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 چکیده

. در قسیم می شودعهدی ت یکی از مسایلی که عموم مسلمانان با آن روبرو هستند، مسئله وصیت است. وصیت خود به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت

ر دجود ندارد. تالفی ووصیت تملیکی بحث و جدل های بسیاری بین فقها و حقوق دانان اسالمی وجود دارد اما در ماهیت وصیت عهدی چندان اخ

ه در د. حال مسئلقل نمایملیکی ارث پس از فوت به وراث تعلق می گیرد اما در وصیت عهدی این موصی است که گاه باید این ارث را منتوصیت ت

به مطلب قانون  که ثری استاانتقال مالکیت  ،نتیجهدر انتقال منفعت مال در وصیت عهدی است که به روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام شده است. 

 . تـصور کرد توان انتقال مـالکیت رالذا تا وقتی که قبول ابراز نـگردد نـمی گردو قبول واقـع مـی با ایجابصرفا 

 : وصیت عهدی، ایقاع، موصی، موصی به. واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 ماده به مستنداً. رودمی کار به معنا همین به تقریباً نیز حقوق علم در و 1است، کنندمی سفارش بدان آنچه و نصیحت و اندرز معناى به لغت در وصیت

 وصیت و کند تملیک مجاناً  دیگرى به فوتش از بعد زمان براى خود مال از را قسمتى یا عین کسى اینکه از است عبارت تملیکى وصیت م. ق 826

 عین تواندمی 826 ماده طبق به موصی. نماید مأمور دیگرى تصرفات یا امورى یا امر انجام براى را نفر چند یا یک شخصى اینکه از است عبارت عهدى

 قابل که حقوقی البته باشد مالی حق است ممکن به موصی البته. گیرد قرار وصیت مورد تواندمی باشد داشته مالیت که چیزی هر لذا باشد منفعت یا

 الذمه بری مدیون موصی فوت محض به و ندارد قبول به نیاز ظاهراً ابراء بر وصیت باشد مدیون ذمه ابراء است ممکن به موصی یا و هستند انتقال

 . باشد شده ترکه ثلث رعایت که شرطی به البته شودمی

 لبتها که است طرف دو آن انشایى هاىاراده تراضى و تقابل، بدانیم عقد را حقوقى عمل اینکه براى کافى و الزم شرط قراردادها عمومى قواعد براساس

 رب اینکه اوالً جهت دو به. دانست یزن کافى را آن باید تردید بدون باشد الزم شرط قبول نیز وصیت تحقق در اگر پس. گرددمی واقع قبول و ایجاب به

 این و شودمی محقق نطرفی توافق و تراضى صرف عقدى هر پس، شودمی واقع قبول و ایجاب به اصوالً  عقدى هر عقود بودن رضائى اصل طبق

 اصل خالف ادعاى لذا ندارد وجود ىتردید است عقد بودن رضائى در اصل اینکه در پس. گردندمی ابراز قبول و ایجاب با نیز انشائى هاىاراده

 . ندارد وجود بودن اتىتشریف بر دال صریحى نص قانون در نه و فقه در نه مورد این در البته که فقهى یا قانونى نص خواه است نص نیازمند
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 بر 1.دانندمی وصیت فقهى و قرآنى ادله با تعارض موجب وصیت در را قبول لزوم تصور اساساً برخى که است این است شده واقع نزاع محل آنچه

 افراد حیات مدنى حقوق از استیفا و تمتع شرط اساساً و شودمی قطع اموالش به نسبت او فوت با متوفى ارتباط و عالقه که آنجا از ایشان استدالل مبناى

 زمانى فاصله در گردد اعالم فوت از بعد قبول که فرضى در و شودمی زایل هایشدارائی و اموال به نسبت او مالکیت موصى فوت با شودمی دانسته

 نیز وى جانب از وصیت انشاء جهت به و است منتفى موصى به مالکیت انتساب زیرا بود خواهد مالک بدون به موصى قبولى اعالم تا موصى فوت

 در را قبول عهدى وصیت از قیاس به لذا، باشدنمی الزم قبول عهدى وصیت در که آنجا از اینکه به مضافاً. داد نسبت ورثه به را مالکیت تواننمی

 . دانندنمی الزم تملیکى وصیت

 مگر گردد نمی متحقق که است عقدی وصیت زیرا شود نمی مالک قبول بدون له موصی گوید: می چنین و است عقد وصیت که دارد عقیده عالمه

 فقهاء. است داده نظر له موصی قبول اعتبار و لزوم به نیز محقق. گردد ابراز لفظ بوسیله بایستی است قلبی امر رضایت چون و دو هر تراضی با نفر دو بین

 می و است نموده تقسیم قسم سه به خصوص این در را علماء اقوال ثانی شهید مرحوم2.اند شمرده وصیت اصلی ارکان جزء را قبول اکثرا نیز عامه

 گردد می منتقل ارث همانند قهرا وی به ملک بلکه ندارد اعتباری اصال یا است معتبر موت با او به ملک انتقال در له موصی قبول آیا که این در» گوید:

 به وملک گردد می باطل رد صورت در و دارد بستگی قبول به آن استقرار و شود می حاصل متزلزل بصورت انتقال ولی ندارد اعتبار چند هر آنکه یا

  3.«است قول سه علماء میان در، کند می بازگشت موصی ورثة

 معتبر قبول شک بدون اول قسم در است گفته و نموده تقسیم تملیکیه و عهدیه قسم دو به را وصیت نخست یزدی کاظم محمد سید حاج مرحوم ولی

 شرط آنکه یا است محسوب عقود از وصیت و آن از جزئی قبول بنابراین و است قبول به محتاج وصیت که آنند بر مشهور ثانی قسم در ولی نیست

 شخصا نیز را احتمال همان و کند می اضافه را دیگری احتمال آنگاه. خواهدبود ایقاعات از اینصورت در که، ناقل بصورت یا کاشف صورت به است

  4.بود خواهد ایقاعات از هم باز بنابراین و باشد مانع رد ولی نباشد معتبر ل قبو اینکه آن و نموده تقویت

 را قبول عهدیه وصایای صخصو در 834 ماده موجب به مدنی قانون. نامید ایقاع را عهدى وصیت بایستی، شده ذکر مطالب به باتوجه، ترتیب بدین

 گردد ابراز موصى فوت از پس رد یا قبول اگر. است نموده محسوب وصیت بطالن عوامل از موصی موت از قبل را وصی رد که چند هر ندانسته معتبر

 در به موصى نتیجه در و شودمی نآ ایجاب زوال موجب شود رد هم اگر و گرددمی وصیت انعقاد باعث قبول صورت در و بود خواهد مؤثر گمانبی

 . گیردمی تعلق ورثه به و ماند خواهد باقى متوفى ماترک

 انتقال آن موضوع و اشدب عهدی وصیت چه چنان که کند می مطرح را اساسی سوال این و دارد را به موصی وضعیت بررسی قصد پژوهش این بنابراین

  است؟ چگونه عهدی وصیت موجب به منفعت انتقال کیفیت، باشد معین مال منفعت

  وصیت
 ماده به مستندا. رودمی کار به معنا همین به تقریبا نیز حـقوق عـلم در و 5است، کنندمـی سفارش بدان آنچه و نصیحت و اندرز معنای به لغت در وصیت

 وصـیت و کـند تـملیک مجانا دیگری به فوتش از بعد زمان برای خود مال از را قسمتی یا عین کـسی ایـنکه از است عبارت تملیکی وصیت م. ق 826

 آن معنای و وصیت واژه ریشه در. نماید مـأمور دیـگری تـصرفات یا اموری یا امر انجام برای را نفر چند یا یک شخصی اینکه از است عبارت عهدی

 معنی به و وصی از مشتق و مصدر اسم را وصیت الکرامه مفتاح در عاملی جـواد مـحمد سید و تذکره در حلی عالمه جمله از برخی است اختالف

 حیات زمان تصرفات وصیت انشای وسیله به موصی که دانندمی جهت آن از وصـیت اصـطالحی مفهوم با را آن ارتباط و دانندمی الحاق و وصل

 رسدمی نظر به لیکن دانندمی عهد معنای بـه و تـوصیه از شـده مشتق را آن از برخی اگرچه. کندمی متصل خود مرگ از بعد تـصرفات بـه را خویش

                                           
 400، ص2، ج1382،  اهلل عظمى گلپایگانىدفتر آیت، الوثقی، قمعروه، طباطبائی، سیدمحمدکاظم 1
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 حیث از وصیت افراد جامع کـه اسـت این واژه این از اول برداشت نسبت برتری و رجحان حداقل و است ترنزدیک آن حقوقی مفهوم بـه اولی مـعنای

  1. است تـملیکی و عـهدی

 مسلمین، آن جواز از جدای که است شده بیان وصـیت بـاب در ایعدیده روایات و آیات، ندارد وجود تردیدی اسالم دیـن در وصـیت اسـتحباب در

 بر دال هستند شواهدی هـمگی. . . و مائده سورهء 106 آیه و نساء سورهء 23 و 11 آیات، بقره سـورهء 180 آیه. کندمـی وصیت به ترغیب و تشویق را

 حق از اعم واجبه حقوق ادای جهت کردن وصیت همانند، واجبه وصیت است:اول شده تقسیم قـسم چـهار بر وصیت تکلیفی احکام در. مـدعا ایـن

 کرد تـوجه نـیز وراث مالی شرایط به بـاید وصـیت در که است ایـن مقصود. کـم مـال به کردن وصیت همانند، مستحبه وصـیت دوم، النـاس حق و اللّه

 و فقر صورت در است شده توصیه لیکن اسـت جـایز اموال ثلث تا وصیت فقه در اگرچه. شمارندمی ترپسندیده کم مال به نسبت را وصیت رواین از

. . . و شراب یا و خوک گوشت بر کردن وصیت همانند، حرام وصیت سوم و است بـهتر خمس حتی یا ربـع بـه نـسبت وصیت بـازماندگان تـنگدستی

 که بـسیار مـال به نسبت کـردن وصـیت همانند، مـکروه وصـیت نـیز آخر در و شودمی نیز حقوقی عمل حـرمت بـاعث آن متعلق حرمت جهت به که

  2. است شده دانسته مکروه مذکور جهت به

 عهدی وصیت

 ایـقاع در تـنها زیرا. است عهدی وصیت بودن ایقاع از نشان قانونگذار بیان این. نیست شرط قبول عهدی وصیت در مدنی قانون 834 ماده به مستندا

 در امر این اما، است اختالف گردند متعهد دیگران برابر در خود اراده به توانندمی اشخاص آیا اینکه در. نیست تحقق شرط مقابل طرف اراده که است

 وصی آن موجب به و نیست وصی برای تعهد ایجاد جز چیزی عهدی وصـیت مـاهیت اساسا که چرا، گرددمی جاری اولی طریق به عهدی وصیت

 نظریه با امـر ایـن درآورد اجـرا مرحله به را آن و باشد ملتزم کرده تحمیل او به موصی آنچه به خویش باطنی میل برخالف حتی که است متعهد

 موصی فوت از قبل وصیت آگاهی عدم صورت در وصی معتقدند حلی عالمه جمله از فقها از بسیاری مبنا هـمین بـر و دارد مـنافات ایقاعات عمومی

 داندمی دخیل عهدی وصیت تحقق در را وصی اراده زیرا، است عـهدی وصـیت بـودن عقد پذیرش جهت در نوعی به نظر این. کند رد را آن تواندمی

 به ایران مدنی قانون لیکن. است وصیت بودن عقد برای کافی و الزم شرط وصی اراده ابراز و قبول نیاز، گردید عنوان نیز پیـشتر کـه طورهمان و

 معتبر موصی حیات زمان در تنها را موصی رد یـا قبول و اراده اثر و داندنمی بیش ایقاعی را عهدی وصیت امامیه فـقه در مـشهور نـظر از پیروی

 وصیت وقوع از تواندمی آنـ رد بـا و کـند رد را وصایت تواندمی است زنده که مادام وصی که کنندمی استدالل حقوقدانان از برخی. شناسدمی

 را او حاکم که است بایعی همانند صورت این در و کـند رد را آن توانندنـمی دیگر نکرد رد را آن موصی حیات زمان در اگر لذا، نماید جلوگیری

 موصی فوت از بعد وصی رضای عدم مورد در کندنمی جلوگیری صحت نـحو بـه بـیع وقوع از بایع رضای عدم که طورهمان و نمایدمی بیع به اجبار

 این، شودمـی بـیع بـه اجبار بایع که فرضی در زیرا. است الفارق مع قیاس اساسا و رسدنمی نظر به منطقی تحلیل ایـن معهذا 3. اسـت ایـنگونه وضع نیز

 و است بوده بیع انجام به متعهد بایع، وی باطنی رضـای عـدم جهت به نه و یابدمی استقرار او بر حاکم جانب از که است والیتی واسطه به او اجبار

 به بیع وقوع اساسا که فرضی الممتنع(در ولی است)الحاکم نموده خویش تعهد از که است امتناعی جـهت بـه او اجـبار و است داشته انجام به تعهدی

 ساخت؟ مطرح را فوق فرض توانمی باز آیا است غـیرممکن ایواسـطه

 تملیکی وصیت که فرضی در. است تسامح بر مبتنی که است حقوقی عمل وصیت، رسدمی نـظر بـه ذهـن از دور عقود سایر با وصیت اختالط اساسا

 و اعمال سـایر از جـدا است حـقوقی عملی وصیت. شودمی مرتبط وصی به است عهدی که فرضی در و است موصی به مـنتسب تـسامح این است

 همواره وصی جانب از وصیت بـه عـمل شـک بدون. است اقتصادی مسائل جز چیزی آن انجام از نیز طرفین باطنی و درونی انگیزه و حقوقی معامالت

                                           
 96، ص1383، 55، اسفند، شماره 2، دوره 47، مجله کانون، سال ماهیت حقوقی وصیت، وحیدی، امیر حسین 1
 22ص چاپ اول،  ، بی تا،حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهرانوصیت در  ،ناصرکاتوزیان،  2
 515ص  ،1354هشتم،  چـاپ، امیرکبیر انتشاراتتهران، حقوق مـدنی،  ،مصطفی ،عدل)منصور السلطنه( 3
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 به وصیت موجب به را مالی موصی که هنگامی مقابل در و گرددمی متوفی خاطر تـسلی سـبب که معنوی است عملی، است قربت قصد با همراه

 هر که دارد وجود عاطفی و احساسی روابط وصیت طرفین بین عموما بسا چه و غالبا. ندارد لهمـوصی رضـای جز قصدی، کندمی تملیک لهموصی

 صحیح، دارند توجه اقتصادی مسائل به صرفا آن طرفین از یک هر که بـیع همانند عـقدی با وصیت قیاس لذا. اندکرده وصیت به اقـدام جـهتی بـه یک

  1.رسدنمی نظر به

 بـیان توانمی وصیت ماهیت مورد در که اسـت نـظری ترینمـنطقی و ترینصحیح، است کـرده اتـخاذ ایران مدنی قانون که مـوضعی اوصـاف این با

 از بعد تملیکی وصیت در قبول گرا شد گـفته کـه همانطور زیرا. است تملیکی وصیت در قبول اثر مورد در، است موجود که ابهامی نقطه تنها. کـرد

 است شده رائها نظر دو مبنا این بر. شودمی مواجه مشکل با قـبول ابـراز زمان تا موصی فوت زمان از بهمـوصی مـالکیت احراز، گردد ابراز موصی فـوت

 ایـجاب به قبول الحاق بـا جـز و است عقد وصـیت کـه معتقدند، دانندمـی ملکیت کشف نظریه طبق دومی و مـلکیت نـقل نظریه اساس بر اولی که

 گرددنـ ابراز قبول که وقتی تا لذا. گرددمـی واقـع قبول و ایجاب با صرفا قانون مطلب به که است اثری مالکیت انتقال لذا و یابدنمی تـحقق وصیت

 به مالکیت یقبول ابراز با آن تبع به و بدانیم تملکی نقل بر را فرض اگر کـه شودمی اشکال استدالل ایـن بر. کرد تـصور را مـالکیت انتقال تواننـمی

 است منتفی او فـوت سـبب به متوفی بـه مـالکیت انـتساب زیرا، اسـت مـالک بدون قبولی زمان تا موصی فوت زمـان از بهموصی، گـردد نقل لهموصی

 تاسـ وارد صـورتی در اسـتدالل این. کرد توجه باید. دانست ورثه به متعلق را آن تواننمی است ارث بر مقدم وصیت که آنجاست از دیگر جهت از و

 نگردد حاصل شرط تا و تاس شرط قبول وصیت در شد گفته آنـچه طـبق کـه حـالی در. دانـست مـحقق را وصیت قبولی ابراز از پیش بتوان که

 کـامل هنوز که فرضی در ارث بر وصیت تقدم لذا و دانست الزم را آن، وصیت ایجاب به قبول الحاق از قبل تواننمی پس، شودنمی محقق وصیت

 از بعد زمان در تملیک یجادا وصیت انشای در طرفین قصد اساسا ،مسأله این از یجدا. است حقوقی مبنای فاقد و بوده منطق از دور است نگردیده

 . گرددنمی ایجاب زوال موجب شده ایجاد زمانی فاصله که گردید توجه نیز مبنا هـمین بـر و اوست فوت

 از بـعد به را مالکیت انتقال زمان که است این دارد که اثری تنها زیرا. دانست مذکور نظریه نقد برای محکمی دلیل تواننمی را استدالل این لیکن

 این با، اندساخته مطرح دیگر ایگونه به را مسأله دیگر برخی 2.ندارد داللتی موصی فوت از بعد معینی زمان جهت در و کندمی منتقل موصی فـوت

 فوت به مقید تراضی مفاد چون لذا، باشدمی بهموصی بـودن نـاقل شرط و بوده وصیت اسباب و شـروط از لهمـوصی قبول که نیست تردیدی» مضمون:

 حکمی کـشف آن بـه که شودمی فوت زمان از به موصی انتقال موجب، طرفین مشترک اراده از عقد اثر پیروی ضرورت و حکم به است موصی

   3«. گویندمی

 را تأثیر قابلیت خود ماقبل در مؤخر ءشی زیرا، است محال نیز آن تأثیر تقدم که است بدیهی و باشد ناقل تواندنمی قبول بدون وصیت اینکه مضافا

 این. بدانیم کاشف را آن حقیقی طوربه نه و بدانیم عقد زمان از را ملک نقل آثار باید است بوده مـوصی قـصد آنچه به توجه با لذا. داشت نخواهد

، است نـبوده این جـز چیزی وی باطنی اراده حقیقت که گردد احراز که زمانی در است دانسته دخیل آن در را موصی انشا و اراده که اعتباری به تحلیل

 و اصلی هـدف که فرضی در زیرا. بدانیم کاشف، مزبور اعتباری طوربه را قبول مطلق و عام طوربه ندارد دلیلی لیکن، است منطقی و مستدل تحلیلی

 است معنا این به قبول بودن کاشف تأیید لذا و، گرددمی منتقل ورثه به ترکه مـوصی فـوت بـا که است این بر فرض، نباشد احراز قابل موصی باطنی

 در لذا، دارد نیز قهقرائی اثر و گرددمی منتقل او به لهموصی جانب از قبولی ابراز با سپس و شودمی مـنتقل ورثـه به، بهموصی، موصی فوت از بعد که

  4.است محال عقال و باشدنمی پذیرامکان آن تصور که است مالک دو دارای بهموصی قبولی تا موصی فوت بـین زمـانی فـاصله
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 نداریم تردیدی بـدانیم؟ فـوت زمان در ملکیت نقل از کـاشف را قبول اینکه بر است اصراری چه اساسا که است متصور سؤال این تـفاسیر این با حال

 یا قانونی صریح نص به نیاز که است قاعده خالف بر امری آن آثار و کشف نظریه و پذیردنمی صورت ملکیت نقل آن ابراز و قبول وجود بدون که

 صراحتا مدنی قانون 258 ماده در حکم این نیز مدنی قانون در و است نص وجود جهت به دانیممـی کاشف را اجازه فضولی عقد در اگر. دارد فقهی

 اصل در که است حکم این سبب جهت به، شودمی استفاده اکراهی معامالت در حکم این ساختن جـاری بـرای آن مالک از اگر و است گردیده بیان

 مـوجود احکام از مالک وحدت و قیاس اساسا اینکه به مضافا، ندارد وجود بودن کاشف باب در صریحی نص وصیت موضوع در. دارد وجود فرع و

 وسیله به که باشد موجود قرائنی اینکه مگر است ترتوجیه قابل نقل نظریه پذیرش رسدمی نظر به تفاسیر این با است منطقی و حقوقی مبنای فاقد دیـگر

 منعقد طرفین که قراردادی و تراضی به احترام نیز صورت این در که است داشته خود فوت زمان در ملکیت نـقل بـه نظر موصی اساسا. گردد احراز آن

 به نسبت که اشکالی آن بر عالوه. حـکمی نـه و اسـت حقیقی کشف این تردید بدون البته و بدانیم کاشف را آن قبولی از پس که دارد اقتضا اندکرده

 دارایی به آن شدن ضمیمه و ترکه تصفیه از پیش که کنندمی توجیه اینگونه نیز گرددمی مطرح موصی فوت از بعد بهموصی مـاندن مـالک بـدون

  لهمـوصی و طلبکاران و ورثه حقوق شرکت از که را حقوقی شخصیت این. اسـت خـاص حـقوقی شخصیت دارای خود متوفی دارایی، وراث

 قبولی از پس و باشد باقی مجموعه این در بهموصی قبولی از قبل که دارد وجود مانعی چه لذا، دانست متوفی دارایی حکم در توانمی شودمی تـشکیل

  1یابد؟ نـقل مـتوفی دارایی به

 به  موصی

همچنین  .در ملکیت موصی بوده و همچنین نباید متعلق به شخص ثالث باشد انتقال و قابلیت نقل و منفعت عقالئی داشته باشد. باید مالیت و موصی به

وصیت کردن بر مال نامشروع باطل  اموالی که موصی از آن وصیت می کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود.

موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود . می باشد و وجهه قانونی ندارد

ه داشته باشد.این وصیت باطل است.ودیگراینکه وصیت کردن بر چیزی که بعدا موجود می شود صحیح است.به عبارتی وصیت کردن مالک اجاز

 .برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثالوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می باشد

ک سوم ترکه میتواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند موصی فقط تا میزان ی

به ذکر  فقط نسبت به سهم او نافذ می باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می باشد الزم

به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت. اگرموصی دراثروقوع است میزان ثلث 

جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال درنمی آید.درحالی که بنظر می رسد که دیه جزء ترکه است 

ب می آید،مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید درشمارترکه آورد.مگر اینکه مدیون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول ودرتعیین دارایی به حسا

یی خالص بنظر برسد.یا مانند بیمه عمردرصورتی که ذینفع معین داشته باشد.جزء ترکه نمی آیدهرچندکه وارثان باشند،ولی تعیین میزان ثلث بایددارا

ن وهزینه کفن ودفن وواجبات مالی درنظرگرفته می شود.لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد باال باشد، ولی فردی که دردید متوفی پس ازکسردیو

 2.برگزیده شود عرف معیب است نباید

 به شخص ثالث یا وصی داده شود درصورتی هم که دادن مال کلی به موصی له درزمره تعهدهای موصی له دیگر است حق انتخاب موصی به ممکن

 موثر او هریک از وارثان نسبت به سهم خود هرگاه ورثه درانتخاب فردبه توافق نرسند نظر به ورثه ارتباطی ندارد. با متعهداست و انتخاب فرد باشد

ق موصی له درچندفردباهدف از وصیت و اراده موصی مخالف باشدکه چاره ای جزتوسل به قرعه باقی نمی ماند. اینکه پراکنده شدن ح است مگر
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ارد والزمه شرکت موصی له باورثه این است که اونیزبتوانددرشماربازماندگان متوفی تقسیم ترکه وتعیین حصه خودراازدادگاه بخواهدوورثه حق ند

ن کنند.برخی اختالف درتاریخ تنظیم وصیت نامه را الزمه تقدم درانشاء دانسته اندوازآن نتیجه گرفته اند.که بدون رضای موصی له سهم اورا تعیی

اگرچندوصیت ضمن یک وصیت نامه انشاء شود.درموردکسرنسبی زایدبرثلث قابل اجراء است،ولی مشهوربراین نظرتکیه داردکه بایدبه اراده موصی 

   1ومی ندارد که وصیت مقدم دروصیت نامه دیگری پیش ازآن انشاء شود.دربیان ترقیب وصایا توجه کرد ولز

 وصیت صحت شرایط

 معد موجب شروط این از هـریک ـقدانف کـه است شرایطی جمع نیازمند گردد منعقد صحیح طوربه اینکه برای حقوقی اعمال سـایر مـانند نـیز وصیت

 مدنی قانون 190 ماده مشمول، گرددمی محسوب حقوقی اعـمال جـزء ایـنکه حیث از عهدی خواه و باشد تملیکی خواه وصیت. گرددمی آن صحت

 اهلیت حداقل دانیممی یقاعا را آن که عهدی وصیت در. است الرعایة الزم نـیز وصـیت باب در مذکور ماده در شده احصا شرایط تمامی لذا. است

 صحت اساسی شرایط. باشد ااستیف اهلیت حائز که باشد شخصی جانب از شده انشا اراده که است ایـن مـقصود زیرا، اسـت صحت شرایط از موصی

 وصیت صـحت الزمـه کـه است اختصاصی شرایط شودمی اشاره بدان مبحث این در آنچه اما، است الرعایة الزم وصیت مورد در گمانبـی مـعامالت

 . باشدمی آنها جمع

 اختیار تحدید. است ورثه تنفیذ به موقوف ثلث بر زیاده وصیت و اسـت نـافذ ترکه ثلث میزان تا وصیت ما حقوق در مدنی قانون 843 ماده به مستندا

 را خویش امـوال در تصرف یاراخـت خـود حیات زمان تا شخص مدنی قانون  30 ماده به مستندا اینکه اول. است استدالل قـابل جـهت دو از موصی

 و است گردیده بیان ثروت وزیعت و وراث مصالح حفظ مـنظور بـه امر این که قاعده برخالف امری وصیت در موصی اختیار کردن محدود لذا، دارد

 به وصیت موجب به نتواند کسهیچ که کندمی اقتضا امر این لذا. گردندمی دارایـی مـالک ورثه لذا و رودمی بین از او فوت با مالک اختیار اینکه دوم

 عدالت بـرقراری و انـصاف ترعای برای که استثنائی است حکمی اسـت شـده داده ثـلث درباره موصی به که اختیاری و کند تجاوز ورثـه حـقوق

 . است شده مقرر

 اسـت ممکن بـاشد مـطلق و دودنامح اگر اختیار این اینکه جـهت بـه لیکن است موصی مسلم اختیار، اموال در تصرف و دخل اول نظریه مبنای بر

 مـنتقل ورثـه به مالکیت و شده قطع والشام به نسبت او اختیار موصی فوت با دوم نـظر مـبنای بر و کنندمی تحدید را آن، گردد ورثه اضـرار مـوجب

 . شودمی دانسته جایز اموال ثـلث تـا توصی در که مزبور قاعده بـرخالف است امـری اختیار این سبب و اسـت ورثه با مطلق اختیار لذا. گرددمی

 است بوده مـوصی حـیات زمـان در وصیت انشای که امر این بـه توجه. بـاشد سازگارتر منطقی و حقوقی اصول با اول نظریه مبنای رسدمی نظر به

 بود؟ چه تکلیف کردمی هبه لهموصی به را وصیت مورد مـوصی اگر. کندمـی بیشتری کمک نظریه این پذیـرش بـرای

 بود؟می چگونه وضـعیت کردمـی فـوت دتم خـالل در و دادمـی اجاره مثال، کردمی واگذار ثالث به مـدتی بـرای را خویش ملک منافع اگر یا و

 وتف از قـبل تـصرفات دانستن اصل برخالف لذا و گرددمی منتقل ورثه به مطلق طوربه ماترک اختیار موصی فوت با که تحلیل ایـن شودمی مالحظه

 عدم دالیل از یکی و گیردیم صورت موصی حیات زمـان در وصـیت انشای. رسدنمی نظر به صـحیح اسـت داشـته ادامـه فـوت از بعد زمان تا که

 این، گرددمـی زائل موصی مالکیت او فوت با که امر این اسـتناد بـه تواننـمی پس، است وصیت از رجوع اذن جهت به او فوت از قبل تا آن تحقق

 . دانست قـاعده بـرخالف را اخـتیار
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 در معتقدند و دانندنمی جایز را اختیار این برخی. دارد وجود اختالف خیر یا باشدمی دارا وصیت ضمن در را ثلث تعیین اختیار موصی آیـا ایـنکه در

 اختیار را آن دلیل و نباشد هم ماترک ثلث مقدار بر زائد اینکه ولو است ورثه تنفیذ به موقوف او اراده این کندمی معین را ثلث موصی که صورتی

  1. دانندمی ماترک از خود سهم تعیین به نسبت ورثه

 انـشای زمـان در که شده مشخص مال آن اگر یعنی، کنندمی ثلث از تجاوز عدم به مقید را آن لیکن، دانندمی نافذ فرض این در را موصی اراده برخی

  2. دانندمی ورثه تنفیذ به معلق را زیاده آن، گردد ثلث بر زائد او فوت از بعد زمان در، نبوده ثلث بر زائد موصی جانب از وصیت

 بر دمازا آن نفوذ عدم و ثلث به نسبت وصـیت بـودن نافذ زیرا، است سازگارتر اسالمی فقه و ایران حقوقی سیستم در وصیت شروط و اصول با نظر این

 از قبولی ابـراز و مـوصی فوت از بعد زمان در وصیت که آنجا از لیکن، است وصیت صحت شرط آن رعایت و گرددمی محسوب آمره قواعد از ثلث

 تقسیم زمان در خیر یا است بوده ثلث بر مازاد وصیت اینکه تشخیص برای مالک، رسدمی نظر به، شودمی تـمام آن قـبض سپس و لهموصی جانب

 ارزش ترکه تقسیم زمان در و گردد ماترک از مـعین بـه موصی که صورتی در فیه نـحن مـا موضوع در لذا، وصیت انشای زمان در نه و است ترکه

 . است شرط ورثه ناحیه از زیاده آن تنفیذ، باشد ثلث از بیش آن اقتصادی و مالی

 تحلیلی خیر؟اولین یا کند وصیت شخصی نـفع بـه را خود مال تمامی تواندمی او آیا که است مطرح سؤال این ندارد اثری هیچ شخص که فرضی در

 با وراث نبودن صورت در ترکه امر آن موجب به که است مدنی قانون 866 ماده حکم به اشاره، اندداشته بیان پرسش این با مواجهه در حقوقدانان که

 خود، سببی با نسبی وراث نبودن صورت در که است اشخاصی جمله از عمومی خزانه که است ایـن دهندهنشان امـر ایـن دارندمی بیان. است حاکم

 که اسـت انـتقاد قـابل جهت این از تحلیل این 3. نیست ممکن تحلیل این با باشد وارث بدون شخص ایـنکه تصور اساسا لذا و گرددمی محسوب وارث

 صورت در که کرد استنباط اینگونه ماده این از تواننمی و آن مالک تعیین نه و است تـرکه و مـتوفی اموال اداره به ناظر اساسا مدنی قانون 866 ماده

 مالک بدون یا المالک مجهول مال که صورتی در حسبی امور قانون 334 ماده به مستندا بلکه، گرددمی محسوب وارث عمومی خزانه وارث نبود

 این تواننمی، ندارد وارثی شخص که درصورتی لذا. داد قرار امر این بر مقدم وصیت اجرای و گرددمی واگذار عمومی خـزانه به آن اداره، است

 و وارث مصالح حفظ جهت از را تـرکه ثـلث تا موصی اختیار کردن محدود اصلی مبنای که آنجا از و دانست مزبور سؤال برای پاسخی را تحلیل

، ندارد وارثی شخص که فرضی در کردیم معرفی خویش اموال بر موصی تسلیط بر حاکم را امر این و دانستیم ورثه بین ماترک و ثروت عادالنه توزیع

 داده موصی به اختیار این که است این تسلیط قاعده و اراده حاکمیت اصل اقتضای. ندانیم صـحیح را ثـلث بر مازاد او وصیت تا ماندنمی باقی دلیلی

 که فرضی در و است مزبور جـهت بـه اندشده قائل او برای که محدودیتی و بسپارد معینی شخص دست به خود فوت زمان در را خویش اموال تا شود

 . بود خواهد موضوع انتفای به سالبه «بهموصی» به نسبت موصی محدودیت باشد نداشته موضوعیتی جهت آن

 وضعیت حقوقی وصیت در صورت رد

گردیده است. در قـیاس چـهار مـوضوع مورد  حجیت آن اقوال متعددی مطرح اقسام متعددی دارد و بر قیاس از جمله ادله استنباط است که البتهو عقد 

که  گویند. ب(حکم اصلگویند. الف(موضوعی کـه حـکم آن معلوم است و آن را اصل میشود که اصطالحا به آن عناصر قیاس میتوجه واقع می

که باید در هر دو  گویند و چـهارم سبب اصلی حکم استشده است. ج(موضوعی که حکمش معلوم نیست و آن را فـرع مـی یحا یا ضمنا بیانصر

است، علت حکم، رضای احد از طرفین است که در عقد فضولی  گویند. در قـیاس مـزبور که از نوع مستنبط العلهمـی قیاس یکسان باشد و به آن علت

 نیز به سبب کره زائل گردیده است. لذا در هر دو عـلت یـکسان است اکراهی است موجود نیست و در عقد ه جهت ایـنکه عـقد را فـضول انشا کردهب

                                           
 . 973ص ،  3ج  ،عقود معینپیشین، به نقل از کاتوزیان،  ،عالمه حلی، تذکره، کتاب وصایا 1
 .876ص ج دوم، ،1371، سازمان انتشارات کیهان ،اول رضوی، چاپ الشـتات، با تصحیح مرتضیمحقق قـمی، جامع  2
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ر در وصیت عهدی را ایقاع بدانیم. با پذیرش این نظاگر باشد. و عقد فضولی و اکراهی هر دو به جهت اینکه رضا مخدوش گردیده است صـحیح نمی

و بالعکس اگر  گرددمی محقق وصیت ماند. لذا با اعالن قبولی از ناحیه اوتملیکی الزم است، تردیدی بـاقی نـمی له در تحقق وصیتاینکه اراده موصی

 عقد وصیت فاقد آثـار حـقوقی خـواهد بود.  کند رد آن را

 از وصـیت در هـر یک از اقسام مزبور قبل رد اینکه و دوم لیکی است یا عهدیرد وصیت از چندین جهت قابل بررسی است. اول اینکه وصیت تم

 آثاری را در پی خواهد داشت.  فوت و بعد از فوت موصی چه

ای باشد. آن عـدهـیموصیت بعد از فوت او مـعتبر  به قبل از فوت موصی اثری ندارد و رد یا قبول موصی رد قـانون مـدنی قبول یا 380مستندا به مـاده 

 ریهء عقددانند، این مـطلب را اشکالی وارد بر نظوصیت تملیکی را ایقاع مـی دیگر عبارت دانند و بهله را در انعقاد وصیت مؤثر نمیکه اراده موصی

وصیت از ناحیه  ایجاب به حاق قبولیشرط الزم برای تحقق وصـیت اسـت، لذا با ال لهحو که اگر قبول موصیندانند. بدین وصیت تملیکی می بودن

ای که این اشکال را به نظریه کرده اسـت. آن عـده حکایت دیگری را مـطرح ماده این موصی، دیگر وصیت را باید تمام شـده فـرض کرد. لیکن وضع

ماده و مـستندات  مفاد این ، مضافا به اینکه تحلیل نادرستی ازانداشتهبه قصد انشاء موصی و اراده باطنی او ند دانند، توجهیمی وارد وصـیت عقد بـودن

باشد بلکه بـحث بـر اعتبار ایجاد له در تحقق وصیت الزم نمیاراده موصی که نـیست آورند. زیرا این مـطلب بـیانگر این مـوضوعفـقهی آن به عمل می

شـده است. به این معنا کـه در فـرض  داده از وصیت ی کـه بـه موصی برای رجوعااز یک جهت و از جهت دیگر اجازه اوست موصی تا زمان فوت

و اثر آن  شودنمی تمام بعد از فوت موصی خلق شده است، با رد آن حیات حقوقی آن زمان وصیت بـرای له چون اساسا ایـجابرد از ناحیه موصی

له گردد و بالعکس در فرضی که مـوصیوصیت مـحقق مـی نماید، عقد قبول مـجددا فـوت چنین اسـت که اگر آن را رد کند و سپس بـعد ازایـن

توان با قواعد را نمی حق برای موصی قائل شد که تا زمان حیات دنیوی خویش حق رجـوع از آن را داشـته باشد. این را کند، باید این حققـبول می

فلسفه  االخری ماهیت و عبارة آثار آن بـه فوت موصی است و به وصیت، تعلیق طرفین در عقد فاد تـراضیعـمومی قـرارداد مغایر دانـست، زیرا مـ

 توان دانست. این نمی جز وجودی وصیت را چیزی

مؤثر  فوت وصیت را قبول ازو اساسا رد  فـوت او دارد، تـردیدی وجـود نـدارد زمـان در اینکه اراده بـاطنی مـوصی حکایت از استدام ایجاب وصیت تا

 را التزام به ایـجاب توان این قصدشـده است ولی نمی قائل مـدت طور ضمنی برای ایجاب وصـیتدانیم، اما باید توجه داشت که اگرچه موصی بهنمی

ایجاب وصیت ندارد. زیرا  به التزام ای برایقرینه از آن را پس از قبولی جایز ندانست. این تعیین مدت هیچ رجوع آن تـلقی کـرد و بـه تـبع وصـیت

  1دانست. را وصیت توان آننباشد نمی چنین این است و اگر وصیت ماهیت اساسا جزء

موجب  شود در و اگر هم گرددقبول باعث انعقاد وصیت می و در صورت گمان مؤثر خواهد بوداما اگر قبول یـا رد پس از فوت موصی ابراز گردد بی

 این در قانون مدنی 380گیرد. با وجود این ماده می به در ما ترک متوفی باقی خواهد ماند و به ورثـه تـعلقشود و در نتیجه موصیمی زوال ایجاب آن

 «.  ...کندتواند آن را رد د، دیگر نمیبه را قبض کراز فوت آن را قبول و موصی اگر بعد...» داشته است که مقرر باب

را قبض نکرده باشد، کماکان حق رد وصیت را خواهد  بهموصی ولی قـبول را آن که از این امر است که در صورتی حاکی ماده مفهوم مخالف این

نیز شـرط لزوم  وصیت، قبض راایجاب  برخالف قواعد عمومی قراردادها است. زیرا دلیلی ندارد با ابراز قبولی و الحاق آن به داشت. این موضوع امری

را شرط  ر خالف نظر مشهور که قبضقانون مدنی به پیروی از نظر برخی از فقها و ب  380بـرای تحقق وصیت دانست. با وجود ایـن قـانونگذار در ماده 

عبارت دیگر قبض را شرط الزم  وصـیت اسـت و به قبض برای تحقق دانند، اینگونه مقرر داشته است. اما این ماده تـنها بـیانگر لزومنمی وصیت لزوم

توان آن را اگر قبض تحقق گیرد آیا می باشد یا خیر، ساکت است. مقصود این است که حالمی نیز ولی در اینکه آیا شرط کافی معرفی کرده است

 خیر؟ یا دانست ای بـرای اعـالن و اعالم قبولیطور ضمنی قرینهبه
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کند، دلیلی وجود ندارد که آن را کافی برای تحقق وصیت ندانست، به میله عالما و عامدا اقدام به قبض موصیموصی که ر فرضیرسد دبه نظر می

باشد که به شرح مذکور وصیت می بـه تنهایی در صورتی موجب تحقق قبض قبول وصیت نـیز دارد. لیـکن بر طور ضمنی داللتزیرا این اقدام او به

له اسـاسا از وجـود و مـوصی است لذا در فرضی که قبض مبتنی بر اشتباه بوده 1ای باشد که داللت بر قبول وصـیت نیز داشته باشد.به قرینه محفوف

عـهدی برای تحقق وصیت دانست. در صورتی که وصـیت  توان قبض را کافیایجاب وصیت اطالعی نداشته است و عدم احراز قبول از ناحیه او نمی

 تواند وصـایت را رد کند ولی در صورتی کهمادامی که موصی زنده اسـت، وصی مـی قبول شرط نیست و مدنی قانون  834 ماده باشد مستندا به

 به وصایت جاهل باشد.  نـسبت وصی اینکه موصی فوت کرده باشد، رد وصیت فاقد اثر حقوقی خواهد بود ولو

توانند یا ایقاع و اراده اینکه آیا اشـخاص مـیبررسی است.  قابل جـهتالزام وصی نسبت به اجرای وصایت حتی در صورت جهل به آن از دو 

و التزام کنند، محل بحث است که به نظر حداقل در مورد وصیت عهدی با شرایط خاص و ویژه آن قابل قبول  ایجاد تعهد جانبه خود برای ثالثیک

یت را رد کند، لیکن در صورت عدم قبول در ابالغ و به آن وصا تمایل اسـت و در صورت عدم است. با وجود این امکان رد برای وصی داده شده

از فوت موصی و در نتیجه عدم اجـرای  رد وصی بعد شود. این التزام به دو جهت است:اول اینکهابراز رد تا زمان حیات موصی ملتزم به اجرای آن می

بازماندگان متوفی و  در جهت حمایت معنوی و اجتماعیخلل وارد آورد. تردیدی نیست که غالبا وصایت  وصـیت، ممکن است به منافع عمومی

های مـعنوی و اجتماعی خواهد بود و باشد. لذا عمل به وصایت همراه با مـنفعتمی او که مرتبط با اشخاص ثالث است همچنین امور مالی و غیرمالی

اینگونه موارد طبیعتا آثار سوئی دربر خواهد داشت که موجب  وصیت در است. رد با وصیت تملیکی که ناظر به امور مالی است متفاوت آثار آن

 ضمانت قانونی، دارای کند عالوه بر ضمانت اجرایگردد. مضافا بـه اینکه هر عمل حقوقی که ایجاد تعهد میمی ضررهای معنوی و اخالقی بـسیاری

 جاری خواهد بود. بدون تردید مـوصی در تـعیین وصـی مصالحی را در نظر طریق اولی باشد که این امر در وصیت عهدی نیز بهاجرای اخالقی نیز می

وصیت، وصی را امین خود پس از فوت خویش قرار داده  انشای با دانست. موصی اصـلی او در انـشای وصیت مـحرک باید گرفته است که آن را

رد وصیت  گاهی بر این کند، اقتضای این امر عـمل بـه وصـیت است. عالوه عمل او اجتماعی و خانوادگی او به جای است تا در امور و مصالح

باشد. در می ناپذیرجبران وصیت باشد. وصیت مـمکن اسـت ناظر به اعمالی باشد که قائم به شخص وصی بوده است، لذا عدم انجامغیرقابل جبران می

دفن او را انجام دهد یا از کودکان او نگهداری کند، اگر وصـی به وظایف خود عمل کند کـه وصـی تشریفات کفن و موردی که موصی وصیت مـی

و قـیم مـنصوب از طرف  گرددمـی عملی خواهد گردید. زیرا مطابق عرف و مقررات عمومی جسد او دفن طور ناقصبه هرچند نکند اراده موصی

شخص وصی است، رد او غیرقابل جبران است و  به قائم در فرضی که انـجام وصـیت دهد. ولینظر دادستان وظایف وصی را انجام میدادگاه تحت

  2سازد. موصی را غیرممکن می اراده انجام اختیار وصی و رد وصیت

 گیری نتیجه

 عهدی وصـیت به موجب .استایقاع  وصیت عهدیقانون مدنی  834با توجه به ماده این نتیجه به دست می آید که با توجه به مطالب مطرح شده 

که  وصی مادام .درآورد اجـرا مرحله به کرده ملتزم باشد و آن را تحمیل او به وصی متعهد است که حتی برخالف میل باطنی خویش به آنچه موصی

در زمان حیات موصی آن را رد نکرد دیگر نماید، لذا اگر  تواند از وقوع وصیت جلوگیریمی آن رد کـند و بـا رد را تواند وصایتزنده است می

یابد و لذا انتقال تـحقق نمی وصیت ایـجاب به قبول وصـیت عقد است و جـز بـا الحاق ،بر اساس نظریه نـقل مـلکیت .توانند آن را رد کـندنـمی

تـصور  توان انتقال مـالکیت راگردد. لذا تا وقتی که قبول ابراز نـگردد نـمیو قبول واقـع مـی به مطلب قانون صرفا با ایجاب که مالکیت اثری است

 کرد. 
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 به آن شدن ضمیمه و ترکه تصفیه از پیش که دشومی توجیه اینگونه موصی فوت از بعد بهموصی مـاندن مـالک ـدونب در ارتباط با از سوی دیگر

  لهمـوصی و طلبکاران و ورثه حقوق شرکت از که را حقوقی شخصیت این. اسـت خـاص حـقوقی شخصیت دارای خود متوفی دارایی، وراث دارایی

 . یابدمی  نـقل مـتوفی دارایی به قبولی از سپ و است مجموعه این در بهموصی قبولی از قبل که دانست متوفی دارایی حکم در توانمی شودمی تـشکیل

 ماخذ: و منابع

 .1358، تهران، کتابفروشی اسالمیه، 3ج ، حسن، حقوق مدنی،امامی (1

 . 1350 ، بی جا،وصیت و ارث، تهران محمدجعفر، جعفری لنگرودی، (2

 . 1382، اهلل عظمى گلپایگانىدفتر آیت، ، قم2الوثقی، ج عروه، طباطبائی، سیدمحمدکاظم (3

 .1354هشتم،  چـاپ، امیرکبیر انتشاراتتهران، حقوق مـدنی،  ،مصطفی ،عدل)منصور السلطنه( (4

 . 1389عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، نشر اشجع، چاپ اول،  (5

 .1342 بی جا، ،تقریرات وصـیت، تـهران ،عمید، موسی (6

 .چاپ اول ، بی تا،وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران ،کاتوزیان، ناصر (7

 . 1368محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی،  (8

 تا.  محقق داماد، سید مصطفی، وصیت عقد است یا ایقاع، پرتال جامع دادگستری کل کشور، بی (9

 .1371 ،اول چاپ، رضوی، سازمان انتشارات کیهان با تصحیح مرتضی الشـتات، ج دوم،محقق قـمی، جامع  (10

 . 1343، تهران، کتابفروشی خیام، 5نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، ج (11

 .1383، 55، اسفند، شماره 2، دوره 47، مجله کانون، سال ماهیت حقوقی وصیت، وحیدی، امیر حسین (12
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