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  تعليق در وصيت احكام و آثار آن

  احمد ترابي :هدنسيون

  

  به نام خدا

  چكيده 

قواعد عمومي قراردادها جزء بخش مهم حقوقي مدني به حساب مي آيد و 

مبنايي ترين قسمت آن محسوب مي شود عقد معلّق و به طور  خاص 

وصيت كه عقدي معلّق محسوب مي شود يكي از مسائل پرچالش و پر 

بحث در اين عرصه بحساب مي آيد و  پرسش هاي زيادي در اين راستا 

مطرح مي شود مانند آنكه آيا  عقد معلق صحيح است ؟ آثار و احكام آن 

چگونه توجيح مي گردد؟ آيا وصيت را به عنوان يك عقد معلّق مي توان 

به رخداد ديگري غير از موت موصي معلّق نمود؟در پاسخ به سواالت 

اخيرالذكر با استفاده از قانون مدني، قانون امور حسبي و مكتب 

حقوقي سعي نموده ايم  كاري جامع  دقيق در خور شأن يك دانشمندان 

  .دانشجوي ارشد ارائه نماييم و نتيجه  گيري صحيح و پربار داشته باشيم

  .وصيتتعليق، معلق عليه، موت ،:واژگان كليدي
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  مقدمه

تحقيق و فحص در حوزه هاي مسائل حقوقي راهگشاي دست يابي به 

ست  و چنين كاوشي نيز  بدون در نظر نظام حقوقي مستحكم و مستدل ا

گرفتن كتب فقهي به عنوان منبع اصلي حقوقي كامل و جامع  نخواهد 

بود  از طرفي نيز با توجه صرف و محصور شدن در  چهارچوب منابع 

فقهي و  چشم پوشيدن از مطالعات  نوين حقوق  نمي توان  پويايي و 

انتظار دالت واقع گرايانه ه عنوگرايي جامعه حقوقي را در  راستاي نيل ب

داشت؛ يكي از مباحث مطروحه در حوزه ي  قواعد حقوقي ، تحليل و 

اعات است كه عقد معلق و منجز ذيل اين عنوان ايقبررسي اقسام  عقود و 

مطرح مي شود و با توجه به اين  مسئله كه وصيت يك عقد معلق 

آثار آن بر  مي شود  و در  آن  اعمال نظرات موصي و  تعلق   محسوب 

موصي له  و حتّي وصي معلّق به فوت  محسوب  گرديده است مي توان با 

فحص و تدبر در اين مسئله به نكات  جالب و مفيدي  دست يافتكه 

عقد  معلق چه از حيث مفهوم و  چه از حيث  .راهبردي نيز  هست  

ت  اعتبار و  آثار آن هميشه محل نزاع اكثر فقها  و حقوقدانان بوده اس

منشاء نزاع در هر  يك از اين  ابعاد  ريشه در مسائل تحول  انگيز در علم 

حقوق و علم  اصول  دارد  كه در  فصول  اين مقاله  به آن  خواهيم 

پرداخت در واقع همين  نقاط عطف و مبنايي انگيزه اي  بود  در نگارش 

اخته پرددر فصل اول اين كار تحقيقي به بيان مفهوم تعليق ! اين مطالب 

مي نماييم و  معناي اصطالحي و مفهومي آن  و آثار و احكام آن را تشريح

را در علم حقوق و  قانون مدني  و فقه مورد  بررسي قرار  مي دهيم و با 

توجه به معناي  اصطالحي صحيح از تعليق و  به تبع  آن عقد معلق و در  
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پيروي  از آن وصيت  معلق يا  تعليق در وصيت در فصل دوم به مفهوم 

ن از ديدگاه فقه و قانون مدني  حاكم بر نظام وصيت و  آثار و احكام آ

جمهوري  اسالمي ايران  خواهيم  پرداخت و اين عقد  را به عنوان يكي از 

عقود  معلق مورد بررسي و كنكاش قرار  خواهيم داد و در فصل سوم به 

تعليق در وصيت به طور خاص رسيدگي مي نماييم و سواالتي را در رابطه  

ن قبيل  كه آيا وصيت به امور  ديگري غير از موت با اين مسئله از اي

موصي معليق مي شود؟پاسخ خواهيم داد باشد كه انجام اين كار تحقيقي  

عضو هيئت گرانقدر خانم زهرا اكرمي كه با مشاوره و راهنمايي استاد 

  .علمي دانشگاه آزاد ابركوه  ميسر گرديده است مفيد و موثر  واقع شود

  

  

  

  

  

  

  

  به نام خدا

  )تعليق در وصيت آثار و احكام آن (موضوع تحقيق  
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  فصل اول

  مفهوم تعليق

  مفهوم تعليق و اعتبار  آن :گفتار اول

تعليق از نظر لغوي به معناي حصول  امري بر وقوع امري ديگر است ؛ 

هو « :چنانچه در برخي از كتب لغت  در تعريف آن چنين آمده  است 

اشباه و نظائر ابن ( » مضمون اُخري ربط حصولِ مضمون  جملت بحصول 

  ).367نجم؛ص 

آنچه حائز اهميت است ؛ درك معناي اصطالحي تعليق در عرصه علم 

در اين  حوزه تعليق . حقوق  و خصوصاً  مبحث عقود  و  قراردادهاست

عملي  است كه در يك عمل  حقوقي رخ مي دهد  و به آن آثار و  احكام 

قدانان تعاريف مختلفي  از تعليق  يا به فقها  و  حقو. خاصي مي بخشد 

طور خاص عقد معلق  يا  ايقاع  معلق  ارائه كرده اند كه تفاوتهاي  طريفي 

در آن به چشم  مي خورد  فقهايي كه رأي بر بطالن  عقد معلق داده اند  

در حقيقت  ساختمان حقوقي  چنين عقدي را بر پايه اي نادرست بنا 

تعليق در عقد معلق را تعليق در انشاء مي دانند به نهاده اند برخي از آنها 

همين دليل حكم به بطالن عقد داده اند و گروهي قائل به تعليق در آثار 

عقد هستند به اين معنا آنچه منوط به وقووع شده تعليقي شده است اثر 

اثر عقد با ماهيت اعتباري عقد كه از آن به (يا نتيجه ي عقد است 

كاتوزيان ؛ناصر ؛ قواعد )(اء ياد مي شود متفاوت است مقتضاي عقد يا منش

  ).27عمومي قراردادها ، چ اول ، شماره 
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در بحث تعليق اين منشأ يا مقتضاي عقد است كه تعليق گرديده نه اثر 

عقد كه اين دو تفاوت جزئي با هم دارند  چنانچه برخي از حقوقدانان 

شكيل قراردادها و تشهيدي مهدي ؛ (همين  نظر را اتخاذ كرده اند 

  ).166ص1امامي ، حسن ؛ حقوق مدني ج - 37تعهدات ؛ش 

ار داشته چنين اشع 189ف عقد معلق در ماده قانون مدني ما نيز در تعري

عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بر امر (است 

  ).ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود

اي اصالح قانون مدني چنين يكي از استادان در طرح پيشنهادي بر

عقد  معلق آن است كه قصد عاقد در « تعريفي از عقد معلق كرده است 

حين  انعقاد عقد فعليت داشته باشد ولي اثر حاصل از آن قصد بسته به 

جعفري لنگرودي ،محمد .(حصول امري محتمل الوقوع در آينده باشد

صالحي قانون مدني جعفر ، مجموعه محشاي قانون مدني به انضمام طرح ا

  ).763ص 

در رابطه با اعتبار عقد معلق از نظر  فقها بايد اذعان داشت كه عده اي از 

فقهاي اماميه در  بطالن عقد معلق داليلي ذكر نموده اند  كه توضيح آن 

از حوصله ي بحث خارج است ليكن قانون مدني محمول بر نظر مشهور 

يز مبني بر اعتبار عقد معلّق مي فقهاي اماميه بوده و نظر مشهور آنان ن

باشد لذا در قانون نسبت به صحت يا عدم صحت عقد معلق حكم صريحي 

وجود  ندارد گرچه تعدادي از عقود معلق معين  با علل  اعالم  شده است 

  ولي بطالن چنين عقودي دال بر بطالن عقد معلّق نيست )نكاح  و ضمان(

  آثار عقد معلق:گفتار دوم
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آثار عقد معلق در فاصله انشا تا وقوع معلق عليه از حيث جواز و در مورد 

عدم جواز تصرفات ناقل  در عين يا منفعت حاصله از  مورد معامله  مي 

  :توان قائل به دو نظر شده 

هر گونه ) مثالً موصي در وصيت معلق(اختيار مطلق ناقل  - 1

  استيفاي منفعت و حتي اتالف مال مورد وصيت را بپذيريم ؛چرا

اگر عين مورد انتقال در عقد معلق پيش از وقوع شرط مورد كه 

اتالف قرار گيرد يا به ديگري منتقل شود اجراي مقتضاي عقد يا 

ماهيت اعتباري عقد حين وقوع معلق عليه  بي فايده خواهد بود  

دوم گرديده چراكه مورد وصيت  در عقد مالك نبوده يا اصالً مع

متضرر گرديده و عمالً راه سوء   ي لهو  در نتيجه موص....  

استفاده ناقل براي شانه خالي كردن از تعهدات مفاد انشاء باز مي 

 .شود

منطقي به نظر مي رسد كه براي انشاء عقد معلق،  گرچه تاحلول   - 2

جزئي از علت نامه تأثير عقد ) زمان تحقق شرط تعليقي(اجل 

تاوقوع معلق  است قائل به اعتبار موقت آن در فاصله ي بين انشاء

عليه باشيم گروهي از حقوقدانان  اين حق خاص راهمان حق 

اصلي منتقل اليه ، هنگام تحقق معلق عليه مي دانند منتهي  با 

اين تفاوت كه فقط يك سري اوصاف و شرايط طلب  و ساده و 

 1كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي  قراردادها ج (عادي   را ندارد 

 ).به بعد27ش 

وضعيت حقوقي تصرفات ناظر بر مورد عقد معلق قبل « :سومگفتار 

  »از وقوع شرط تعليقي  
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  تصرفات ناقل عين : مبحث اول

آن دسته از تصرفات متعهد در عقد معليق كه مخلّ به حق مقدماتي يا 

قلمرو خاص متعهد  له محسوب مي شود، غير نافذ است و با توجه  تعيين 

توان چنين تصرفات  غير نافذ را از ساير مي   و متعلقات اين حق به آساني

منتهي براي بررسي دقيق چنين . تميز داد) ناقل (تصرفات متعهد 

  :تصرفاتي اين مبحث را در دو بند بررسي مي  كنيم 

تصرفات ناقلِ عين ، تصرفات ناقل عين، چه در قالب بيع،  -بند اول

  ........ مصالحه ، معاوضه 

متعهد له است چرا كه  يكي از شروط در حقيقت تجاوزي به حق خاص 

 صحت عقد  به معني االعم)اين است كه )نفوذ عقد به معني  االخص

شخص مالك مالي باشد كه مورد انتقال قرار مي دهد  ،  و اگر ناقل يا 

متعهد مال موضوع عقد معلق را به ديگري انتقال دهد، زمان وقوع شرط 

لكيت متعهد  نيست چراكه قبالً به تعليقي ، ديگر مال موضوع  عقد در  ما

  .ديگري منتقل شده است

هر وقت  صحبت از يك عمل  حقوقي غير نافذ مي شود،  در مقابل ، 

صالحيت  قانوني خواهد داشت  كه فردي كه به حقش تجاوز شده است، 

زمان . چنين تصرف يا عمل حقوقيِ متضمن تجاوز را اجازه يا رد نمايد

كسب چنين صالحيتي يا به عبارت ديگر  زمان پيدايش حق اعالم رضايت  

با توجه به اين كه حق .  يا عدم رضايت، بحث مانحن فيه مهم است 

اليه از زمان انشاء پديدار شده خاص يا ابتدايي براي متعهد  له  يا منتقل 

است پس حق متعهد له در اجازه يا رد چنين معاملة غير نافذ از زمان  
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تعليق واقعي در صورتي  است كه تحقق  شرط در آينده . انشاء  است 

. احتمالي و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد نه درستي و نفوذ عقد

مانند  :  قق شرطي در آينده شودانحالل عقد نيز ممكن است معلق به تح

اين كه تأخير در پرداخت اقساط اجاره سبب انحالل آن باشد و تولد فرزند  

شرط انفساخ هبه به طور كل بايد گفت  تعليق در تمام  عقود  بجز ضمان 

و نكاح صحيح است مگر اينكه شرط تعليق ناشروع يا غير ممكن باشد يا 

عهد كند ؛ تحقق شرط در آينده مؤثر است اثر عقد  را منوط به اراده ي مت

و اثر عقد در گذشته بوجود نمي آيد مگر اينكه خالف آن تواضي شده  

،ص 24كاتوزيان ، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني چاپ !( باشد 

194.(  

  تصرفات ناقل منفعت : مبحث دوم 

عت عين تصرفات ناقل منفعت ، مقداق بارز تصرفات ناقل منف –بند دوم 

در باب وضعيت حقوقي واگذاري . مورد عقد معلق، اجازة مورد عقد است 

منافع ، مدت اجاره از يك طرف و زمان تحقق معليق عليه از طرف ديگر،  

، 88اقتباس از مجله حقوقي دادگستري ،پاييز . (نقش تعيين كننده دارد

  ).امير مهدي  قربانپور

مثالً وقوع (قابل تصور باشد  اگر مدت مضبوطي  تا وقوع   معلق عليه

، پس مي توان مدت اجاره را نسبت به اين مدت )معلق عليه قطعي باشد

مضبوط ، سنجيد و نسبت به مدت اضافه بر  آن حكم  به عدم نفوذ اجارة 

نكتة  دقيق حقوقي كه در اين . داد»  بعد از وقوع معلق عليه « منعقده ، 

ست كه حكم عدم نفوذ چنين  اجاره جا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين ا
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» حق اصلي « اي نسبت به مدت زمان  اضافي ِ الذكر ، به دليل تجاوز به 

بر عكس مبناي عدم نفوذ (ق است ، به حق خاص متعهد له در عقد معل

تصرفات ناقل عين كه تجاوز به حق خاص يا ابتدايي  محسوب مي شد 

خواهد داشت كه ما حق  اين نكتة ظريف چنين ثمره اي را كبه دنبال)

اظهار نظر متعهدله در عقد معلق را نسبت به اجازه يا رد چنين اجاره اي 

حالت  عكس ( به رسميت بشناسيم » وقوع  معلق عليه « از زمان 

تصرفات ناقل عين كه صالحيت اجازه يا رد از زمان انشاء  به وجود مي 

يه قابل سنجش حال اگر مدت   مشخص و معيني تا وقوع معلق عل)آمد 

، ) مثالً وقوع معلق عليه احتمالي  باشد و شرط محتمل الوقوع ( نباشد 

نمي توان نسبت به عقد اجارة مزبور از طريق مدت اجاره از حيث  زيادت 

دروة نامشخص تا وقوع معلق عليه (و نقصان با دورة نامشخص  فوق الذكر 

دت اجاره نسبت به پس زيادت و نقصان م. ، حكم نفوذ يا عدم نفوذ داد)

اين دوره مجهول است در نتيجه مي توان به اقتضاي اصل صحت حكم به 

نفوذ چنين اجاره اي داد  و چنانچه در اثر وقوع معلق عليه، مدت اجاره 

هنوز به اتمام  نرسيده باشد ، نسبت به مدت باقيمانده عقد  اجاره غير 

    )110و تعهدات ص شهيدي ،مهدي، تشكيل قراردادها .(نافذ خواهد  بود

نظر اجمالي بر نحوه ي تأثير معلق عليه در ساير « : مبحث سوم

  »كشورها

در حقوق فرانسه اصل بر كاشف بودن شرط تعليقي در عقد معلّق است 

قانون مدني اين  1179مگر اينكه طرفين نقل را  قرارداد كرده باشند ماده 

اثر قهقرايي دارد و  معلق عليه واقع شده« كشور چنين مقرر داشته است 
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اثر قهقرايي از روز تشكيل قرارداد است اگر متعهد له پيش از حصول 

معلقه عليه فوت نكند حقوق او به ورثه او  منتقل مي شود برعكس در 

مثل حقوق  « حقوق سوئيس و آلمان اصل بر ناقل بودن  معلق عليه است 

  .مگر اينكه طرفين كشف را قرارداد كرده باشند» ايران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  مفهوم وصيت

  وصيت و انواع آن : گفتار اول 
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وصيت در لغت به معناي اندرز و نصيحت و آنچه  بدان سفارش كنند آمده 

اين مقوله كه در روايات و احاديث فراوان ) 5فرهنگ تفسيري ج ( است 

بدان سفارش شده است  فرصتي مغتنم براي هر انساني است كه به آفرين 

اي خود در غياب خود جامعه عمل بپوشاند رسول گرامي اسالم آرمان ه

هر كس به مرگ طبيعي بميرد و وصيت ننموده باشد در عقل : مي فرمايد

و مروت كاستي داشت است كه بيانگر اهميت اين مهم در زندگي افراد در 

  . دنيا و زندگاني آنان در جهان باقيست 

: يت بر دو قسم است ست كه وصم مقرر داشته ا.ق 825مفاد ماده 

قانون اشعار مي دارد و صيت  اين 826ي و عهدي و در ماده تمليك

ت است از اين كه كسي يك يا چند نفر را براي انجام امر ي عبارستمليك

وصيت كننده موصي كسي كه . يا امري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد

به كسي   وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له مورد وصيت موصي

كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده شده 

اوصيه « تعريف وصيت  در فقه چنين آمده است . وصي ناميده مي شود 

اميني  عليرضا، ( »تمليك عين او منفعه اوتسليط علي تصرف بعد الوفاه

ص باب وصيه  2آيتي ، سيد محمد رضا، تحريرالروضه في شرح اللمعه ج 

94.(  

براي مثال ، بيع يا اجاره معلق به ( وصيت تمليكي به صورت عقد معوض 

ولي شرط عوض در آن منافاتي با مجاني بودن وصيت  . در نمي آيد ) فوت

با وجود اين بعضي شرط را خالف مقتضاي عقد مي ) م .ق81ماده ( ندارد

قريبيات دكتر موسي  عميد ، ت( دانند و هر دو را باطل محسوب مي دارند 

  ).159شماره  3ج -404- 27و  12وصيت ، ص 
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عمل حقوقي در صورتي وصيت است كه انشاء  آن براي بعد از فوت انشاء 

كننده باشد و بايد گفت اعطاي اختيار به وصي نيز رايگان است هر چند 

 827باشد، ماده ) مانند فروش خانه ( كه موضوع آن وصايت عقد معوض 

محقق نمي شود مگر قبول موصي له  پس   م تمليك به موجب وصيت.ق

اين ماده تحقق وصيت را مشروط به قبول موصي له و . از فوت موصي 

م بدين .ق 827فوت موصي دانسته است اشاره به تحقيق  تمليك در ماده 

منظور  است كه مفاد ماده محدود  به وصيت  تمليكي شود پس از  تكيه 

مي شود و از  قبول واقع   يشپتمليك نبايد نتيجه گرفت كه وصيت بر 

منوط  به قبول موصي  است زيرا وصيت به عنوان ) تمليك (تحقق اثر آن 

سبب تمليك اگر كامل باشد نفوذ حقوقي نيز دارد و باعث  انتقال موصي 

م .ق 827به بعد  از  فوت مي شود و نيازي به قبول  ندارد و مفاد ماده 

شماره  3ناصر ، عقود معين، ج  كاتوزيان  ،( نشانه ي  نقص سبب است 

  ).18وصيت ، ش  – 167

در اين كه آيا قبول موصي له باعث تحقق تمليك نسبت به آينده مي شود 

 827از مفاد ماده . يا تمليك از زمان فوت محقق مي شود اختالف است 

بر مي آيد كه قبول موصي له يكي از اركان وصيت تمليكي است و پيش 

ورت نمي پذيرد  مگر اينكه احراز شود كه قصد از آن هيچ انتقالي ص

مشترك طرفين  يا اراده موصي اين بوده است كه موصي بعد از زمان فوت 

دراين فرض موضوع انتقال عبارت است از ملكيت موصي به  .منتقل شود 

بعضي نيز گفته اند نظر . و تمام  آثار آن در فاصله ميان فوت و قبول

كاتوزيان ، ( است و خالف آن  بايد احراز شودموصي در غالب موارد همين 

  ).167ش 3ناصر ، عقود معين ج
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مانند حق عيني  ( وصيت به مالي كه متعلق حق ديگران قرار گرفته است  

كه وثيقه طلب ديگري است ، نافذ است ، هر چند كه بعضي آن را غير 

ي ، دكتر سيد حسن امام.)(نافذ و منوط به اجازه ي طلبكار دانسته اند 

  ).410، ص  3حقوق مدني ، ج 

  در توضيح احكام  وصيت : گفتار دوم 

در اين كه آيا رجوع  از وصيت حقي قابل اسقاط است يا از احكام تحلف  

چون حكمت وصيت در اين ناپذير وصيت  ترديد و اختالف است ولي 

است كه آخرين خواسته هاي مشروع متوفي اجراء  شود  و موصي  تاغ  

لحظه ي  مرگ بتواند آرمان هاي تازه خويش را جامعه عمل بپوشاند 

اسقاط منطقي تر اين است كه امكان رجوع از احكام تلقي شود و غير قابل 

  ).239و 162، ش  3كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج.( باشد 

رجوع براي بر هم زدن وصاياي گذشته است نه آينده وموصي نمي  تواند  

ضمن انشاء   وصيت ، بطالن تمام وصاياي متضاد بعدي را اعالم كند؛ 

مانند وصيت به مالي كه در ( وصيت به مالي كه متعلق حق ديگري است 

ود نافذ است و پس از استيفاء طلب مرتهن اجرا مي ش) رهن ديگري است 

دكتر سيد حسن امامي ، ( هر چند كه بعضي آن را غير نافذ مي دانند 

امكان  وصيت به مال آينده ناظر به موردي )77، ص 3حقوق مدني  ، ج

پس . است كه موصي تمليك عيني را كه موجود  مي پندارد اراده نكند

اگر اشاره به اسبي كه خيال مي كند در مزرعه دارد بنمايد و به آن وصيت 

د و بعد  معلوم شود كه اسب هنگام  وصيت مرده بوده است  تصرف كن

موصي به علت فقدان موضوع آن باطل است به ويژه كه آن  اسب معين 
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، ش 3كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج( در آينده نيز بوجود نمي آيد 

217.(  

در اين كه آيا مي توان صغير را به وصايت برگزيد و تصدي  را معلق به 

وغ و رشد او كرد يا تنها به اتفاق كبير چنين انتخابي نافذ  است اختالف بل

و ترديد وجود دارد ظاهر قانون مدني  نظر دوم را تأييد مي نمايد ولي  از 

نظر علمي تعليق امر وصايت  به بلوغ و  رشد صغير صحيح است و ترجيح 

  ).284، شماره 3كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج( دارد 

   ار سومگفت

  قابليت رجوع 

وصيت عقدي است معلق و انتقال موصي به در زمان حيات موصي واقع 

نمي شود و به همين علت تا زماني كه موصي زنده است بر اموال خود 

وانگهي . سلطه ي كامل دارد و مي تواند از وصاياي سابق خود عدول نمايد

پس بايد به او آزادي  .وصيت براي تأمين  آخرين اراده ي موصي است 

و از التزام و پاي بند شدن ا دم واپسين تصميم دلخواه را بگيرد داد كه ت

« :مقرر مي دارد 838قانون مدني با توجه به اين دو اصل در ماده .نهراسد 

 829و در تأكيد آن در ماده » موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند 

موصي مي تواند از وصيت خود  رجوع كند حتي در صورتيكه «  مي گويد 

قابليت رجوع در حقوق پاره اي » ي  له موصي به را قبض كرده باشد موص

از كشورها از اوصاف ذات وصيت است و موصي  نمي تواند به اراده ي 

بنابراين در حقوق . خويش يا به تواضي اين حق را از خود سلب نمايد 

فرانسه تمام شرايطي كه به گونه اي اين حق موصي را از بين ببرد  باطل 
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كاتوزيان ، ناصر ، وصيت در حقوق مدني ايران چاپ سوم ، ص  (است 

  ).67و61

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل سوم

  تعليق در وصيت

  اثر وصيت قبل از مرگ موصي : گفتار اول
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در تعريف وصيت مالحظه شد كه . وصيت قبل از مرگ موصي اثري ندارد

موت موصي تمليك مال و همين طور اختيارات وصي منوط و معلّق به 

قانون مدني نيز در تأييد همين موضوع مقرر مي  827ماده ي . است 

تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له « داردكه 

بنابراين  همانطور كه وارث قبل از فوت مورث خود » پس از فوت موصي 

هيچگونه حقي برتركه ندارد موصي له نيز از اين حق احتمالي خود در 

مان حيات موصي بهره اي نمي برد و به عنوان مثال نمي تواند در دعاوي ز

كه نسبت به عين موصي  به جريان دارد وارد شود  حكم موت فرضي 

 1023مطابق ماده .(موصي نيز در اثر غيبت بي خبر او صادر مي شود 

همين حكم را دارد و پس از صدرو اين حكم موصي له مي تواند تركه )م.ق

و قبض نمايد با اين تفاوت كه اگر موصي مراجعه نمايد طبق ماده قبول را 

م موصي له موظف است آنچه از اعيان يا عوض منافع موصي به .ق 1027

قانون امور حسبي  144و143كه ماده .موجود است را به او مسترد دارد

كاتوزيان ، دكتر ناصر ، وصيت در حقوق ( گوياي همين مطلب است 

  ).66سوم ص  مدني ايران ، چاپ

  

  

  تغيير شكل وصيت معلق: گفتار دوم 

تعليق وصيت در عمل ممكن است دشواري هاي زيادي را فراهم آورد 

براي دوري جستن از اين اشكال مي توان يكي از دو راه حل زير را 

  .برگزيد
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گاه موصي مي تواند با تغيير شكل مختصري در عبارت وصيت  - 1

نظر خود را از بين ببرد  نامه بكلي خاصيت تعليقي شروط مورد

اگر مايل باشد اموال خود را به مستمنداني دهد كه از :براي مثال .

ثلث مالم را به «:مقررات قانوني پيروي مي كنند بجاي آنكه بگويد

» درمانگاه فالن قريه دهيد بشرط آنكه از مقررات تخلف نكنند 

د كه از اموالم را به فقرايي از اهل قريه دهي« :مي تواند بگويد 

بدين ترتيب با آوردن معلق عليه به » .مقررات تخلف نمي كنند

عنوان وصف فقرا اراده موصي اجرا مي شود ؛ بدون اينكه وصيت 

اين تعبير براي . از حالت طبيعي و منجز خود خارج شده باشد

 .اجراكنندگان وصيت نيز امكان دارد

در بسياري از موارد و بويژه وقتي كه موصي له متعدد و معلوم  - 2

باشد راه حل نخست عملي نيست و نمي توان اراده موصي را 

ولي ، موصي . چنان تفسير كرد كه در گفتة او تعليق راه نيابد 

هميشه مي تواند بجاي آنكه وصيت را بر شرطي معلق كند 

به عنوان مثال بجاي . موصي له را ملزم بر اجراي آن شرط نمايد

خانه ام را بعد از مرگم به زيد « آنكه بدين عبارت وصيت كند

 .»بخشيدم ، اگر مخارج كفن و دفنم را متحمل شود 

مي تواند وصيت را منجز انشاء  كند و پرداخت مخارج را به صورت 

كاتوزيان ، دكتر ناصر ،وصيت در . ( شرط بر عهدة موصي له نهد 

  ).67اپ سوم ص قانون مدني ايران چ

  تعليق وصيت به امري غير از موت موصي : گفتار سوم 
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صيت مطرح مي گردد  سوال مهمي كه در رابطه با مبحث  تعليقي در و

مي توان اجراي وصيت و نفوذ آنرا به امري غير از موت  آن است كه آيا 

موصي معلق نمود؟ بايد گفت اعمال انسان يا جنبه ي انشائي دارد يعني 

وضع حقوقي جديدي را ايجاد مي كند يا اخباري است و از وضعيت 

حقوقي ايجاد شده خبر مي دهد بايد عرض نمد تعليق در قسمت دوم 

ري دارد ميسر نيست و اگر چه ممكن يعني در عملي كه جنبه ي اخبا

است موضوع آن حق معلّق باشد ؛ذاتاً قابليت تعليق ندارد همانطور كه 

ولي در » اقرار معلق موثر نيست « قانون مدني مقرر داشته  1268ماده 

مورد امر انشايي بايد گفت كه اين امر ممكن  است منوط به امر ديگري 

         يت تعليق را ندارد ، منتهي گويندهدر اين امور نيز انشاء قابل. شود

قانون مدني . مي تواند در عالم اعتبار  اثر انشاء خود را معلق به اموري كند

نيز با توجه به همين نكنند ، براي تميز عقد منجز  و معلق به چگونگي 

عقد منجز «توضيح مي دهد كه  م.ق 189انشاء اشاره مي كند و در ماده 

ن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الّا معلق آنست كه تأثير آ

پس بايد گفت در عقد معلق انشاء كننده سببي معلق مي سازد » است 

بسياري از فقيهان در صحت عقود ! كه تحقق شرط آن را كارساز مي كند 

تعليقي به شدت ترديد نموده اند كه نقد آن در فصول قبلي اين كار 

نسبت به صحت عقود تعليقي : اختصار بايد گفت پس به! تحقيقي گذشت 

و چون منع صريحي در وصيت . در قانون مدني ايران ترديد روا نيست 

برخالف ضمان ، وصيت را عالوه بر موت موصي بر شرايط . وجود ندارد

ديگري نيز مي توان معلق كرد ، خواه آن شرايط حتمي يا محتمل باشد 

  . خواه نباشد



 پايگاه مقاالت حقوقي حق گستر: نشر 19

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جه نيت

رابطه با بحث تعليق و تنجيز عقود وايقاعات نظرات مختلفي توسط در 

فقها و حقوقدانان مطرح گرديده است كه بر خالف نظر قاطبه ي فقها كه 

در صحت عقود معلق ترديد نموده اند ، قانون مدني ما رأي به صحت آن 
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نكه داده است و تنها عقود ضمان و نكاح را صراحتاً رد نمود ه است ضمن آ

با اندكي اغماض بايد پذيرفت در ميان ايقاعات در صحت طالق معلق نيز 

ليكن آنچه  از اين كار تحقيقي عايد مي شود ! شديداً مي توان ترديد كرد

آنست كه وصيت به عنوان عقدي معلّق كامًال معتبر و صحيح بوده و مي 

ق از توان با اندكي ذكاوت و تغيير شكل در نحوه ي وصايت و وصيت معل

دشواري هاي پذيرش و انجام آن كاست مثالً  موصي به جاي آنكه بگويد 

ثلث اموالم را به مردم فالن قريه بخشيدم بشرطي كه تابع قانون باشند 

 همان قريه اي مي بخشم كه تابع اموالم را به مردم : مي تواند بگويد 

به امور مي توان عالوه بر موت موصي   و دانستيم وصيت را! قانون هستند

  .ديگري نيز معلّق نمود

و زحمات بي دريغ  در پايان برخود واجب مي دانم كه از راهنمايي ها

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر سربازيان اسفند آبادي تقدير و تشكر 

  » من اهللا توفيق»« تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد«.نمايم
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