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(تاریخ دریافت مقاله -94/7/26:تاریخ پذیرش مقاله)95/3/30:

چکیده



شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن ،موضوع بسیاری از تحقیق هاي
فقهی و حقوقی معاصر است .بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت
انسان ،حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانستهاند و با اعتقاد به
تکوینی و ذاتی بودن این حقوق ،اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آنها
می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق
و پذیرش دائمی بودن آنها ،همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی ،حق فرد
نسبت به آثار و ابداعات فکری ،حق نسب ،حق نام و عنوان و هویت ،حق بهرهمندی
ازحیثیت اجتماعی ،حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگیهای مربوط به این حقوق
ضروری است.
در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگیهای "حق" درحقوق وابسته به
شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان ،در بسیاری از این
حقوق ،معتقد به اسقاطپذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.


واژگانکلیدی :حق ،حق وابسته به شخصیت  ،شخصیت،

 .1استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج؛
 .2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران؛
 .3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران؛
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درآمد 
برخورداری از حقوق وابسته به شخصیت و به تبع آن ،حق درخواست احترام و ممانعت
از اخالل دیگران در بهرهوری از آن ،از اولویتهای مهم و اساسی انسان بوده ،تعرض به
حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی ،حق فرد
نسبت به آثار و ابداعات فکری ،حق نسب ،حق نام و عنوان و هویت و ،...جرم انگاری
شده و در قوانین مدنی و جزایی ایران واصول قانون اساسی کشور وحقوق بشر اسالمی،
مورد توجه قرار گرفته است .بسیاری از فقهاء و حقوقدانان این حقوق را به ویژه در
مواردی که فاقد عایدات مالی است ،قابل نقل و انتقال نمیدانند؛ زیرا ذاتی بودن،
شخصی بودن و وابستگی این حقوق به حیات انسان ،موجب میشود تا اصل اولی ،عدم
نقل و انتقال پذیری آنها باشد.
این مقاله به منظور واکاوی مقتضای ذات و اصل اولی در حقوق وابسته به شخصیت،
ابتدا ضابطه انتقال حق را نسبت به این حقوق بررسی کرده؛ سپس بر فرض امکان
اسقاط و نقل و انتقال برخی از این حقوق ،نحوه نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت
را با توجه به انواع نقل و انتقال (نقل و انتقال طرفیت اضافه و اهلیت تمتع نسبت به حق
یا نقل و انتقال اهلیت استیفاء و اعمال حق) مورد بررسی قرار داده است.

.1تعریفحقوقوابستهبهشخصیت 
در قوانین ایران از عبارت "حقوق مربوط به شخصیت" استفاده نشده است ،اما این اصطالح
در ادبیات حقوق ایران ثبت شده [نکـ 11:؛ 14؛ 27؛  ]33و منظور آن است که انسان تنها به
خاطر انسان بودن دارای حقوقی است که به محض تولد از آنها برخوردار میشود؛ حال اگر
بحث رابطه دولت و شهروندان و محدود کردن این حقوق مطرح باشد ،به این حقوق،
"حقوق بشر" نیز گفته میشود ،اما اگر از رابطه خصوصی اشخاص سخن گفته شود ،از
حقوق اولیه انسانها با عنوان "حق مربوط به شخصیت" ( )Droit de la personnalitéنام
برده میشود[ ]34که میتواند برابر با "حق اخالقی" در نظر گرفته شود]45[.

در تعریفی دیگر ،حقوق وابسته به شخصیت از جمله حقوق غیرمادی است که
در معنایی اعم از حق اخالقی و فکری مالحظه میشود .در اصول و مواد قانونی نیز
هنگام استفاده از اصطالح "حق غیرمادی" همین معنای حقوق وابسته به شخصیت مدنظر
است؛ مانند اصل  21قانون اساسی« :دولت موظف به ایجاد زمینههاي مساعد براي رشد
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شخصیت زن و احیاي حقوق مادي و معنوي او است» یا در ماده  1قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست آمده« :سرپرستي کودکان و نوجوانان فاقد
سرپرست به منظور تأمین نیازهاي مادي و معنوي آنان ،با اذن مقام معظم رهبري و
مطابق مقررات این قانون صورت ميگیرد» یا ماده  3قانون حمایت از مصنفان و مولفان.
برخی از مصادیق این حقوق و حمایتهای قانونی از آنها عبارتند از:
 .1آزادیهای فردی ،مانند آزادی رفت و آمد ،آزادی فکر و بیان ،آزادی حق رأی و
آزادی انتخاب شغل( .اصل  28قانون اساسی ،ماده  960ق.م و ماده  570و  583ق.م.ا)
 .2حق نام ،حق عکس و تصویر .نام ،عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان
به حساب آمده ،تعرّض به آنها ،تعرض به شخصیت او محسوب میشود( .ماده  998ق.م)
 .3آبرو و شرف و حیثیت .این گونه موارد نیز مورد حمایت قانونگذار بود ،و توهین و
افترا به دیگران موجب مسؤولیت است 139( .مواد تا  608 ،164و  697 ، 609تا 700
ق.م.ا و ماده  31قانون مطبوعات مصوب  1346و اصالحیه )1379
 .4حق مربوط به آثار فکری و هنری .اینگونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان
باز میگردند (قانون مصنفان و مولفان و ثبت عالئم تجاری و اختراعات و.)...
 .5حق تمتّع از زندگی خصوصی؛ مانند :مصونیت نامهها و مکالمات تلفنی از فاش
شدن (اصل  25قانون اساسی و مواد  690تا  696و  641و  648و  583ق.م.ا .و فصل
سوم از مبحث اول قانون تجارت الکترونیک مصوب  1382با موضوع حمایت از داده های
مرتبط با زندگی خصوص اشخاص در محیط مجازی).
بر این اساس ،شاخصههای این دسته از حقوق عبارتند از :غیر مادی بودن متعلق
آنها  ،صیانت از مصالح مربوط به وجوه غیر مادی وجود انسان در عنوان اولی و در
شئونات مختلف انسانی ،حمایت قانونی و داشتن ضمانت اجرایی ،مبتنی بر قوانین
تکوینی و ذاتی بودن ،دوام و ثبات داشتن (با مرور زمان از بین نميروند) ،غیرقابل تغییر
و تبدیل بودن [.]45
بنابراین ،تمام حقوقی که در جهت صیانت از مصالح غیر مادی وجود ،شامل مصلحت
دین و اعتقادات مذهبی ،نفس و تمامیت روحی انسان ،آبرو و شرافت ،قوه عاقله و
فراوردههای عقل به کار میآید ،از مصادیق حقوق وابسته به شخصیت خواهند بود.

.2نقلوانتقالحقوقوابستهبهشخصیت 
بسیاری از محققین این حقوق را از آن جهت که حقی شخصی است ،حق غیردائمی و
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محدود به زمان حیات افراد دانسته و در تعریف خود از این حقوق ،موقت بودن آنها را
جزء شاخصههای آن میدانند23[ .؛  ]28و بر همین اساس آنها را غیرقابل انتقال
میدانند ،5[ .ج ،3ص579؛ 10؛ ]37
برخی معتقدند این حقوق ،در مواردی که دارای عایدات مالی برای فرد است ،حقی
دائمی است و میتوان عایدات مالی آن را در زمان حیات به دیگران منتقل کرد و پس از
فوت شخص نیز متعلق به ورثه او دانست؛ اما همچنان در این موارد نیز برخالف سایر
حقوق مالی ،خود حق به جهت وابستگی به شخصیت متوفا و خصوصی بودن آن برای
متوفا ،غیر قابل انتقال بوده ،مشمول قوانین ارث نمیدانند ]9 ،25 ،24 ،22[ .بر همین
اساس ،ماده 4قانون حمایت از مصنفان و مولفان نیز با وجود تصریح به دائمی بودن
حقوق وابسته به شخصیت ،آنها را غیرقابل انتقال به حساب آورده است .
.3مالکنقلوانتقالحقوقوابستهبهشخصیت 
فقهای امامیه ،چه آنانکه قابلیت انتقال حق را مقتضای ذات حق دانسته و چه آنان که
حق را اعم از حکم میدانند ،به ارائه یک ضابطه ارتکازی عقالیی مستنبط از ادله برای
انتقال پذیری حق ،پرداخته و مالکی مشابه با نقلپذیری ارائه کردهاند .بحر العلوم و
طباطبایی یزدی و بسیاری فقهای دیگر ،مالک را "عدم تقوّم حق به شخص خاص"
عنوان میکنند12[ .؛  ،36ج ،2ص143؛  ]46نائینی مالک قابلیت انتقال حقوق به
وسیله ارث را "داخل شدن در دارایی مورث" میداند ]48[ ،البته به نظر میرسد این
مالک جزء لوازم و مقتضیات حقوق انتقالپذیر است و نه ضابطه انتقال حق ،زیرا معنای
عدم انتقال حق به ارث این است که آن حق به عنوان ترکه اعتبار نمیشود]18[ .؛
«مقتضی التقویم [ببقاء الشخص] ان یسقط الحق بموت المستحق» [ ،36ج ،2ص]143
«کونه حقاً قابال لالنتقال لیصدق أنه مما ترکه المیت ،بأن ال یکون وجود الشخص وحیاته
مقوما له» ،2[ .ج ،6ص]110
با مالک قرار دادن "عدم تقوم حق به شخص خاص" ،اگر برای ذی حق (فرد دارای
حیات یا متوفا) ،خصوصیتی دیده شودکه مقوم وجود حق باشد ،نقل و انتقال آن به ورثه
یا کسی که آن خصوصیت را ندارد ،جایز نیست]18[ .
بر همین اساس در حق قَسم بین همسرانِ یک مرد ،اگرچه نقل آن از یک زوجه به
زوجه دیگر ،صحیح است ،زیرا این حقّ به وصف زوجه بودن متّصف و متقوّم است؛ اما از
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آنجا که این حقّ ،حقّ زوجه است مادام که زنده است ،وارث او نمیتواند در جایگاه
خاص او قرار گیرد؛ قابلیت انتقال به ارث را ندارد ]38[ ...بنابراین با احراز دو
خصوصیت ،میتوان حق را قابل انتقال دانست1 :ـ عدم تقوم به شخص خاص2 ،ـ دائمی
و فرا زمانی بودن حق نسبت به دوره حیات ذی حق.
برخی از فقها در رابطه با مالک عدم تقوم در ارث حق که مقتضی بقای حق بعد از
فوت صاحب حق است ،معتقدند اثبات اعتبار این ویژگی جز از راه اجماع مشکل است و
تمسک به استصحاب بقای حق و عدم انقطاع آن با مرگ ذیحق نیز به لحاظ عدم احراز
موضوع امکان ندارد ،2[ .ج ،6ص ]110بنابر این ،در موارد شک ،اصل بر عدم قابلیت
انتقال حق است.
فقهای اهل سنت نیز اگرچه به صورت مستقیم به ضوابط انتقالپذیری حق اشاره
نکردهاند ،اما گاه در البالی مصادیق ارث بری ،به علل انتقال هم اشاره شده دارند .به
عنوان مثال نویسنده کتاب «مغنی المحتاج فی شرح المنهاج» که از علمای معروف مذهب
شافعی است ،درباره علت انتقال حق شفعه میگوید« :و النّظر فی الشّفعة إلی ملک
الشریک ال إلی سبب ملکه ،النّ الضّرر المحوج إلی إثباتها ال یختلف» ]29[ .وی مالک
ثبوت حق شفعه را ضرر متوجه ملک شریک میدانند که این ضرر با فوت او همچنان
باقی است و این همان معنای "عدم تقوم حق" به خود شریک است.
ضابطه در نقلپذیری با بخشی از ضابطه در انتقالپذیری مشترک است ،زیرا در بیان
ضابطه آن گفتهاند« :اگر در صاحب حق خصوصیتی باشد که در نظر عقال مقوِّم حق
است ،نقل حق به شخص دیگری که دارای این خصوصیت نمی باشد ،جایز نیست؛ اما
اگر مقوِّم بودن این خصوصیت به صورت عقالیی نفیشود ،نقل حق جایز است.
همچنانکه حق وصایتی که موصی به وصی داده به دلیل خصوصیتی است که در وی
بوده و موصی به طور خاص به وصی نظر داشته ،لذا نقل آن به غیر معنا ندارد»]16[ .
درباره نقش "مالیت داشتن حق" در قابلیت نقل آن نیز دیدگاههای منفاوتی وجود
دارد .برخی این عامل را شرط دانسته ،معتقدند حقوق نمیتوانند به عنوان عوض در
معامله قرار گیرند اما می تواند معوض و موضوع معامله قرار گیرد؛ [ ]2اما برخی مطلقا
قائل به عدم امکان معامله حقوق بوده و معتقدند بیع عبارت از مبادله مال به مال به
صورت اضافه یا ملکیت است؛ یعنی بیع مبادله بین متعلق اضافه یا سلطنت است و نه
مبادله بین خود اضافه یا سلطنت .در واقع حق به عنوان حکمی از احکام ،متعلق اضافه
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(اضافه مالک به حق) یا ملکیت بدین شکل که انسان مالک آن شود ،قرار نمیگیرد]39[.
محقق نائینی مینویسد« :در بیع شرط است که هریک از عوضین در ملک دیگری وارد شود
و از نظر تعلق ملک به آن در جای عوض دیگر قرار گیرد ،در حالی که این معنا در حق
تحقق نمییابد؛ زیرا حق از نظر سنخیت با ملک مباین است .بنابراین ،حق نمیتواند طرف و
متعلق ملک قرار گیرد» ،49[ .ج ،1ص ]110در نهایت برخی معتقدند حق و ملک ،مال
نیستند ،اما متعلق آنها مال است و اعتقاد به مالیت متعلَّق در حل اشکال کافی است؛ همان
گونه که در بحث ملک ،مالیت متعلق ملک و نه خود ملک در معاوضه کافی است]16[ .

.4نقلوانتقالحقوقوابستهبهشخصیت 

1ـ4ـدائمیوفرازمانیبودنحقنسبتبهدورهحیاتذیحق:در قابلیت انتقال حق،
باید از قید «حیات داشتن ذی حق» القای خصوصیت شود و معلوم شود که قوام این
حق ،منوط به حیات داشتن صاحب آن نیست .برخی محققین در تالیفات خود بدون
توجه به این بازه زمانی در حیاتِ شخصیت انسانی افراد ،تنها با مالحظه اینکه
جنبههای شخصیت انسان منحصر به خود شخص است ،تمتع و استیفای این حقوق را
به عنوان حقی که مختص به دارنده آن است ،یک حق غیر دائمیو محدود به زمان
حیات افراد دانستهاند؛[ ]23حال آنکه مرگ ،پایان بخش حیثیت انسانی انسانها
محسوب نمیشود و احترام به مردگان و گرامیداشتن یاد آنها در تمامیادیان ،نشانه
اعتقاد به بقای حیثیت و شخصیت انسانی مردگان در میان ایشان است.
درباره تداوم حیثیت و شخصیت متوفا در آموزههای فقهی و مواد قانونی میتوان به
چند مطلب اشاره کرد:
ـ احترام به میت در اسالم که تا سر حد حرمت افراد زنده پیش رفته و قاعده «حرمة
المیت کحرمة الحی» یا روایاتی مانند سخن پیامبر اکرم [ص] در پاسخ به شخصی که
سوال کرد چرا در برابر عبور جنازه یک یهودی ایستادید و احترام کردید ،ایشان فرموند:
«ألیست نفساً :آیا جنازه انسانی نبود» ]43 ،20[ .نشانگر آن است که پیامبر خدا برای
انسان ،فارغ از کیش و مرام وی ،احترام قائل بودند و این حرمت و شخصیت انسانی
همچنان پس از فوت باقی است.
ـ ضمانتهای شرعی و قانونی در هتک حرمت میت آنگونه که در بند  12از ماده1
آیین نامه امور خالفی (مصوب  )1324برای اهانت به مردگان مجازات معین شده است؛

شاخصهها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

285

« کسانی که بر خالف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در مالءعام ناسزا گفته یا
اهانت نمایند به 2تا 5روز حبس و تأدیه  10تا  50ریال غرامت محکوم میشود».
سایر مصادیق هتک حرمت میت نیز همچون :مثلهکردن میت ،زنا یا لواط با میت،
نفی نسب از میت ،نبش قبر ،تشریح بدن او ،مجاز دانسته نشده است:
 زنا و لواط با میت :در قانون کیفری ،زنا و لواط با میت مجازاتی همانند زنا و لواط
با شخص زنده دارد [ماده  222ق.م.ا و اطالق ماده  233ق.م.ا] و در فقه مجازات آن
شدیدتر و عالوه بر حد ،موجب تعزیر هم میباشد[]1؛ 1جز در زنای با همسر که تنها
مجازات تعزیر دارد.
 قذف میت :به موجب ماده  245قانون مجازات اسالمی ،قذف میت است؛ اما فقها
در این باره اختالف نظر دارند؛ هرچند عموم فقهای امامیه [ ،35ج ،13ص531؛ 37؛
 ،47ج ،23ص ]153و بسیاری از اهل سنت [3؛  ،6ج ،1ص230؛  ]8قذف میت را ثابت
میدانند ،اما برخی از فقهای حنفی همچون ابوحنیفه آن را نپذیرفته و دلیل آن را عدم
امکان مطالبه حد قذف از طرف میت عنوان میکنند[« :]26حد القذف فیَیَبْطُلُ بِمَوْتِ
الْمَقْذُوفِ لَا بِالرُّجُوعِ وَالْعَفْوِ» .فقهای شافعی نیز بنا بر یک قول با همین مبنا معتقدند تنها
اگر مقذوف زمان قذف زنده باشد و قبل از اجرای حد فوت کند ،ورثه او میتوانند حد
قذف را اجرا کنند به شرط این که متوفا در زمان حیات خود در صدد استیفای حقش
برآمده باشد تا عنوان «حق متروک» برآن صدق کند ،5[.ج ،9ص ]24ایشان این دیدگاه
را در بحث لعان زوجه متوفا توسط زوج نیز مطرح کرده و مطالبه حد قذف را توسط
ورثه زوجه ،منوط به مطالبه زوجه در زمان حیاتش دانستهاند]5[.
در نقد این دیدگاه میتوان گفت :ثبوت حق برای فرد ،مالزمهای با قابلیت مطالبه آن
نداشته ،در موارد بسیاری افراد محق هستند اما اهلیت استیفاء ،مطالبه و تصرف را
ندارند؛ مانند محجور و مجنون و جنین .از این رو ،تفاوتی بین حالتی که در زمان قذف،
شخص مرده باشد یا در زمان استیفاء ،فوت کرده باشد وجود ندارد.
 لعان در نفی نسب میت :در بحث نفی نسب و فوت فرزند مورد لعان در مواد
قانونی حکمی نیامده است ،اما فقهای امامیه معتقدند با وجود فوت فرزند مورد لعان،
همچنان حق نفی ولد و لعان از جانب مرد باقی است ،47[ .ج ،34ص ]85مرحوم آیت هللا
بهجت آورده است « :ولو مات أحد التوأمین قبل اللعان لنفیهما فله أن یالعن لنفیهما ،الطالق أدلته».
 .1حد بخاطر زنا و تعزیر بخاطر هتک حرمت میت و شنیعتر بودن این عمل.
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[ ]13این حکم با فرض تداوم شخصیت متوفا و صیانت از حق نسب او به عنوان یکی از
حقوق مربوط به شخصیت ،قابل توجیه است چرا که فقهای شافعی و ابو حنیفه که لعان
را در نفی نسب میت جایز نمیدانند ،علت این حکم را قطع نسب میت با مرگ دانسته
[ ،6ج ،1ص32ـ 1]30و حق نسب را با حق زوجیت و رابطه همسری ـ به عنوان یکی از
حقوق وابسته به شخصیت اکتسابی مربوط به شخصیت ـ قیاس کردهاند و حال آنکه با
این قیاس نمیتوان چنین نتیجهای گرفت ،زیرا رابطه زوجیت نیز با مرگ به طور کامل
منقطع نمیشود و موید آن نیز حق ارث بری زوجین از یکدیگر ،جواز غسل و تدفین
آنها نسبت به یکدیگر ،و عدم اجرای حد زنا با میت در خصوص زوجین است.
2ـ4ـ عدم تقوّم به شخص خاص :با توجه به اینکه مناط تقوّم حق وابسته به
شخصیت ،صیانت از حیثیت انسانی است ،این حقوق به صورت دائمی باقی خواهند و
اختصاصی بودن حقوق وابسته به شخصیت ،این حقوق را غیر قابل انتقال نمیکند تا این
ادعا درست باشد :طرفیت اضافه آن حقوق قابل انفکاک از متوفا نیست و نمیتوان حقوق
وابسته به شخصیت را فی نفسه و بدون وجود متوفا جزء ما ترک و حقوق متروک متوفا
دانست که قابل انتقال به ورثه هستند.
سنهوری حق مالکیت معنوی و فکری را با همین مبنا از دایره دارایی و متعلقات
متوفا خارج میداند و ابدی و دائمی بودن این حقوق را نمیپذیرد ]28[.و آنها را یک
حق عینی اصلی میداند که مستقل از حق ملکیت بوده ،مقوّمات خاص خود را دارد.
[ .]28بسیاری از فقهای اهل سنت [نکـ  ،5 :ج ،3ص579؛ 10؛  ]42نیز با همین مبنا که
حق متعلق به شخصیت انسان ،حقی شخصی است ،قائل به عدم انتقال آن هستند.
برخی از حقوقدانان نیز درباره حقوق پدیدآورنده اثر میگویند« :آنچنان که مؤلف
ميتواند نوشته خود را به کلي دگرگون سازد و نظریههاي مخالف با گذشته بدهد یا آنان
را از بین ببرد ،بازماندگان او چنین اختیاري را ندارند» ]32 ،41[ .افزون بر این که ماده
 4قانون حمایت ازمصنفان ومؤلفان نیز با وجود تصریح به دائمیبودن حقوق وابسته به
شخصیت ،حق پدیدآورنده را غیرقابل انتقال دانسته است .
در برابر و در توجیه عدم مانعیت تقوم این حقوق به شخص متوفا در قابلیت انتقال
حق معنوی گفته شده است که صرف پذیرش تداوم شخصیت و حقوق متوفا بعد از فوت
« .1المیت الیصح نفیه باللعان فان نسبه قد انقطع بموته وال حاجة إلی نفیه باللعان کما لو ماتت امرأته
فانه الیالعنها بعد موتها لقطع النکاح».
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برای ایجاد زمینه اعمال و اجرای این حقوق کفایت میکند]31[ .
به نظر میرسد ریشه اختالف در قابلیت انتقال یا عدم انتقال این حقوق به تفاوت دیدگاه
در چیزی است که با انتقال حق ،انتقال مییابد؛ چرا که به عنوان مثال درباره نقلپذیری برخی
از حقوق از جمله حق خیار ،حق رهن نیز با توجه به اختالف دیدگاه در چیزی که با نقل این
حقوق بین افراد مبادله میشود ،برخی آن حقوق را نقلپذیر و برخی غیر قابل نقل میدانند.
درباره حق خیار ،حق شفعه و حق رهن بسیاری از فقها همچون :سید بحرالعلوم،
طباطبایی یزدی و امام خمینی [12؛  ،21ج ،1ص48؛  ،36ج ،1ص ]56قائل به
نقلپذیری بوده؛ در برابر ،محقق اصفهانی ،شیخ انصاری و مرحوم نائینی [38؛  ،48ج،1
ص108ـ ]109قائل به غیر قابل نقل بودن آنها هستند.
از نظر مرحوم امام قابل نقل بودن به معنای نقل طرفیت اضافه (ذی حق) و نقل حق
استمتاع از متعلق حق نبوده ،تنها حق اجرا واعمال حق به سود صاحب حق ،قابل نقل است
[ ،21ج ،1ص ،]48حال آنکه نویسنده کتاب «مصباح الفقاهه فی المعامالت» در توضیح کالم
شیخ انصاری که حق خیار و شفعه را غیر قابل نقل میداند ،آورده است« :إستدل [مصنف]
علی أن هذا القسم من الحق ،بما ذکره بعض االصحاب من أن البیع تملیک من الطرفین
(البائع و المشتري) فما الیقبل النقل ال یقبل التملیک ال محالة» []16؛ یعنی بیع مبادله بین
متعلق اضافه یا متعلق سلطنت است و نه مبادله بین خود اضافه یا سلطنت و در این قسم از
حقوق با توجه به تقوم آنها به شخص خاص ،امکان نقل به معنای مبادله متعلق اضافه در
حق و در نتیجه جابجایی طرفیت اضافه (ذی حق) وجود ندارد .این معنا از نقل حق به
واسطه بیع ،مورد اشاره فقهای امامیه قرار گرفته است ]39[ .بنابراین ،با توجه به تفاوت
دیدگاه ها در مفهوم نقل حق ،زمانی که متقوم به شخص خاص است (1ـ انتقال "االضافة
الخاصة" بین صاحب حق و متعلق حق 2ـ انتقال حق اجرا و اعمال حق به سود صاحب
حق) ،این حقوق انتقالپذیر یا انتقالناپذیر خواهند بود.
اگر به موجب نقل حق ،اسقاط حق برای صاحب حق رخ دهد 1برخی از فقها با توجه
 .1در کالم فقهاء اسقاط به معنای «رفع اضافه و نسبت» است که الزمه ی این رفع نسبت ،خروج از
طرفیت اضافه و نسبت میباشد .اسقاط به معنای «اخراج شخص از طرفیت اضافه» نیست .بر مبنای
این معنا ،در مثل حقّ شفعه ،اگر اسقاط حق شفعه ،رأساً و اساسا [یعنی همان اخراج شخص از
طرفیت اضافه] ،مدّ نظر قرار گیرد ،سقوط این حقّ ،طبیعتاً ،با ثبوت آن برای سایر ورّاث ،منافات پیدا
میکند ،ولی اگر هدف ،اسقاط حقّ از خود صاحب حق باشد [همان رفع طرفیت اضافه] ،چنین
سقوطی ،با ثبوت حقّ برای سایر ورثه ،منافاتی ندارد [] 38
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به معنای اسقاط در حقوق ،این مطلب را با بیان دیگری مطرح کردهاند :گاه با نقل و
انتقال حق و در نتیجه اسقاط حق برای صاحب حق ،حق انتفاع وحق تمتع ذی حق به
دیگری منتقل میشود ،مانند آنچه در حق تحجیر و اولویت رخ میدهد .نقل حق به
این معنا ،در حق خیار و شفعه و رهن امکان پذیر نیست .زیرا سود و نفع حاصل از این
حقوق تبعی است و این حقوق برای صیانت و حفاظت از نفعی است که غیر قابل انفکاک
از صاحب آن است؛ به همین جهت در این حقوق با نقل حق ،صاحب حق به کلی از
طرفیت اضافه حذف نشده ،تنها حق اجرا و اعمال حق به نفع صاحب اصلی ،به دیگری
منتقل میشود .بنابراین نقلپذیری حق در دو معنا قابل پذیرش است1 :ـ نقل حق
اعمال و استیفا و اجرای حق2 ،ـ نقل طرفیت اضافه و حق تمتع نسبت به یک حق.
نظیر این سخن در ارث حق نیز مطرح است ،زیرا با فوت مورث در بسیاری از حقوق،
طرفیت اضافه انتقال مییابد و ورثه به عنوان قائم مقام متوفا صاحب آن حق میشوند؛
مانند بسیاری از حقوق مالی که مرگ باعث رفع اضافه و نسبت میت با این حقوق
میشود و حق تمتع و حق استیفای از این حقوق به ورثه منتقل میشود؛ اما در بسیاری
دیگر از حقوق نیز مرگ باعث رفع اضافه از حق نشده و ورثه تنها قائم مقام مورث در
اجرا و استیفای حق میشوند ،مانند حق قصاص یا حق قذف .در متون فقهی این دسته
دوم از حقوق نیز انتقالپذیر دانسته شدهاند و فقهاء کاربرد عبارت "انتقال پذیری" را
برای این حقوق جایز میدانند ،حال آنکه طرفیت اضافه در این انتقال منتقل نشده و
تنها حق اجرا و استیفای حق به ورثه داده شده است .بر این اساس ،در حق وابسته به
شخصیت نیز با توجه به آنچه در ضابطه اول تداوم شخصیت معنوی متوفا و دائمیبودن
این حقوق بیان شد ،انتقالپذیری حقوق وابسته به شخصیت ،به معنای انتقال اهلیت
استیفا و اهلیت اجرای حق ،به عنوان یک اصل اولی در این حقوق قابل تصور است.
در همین راستا برخی مفسرین[ ]4و فقهای امامیه [ ،21ج ،5ص ]256نیز با استناد
به اطالق آیه  7سوره نساء معتقدند اصل بر ارث پذیری کلیه حقوق است و عدم قابلیت
ارثِ برخی از حقوق ،محتاج دلیل و اثبات است .همچنین به موجب حدیث مشهور «ما
ترک المیت من حق فلوارث» یا «من ترك حقا فلورثته» [ ،47ج ،23ص75؛  ،35ج،1
ص527؛ 17؛  ،5ج ،9ص .]25در نقل دیگر که کمتر مورد استناد فقها بوده است ،لفظ
"مال" به جای "حق" آمده است« :ما ترک المیت من مال فلوارثه» یا «من ترک ماالً
فللوارث» [ ]30 ،19 ،10،7و در نقل سوم به جای واژه مال و حق از واژه «شیء» استفاده
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شده است« :ماترك المیت من شئ فلورثته «[ ]15قائل به اصل ارث پذیری کلیه حقوق
شدهاند ،البته الزم به ذکر است که ضعف سند حدیث به واسطه شهرت عمل فقهای امامیه و
اهل سنت جبران شده و این شهرت استعمال تا حدی بوده که فقها با ترکیب این دو روایت،
قاعدهای به این شکل تنظیم کردهاند« :ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه» []10
.شاخصههایحقوقوابستهبهشخصیتدرحقوقموضوعه 

5
در قوانین مدنی و مجازات اسالمی ،فصل یا مادهای با این عنوان وجود ندارد ،اما مواد
بسیاری به مصادیق انتقال حق اعم از مالی و غیر مالی اختصاص یافته است که برخی از این
مصادیق در ذیل حقوق وابسته به شخصیت قرار میگیرند؛ از جمله :حق خیار و حق شفعه
در ماده  445ق.م« :هریک ازخیارات بعد از فوت منتقل به وارث ميشود» و ماده 823ق.م
«حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل ميشود» یا در ماده 253ق.م .در
رابطه با انتقال حق اذن که یکی از حقوق مالی مربوط به عقد است آمده« :درمعامله فضولي
اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید ،اجازه یا رد با وارث است».
درباره تعرض به حقوق وابسته به شخصیت نیز در بسیاری از مواد قانونی این عمل
جرم انگاری شده و انتقال حق مطالبه آن را پذیرفتها شده است؛ از جمله ارث حد
قذف[ماده  260ق.م.ا] ،حق قصاص [ماده  348ق.م.ا] ،حق گذشت [تبصره ماده  102ق.م.ا]،
حق قسامه [ماده  321ق.م.ا] ،حق دیه.
در این قسمت الزم است مقتضای ذات و اصل در انتقالپذیری یا انتقالناپذیری آن
دسته از حقوق وابسته به شخصیت که تنها یک اعتبار قانونی محض و در راستای
مقتضیات و عرفیات زمان هستند ،اعم از اینکه مالی باشند یا غیر مالی ،پرداخته شود؛
مانند حق بیمه زنان خانه دار یا حق حذف نام همسر از شناسنامه دختر باکره مطلقه یا
حق تغییر نام و نام خانوادگی زمانی که نامتعارف و متضمن توهین به شخص باشد یا
حقوق متعددی که فرد در فضای مجازی یا تجارت الکترونیک بر اساس قوانین در
راستای حفظ اسرار تجاری و حق امنیت واجد آن میشود.
.1.6مالکقابلیتانتقالحقوقوابستهبهشخصیتقانونی 
لپذیریحقوقوابستهبهشخصیت قانونی .اگر بپذیریم این
الف :اصلعدمانتقا 
حقوق یک اعتبار قانونی محض هستند ،به طریق اولی باید بپذیریم احکام و ضوابط
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آنها ،از جمله ویژگی ارثبری این حقوق نیز منوط به تعیین و اعتبار قانونگذار خواهد
بود .بنابراین ،نسبت حقوقی افراد با حقوق قانونی آنها غیر قابل انتقال است ،مگر به
تعیین قانون؛ به ویژه که در پارهای از این نسبتها ،مثل حق مصونیت یا حق آزادی،
صیانت قضایی متوجه خود صاحب حق است و دلیلی برای بهرهمندی ورثه از آن
مصونیت یا آزادی یا قدرت خاص وجود ندارد.
اصلانتقالپذیریحقوقوابستهبهشخصیتقانونی.اگر بپذیریم هیچ حق

ب :
قانونی نمیتواند اعتباریِ محض باشد ،چرا که انسان مفاهیم اعتباری را از پیش خود
ابداع نکرده ،بلکه از مفاهیم حقیقي وام ميگیرد [ ،35ج ،2ص186ـ ]191و روابط تکوینی
و مصالح حقیقی پشتوانه مفاهیم قراردادی هستند []44؛ در این صورت ،بین حق قانونی
با سایر حقوق از جهت حکم اولی و طبیعت ذاتیِ حق ،تفاوتی نخواهد بود؛ یعنی در
صورت انطباق یک حق معنوی قانونی با مالکهای انتقال پذیری حق ،میتوان آن را
انتقالپذیر دانست؛ به ویژه اگر حمایت قانون از حقوق شخص در زمان وفات منوط به
انتقال آن به وارثان او باشد؛ در موارد سکوت قانون میتوان ورثه را محق دانست.
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