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  مقدمه  .1
ه به ورث ادعو، همواره بايد ميان فرض قابل انتقال بودن ادعودر صورت فوت يكي از اصحاب 

 384حقوق فرانسه، براساس مادة  در. و فرض غيرقابل انتقال بودن آن قائل به تفكيك شد
به ورثه، فوت يكي از طرفين موجب زوال  ادعوف، در صورت غيرقابل انتقال بودن .م.د.آ.ق

م .د.آ. به بعد ق370، براساس مادة ادعودر مقابل، در فرض قابل انتقال بودن . خواهد بود ادعو
 : Guinchard et al.,2014( كي از طرفين، موجب توقيف دادرسي خواهد شديفوت فرانسه، 

112(
به ورثه، مختص دعاوي مالي نيست، بلكه دعاوي غيرمالي نيز اصوالً  ادعوقابليت انتقال . 1

مقابل، دعاوي شخصي، يعني دعاوي مرتبط با حقوقي كه تنها  در. قابل انتقال به ورثه است
. )Croze et Morel,1988 :241(لبة آن را دارد، به ورثه قابل انتقال نيست صاحب حق، امكان مطا

، چراكه حق بر دكنتواند دعواي خود را به ديگري منتقل براي نمونه، خواهان دعواي نفقه، نمي
، دشوميبا فوت طلبكار نفقه، حق او براي مطالبة نفقه منتفي . شخص نفقه، حقي است قائم به

 :Malaurie,1989(ار از اختصاص اين حق، رفع حوايج شخص طلبكار است زيرا هدف قانونگذ

كي از طرفين در اثناي رسيدگي به دعواي شخصي، در انتقال يا عدم ياما در فرض فوت . )456
سو، حقوق  منشأ اين ترديد آن است كه از يك. شودبه ورثه ترديد ايجاد مي ادعوانتقال 

ال نيست، پس منطق حقوقي اقتضا دارد كه اين حقوق شخصي در زمان حيات شخص قابل انتق
اما اين تمام استدالل نيست، . قرار گيرد، قابل انتقال به ورثه نباشد ادعوحتي اگر موضوع 

، بلكه شاهدي است دكن ميتغيير ايجاد  ادعوتنها در ماهيت حق موضوع  نه، ادعوچراكه اقامة 
حقوق فرانسه، اين ترديد كمتر ديده  در. دقطعي بر تعلق ارادة صاحب حق بر مطالبة حق خو

تنها قانون مدني در مواردي به انتقال دعاوي شخصي حكم داده، بلكه سابقة  نهشود، چراكه مي
 Croze et(موضوع در حقوق رم نيز مؤيد قابليت انتقال دعاوي شخصي به ورثه است 

Morel,1988: 241( . اين خصوص ندارد و بحث اما در حقوق ايران، متون قانوني تصريحي در
اي عمومي براي دستيابي به نظريه. شوددر نظريات حقوقي ديده نميه زمينمستقلي نيز در اين 

مباني، موانع و (در زمينة توارث دعاوي شخصي، الزم است اين موضوع را ضمن سه بحث 
  .كنيمبررسي ) رث دعاوي شخصيامصاديق تو

  
  
  

                                                            
اما اين . اي ندارد اشارهان دادرسي مدني ايران، به زوال دعاوي غيرقابل انتقال، در فرض فوت يكي از طرفين دعويي قانون آ.1

خصوص كه  به،نفع، قابل استنباط است توسط اشخاص ذيا اقامة دعوزمينة در 2حكم از مقررات عام اين قانون، از جمله مادة 
 .ده استكرنفع  بعد از فوت يكي از طرفين را منوط به درخواست اشخاص ذيام پيگيري دعو.د.آ. ق105مادة 
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  مباني توارث دعاوي شخصي .2
، گاه از زوال حق موضوع دشو ميقطع مرور زمان  سببگاه . پي دارد آثار متعددي در اودعاقامة 
 ادعواما اثر اقامة . )م. ق1162مادة (كند ، جلوگيري ميادعونتيجة انقضاي مهلت اقامة  در ادعو

برخي . دشو مينيز  ادعوتغيير در ماهيت حق موضوع  موجبصرفاً شكلي نيست، بلكه گاهي 
 Cornu et(اند دهكر ياد 1ادعو اقامة ةكنندرانسوي از اين اثر، با عنوان اثر تثبيتحقوقدانان ف

Foyer,1996: 583( . مادة 2 دعواي نسب و در بند زمينة در 322قانون مدني فرانسه، در مادة 
. رسميت شناخته استبه ادعو دعواي رجوع از هبه، اين اثر را براي اقامة خصوص در 957
رغم تصديق ماهيت شخصي برخي از دعاوي، پيگيري آن ديوان كشور فرانسه، بهاين،  بر عالوه

 2است؛ از جمله در خصوص دعواي رجوع از فرزندخواندگي سادهده كرتوسط ورثه را تجويز 
 دارد كه يكي از قواعد 3اين قاعده ريشه در اثر تبديلي رابطة حقوقي دادرسي. )ف.م. ق730مادة (

 به اعتقاد برخي حقوقدانان فرانسوي، حقوق مدرن 4. بوده استدادرسي مدني در حقوق رم
كليت آن نپذيرفته، اما برخي آثار آن، از  اينكه اثر تبديلي رابطة حقوقي دادرسي را در ابفرانسه، 

 :Cornu et Foyer,1996(را پذيرفته است  ادعوجمله قابليت انتقال حقوق شخصي در نتيجة اقامة 

يك  پذيرش هر. دكرتوان بر ارادة ضمني متوفي نيز مبتني  شخصي را مياما انتقال دعاوي. )314
شمار تواند مبنايي براي پذيرش انتقال دعاوي شخصي در حقوق ايران نيز بهاز اين دو نظريه مي

  .رود
  

  اثر تبديلي برقراري رابطة دادرسي .1. 2
ساقط  ادعو، حق مبناي ادعودر حقوق رم، براساس اثر تبديلي برقراري رابطة دادرسي، با اقامة 

جنبة  ادعوبه اين ترتيب، حقي كه پيش از اقامة . شدشده و حقي جديد جايگزين آن مي
عنوان حق  به حق جديدي با ادعوشد، با اقامة شخصي داشت و غيرقابل انتقال تلقي مي

چه اثر گرا. )Guinchard et al.,2014 : 113(د شميشده و قابل انتقال تلقي تبديل  5دادرسي
وارد حقوق جديد آيين دادرسي مدني نشد، برخي از توابع آن از جمله  ادعوتبديلي اقامة 

 Cornu et(قابليت انتقال دعاوي شخصي در آيين دادرسي مدني اين كشور، پذيرفته شد 

Foyer,1996 : 314( .رغم اينكه به اين ترتيب، اصل بر آن قرار گرفت كه حقوق شخصي، به

                                                            
1. effets stabilisateurs  
2. révocation d’adoption simple 
3. effet novatoire de lien d’instance  

  :دشو ورثه مي انتقال آن بهموجبدر حقوق رم مطابق قاعدة زير، اقامة دعاوي شخصي پيش از فوت، . 4
actiones quae morte vel tempore pereunt semel inclusae judicio salvae permanent  
5. litis contesti  
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صورت ارادي به اشخاص ثالث قابل انتقال نيست، يت صاحب حق است و بهوابسته به شخص
  . دشوشده و قابل انتقال محسوب تبديل قرار گيرد، به حقي جديد  ادعوچنانچه موضوع 

  
  ادعوتعلق ارادة متوفي بر استمرار  .2. 2

-  ميبرخي حقوقدانان فرانسوي، مبناي توارث دعاوي شخصي را لزوم احترام به ارادة متوفي

پيش از فوت، گوياي آن است كه متوفي قصد پيگيري و  ادعوبه اين ترتيب كه اقامة . دانند
توانند اين دعاوي ، مي1اندكه ورثه جانشين مورث شده حال. استيفاي حق خود را داشته است

)Cornu et Foyer,1996 : 365(ند كنرا پيگيري 
اما سخن گفتن از ارادة متوفي خالي از تناقض . 2

نبايد تصور كرد كه در اين تحليل . فرض استمرار ارادة متوفي فاقد مبناي منطقي است. نيست
حقوق، آنچه از ارادة متوفي باقي  در. توان قائل به وجود اراده براي زماني پس از فوت شدمي
براي اعمال  ادعواما آيا اقامة . ماند، وصيت اوست كه آن هم ارادة معلق بر فوت استمي

تواند تأثيري شخصي نيز از اَعمال حقوقي معلق است؟ ارادة صاحب حق شخصي، نميحقوق 
توانسته صاحب چنين حقي در زمان حيات خود نمي. در انتقال آن بعد از فوت داشته باشد

شك ارادة او نسبت به انتقال حقوق شخصي بعد از بي. دكناعمال حق خود را به ديگري منتقل 
درست است كه بعد از فوت . اما اين استدالل هم تمام نيست. وداثر خواهد بفوت نيز بي

ماند، براي انتقال حقوق شخصي متوفي به ورثه، تعلق ارادة او براي متوفي باقي نمياي  اراده
هدف قانونگذار اين بوده كه حقوق شخصي متوفي بدون ميل او . نحو ايجابي الزم نيست به

واقع مسرش بدون رضايت او گسسته نشود، هرچند بهعلقة زوجيت ميان او و ه. اعمال نشود
سبب فسخ عقد نكاح موجود باشد، اثري كه او براي چاپ آن قرارداد بسته، از ناشر بازپس 

پيش از فوت نشان داده كه اعمال اين حقوق  ادعوصاحب حق با اقامة . گرفته نشود و غيره
ارادي حقوق شخصي در زمان حيات از سوي ديگر، قياس انتقال . برخالف ميل او نخواهد بود

 نظرورثه الاقل از لحاظ اخالقي و اغلب از . با انتقال قهري آن بعد از فوت صحيح نيست
پس انتقال حقوق . )Bras Miranda,2007 : 798(اجتماعي و حيثيتي جايگزين متوفي هستند 

ر انتقال دعاوي هر حال، توجيه و تفسي به. رو نيست هگفته روبشخصي به آنان با مانع پيش
حل انتقال راه. اعتبار نيستشخصي به ورثه، از راه توسل به ارادة مورث شكننده است، اما بي

                                                            
1 .le mort saisit le vif par son hoir le plus proch . نظرية جانشيني ورثه در حقوق ايران پذيرفته نشده است
 .ن در خارج از حدود تركه، براي ورثه جايگاهي نسبت به حقوق متوفي قائل شدتوانميرو  ازاين، )265 :1382كاتوزيان، (
  تا دردهد ميجمهور اجازه  م اين كشور، به رئيس. ق171قدري است كه مادة احترام به ارادة متوفي در حقوق فرانسه به. 2

. دكنا هرچند بعد از مرگ تجويز صورت فوت شخصي كه ارادة قطعي او در ازدواج با شخص ديگر، محرز است، ازدواج او ر
 Wiederkehr et(بردارد، مگر توارث  گردد و همة آثار نكاح عادي را دراثر چنين ازدواجي به يك روز پيش از فوت بازمي

al.,2009 : 278.( 
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تواند تعارض موجود ميان تعلق ارادة جويد، اما نميحقوق شخصي را در ارادة صاحب حق مي
  .متوفي بر انتقال دعوي به ورثه و ماهيت قهري انتقال دعاوي به ورثه را حل كند

  
   موانع توارث دعاوي شخصي.3
، دشوبه ورثه منتقل  ادعو، حق شخصي موضوع ادعوآن است كه با اقامة  گرچه اصل برا

گاه با فوت يكي از طرفين، . ابديقابليت انتقال نمي ادعوهمچنان همة حقوق شخصي با اقامة 
 ورثه در شود دخالتمي موجبگاه مالحظات اخالقي . دهدموضوع خود را از دست مي ادعو

  .دكندعواي مورث ناموجه جلوه 
  
  ادعو منتفي شدن موضوع .1. 3

. در پي مرگ يكي از طرفين، عامل قطعي زوال دادرسي است ادعومنتفي شدن كامل موضوع 
اين امر نيز تنها در دعاوي شخصي متصور نيست، بلكه موضوع دعاوي غيرشخصي نيز گاه با 

صورت عمري براي نمونه، چنانچه حق انتفاع بهبراي . دشو مي، منتفي ادعوفوت اصحاب 
 ادعونتيجه پيگيري  منتفي خواهد شد، در ادعو، با فوت او )م. ق41مادة (خواهان برقرار شده باشد 

اما منتفي شدن موضوع دعاوي شخصي، مصاديق بيشتري دارد، . ثمر خواهد بودتوسط ورثه بي
براي مثال، دعاوي . استابسته وچراكه بقاي دعاوي شخصي اغلب به وجود صاحب حق 

دهد، چراكه با فوت يكي طالق يا تمكين با فوت يكي از طرفين، موضوع خود را از دست مي
حكم . 1)ف.م. ق227مادة (تبع، آثار آن نيز منتفي خواهد بود و به شود مياز زوجين، نكاح منحل 

. )ف.م. ق296مادة (  تفريق جسماني قابل مشاهده استزمينةمشابهي در حقوق فرانسه، در 
 يا پيگيري آن، در ادعوتواني ورثه در اقامة نا خصوصبراين، روية قضايي فرانسه در  عالوه

از جمله آراي شعبة اول مدني (اي قطعي و طوالني دارد جهت حفظ حريم خصوصي مورث، رويه

در اين موارد با فوت . )2004ية  ژوئ8 و شعبة دوم مدني ديوان كشور فرانسه، 1999 دسامبر 14ديوان كشور فرانسه، 
د شومي منتفي شدن موضوع آن، زايل سبب دليل شخصي بودن، بلكه به بهنه  ادعوخواهان، 

)Dreyfuss,2004: 2(. 

  
  
  

                                                            
طقي فوت يكي اما نتيجة من. اي به فوت طرفين ندارد انحالل اعقد نكاح اشارهخصوص، در 1120قانون مدني ايران در مادة . 1

ده كه داللت التزامي بر انحالل نكاح به موت زوج كرم نيز به عدة وفات اشاره . ق1154از طرفين، انحالل نكاح است و مادة 
 .دارد
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  مالحظات اخالقي .2. 3
حال  دهد، با اينموضوع خود را از دست نمي ادعودر برخي موارد، با فوت يكي از طرفين، 

براي مثال، به نتيجه . )Guinchard et al.,2014 : 113(د شوميز انتقال آن مالحظات اخالقي مانع ا
  بنابراين، در1.تواند در استحقاق زوجه نسبت به نفقه مؤثر باشدرسيدن دعواي تمكين، مي

نفع ذي ادعوصورت فوت زوج پس از اقامة دعواي الزام به تمكين، ورثه در پيگيري اين 
دهد كه ورثه بتوانند براي دستيابي به سهم بيشتري از اجازه نمياما مالحظات اخالقي . هستند

اي كه بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه اصل بر نكته. دكننتركه، چنين دعوايي را پيگيري 
قابليت انتقال دعاوي شخصي است و اگر نوع يك دعواي شخصي، توسط قانون يا روية 

دليل مالحظات  بهاند در خصوص مصاديق آن توقضايي قابل انتقال محسوب شود، قاضي نمي
  . شود ادعواخالقي منكر قابليت انتقال 

  
   مصاديق توارث دعاوي شخصي.4

توضيح آنكه حقوق . توسط مورث براي پيگيري همة دعاوي شخصي ضروري نيست ادعواقامة 
   ه نخست حقوقي ك؛دكرقابليت انتقال به ورثه، بايد به سه دسته تقسيم  نظرشخصي را از 

براي . پيش از فوت ضروري باشد ادعواالطالق به ورثه قابل انتقال است، بدون اينكه اقامة علي
طور اين دعاوي به. دكر يا اثبات يا نفي حجر اشاره 2توان به دعواي اثبات يا نفي نسبمثال، مي

  اگر مورث در زمان حيات خود، مبادرت به طرح ايني، حتدشوميمستقل به ورثه منتقل 
االطالق قابل انتقال به ورثه نيست، حتي اگر مورث دوم، حقوقي كه علي. باشدده كرندعاوي 

دعواي طالق يا تمكين از . باشدده كرخصوص آن  در ادعودر زمان حيات خود اقدام به اقامة 
سوم از حقوق  ةدست .اشاره شدداليل عدم قابليت انتقال اين دعاوي به . اين قسم است

ثه نيست، مگر اينكه مورث پيش از رست كه بعد از فوت قابل انتقال به وشخصي، حقوقي ا

                                                            
صورت با فوت زوج، اثري بر حكم  غير اين در. البته چنانچه اثر حكم نشوز به زمان تقديم دادخواست سرايت داده شود. 1

صرف  توضيح آنكه با تفسير جديدي كه ديوان عالي كشور از نشوز زوجه ارائه داده است، به. ب نيستاحتمالي نشوز مترت
يه و امتناع زوجه از اجراي يگردد، بلكه تنها پس از صدور و ابالغ اجراصدور حكم بر الزام زوجه به تمكين، نشوز اثبات نمي

پژوهشكدة قوة ) (920999 شمارة 9/7/1392ور، رأي مورخ شعبة هشتم ديوان عالي كش(گردد مفاد حكم، نشوز محقق مي
كند، هرچند به واقع در گاه به زمان تقديم دادخواست سرايت نميمطابق رأي مورد اشاره، اثر نشوز هيچ). 320 :1395يه، يقضا

 .حال نشوز باشد زمان تقديم دادخواست، زوجه در
شعبة دوازدهم ديوان عالي ( است و قابل انتقال به ورثه نيست برخالف دعواي نفي ولد كه فقط توسط زوج قابل طرح. 2

توان دعواي نفي نسب از سوي ورثه را دعوايي البته در اين معني مي). 920313 به شمارة 4/4/1392كشور، رأي مورخ 
ا از مورث خود به  رااستقاللي و اصالتي دانست، نه نيابتي، چراكه ورثه خود در اثبات آن داراي سمت هستند، نه اينكه دعو

 .ارث برده باشند
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در ذيل به بررسي مصاديق دعاوي اخير، ذيل دو . باشدده كر ادعوفوت نسبت به آن اقامة 
  .عنوان دعاوي شخصي قراردادي  و دعاوي شخصي خارج از قرارداد خواهيم پرداخت

  
  توارث دعاوي شخصي قراردادي .1. 4

گرچه هبه قراردادي مالي است، انعقاد ا. ي موارد، حقوق قراردادي جنبة شخصي دارددر بسيار
هنري نيز  - برداري از يك اثر ادبيقرارداد انتقال حق بهره. و فسخ آن جنبة شخصي دارد

، اقامة آن انحصاراً در سببهمين  قراردادي مالي است، اما رجوع از آن جنبة شخصي دارد، به
بارزترين مصداق قرارداد شخصي، عقد نكاح است، بنابراين، . ة اثر استاختيار پديدآورند

  .توارث دعواي فسخ اين عقد بايد موضوع بررسي جداگانه قرار گيرد
  

  رجوع از هبه. 1. 1. 4
تواند از سوي ورثة ، نمي1دليل ناسپاسي بهاست كه رجوع از هبه ده كرف مقرر .م. ق957مادة 

. باشدده كره زميندر اين  ادعوواهب پيش از فوت، اقدام به طرح ، مگر آنكه دشوواهب مطالبه 
 در. كه هتك حرمت واهب، امري شخصي است، تنها خود او قادر به استناد به آن است از آنجا

      ، بلكه آشكاردشوميتنها تعلق ارادة واهب به رجوع از هبه روشن  نه، ادعوصورت اقامة 
شعبة اول (مت همچنان تا زمان فوت استمرار داشته است شود كه صدمات ناشي از هتك حرمي

  . )Wiederkehr et al.,2009 : 1103( )1985 مارس 19مدني ديوان كشور فرانسه، 
. استده كرحقوق ايران، رجوع از هبه حقي است كه قانونگذار به شخص واهب اعطا  در

 آن در زمان حيات او ممكن تنها انتقال نهاز آنجا كه رجوع از هبه قائم به شخص واهب است، 
اما آيا با اقامة . 2)م.د.آ. ق805مادة (رسد و به ارث نمي شود مينيست، بلكه با فوت او نيز ساقط 

توجه به ماهيت رجوع در حقوق ايران،  شود؟ بابه ورثه منتقل مي ادعوپيش از فوت، اين  ادعو
 ؛81 : 1380كاتوزيان،( ايقاع است رجوع در حقوق ايران يك. بايد به اين پرسش، پاسخ مثبت داد

رجوع توسط واهب، دادگاه ممكن است وقوع  ادعوبنابراين، با اقامة . )2034 :1386جعفري لنگرودي، 

                                                            
1 .revocation pour cause d’ingratitude. دليل ناسپاسي مقرر  ف در تشريح مصاديق رجوع از هبه به.م. ق955 مادة

كه متهب عليه  درصورتي. 1: دليل ناسپاسي رجوع نمايد، مگر در موارد زير تواند بهواهب در هبه ميان زندگان نمي«: داشته است
كه   درصورتي.3 چنانچه متهب در مقابل واهب محكوم به مجازات جنحه يا هتك حرمت گردد يا .2ت واهب اقدام كند؛ حيا

 . »متهب از پرداخت نفقة واهب امتناع نمايد
ميرزاي قمي . نظر دارند مبناي عدم تورث حق رجوع واهب اختالفخصوصند كه فقها در كن استاد كاتوزيان اشاره مي. 2
بيند كه به ميراث منتقل اعراض خود مالك، رجوع را خالف اصل و تعلق اين حق را به واهب چندان ضعيف ميدليل  به

 :1380كاتوزيان، (پذيرد  توراث آن را نميسببداند، به اين محمد كاظم طباطبايي آن را درشمار احكام مي شود، ولي سيد نمي
82.( 
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و آثار آن به  رددادر اين صورت، حكم جنبة اعالمي . دكنرجوع را در زمان حيات او احراز 
اين ادعا كه مورث در زمان حيات ي ورث با االبته امكان اقامة دعو. گرددزمان رجوع بازمي

  .، جاي بحث دارد، هرچند به لحاظ نظري ممتنع نيستدهكرخود اقدام به فسخ هبه 
ف رجوع از هبه، اعم از آنكه به استناد عدم اجراي .م. ق956حقوق فرانسه، مطابق مادة  در

دون صدور خود و ب صورت خودبهگاه بهمفاد قرارداد توسط متهب باشد يا ناسپاسي او، هيچ
شده توسط  طرحدعواي  شود، بنابراين، عدم امكان پيگيريحكم از سوي دادگاه، محقق نمي

صورت  بنابراين، برخالف حقوق ايران، در. منزلة منتفي شدن رجوع استورثة متوفي، به
و از زمان صدور حكم،  ردداپذيرش دعواي رجوع از سوي دادگاه، حكم جنبة تأسيسي 

  .گردد به واهب باز ميمالكيت عين موهوبه
  

  حقوق معنوي مؤلف. 2. 1. 4
نظر وجود از ميان حقوق معنوي مؤلف، آنچه در خصوص غيرقابل انتقال بودن آن به ورثه اتفاق

 اين حقوق بهترين نمونه براي آشكار شدن برتري 2. است1گيري و پشيمانيدارد، حق بازپس
رغم قراردادي كه مؤلف در واقع، به در 3.هاي مالي حقوق مؤلف استجنبة معنوي بر جنبه

    آور قراردادها، حق بازعنوان استثنايي بر نيروي الزامو بهده كر انتشار اثر خود منعقد زمينة
و مانع نشر آن  كندنظر دهد تا از واگذاري اثر خود صرفگيري و پشيماني به او اجازه ميپس
 مرگ مؤلف و عدم انتقال آن به ورثه، ارتباط دليل سقوط اين حقوق با. )Raizon,2014,24(د شو

گيري و پشيماني، حق گرچه برخالف حق بازپساآن با شخصيت مؤلف اعالم شده است، 
 قانون 121- 2. موجب مادة ال  كه همين ميزان با شخصيت مؤلف مرتبط است، به4افشاي اثر

  .)104 :1385كلومبه، (د شومي، قابل انتقال به ورثه محسوب 2014مالكيت فكري فرانسه مصوب 
گيري و رغم ماهيت غيرقابل انتقال حق بازپسهمواره اين بحث قابل طرح است كه به

براي اعمال اين حق، آيا ورثه حق پيگيري  ادعوصورت فوت مؤلف، پس از طرح  پشيماني، در
                                                            

1. droits de retrait et repentir  
برداري از اثر خود، رغم انتقال حق بهرهمؤلف به«: دارد مقرر مي2014 قانون مالكيت فكري فرانسه مصوب 121-4. المادة . 2

اعمال اين حق ممكن نيست، مگر . اليه برخوردار استگيري و پشيماني در مقابل منتقلحتي بعد از انتشار اثر، از حق بازپس
وقتي مؤلف، بعد از اعمال حق . شوداليه وارد ميگيري يا پشيماني به منتقلپسبعد از جبران خساراتي كه در اثر اين باز

برداري را با همان شرايط سابق گيرد، ملزم است تا ابتدا انتقال حق بهرهگيري يا پشيماني، تصيمم به انتشار اثر خود ميبازپس
 .»اليه پيشنهاد نمايدبه منتقل

براي نمونه، در قوانين . انددهكر حدود اين حقوق، رويكردهاي متفاوتي اتخاذ قوانين ملي كشورهاي مختلف در خصوص. 3
كه قوانين  نظر گرفته شده است، درحالي صورت نامشروط براي مؤلف درگيري و پشيماني بهآلمان و ايتاليا، حق بازپس
ده است كرداد حق تأليف ال، اعمال اين حقوق را منوط به اثبات تقصير از سوي طرف قرارغكشورهاي روماني و پرت

)Raizon,2014 : 83.( 
4. droit de divulguer  
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ريح ا خير؟ اگر مالك انتقال اين حق به ورثه را تعلق ارادة صيرا خواهند داشت  ادعواين 
در  ادعو، اقامة )Jougla-Ygouf,2012 : 47(گيري بدانيم مؤلف بر اعمال حق پشيماني و بازپس

بنابراين، با . اين امر دارد ميان تمام اعمال حقوقي، بيشترين صراحت را در تعلق ارادة مالك بر
  .گيري اثر خود، ورثه حق پيگيري آن را خواهند داشتاقامة دعواي مؤلف براي بازپس

  
  فسخ نكاح . 3. 1. 4

ثمر خصوص در حقوق ايران بحثي بيممكن است بحث انتقال دعواي مربوط به فسخ نكاح، به
نظر رسد، چراكه فسخ يك ايقاع است و تحقق آن محتاج به صدور حكم از سوي دادگاه به

اع باشد، اثبات وقوع اين ايقده كربنابراين، اگر زوج در زمان حيات خود نكاح را فسخ . نيست
. كه اثبات رجوع واهب بعد از فوت او ممكن است گونه همانبعد از فوت او نيز ممكن است، 

باشد، ده كر نادعوبه ورثه، حتي اگر زوج در زمان حيات خود اقامة  ادعوبه اين ترتيب، انتقال 
 نخست آنكه در چارچوب حقوق ؛ناتمام است نظراما اين استدالل از دو . رسدنظر ميبديهي به

. وضوعه، اثبات فسخ نكاح تنها از طريق مراجعة صاحب حق فسخ به دادگاه ممكن استم
مراجعه به دادگاه اصوالً از شرايط احراز حق فسخ و اثبات انحالل نكاح است «درست است كه 
، اما مراجعة طرف مدعي فسخ به دادگاه موضوعيت )276 :الف1378 كاتوزيان،(» نه اركان وقوع آن
 بنابراين، اگر زوج زندگي 1.يابدگاه در عالم حقوق تحقق نمين، فسخ هيچدارد و بدون آ

 ادعوو پس از آن بدون اينكه اقامة د كنمشترك را به استناد عيب مستوجب فسخ زوجه ترك 
از سوي ديگر، نبايد تصور كرد كه . نيست توسط ورثه قابل طرح ادعونمايد فوت كند، اين 

ثمر است و ورثه نفعي در آن ندارند، چراكه بر اقدامي بيپيگيري دعواي فسخ توسط ورثه، 
با اثبات  .شودكي از طرفين يا فسخ نكاح، آثار متفاوتي بار مييانحالل نكاح در نتيجة فوت 

كه نكاح پيش از فوت مدعي، فسخ د شوميشده توسط متوفي، معلوم  اقامهفسخ در دعواي 
و نه د شوميبراساس فسخ تعيين تكليف نتيجه، حقوق مالي زوجين،  شده بوده است، در
  2.انحالل نكاح به فوت

                                                            
فسخ نكاح نيز بايستي با تقديم «: دهكر عنوان 30/5/1379 مورخ 4517/7ادارة حقوقي دادگستري در نظرية شمارة . 1

اه زوجين بر طالق گ طوركه هر عبارت ديگر، همانبه... دادخواست و رسيدگي و صدور حكم دادگاه خانواده صورت پذيرد
دو در ايجاد  مورد فسخ نيز بايد به دادگاه مراجعه نمايند، هرچند كه هر توافق داشته باشند، بايستي به دادگاه رجوع نمايند، در

 ).28 :1385 ايراني ارباطي،(» حق فسخ نكاح توافق داشته باشند
 1109موجب مادة  به. است كه زوجه مدخوله نباشدصورتي در ميزان مهر مؤثر  پيگيري دعواي فسخ توسط ورثة زوج، در. 2
بنابراين، اگر زوجه مدخوله باشد، فسخ نكاح در . گاه عقد نكاح پيش از نزديكي فسخ شود، زن حق مهر ندارد م، هر.ق

وششم ديوان عالي  رأي شعبة بيست(استحقاق زوجه نسبت به مهر تأثيري ندارد و زوج بايد مهرالمسمي را پرداخت نمايد 
اما اثبات فسخ همواره در ارث بردن زوجه ). 69 :1395پژوهشكدة قوة قضائيه، ) (920070 شمارة 15/2/1392كشور، مورخ 

 در نتيجه ،شود كه در زمان فوت زوج، علقة زوجيت ميان طرفين برقرار نبودهمؤثر است، چون با اثبات فسخ معلوم مي
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 قابليت توارث دعواي رجوع از هبه مطرح شد، خصوصنهايت، همان استداللي كه در  در
مقابل  كه مانعي اخالقي در امعنبه اين  ؛ توارث دعواي فسخ نكاح نيز قابل طرح استزمينةدر 

با فوت زوج يا زوجه در حين رسيدگي به از سوي ديگر، . وجود ندارد ادعوتوارث اين 
را پيگيري  ادعوتوانند اين شود، بنابراين ورثه مينيز منتفي نمي ادعودعواي فسخ، موضوع 

  1.ندكن
مواد (موجب طالق  بيني نشده، عقد نكاح فقط بهدر قانون مدني فرانسه، فسخ نكاح پيش

 180اما در مادة .  قابل انحالل است)ف.م.ق 227مادة ( يا موت احد از طرفين )ف.م. ق247-2 تا 221
يك از زوجين توسط طرف مقابل، از اسباب بطالن نسبي   هر2ف اشتباه در اوصاف اساسي.م.ق

بطالن نسبي نكاح در حقوق فرانسه، از جهات مختلف با فسخ نكاح . نكاح قلمداد شده است
خ، با اراده و تقاضاي نخست آنكه بطالن نسبي همانند فس. در حقوق ايران مشابهت دارد

آنكه اصل بر فقدان اثر قهقراييِ بطالن نسبي  بااين،  بر عالوه. دشومينفع محقق شخص ذي
است، در مواردي كه دادگاه سوءنيت خوانده را احراز كند، ممكن است عقد نكاح نسبت به او 

 در حقوق فرانسه، در اين موارد اثر بطالن نسبي. )ف.م. ق201مادة (از ابتدا باطل محسوب گردد 
نتيجه با صدور  در. گرددهمانند فسخ در حقوق ايران به پيش از فوت زوج يا زوجه باز مي

شود كه در زمان فوت خواهان، علقة زوجيت ميان طرفين وجود حكم بطالن نسبي، معلوم مي
 يعواروية قضايي فرانسه د. )Carbonnier,1972 : 114(د شوميو خوانده از ارث محروم  ردندا

. استده كربطالن نسبي نكاح را از مصاديق دعاوي شخصي و غيرقابل انتقال به ورثه قلمداد 
دعواي بطالن «: استده كر مقرر 1995 ژوئية 4شعبة اول مدني ديوان كشور در رأي مورخ 

 180مادة  2دليل اشتباه در هويت يا اوصاف اساسي طرف مقابل، موضوع بند نسبي نكاح، به
» صاراً مرتبط با شخصيت آنان بوده و صرفاً توسط زوجين قابل طرح استف، انح.م.ق
)Wiederkehr et al.,2009 : 291( .توانند يك از زوجين، ورثة آنان نمي بنابراين، پس از فوت هر

يك از  توسط هر ادعوصورت اقامة  ، اما دردكنناقدام به طرح دعواي بطالن نسبي نكاح 
. )Malaurie et al.,1989 : 103(را ادامه دهند  ادعواز فوت او، اين توانند پس زوجين، ورثه مي

                                                                                                                                            
 البته اگر زوجه نيز خواهان دعواي فسخ باشد، حكمي كه دادگاه بعد از .شودعليه حكم فسخ از ميراث نيز محروم ميمحكوم

طور در فرضي كه خواهان دعاوي فسخ زوجه است و زوج حين همين. د، در ارث بردن زوج مؤثر استكنفوت او صادر مي
دگاه، زوجه بايد چراكه در صورت احراز فسخ توسط دا،  در مدت عدة زوجه مؤثر استانمايد، نتيجة دعورسيدگي فوت مي

بنابراين، ). م چهار ماه و ده روز. ق1154مادة (و در غير اين صورت عدة وفات ) م سه طهر. ق1151مادة (عدة فسخ نگاه دارد 
 .ندشونفع تلقي ميدر دعواي فسخ، با فوت هريك از طرفين، ورثة آنان در پيگيري دعوي ذي

متوفي ممكن است خواهان باشد يا خوانده و (هار فرض متفاوت دارد  فوت زوج يا زوجه حين رسيدگي به دعواي فسخ، چ.1
 روشن شدن وضعيت وراثت، نظردر هر چهار فرض ورثه الاقل از ). زوج يا زوجه نيز ممكن است خواهان باشند يا خوانده

 . هستندانفع در پيگيري دعوذي
2. qualités essentielles  
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خصوص در داراي نفع هستند، به ادعوكه توضيح داده شد، ورثه در پيگيري اين  گونه همان
  .دكنميفرضي كه دادگاه عقد را نسبت به خوانده از ابتدا باطل اعالم 

  
  توارث دعاوي شخصي غير قراردادي. 2. 4

البته برخي از مصاديق دعاوي شخصي . ق دعاوي شخصي ارتباطي با قرارداد ندارداغلب مصادي
دعواي . كه برخي جنبة قراردادي دارد و برخي خارج از قرارداد است داردفروض متفاوتي 

، داراي دو مصداق است، شدهنفقه كه در اين مقاله ذيل عنوان دعاوي خارج از قرارداد بررسي 
دليل غلبة جنبة قانوني  هرچند نفقة زوجه جنبة قراردادي دارد، اما به. نفقة زوجه و نفقة اقارب

كنار آن كه فاقد ريشة قراردادي است، دعواي نفقه ذيل  بر اين تعهد و بررسي نفقة اقارب در
 . استشدهعنوان دعاوي شخصي خارج از قرارداد بررسي 

  
 خسارت معنوي وارد بر متوفي. 1. 2. 4

)Mazeaud et al.,1998: 704( برخي از نظريات حقوقي در حقوق فرانسه، مطابق
 و آراي ديوان 1

ديده، با فوت شخص  ، خسارات وارد بر زيان)1976 آوريل 30شعبة مشترك ديوان كشور فرانسه، (كشور 
االطالق، قابل انتقال به ورثه است، هرچند مورث در زمان حيات خود، آن را مطالبه اخير، علي

   2.ده باشدكرن

                                                            
ديده را يادگار  توسط زياناوط به خسارات معنوي به ورثه در فرض عدم اقامة دعومازوها عدم پذيرش انتقال دعاوي مرب. 1

ايشان اعتقاد دارند ). Mazeaud et al.,1998: 704(دانند كه در حقوق سنتي فرانسه نيز پذيرفته شده است حقوق رم مي
ارات را توسط ورثه ناممكن دانست، ديده، مطالبة اين خستوان به استناد ارتباط خسارات معنوي با شخصيت زيانكه نمي

دعوايي كه توسط مورث قابل طرح بوده، توسط ورثه نيز قابل طرح  ند، بنابراين، هرا دهندة شخصيت مورث چراكه ورثه ادامه
ده است، اما كر تنها طلبكاران را از اقامة دعاوي شخصي از جانب بدهكار منع 1166قانون مدني فرانسه نيز در مادة . است
 Mazeaud(د كركه اگر نظر به آن داشت، قطعاً به آن اشاره مي ده، درحاليكربيني نعيت مشابهي در خصوص ورثه پيشممنو

et al.,1998: 705(. 
شناسي واحد و و واژهشود  ميالبته در حقوق اين كشور، خسارات معنوي وارد بر متوفي، تحت عناوين متنوع بررسي . 2

ديده در زمان فوت در سنين نوجواني در روية قضايي اين كشور، در مواردي كه زيان. ستمستمري بر اين خسارات حاكم ني
 perte d’une(، از اصطالح از دست رفتن بخت زندگي )préjudice moral(جاي اصطالح خسارت معنوي بوده، به

chance de vie(دگي را مستلزم ايجاد حق شعبة كيفري ديوان كشور فرانسه، از دست رفتن بخت زن. ، استفاده شده است
شعبة كيفري ديوان (آيد وجود ميمطالبة خسارت براي ورثه ندانسته، چراكه اين خسارت بر فرض تحقق، با فوت مورث به

. ندا البته برخي حقوقدانان سرشناس فرانسوي، با اين روية شعبة كيفري ديوان كشور مخالف). 1979 اكتبر 30كشور فرانسه، 
توانند بابت ، ورثه مي)mort instantané(ديده، آني پس از وقوع حادثه اتفاق افتاده باشد تي اگر مرگ زيانبه اعتقاد آنان ح

اي پس از ورود خسارت، تغييري در به اعتقاد ايشان، وقوع مرگ لحظه. ندكنخسارات معنوي وارد بر متوفي مطالبة خسارت 
همين ). Mazeaud et al., 1998: 705(ان زنده وارد شده است د كه صدمات جسمي بر يك انسكناين واقعيت ايجاد نمي

شعبه در فرض مشابهي، به ورثه حق داده است تا در فرضي كه ميان ورود خسارت و فوت، مدتي فاصلة زماني وجود داشته 
شعبة (ند كنبه مطال) préjudice d’angoisse(است، از واردكنندة زيان، خساراتي با عنوان خسارات ناشي از هراس و دلهره 
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 ، برخي نظريات حقوقي و1رغم صدور رأي مذكور و آراي مشابهقابل، بهم در
. پذيرند نميكشور فرانسه، توارث خسارات ناشي از درد و رنج معنوي و عاطفي را آراي ديوان 

يحقوقدانان فرانسوي، در انتقاد از نظرية توارث خسارات معنوي، آن را تالشكي از ي
تجاري «           برد، جز، تالشي كه راه به جايي نميدكنميعرفي  خسارات معنوي م2»سازي مالي« براي 
در برخي آراي . )Viney et al.,2001: 325( هاي اخالقي افراطي احساسات و ارزش3»سازي

ديوان كشور فرانسه نيز توارث خسارات معنوي پذيرفته نشده است، هرچند مورث نسبت به 
را، هدف از پذيرش خسارات معنوي جبران درد و رنج در اين آ. باشدده كرمطالبة آن اقدام 

- ديده ناممكن ميروشن است كه وصول به اين هدف با فوت زيان.  استديده اعالم شدهزيان

قيدوشرط به ورثه قابل  بيرغم اين دو نظرية افراطي كه در يكي خسارات معنوي  به4.گردد
پذيرد، روية ا در هيچ فرضي نميانتقال اعالم شده و در ديگري، توارث خسارات معنوي ر

و نظريات حقوقي، اغلب بر ) جز آراي شعبة كيفري ديوان كشور فرانسهبه(قضايي فرانسه 
، اتفاق نظر دهكرديده براي جبران خسارات معنوي خود اقامه قابليت توارث دعوايي كه زيان

  .)Mazeaud et al., 1998,704 et Givord,1938,188(دارند 
قيدوشرط خسارات معنوي شود كه نظرية انتقال بياني حقوق ايران، روشن ميبا بررسي مب

حقوق فرانسه استمرار شخصيت  متوفي به ورثه قابل پذيرش نيست، چراكه مبناي آن در
كه اين جانشيني در حقوق ايران پذيرفته نشده  درحالي. حقوقي مورث توسط وارثان است

گيرد و ورثه هيچ تعهد شخصي به پرداخت ه تعلق ميحقوق ايران ديون متوفي به ترك است؛ در
بنابراين، تنها امكاني كه در حقوق ايران براي انتقال حق . )266 :1382كاتوزيان، (ديوان متوفي ندارند 

  . ديده پيش از فوت استماند، اقامة دعواي زيانمطالبة خسارات معنوي باقي مي
 ادعوارات معنوي به ورثه را مشروط به اقامة نظريات حقوقي در ايران نيز، اغلب انتقال خس

  كاتوزيان، مسئوليت مدني،؛281: 1ج ،1385آشوري، ( است ديدة اصلي پيش از فوت دانستهتوسط زيان

 انتقال زمينةديده را تنها در  توسط زيان ادعوبا اين تفاوت كه برخي حقوقدانان، اقامة  ،)266
                                                                                                                                            

شعبة اول مدني ديوان كشور فرانسه نيز به ورثه امكان مطالبة رنج معنوي ). 2012 اكتبر 23كيفري ديوان كشور فرانسه، 
)souffrances morales (گردد ديده پيش از فوت و در انتظار آن متحمل ميمعناي رنجي كه زيان را داده است، در) شعبة

 ).Jourdain,2013: 614) (2007 مارس 13اول مدني، 
در يك مورد هيأت عمومي اصراري ديوان كشور فرانسه، خسارات معنوي و صدمات روحي وارده به متوفي در اثر جعل . 1

. عليه در زمان حيات خود جبران اين خسارات را مطالبه نكرده باشدچك را قابل انتقال به ورثه دانسته است، هرچند مجني
   ).Saas, Claire,2008,368( 06-850751، رأي شمارة 2008 مه 9 كشور فرانسه، هيأت عمومي اصراري ديوان

2. patrimonialisation 
3. commercialisation 

جايي كه مربوط به درد و رنجي  شعبة كيفري ديوان كشور فرانسه، بيشتر به اين نظريه متمايل است كه خسارات معنوي تا. 4
شعبة ( در هيچ فرضي قابل انتقال به ورثه نيست .)pretium doloris(مل شده است ديده پيش از فوت متحاست كه زيان

 ).Mazeaud et al.,1998: 704) (1960 ژانوية 28كيفري ديوان كشور فرانسه، 
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 برخي نيز با ارائة تفسيري موسع از 1.اندؤثر دانستهخسارات وارد بر حيثيت و شرافت متوفي م
توسط مورث  ادعورا منحصر به فرض اقامة  ادعوقابليت توارث خسارات معنوي، توارث اين 

  2.اندندانسته
  

   3حقوق مربوط به شخصيت .2. 2. 4
. دهد، اموال استهاي حقوقي آنچه موضوع اصلي حقوق ارث را تشكيل ميهمة نظام در

اگر وراثت را منحصر به .  اموال نيز خصوصيتي ندارد به چه كسي تعلق داشته باشدمالكيت
چنين برداشتي مغاير روح . مانداز مرگ، هيچ نشاني از متوفي باقي نمي پساموال بدانيم، 

. داندنمي» دارايي«حقوق مدني مدرن، فوت يك انسان را تنها نابودي يك . حقوق مدرن است
گاه حقوق، انسان در زمان حيات خود به صاحب طلب و دين تقليل داده كه در ديد گونه همان
 سببهمين  به. اي نسبت به انسان قابل پذيرش نيستشود، بعد از فوت نيز چنين نظريهنمي

كه فيلسوف  گونه همان. شودنيز تصفية ماترك متوفي نبايد محدود به تعيين تكليف اموال او 
كند، اما موفق به نابودي واقعيت مرگ، وجود را ويران مي«: دگوي مي4روس، والدمير يانكلويچ

وظيفة حقوق در احترام به وجود انساني . )Bras Miranda,2007 : 798(» شودوجود داشتن نمي
متوفي وجودي انساني بوده با حقوقي شخصي و . آن است كه آنچه انسان بوده، حفظ شود

 5س از مرگ، شخصيت متوفي را وارد قلمرو عموميحقوق نبايد در اين دام افتد كه پ. غيرمالي
   6.كند

                                                            
 برخي حقوقدانان مطابق با تفسير شعبة كيفري ديوان كشور فرانسه، خسارات ناشي از رنج روحي و عاطفي متوفي را تحت .1

 را تنها در توارث خسارات وارد بر حيثيت و شرافت متوفي مؤثر ااند، بلكه اقامة دعووان قابل انتقال به ورث ندانستههيچ عن
 استرسد بحث حق بر حيثيت و شرافت از مصاديق حقوق مربوط به شخصيت نظر ميبه). 267 :1382كاتوزيان،(اند دانسته

در بحث مربوط به انتقال حقوق مربوط به . عنوي خروج موضوعي داردو از بحث خسارات م)  همين مقاله2- 2- 3شمارة (
گردد، شخصيت خواهيم ديد كه به اعتقاد بسياري حقوقدانان فرانسوي، حقوق مربوط به حيثيت متوفي به ورثه منتقل مي

 ).Bra Miranda,2007 :798(ده باشد كر ناهرچند متوفي در زمان حيات خود، در رابطه با آن اقامة دعو
دانند،  از سوي مورث را ممكن مياتنها مطالبة همة خسارات معنوي توسط ورثه در فرض اقامة دعو برخي حقوقدانان نه. 2

در «جمله  از. دانندشرايطي مطالبة اين خسارات را توسط ورثه ممكن مي ديده، در توسط زيانابلكه در فرض عدم اقامة دعو
 رفع قادر به طرح دعواي خصوصي نبوده و نيز در مواردي كه او ارادة خود مبني بر مواردي كه متوفي بر اثر مانعي غيرقابل

رد ) مثل مراجعه و تفويض وكالت به يكي از وكالي دادگستري براي طرح دعوي(مطالبة خسارت معنوي را اعالم نموده باشد 
 :1385آشوري، (» اشد، قابل تأمل است نشده بادعواي خسارت معنوي از سوي وراث، هرچند در زمان حيات متوفي اقامة دعو

282.( 
3. droits de la personnalité  
4. Vladimir Jankélévitch 
5. domaine public 

قواعد سنتي حقوق ارث فرانسه، در مقايسه با مباني حقوق ايران، سازگاري بيشتري با انتقال حقوق مربوط به شخصيت به . 6
اما قانون مدني . طور عام ورثه را جانشين مورث معرفي كرده است، به724شور، در مادة ورثه دارد، چراكه قانون مدني اين ك

طور خاص، انتقال اموال ايران فاقد مقررة مشابهي است و سوابق فقهي حقوق ارث، مؤيد جانشيني عام ورثه نيست، بلكه به
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حقوق مربوط به حريم : دشوميحقوق مربوط به شخصيت، در سه عنصر متفاوت متجلي 
خصوصي، حقوق مربوط به اعتبار و حيثيت و حقوق مربوط به هويت و عناصر آن، از جمله 

يك از اين حقوق متفاوت  ار هراحكام و آث. )Sériaux,1994 : 802(حق بر نام و تصوير و غيره 
حقوق مربوط به حريم خصوصي بعد از فوت به ورثه منتقل . است، از جمله نحوة انتقال آن

واقع، الزام به  در. باشدده كر ادعوشود، هرچند مورث پيش از فوت نسبت به آن اقامة نمي
 بيان، اعتبار عنوان استثنايي بر اصل آزاديرعايت و حفظ حريم خصوصي اشخاص تا جايي به

اما با فوت شخص، اصل آزادي . دارد كه هدف آن حفظ حريم خصوصي شخصي زنده باشد
ورود  موجبالبته اگر نقض حريم خصوصي شخص متوفي . ابديبيان بر استثنا خود غلبه مي

ديدة مستقيم، حق مطالبة ضرر و زيان وارد بر عنوان زيان، آنان بهدشولطمة مستقيم به ورثة او 
از سوي ديگر، حقوق مربوط به اعتبار و حيثيت شخص به ورثه منتقل  1. را خواهند داشتخود
حق ورثه نسبت به . ، بدون آنكه اقامة دعواي مورث در خصوص آن ضروري باشددشومي

 سومين عنصر حقوق مربوط به شخصيت، 2.تصوير مورث در بستر مرگ از اين قبيل است
، مگر آنكه مورث پيش از فوت دشونمي، به ورثه منتقل يعني حق نسبت به هويت و عناصر آن

تنها صاحب تصوير . جمله است حق نسبت به تصوير از آن. باشدده كر ادعونسبت به آن اقامة 
پس از فوت، ورثه چنين . دكنتواند استفاده از تصوير خود با مقاصد تجاري را تجويز يا منع مي

آميز از تصوير متوفي، حق بر تصوير از فادة توهين البته در صورت است3.حقي نخواهند داشت
نتيجه ورثه امكان  دستة حقوق مربوط به هويت، وارد دستة حقوق مربوط به حيثيت شده، در

 ژوئن 7شعبة چهارم دادگاه تجديدنظر پاريس، (اقامة دعواي مسئوليت مدني عليه مرتكب خواهند داشت 

 منع استفاده از زمينةتصوير، پيش از فوت، در قدر متيقن آن است كه چنانچه صاحب . )1983

                                                                                                                                            
طور  برخي حقوقدانان، انتقال اموال متوفي بهحتي. ده استكربيني متوفي به ورثه را بعد از قبول تركه توسط ورثه، پيش

اند، بلكه قائل به آنند كه تركه پيش از تصفية ديون و قبول ورثه، داراي يك خود و بالفاصله به ورثه را نپذيرفته خودبه
 ).361 :1389كاتوزيان،(شخصيت حقوقي مستقل است 

. رسد زندگي خصوصي او به چاپ ميزمينةرانسه، كتابي در جمهور سابق ف  از مرگ فرانسوا ميتران، رئيسپسبراي مثال، . 1
دادگاه در رأي . ندكنورثة او براي جلوگيري از استمرار توزيع اين كتاب و توقف چاپ آن، تقاضاي صدور دستور موقت مي

 خصوصي نحوي است كه موجب ورود لطمة شديد به حريمهاي موجود در كتاب، ماهيتاً بهافشاگري«: داردخود مقرر مي
 ).Bigot,1995 : 33به نقل از (» شودجمهور ميتران و زن و فرزندان او مي زندگي خانوادگي رئيس

حق نسبت به حيثيت اشخاص بعد از فوت، مقتضي آن «: دارده مقرر ميزمينصراحت در اين دادگاه شهرستان پاريس به. 2
نظر از ميزان شهرت شخص متوفي منتشر نگردد، صرفوجه  هيچجان آنان بدون رضايت ورثه به است كه تصوير بدن بي

 ).1997 ژانوية 11دادگاه شهرستان پاريس، (
ده است كر البته شعبة كيفري ديوان كشور فرانسه در يكي از آراي خود، انتشار تصاوير يك هنرمند را منوط به تجويز ورثه .3
، در شعب حقوقي تكرار نشده و روية غالب، عدم توارث حق اما اين رأي). 1981 اكتبر 21شعبة كيفري ديوان كشور فرانسه، (

 :Sériaux,1994(ده باشد كر ابر تصوير است، مگر در مواردي كه صاحب تصوير پيش از فوت نسبت به آن اقامة دعو

802 .( 
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 ادعوباشد، براساس برخي از آراي صادره از محاكم فرانسه، اين ده كر ادعوتصوير خود اقامة 
 و شعبة اول دادگاه 1981 ژوئية 28براي مثال، شعبة مدني ديوان كشور فرانسه، (قابل انتقال به ورثه خواهد بود 

 . )1980 ژوئية 9تجديدنظر پاريس، 

  
  دعواي نفي ولد . 3. 2. 4

دعاوي مربوط به «: دارد، مقرر مي2005 ژوئية 4م، اصالحي . ق322در حقوق فرانسه، مادة 
نسب ممكن است توسط ورثة شخص متوفي اقامه گردد، پيش از انقضاي مرور زمان مقرر 

 نمايند، مشروط برتوانند دعوايي را كه قبالً مطرح شده، پيگيري ورثه مي. براي دعاوي مربوطه
اين ماده ناظر بر تمام دعاوي مربوط به نسب . »رد نشده يا دادرسي ابطال نشده باشد ادعوآنكه 
 و ساير دعاوي مربوط به نسب، 2، دعواي نفي ولد1بنابراين، دعواي اثبات نسب طبيعي. است

، ادعوبه هر البته تا زمان انقضاي مرور زمان مربوط . توسط ورثة خواهان قابل پيگيري است
فوت  ادعو چنانچه زوج پس از اقامة اين 3.نيز خواهند بود ادعوورثه مستقالً قادر به اقامة 

، هرچند در زمان فوت مورث، بيش از شش ماه ندكنتوانند آن را پيگيري نموده باشد، ورثه مي
  .)Malaurie et al.,1989 : 380(از تاريخ تولد طفل گذشته باشد 

دعواي نفي ولد به ورثه در حقوق ايران، نخست بايد دانست كه اين بحث  انتقال زمينةدر 
صرفاً ناظر بر فرضي است كه امارة فراش با تمام شرايط قانوني آن محقق باشد، اما زوج 

و براي مثال، با استناد به تجزية خون و گواهي شهود، ثابت  ودشدرستي اين انتساب را منكر 
دنيا آورده  بهكند كه همسر او با ديگران ارتباط نامشروع داشته و كودكي كه در زمان زوجيت 

نفع در موارد ديگر، يعني مواردي كه اشخاص ذي. )100 :ب1378كاتوزيان، (است، به او تعلق ندارد 
، براي مثال، از اين طريق كه دشونميم تحقق شرايط امارة فراش اعم از زوج يا ورثه، مدعي عد

اي آنان به واقع فرزند پدر و مادرشان نيست، بلكه آنان شوند برادر يا خواهر شناسنامهمدعي مي
نفعي در هر زمان، شخص ذي را هر ادعو، انددهكرنام او را به داليلي در شناسنامة خود وارد 

 اما دعواي نفي ولد به معناي 4.دكنتواند اقامه  يا پس از آن مياعم از زمان حيات زوجين

                                                            
1. recherche de paternité naturelle  
2. désaveu  

براي . ده باشدكربيني ه پيشزمينآنكه قانون مدت كمتري را در اين مرور زمان دعاوي نسب، اصوالً پنج سال است، مگر . 3
 1بند (گردد  اين مرور زمان، از زمان تولد طفل آغاز مي.نمونه، مرور زمان دعواي نفي ولد، شش ماه از تاريخ تولد طفل است

 ).ف.م. ق316مادة 
 كه فقط از جانب شوهر قابل طرح است، از طرف دعواي نفي نسب، برخالف دعواي نفي ولد«:  استدهكر نفي ولد، مقرر .4

 در االبته تفكيك اين دو دعو). 160 :1395پژوهشكدة استخراج و مطالعات روية قضايي، (» كلية ورثه ممكن است مطرح شود
در ، 27/5/1392 مورخ 920200 ديوان عالي كشور در رأي شمارة 26چنانكه شعبة . اي نداردشده روية قضايي، جايگاه تثبيت

 در اجمله به اين دليل كه طرح اين دعو  حكم صادره از دادگاه تالي مبني بر نفي نسب، ضمن ايرادات ديگر، ازخصوص
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توانند بنابراين، ورثة زوج نمي. رسدخاص كه در مثال نخست شرح داده شد، به ارث نمي
اما اگر زوج پيش . ضمن قبول تحقق امارة فراش، مدعي عدم تعلق فرزند به مورث خود گردند

وان ورثه را جانشين متوفي شناخت و آنان را مجاز ت، مي كنداز فوت دعواي نفي ولد مطرح
  .)100 :2كاتوزيان، خانواده، ج(تعقيب كنند دانست تا دعواي مورث را 

  
  رجوع از فرزندخواندگي .4. 2. 4

توان كسي را ملزم نمي. شكي در ماهيت شخصي پذيرش فرزندخواندگي و رجوع از آن نيست
 بايد داليل ،كندكسي كه اقدام به اين امر مي. دكرعنوان فرزندخوانده به پذيرش يك كودك به

رجوع از فرزندخواندگي نيز به ارادة شخص سرپرست . اي براي خود داشته باشدكنندهقانع
 قانون 24م و مادة . ق370مادة (د كنداليل مهمي بايد اين تصميم سرپرست را توجيه . استوابسته 

تواند اعالم كند كه فقط سرپرست مي. )1392دسرپرست مصوب سرپرست و بحمايت از كودكان و نوجوانان بي
از فوت  پسبنابراين، . سوءرفتار فرزندخوانده، ادامة اين ارتباط را ناممكن ساخته است

با اين حال، آنجا كه . دكنن مطرح  راتوانند تقاضاي فسخ فرزندخواندگيسرپرست، ورثة او نمي
، بايد ورثه را دكن ميفرزندخواندگي را مطرح سرپرست، پيش از فوت خود تقاضاي رجوع از 
، زمينههمين  در. )Malaurie et al.,1989: 377(مجاز به پيگيري تحقق ارادة سرپرست دانست 
 از آنجا كه به«: دكن مي مقرر 1989 ژوئن 21شعبة اول ديوان كشور فرانسه در رأي مورخ 

سخ فرزندخواندگي به زمان تقديم ، آثار حكم ف)ف.م. ق361 و 355مواد (موجب مواد قانوني 
، مانع رسيدگي ادعوگردد، فوت متقاضي فسخ فرزندخواندگي بعد از اقامة دادخواست بازمي

   Granet,2002: 25(.1 (»دادگاه به اين تقاضا و صدور حكم نسبت به آن نيست
 24حقوق ايران بحث در خصوص توارث دعواي رجوع از فرزندخواندگي كه مادة  در

عنوان  از آن به1392 سرپرست و بدسرپرست، مصوبمايت از كودكان و نوجوانان بيقانون ح

                                                                                                                                            
 و نه نفي ولد است از مصاديق نفي نسب اصطالحي اكه دعوده است، درحاليكرانحصار زوج است، اين رأي را نقض 

 .)186 :1395پژوهشكدة استخراج و مطالعات روية قضايي، (
 نهاد .ممكن است) adoption simple(البته در حقوق فرانسه، رجوع از فرزندخواندگي صرفاً در فرزندخواندگي ساده . 1

: فردي دارد گيرد، ماهيت منحصربهقرار مي) adoption plénière(مقابل فرزندخواندگي قطعي  فرزندخواندگي ساده كه در
عين حال، وصف فرزندخواندة سرپرست را هم تحصيل  د، دركن يواقعي حفظ مفرزندخوانده رابطة نسبي خود را با خانوادة 

 366مادة (گردد شود يا جايگزين آن ميكند، ضمن آنكه نام خانوادگي سرپرست به نام خانوادگي واقعي او افزوده ميمي
خوانده جزء وراث قانوني سرپرست در فرزندخواندگي ساده، مكلف به وصيت به نفع فرزندخوانده است، اما فرزند). ف.م.ق

جز اين تفاوت، به). ف.م. ق368مادة (گيرد قرار نمي) héritier réservataire(االرث مشخص  سرپرست با سهم
فسخ فرزندخواندگي نيز اعم از آنكه به ). ف.م. ق369مادة (فرزندخواندة ساده از تمام حقوق فرزند نسبي برخوردار است 

) ف.م. ق370مادة (خوانده، نسبت به آينده اثر دارد و فاقد اثر قهقرايي است تقاضاي سرپرست باشد يا فرزند
)Granet,2002 :24.( 
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فسخ حكم سرپرستي نام برده، فرع بر روشن شدن اعتبار سرپرستي بعد از فوت سرپرست 
، دعوايي كه شخص اخير 1اگر قائل به انحالل فرزندخواندگي با فوت سرپرست باشيم. است

، چراكه دعواي دشومياست، در صورت فوت او، زايل ه دكربراي فسخ حكم سرپرستي اقامه 
مقابل، چنانچه فوت سرپرست را از عوامل  در. مذكور، موضوع خود را از دست داده است

شده  طرحاز فوت سرپرست، ورثه قادر به پيگيري دعواي  پس، 2انحالل فرزندخواندگي ندانيم
وفي مستلزم آن است كه پيگيري اين توسط مورث خود خواهند بود، چراكه احترام به ارادة مت

 قانون مذكور، فسخ سرپرستي به تقاضاي 25 مادة »ب«بند . دشواز سوي ورثه پذيرفته  ادعو
 كه سوءرفتار فرزندخوانده براي سرپرست غيرقابل  استصورتي مجاز دانسته سرپرست را در

 غيرقابل تحمل فرضي كه سرپرست پيش از فوت، سوءرفتار فرزندخوانده را در. تحمل باشد
 ادعواست، عدم پذيرش پيگيري ده كرو داليلي نيز براي اثبات آن به دادگاه ارائه ده كرتلقي 

 .اي است كه مبناي برقراري رابطة فرزندخواندگي بوده استقدر نمودن ارادهتوسط ورثه، بي

  
  دعواي نفقه .5. 2. 4

 بقاي آن ندارد، تعهد به برخالف تعهدات عادي كه فوت يكي از طرفين تعهد تأثيري بر
دليل ماهيت شخصي آن، نه قابل انتقال به ورثة طلبكار است و نه قابل انتقال  بهپرداخت نفقه، 

 تعهد بر نفقه، اعم از نفقة زوجه يا اقارب با فوت Carbonnier,1972: 341(.3(به ورثة بدهكار 
 و با فوت، رفع  استمستحق انفاق منتفي است، چراكه نفقه براي رفع حوايج شخص متوفي

 آن در مورداما نسبت به نفقة ايام پيش از فوت، چنانچه حكمي . شوداين حوايج منتفي مي

                                                            
» ده استكرسرپرستي را براي زن و شوهر پذيرنده انتخاب «از جمله داليل اين نظريه، لحن قانون مذكور است كه عنوان . 1
 ).401 :ب1378كاتوزيان، (
آن باشد كه فوت يكي از زوجين سرپرست در شمار عوامل فسخ حكم سرپرستي نيامده ترين دليل اين نظريه،  شايد مهم. 2

 قانون قانون سرپرستي مصوب 16 و مادة 1392سرپرست و بد سرپرست  قانون جديد حمايت از كودكان بي24مادة (است 
،ص 1390شريعتي نسب، (ند ماخانوادگي سرپرست متوفي در شناسنامة فرزندخوانده باقي مينتيجه نام در). 29/12/1353

نفسه موجب تغيير مشخصات سجلي شخص ، فسخ حكم سرپرستي را هم في27البته قانون جديد سرپرستي در مادة ). 231
درخصوص استفادة كودك تحت سرپرستي از مستمري  (19اما همچنان توجه به مفاد مادة . تحت سرپرستي ندانسته است

صوص اختيار دادگاه در واگذاري سرپرستي كودك بعد از فوت سرپرست به شخص در خ (20و حكم مادة ) سرپرست متوفي
 .دهدشود يا الاقل كلية آثار خود را از دست نميكند كه حكم سرپرستي با فوت منحل نمي، ذهن را بر آن داللت مي)ثالث

 بدهكار و نياز ورثه براي دريافت نفقه البته اگر رابطة نسبي يا سببي موجود ميان ورثة طلبكار نفقه و بدهكار آن و مالئت. 3
نحوي باشد كه بدهكار نفقه مستقالً در مقابل ورثه تعهد پيدا كند، ورثة طلبكار، حق مطالبة نفقه خواهند داشت، اما اين حق،  به

رد، با فوت دليل فقر مالي از پدر خود نفقه بگي براي مثال، چنانچه شخص رشيدي به. اندحقي مستقل است كه به ميراث نبرده
اما در اين فرض، تعهد به . او چنانچه فرزندان او نيز مستحق انفاق باشند، پدربزرگ ملزم است به آنان نيز نفقه پرداخت كند

 Malaurie et(گيرد شود و تعهد جديدي در مقابل فرزندانِ فرزند شكل ميانفاق نسبت به فرزند با فوت او منحل مي

al.,1989: 456.( 
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 نعقد شده باشد، اين حق بهم يا قراردادي در خصوص آن )377 :ب1378كاتوزيان، (صادر شده باشد 
. )Carbonnier,1972: 343(رسد و با مرگ او به ارث مي شود ميشكل مثبت وارد دارايي متوفي 

كه با  امعن به اين ،صورت اقامة دعواي مستحق انفاق نيز همين حكم قابل اعمال است در
، از ادعوتوانند آن را پيگيري كنند و دادگاه با احراز صحت مطالبة نفقه پيش از فوت، ورثه مي

. دكنمي تا زمان فوت خواهان، خوانده را ملزم به پرداخت نفقه 1زمان تقديم دادخواست
 .رسدو به ارث مي شود ميبه چنين حكمي وارد تركة متوفي  محكوم

 
  گيري نتيجه. 5

هايي است كه تا كنون جايگاه شايستة خود را در روية توارث دعاوي شخصي يكي از زمينه
حالي است كه مصاديقي از آن، از جمله  اين در. قضايي و دكترين حقوقي ايران نيافته است

وي وارد بر متوفي و توارث برخي دعاوي خانوادگي مانند فسخ نكاح و توارث خسارات معن
اما بدون تدارك يك نظرية عمومي در . نفي ولد، مورد توجه روية قضايي قرار گرفته است

ناپذير  بينيپيش زمينه توارث دعاوي شخصي، همچنان موضع روية قضايي در اين خصوص
 مباني توارث دعاوي زمينةيري دقيق و قطعي در گشايد اين مختصر نتواند نتيجه. خواهد بود

كه اين مباني بيشتر با اصول حاكم بر نظام حقوقي  سببخصوص به اين شخصي ارائه دهد، به
رسميت شناختن مصاديقي از توارث دعاوي شخصي در با اين حال، به. فرانسه سازگاري دارد

ني توارث دعاوي شخصي در حقوق حقوق ايران، گواه روشني است بر اينكه ناديده گرفتن مبا
  .ايران، ناممكن و ناموجه است
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