 205-206(ندارد 
 ضرورت تشخیص مواردي است که اثر مسترد می گردد  و    ،به نظر می آید،دلیل چنین استثنائی     

اي پنهان شخصیت پدیدآورنده عجین گـشته و از ایـن رو بایـد بـه               این مسئله، بسیار با جنبه ه     
  . اقناع کافی در قصد متوفی دست یافت

رسد که همان دیدگاه فرانسوي حاکم است چه اعمال هرگونه تغییر و   در حقوق ایران به نظر می     
ویـا   ) قانون حمایت از حقوق مولفان ایران    18ماده  ( تحریف بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است     

 قـانون حمایـت از   19مـاده  ( یابـد  آنکه نام و نشان ویژه اثر تنها با موافقت صاحب اثر تغیـر مـی          
 از این رو وراث باید اثبات نمایند که خالقان آثار به تغییر، تمایل صـریح یـا    )حقوق مولفان ایران  

  .ضمنی داشته اند
  
  انتقال قهري در زمان حیات   -2
    نتقال قهري به طلبکاران ا-1-2

دارایی  به صورت کلی حقوقی  و مستقل از اجزاي خود  می باشد و لذا است کـه ضـامن دیـون          
و براي فرد وضعیتی را ایجاد می کند که دیگران بـه او  )  25ص   ،1381 ،کاتوزیان(فرد می باشد    

 اعتماد می نمایند و برمبناي آن با فرد قرارداد منعقد مـی کننـد و طلبکـاران امـوال او را وثیقـه       
  .طلب خویش می دا نند

  :عالمت تجاري را تصور نمایید مثال وضعیت مالک یک 
حق او بر عالمت تجاري به صورت جزي مثبت در کیـسه دارایـیش نمایـان اسـت و ایـن سـبب          

گردد که  او از چنان اعتباري برخوردار  شود که دیگران به معامله با وي تمایل داشته باشند                می
 با مالک فکـري بـر یکـدیگر سـبقت گیرنـد و طلبکـاران بـا ا طمینـان                    حتی در انعقاد قرارداد    و

  .مضاعفی  به آینده طلب خویش بیندیشند
 در این هنگام به درخواست طلبکاران بـا صـدور      ،حال تصور کنید مالک فکري بدهکار می گردد       

 محـل  قرار تامین از سوي دادگاه یا اجراییه اسناد رسمی می توان به توقیف یا اسـتیفاء طلـب از       
   .اموال فکري اقدام کرد

 صدور دستور توقیف بعید اسـت      ،البته در نظامهاي  که براي اموال فکري مالیتی متصور نیستند          
همچنین ممکن است مالک فکري در برابـر        .زیرا توقیف به منزله ي سرآغازي براي مالکیت است        

آنها قهراً به طلبکـاران  ، اموال فکریش را به رهن بسپارد و سرانجام در برابر طلبش           ،بدهی خویش 
  .منتقل گردند
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درباره ي مسئله اخیر باید گفت امروزه وثیقه گذاري و انعقاد عقد رهن در باب حقـوق مالکیـت               
  .فکري رایج گشته و طلبکاران این اموال را به عنوان وثیقه و رهن می پذیرند

نعقاد چنـین عقـودي و    مالکان فکري با ا، از یک سو  ،در حقیقت یک تمایل دوجانبه تحقق یافته      
کسب منابع مالی در جهـت تولیـد انبـوه و ارائـه مناسـب محـصوالت بـه عمـوم و نهایتـاً خلـق             

هاي در آتیه گام برمی دارند و از سویی طلبکاران با اطمینان نسبت به وصول طلب خـود        نوآوري
سـایر  به عبارت دیگر این امر نشان می دهد که حقوق مالکیـت فکـري همچـون                 .کنند اقدام می 

  ...به رهن نهاده شده یا در برابر طلب توقیف می شوند و،اموال مالکان خود
  :طور مثالبه 

هـزار  187 حق اختراع یک داروي خود را به رهن نهاد و وامـی بـه ارزش             ،یک شرکت داروسازي  
 حق مالکیت ادبی و هنري خـود را بـه وثیقـه داد    ،دالر اخذ کرد یا اینکه یک شرکت فیلم سازي 

این میزان باال نقدینگی یا اعتبار به خودي خود مبـین آن اسـت    .  میلیون ین بود   6 آن   که ارزش 
اگرآنها امیدوار نباشـند  ،که چه انگیزه اي براي طلبکاران جهت رغبت به این معامالت وجود دارد        

سرانجام اموال فکري به آنها منتقل خواهد شد،دیگر هیچ انگیـزه           ،که اگر طلب آنها وصول نگردد     
  . انعقاد عقود مختلف با مالکان فکري ندارنداي جهت

 در ،در بعضی از قوانین، حقوق مالکیت فکري قابل به رهن نهادن می باشد و پـیش بینـی شـده            
مـاده  ( . طلب استیفا مـی گـردد      ، از محل فروش عین مرهونه     ،صورتی که دین مربوطه ادا نگردد     

  .) کویت قانون حق اختراع28ه ماد(  یا به مزایده گذاشته شود) کره ثبت عالئم تجاري63
 بـه وجـود   ،در حقوق ایران به رغم نباز مبرمی که در حقوق تجارت و نیز حقوق بـانکی و ثبتـی                

 : دو مانع عمده بر سـر راه تـرهین ایـن امـوال وجـود دارد     ،نهاد رهن اموال فکري حس می شود     
 مـال  :مـی دارد  اشـعار   قـانون مـدنی سـابقه ي فقهـی دارد و    774ماده (شرط عین معین بودن    

 از ایـن رو رهـن چنـین امـوالی در     ، و شرط قبض مال مورد رهـن   )مرهون باید عین معین باشد    
اي از ابهام قرار دارد، اما این دشواري با ارائه راه حل هایی از سوي حقوق دانان روبـرو شـده          هاله

دم بـه آن   دارد و مـر به طور کلـی چیـزي کـه مالیـت    (توان با تعبیر عین به اصل مال  است و می  
در برابر منافع و حق بهره برداري از این امـوال و نیـز امکـان قـبض اسـناد و اوراق            ) رغبت دارند 

کریمی و معـین  ( . مشکل را حل نمود    ،)استیالي عرفی به جاي قبض عین     (مالکیت اموال فکري    
  )324 -315، صص1387 ،االسالم

حاظ نموده و آن را در قوانین خـود  امروزه بسیاري از کشورها اهمیت بحث رهن اموال فکري را ل  
درج کرده اند به طور مثـال کـشورهاي عربـی حرکتـی را بـه سـوي  درك گـسترده از بـازار و                      

  ),p. xxii Abu-Ghazaleh, 2000.(.هاي اقتصادي دنیا آغاز کرده اند ظرفیت
.. . امـارات متحـده عربـی و     ،لذا اکنون ما شاهدیم که بسیاري از کشورها ي عربی از جمله مـصر             

  .اند رهن و انتقال قهري اموال فکري به نمایش گزارده،قواعد نکته سنجانه اي در باب توقیف
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 آن است که در چه هنگامی می توان اموال فکري را توقیـف  ،پرسشی که می توان مطرح ساخت   
  و متعاقباً به طلبکاران منتقل ساخت؟

  : در اینجا الزم است حالت مختلف بررسی گردند
 مالیـت آن در اکثـر قـوانین    ،که  اثري به منصه ظهور نرسیده یا در حد ایـده اسـت     هنگامی -الف

 همچنین تا زما نی کـه  ،محل تردید است و لذا نمی توان بحث توقیف و توابع آنرا مطرح ساخت         
 به نظر میایـد  هنـوز مالیـت روشـنی بـه وجـود             ،اثر انتشار نیا فته یا به عرضه عمومی  نرسیده         

قیف و تامین واقع شود یا حداقل  به لحاظ رعایت حق معنـوي بـدون رضـایت       نیامده تا مورد تو   
در ) قـانون اجـراي احکـام ایـران    65تبصره ذیـل مـاده      . (پدیدآورنده یا ورثه قا بل توقیف نیست      

 این رویکرد قانونی پذیرفته شده است که تصنیفات و تالیفات و ترجمـه هـایی کـه        ،حقوق ایران 
ضایت مصنف و مولف ومترجم ودر صورت فوت آنها بدون رضـایت           هنوز به چاپ نرسیده بدون ر     

به عبارت دیگر تا زمانیکه  اثر در گردش اقتـصادي قـرار         ،ورثه یا قا ئم مقام آن توقیف نمی شود        
  )قانون مالکیت ادبی و هنري مصر154ماده . ( قابلیت توقیف ندارد،نگرفته

ر زمـان حیـات  احرازگـردد، توقیـف          اگر قصد مولـف بـه انتـشارآثارش د         ،در بعضی قوانین ملی   
قـانون مالکیـت ادبـی و    12  ماده   –قانون مالکیت ادبی و هنري مصر       154ماده  (.پذیر است  امکان

نکته حـائز اهمیتـی کـه در موضـوع          )  قانون مالکیت ادبی و هنري امارات      14 ماده   -هنري اردن 
ر سابقه اي از انتقـال ارادي   اگ، آن است که بعضی از قوانین،توقیف و انقال قهري باید توجه کرد      
 انتقال قهري را غیرممکن می دانند به عبـارت دیگـر تنهـا         ،براي مالک فکري در دسترس نباشد     

 مالـک فکـري بـه    ، مصادره یا انتقـال داد کـه در گذشـته         ،اموال فکري را توقیف   ،زمانی می توان  
ین ایـاالت متحـده   مجموعـه قـوان  e  (201(مـاده  (صورت ارادي به انتقال آن مبادرت کرده باشـد     

 از آنجا کـه رضـایت حقیقـی    ،به طور مثال اگر اولین انتشار با مجوز اجباري صورت گیرد     )آمریکا
 این امر از توجه مقنن به جنبـه  ،امکان توقیف وجود نخواهد داشت ،مالک به منصه ظهور نرسیده    

گرفـت کـه در   لذا مـی تـوان نتیجـه        .شخصیتی اموال فکري  در تفاوت با سایر اموال اشاره دارد          
 امري اساسـی در مـسیر توقیـف و انتقـال            ،شرایط توصیف شده فوق، احراز رضایت مالک فکري       

  .قهري خواهد بود
 طلبکاران می توانند تقاضاي توقیف یا تـامین را       ، هر گاه اثربه انتشار یا عرضه عمومی رسید        -ب

هایی  توان نسخه و در این هنگام است که می        ) 126-125، صص   1339 ،مشیریان(مطرح نمایند 
 ، زیرا در این هنگام است که از نظـر اجتمـاعی و اقتـصادي    گردیده توقیف کردرا که قبالً منتشر  

مبتکر یا مولف در وضعیت مالی مناسب قرار می گیرد و طلبکاران می توانند از محـل آن امـوال           
  .طلبهاي خود را استیفا نمایند یا حداقل به طور موقت توقیف  صورت گیرد
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  وضعیت مالک فکري پس از انتقال قهري به طلبکاران2 -1-1
 اگر انتقال قهري در پی توقیف یا رهـن امـوال فکـري رخ داد و مالکیـت منتقـل شد،سرنوشـت         
مالک فکري که با تالش هاي شبانه روزي و بی وقفه به محصولی کم نظیر دست یافته و جامعه                 

  چیست ؟،را منتفع نموده
 بـه پـاس خـدمات  پدیدآورنـده بـه      ، شرایطی باید از دیدگاه انصافبه نظر می آید که در چنین     

جامعه، امتیازي را به او اعطا نمود تا نه از طلبکاران حقی ضایع گردد و نه قدرناشناسـی نـسبت                
 از این رو در بعضی قوانین پیش بینی گشته که اگـر مالـک فکـري      .به مالک فکري صورت گیرد    

 به طورقهري  امتیـاز قـرارداد مجـوز    ،ل فکري به فروش رسید    نتوانست دین خود را ادا کند و ما       
  .)  حق اختراع کره99 ما ده 2بند (گردد  غیر انحصاري به مالک فکري اعطا برداري بهره

  
  ادغام اشخاص حقوقی 2-2

بعضی از اوقات یک انتقال ارادي و با اختیار کامل مالک فکري تحقق می یابد امـا بـه تبـع آن و           
  .انتقالی غیر ارادي و قهریصورت می پذیردبه حکم قانون  
  :شما تصور کنید

 وقتی چند شرکت یا شخص حقوقی در هم ادغام مـی گردنـد   و شخـصیت جدیـدي را خلـق                 
 شرکتی بـه وجـود مـی آیـد کـه کیـسه دارایـی جدیـد و مـستقلی  دارد و مجمـوع                    ،نمایند می

 بـه شخـصیت جدیـد  منتقـل     هاي شرکت هاي قبلی همراه با کلیـه امـوال فکـري آنهـا          دارایی
  گردد، می

 در این حال تشکیل شرکت جدید نتیجه اراده موسسان اسـت و درحقیقـت یـک انتقـال ارادي              
 قهراً همه ي مالکیت هاي فکري نیز به شرکت جدید        ،تحقق یافته است  اما به همراه این انتقال        

کـري را نیـز مـشاهده    تعلق  میگردد و شرکت تازه متولد شده در کیسه دارایـی خـود، امـوال ف             
  )انتقال قهري+ انتقال ارادي .(خواهد کرد

 به عبارت دیگر،  حقوق مالکیت فکري بعد از تغییر یا انحالل شخص حقوقی به شخص حقـوقی   
منتقل می شود و اگـر شـخص   ،که حقوق و تعهدات شخص حقوقی قبلی را قائم مقامی می کند         

ماننـد   .گیـرد   در دسترس عموم قرار مـی  حقوق مالکیت فکري،حقوقی جدیدي جایگزین نگردد
آنکه بعضی قوانین ملی مقرر می نمایند بـا ادغـام اشـخاص حقـوقی و بـا اطـالع اداره مالکیـت                        

 ثبـت عالئـم   9مـاده   (.گـردد   مالکیت عالئم جمعی به شخص حقوقی جدید منتقل مـی  ،صنعتی
  )تجاري کره

 داراي حقـوق  ،ت کـه منتقـل ا لیـه   نکته پایانی که در این بخش باید به آن اشاره داشت آن اسـ            
 ،، همانطور که در گذشته اشاره شد.معنوي نیست وتنها مالک حقوق مادي اموال فکري می گرد         
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در طول حیات مالک فکري حق معنوي، انتقال نمیابد و همواره توسط شخص مالـک فکـري یـا          
  .  نمایندگان منتخب از سوي وي اعمال می گردد

  
  نتیجه

ا بودن مجموعه اي از حقوق مادي و معنوي داراي موقعیتی منحصر بـه فـرد         مالکان فکري با دار   
 از این رو است که تصرفات ارادي آنها در اموالشان همواره در معرض توجـه دانـشمندان     ،هستند

  .حقوق بوده است
این پرسـش مطـرح   ،اما در شرایطی که اراده و اختیاري براي تصرف در اموال فکري وجود نـدارد    

  نه این گستره ي جذاب مالکانه بر  تارك اموال فکري به اجرا در می آید؟است که چگو
 اگرچـه  ،در پاسخ سعی کردیم  این انتقال  را به  دو بخش تقسیم نموده و آن را مطالعه نمـاییم            

 امـا  ، وصـیت یـا توقیـف و فـروش امـوال باشـد             ، همه چیزتابع قواعد کلی ارث     ،شاید در بدو امر   
  .شکاري وجود دارددریافتیم که تفاوتهاي آ

بایـد گفـت کـه  موقعیـت انحـصاري      ، به عبارت دیگر ضـمن وفـاداري بـه اصـول کلـی حقوقی          
وصـایت و حتـی انتقـاالت قهـري در     ، گوناگونی جالب و متنوعی را در عرصـه وراثت   ،پدیدآورنده

  .طول دوره حیات رقم خواهد زد
ت و در بـسیاري از مواقـع، وصـی    همانطور که مالحظه گردید، وصایت از اعتبار خاصی برخـوردار اسـ          

 امین تر از وراث قانونی خواهد بود،تفاوت هاي قـوانین ملـی  در طبقـات ارث از نکـات قابـل         ،منصوب
 بـه طـور   ،  گروهی را بر دیگـري برتـري داده انـد   ،مالحظه است و کشورها بنا به آداب و فرهنگ خود    

 ،فی را به ارث مـی برنـد از یـک طـرف      کلی وراث برخالف دیگر همتایان خود که ترکه اي از یک متو           
 به سیره و سنن و به طورکلی رویکرد مورث خود وفـادار مانـده و همیـشه مطـابق بـا           ،همواره بایستی 

 از طرف دیگر نیز هر گونه قصور یـا سـوء اسـتفاده در بهـره بـرداري از امـوال       ،اراده ي وي رفتار کنند   
  .با واکنش مقامات صالح روبرو گردد می تواند ،فکري که با منافع عمومی در تضاد باشد

 در اعمال حقوق معنوي نیز،  وظیفه ي حراست و مراقبه از اثـر بـر دوش      ،غیر از حقوق مادي   به  
ي یـک    بیشتر تحمیل کننـده   ، این میراث  ، برخالف سایر ترکه   ،ورثه قرار میگیرد و سرانجام آنکه     

  .ا اختیار تام از ملک شخصیزع و بتکلیف به ورثه است تا بهره برداري و تسلطی  بالمنا
 در ایـن  ،امروزه جهان به دنبال گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي و در نهایت جهانی سـازي اسـت      

 ایـن امـوال قابلیـت آن را دارنـد     ،بین اموال فکري و ارزش مادي و معنوي آنها برکسی پوشیده نیست        
ارده شوند و سرانجام بـه طـور قهـري    که در برابر طلب مالکان فکري توقیف شوند ویا آنکه به رهن گز          

به طلبکاران منتقل گردند،تجربه هاي کشورهاي مختلف در این راستا مبـین آن اسـت کـه ایـن امـر                  
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راهگشاي تعامالت جدید خواهدبود، ما نیز باید از این فرصت ها بهره جسته و با تعبیر وتفسیر قـوانین       
  .نماییمنظر همگان تقدیم مبهم را در روشنی به منقاط ،موجود و اصالح مقررات

 توجه تصمیم سـازان  ، این مقاله سعی کرد با تکیه بر مطالعه تطبیقی به ویژه کشورهاي اسالمی   
 به نکات مهم و برجسته اي جلب نمایـد کـه   ،را در یکی از حوزه هاي مهم حقوق مالکیت فکري       

  :در قانونگزاري در این قلمرو ضروري است
 باید اولویت هـا، نیازهـا و مـصالح مالـک           ، قهري پس از مرگ    در وضع قوانین در باره انتقال      -1

 .فکري متوفی و جامعه به طور توامان سنجیده گردد
 باید تکلیف خـود    ، همیشه وامدار مالکان فکري خواهند بود و برخالف سایر میراث ها           ،وراث -2

 .جامه عمل بپوشانند،را در برابر عموم مردم
دهـد، دارننـده     درمواردي که انتقال قهـري رخ مـی  باید از وضع قواعد کلی خودداري کرد و      -3

 مدت حقوق مادي و معنوي و سایر قواعد را در هر یک از شاخه هاي حق          ،حقوق مالکیت فکري  
 .،روشن ساخت)به ویژه معنوي(

  . روشن و تبیین شود، وضعیت مالک فکري پس از انتقال،در موارد انتقال قهري در دوران حیات
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