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  چكيده
 از اينكه وصيت تمليكي عقد يا ايقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب نظر صرف     

 حق رجوع را تواند يماما اينكه آيا موصي . موصي در حقوق اغلب كشورها پذيرفته شده است
 مدني ايران و فقه اماميه اگر چنين  حقوقدر.  محل اختالف است كند،نحوي از خود اسقاط به

 اما اگر اسقاط اين حق ضمن عقد الزمي ، بالاثر استقطعاً ،شرطي ضمن وصيت صورت گيرد
در  .الوفاء الزم و بعضي صحيح و دانند يم بعضي آن را برخالف شرع و باطل ،شرط شود

نيز چون رجوع را  انگليس در حقوق. حقوق مصر شرط اسقاط اين حق باطل دانسته شده است
اين .  نباشدريپذ امكان سلب آن رسد يمنظر  ، به كرد از عناصر ذاتي وصيت محسوبتوان يم

 تطبيقي آن با حقوق مصر و انگليس جهت اخذ مالكات ةتحقيق درصدد تبيين اين حق و مطالع
 .مشترك و انتخاب نظري است كه بيشتر با موازين قانوني و فقه اماميه منطبق باشد
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  مقدمه. 1
در اعمال حقوقي تمليكي رايگان از جمله وصيت تمليكي، رجوع  يكي از مسائل مورد بحث

 كه واقع جايي در. است) غير رايگان( كه وجه متمايز اين اعمال از ساير عقود تمليكي باشد يم
 پشيماني بتواند با در صورت اين امكان كه ،دينما يمشخصي مالي را به ديگري مجاناً تمليك 

 قابل طرح و تواند يم همواره ،رجوع از تمليك مجاني مال را به خود يا شخص ثالثي برگرداند
كشورها بيشتر در حقوق مدني ايران و فقه مذاهب اسالمي و حقوق رو  ازاين. باشدبررسي 
قانون مدني ايران در . استشده منجر  مختلفي هاياز وصيت تمليكي مطرح و به نظررجوع 

: كرده است و مقرر ينيب شيپصراحت حق رجوع از وصيت توسط موصي را  به 838 مادة
 رجوع ضمني از وصيت را ينوع به 839 مادةدر . »وصيت خود رجوع كند  ازتواند يمموصي «

 اگر موصي ثانياً وصيتي برخالف وصيت اول نمايد«:  استكردهترتيب كه مقرر  بدين پذيرفته

  . »وصيت دوم صحيح است
، له يموص كه يدرصورت قانون مدني نيز رجوع موصي از وصيت را حتي 829 مادةدر 

 قبل از فوت له يموصقبول «: دارد يممقرر كرده و  ينيب شيپ ، را قبض كرده باشدبه يموص
، له يموص كه يدرصورتاز وصيت خود رجوع كند، حتي  تواند يمموصي مؤثر نيست و موصي 

  . » را قبض كرده باشدبه يموص
 صورت به اين حق را ضمن عقد الزمي تواند يم اصلي اين است كه آيا موصي سؤالاما 

   يا خير؟استالوفاء  الزميا خير و چنين شرطي كند شرط از خود ساقط 
 

 ه اماميه مدني ايران و فقدر حقوقرجوع از وصيت تمليكي  .2

 كليات .2.1

  تعريف رجوع از وصيت تمليكي) الف
؛ 1034 :1379عميد، ( برگشتن و بازآمدن تعريف شده است –در فرهنگ لغت رجوع به بازگشتن 

   .)1640 :1386معين، 
 برگشت به حالت قبل از - الف«: اند گفته كلي طور به در تعريف رجوع ها حقوقدانبرخي 

رجوع در هر حال از . ه در اين صورت مرادف فسخ استعقد معين يا قبل از ايقاع معين ك
 قانونگذارانايقاعات است و هميشه الزم است و لزوم آن لزوم عرفي است كه مورد تأييد 

 ةدر لغت، از ريش«: اند گفتهبرخي ديگر ذيل اصطالح رجوع . )29 :1367جعفري لنگرودي، (» ...است
در فقه و حقوق به بازگشت به . ن استرجع، مصدر و به معناي بازگشت، عودت و بازگشت

بنابراين در فقه اسالمي رجوع اعم از . حالت پيشين و يا نقض تصرف نخست رجوع گويند
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 رجوع عبارت از بازگشت آنكهو رجعت به طالق رجعي اختصاص دارد، حال  رجعت است
 . )1017 :1384انصاري و طاهري، (» به وضعيت پيش از يك عمل حقوقي است

 و )26 :1390جعفري لنگرودي، ( وصيت تمليكي را چه ايقاع بدانيم رسد يم نظر بهال در عين ح
 تعريف كنيم به ايقاعي كه عمل حقوقي ميتوان يم رجوع از آن را ،)67 :1369كاتوزيان، (چه عقد 

   .كندرا براي ديگري برقرار ) مالي(ديگري را منحل يا حقي ) عقد يا ايقاع(
  مليكيمباني رجوع از وصيت ت) ب

 در زمان حيات موصي واقع به يموصوصيت عمل حقوقي معلق بر فوت موصي است و انتقال 
الناس مسلطون علي « كلي ة طبق قاعد، و لذا تا مادامي كه موصي در قيد حيات استشود ينم

يا آن را كند  در اموال خود دخل و تصرف خواهد يم كه ينحو به ، اصوالَ حق دارد،»اموالهم
از طرف . كنداز آن عدول كرده  وصيتي اً يكي از اين تصرفات آن است كه اگر سابق.تغيير دهد

تا شده  موصي نسبت به اموال و حقوق مالي خود وضع ة وصيت براي تأمين آخرين اراد،ديگر
 نسبت به اموال خود و ،داند يم زندگي و تا دم واپسين هر تصميمي كه صالح ةآخرين لحظ

پس نبايد اين آزادي را از او گرفت تا از التزام و پايبندي . ندكذ براي پس از مرگ خود اتخا
موصي «: شده است قانون مدني مقرر 838 مادةدر سبب به همين . خود ترس نداشته باشد

: شده مقرر 829 مادةحتي در تأكيد اهميت موضوع در . » از وصيت خود رجوع كندتواند يم
 را قبض به يموص، له يموص كه يدرصورتد حتي  از وصيت خود رجوع كنتواند يمموصي ... «

 به صالح شخصيت موصي و حتي جامعه و حدوحصر يباما اينكه آيا اين آزادي » .كرده باشد
مورد تحقيق و تدقيق بيشتر قرار بايد  خصوصي كامالًَ يا امري است باشد يمروابط اقتصادي آن 

 حدوحصر يب ةانحصاري و وابسته به اراد مطلق و كامالًَبه همين منظور برخي اين حق را . گيرد
 ضمن عقد الزم ديگر رجوع تواند يم كه موصي دانند يم حق محض آن را لذا ،دانند يمموصي 

 مرتبط با شخصيت موصي ينوع به آن راولي برخي ديگر . كنداز وصيت سابق را از خود سلب 
 بر روابط مؤثرتبط و و پيوستگي آن با مسائل معنوي وي و آرزوها و اميال او و حتي مر

 آميخته با نوعي تكليف دانسته حق آن رارو  ازاين ،دانند يماجتماعي و اركان خانوادگي وي 
 رجوع از وصيت سابق ة و اجازداده ترجيح آن را حكم بودن ة و در نتيجه جنبدانند ينمصرف 

 كه با دانند ينمه الرعاي الزم سلب چنين حقي را براي موصي ،عبارت ديگر به. دنده يمرا به او 
 :1381كاتوزيان، ؛ 69 :1369كاتوزيان، (و برخي نويسندگان حقوقي ) 838 مادة(كه ظاهر قانون مدني اين

 بر آمره بودن اين قاعده و عدم امكان سلب حق رجوع موصي از وصيت سابق خود عقيده )520
يسندگان حقوقي ، برخي نودانند يم حكم آن رادارند و نيز غالب مراجع تقليد معاصر هم 

 كه در دانند يم و رجوع از وصيت را حق صرف دانند ينم آمره آن را )54 :1390جعفري لنگرودي، (
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 حكم بودن رجوع از وصيت تمليكي ة و نظر مختار ما هم ترجيح جنبشود يمبه آن اشاره ادامه 
  .به حق محض بودن آن است

  انواع رجوع از وصيت تمليكي) ج
  . استاز دو صورت قولي يا صريح و فعلي يا ضمني قابل تحقق رجوع از وصيت به يكي 

 مثالً ، در اين روش مضمون لفظ صريحاً حكايت از رجوع دارد:رجوع قولي يا صريح
ندهيد و به هر ) له يموص( را به او به يموص رجوع كردم يا فسخ كردم يا بگويد ديگو يمموصي 

 ،انصراف و رجوع موصي از وصيت را برساند مطابقي يا التزامي ليدل بهتقدير هر لفظي كه 
  . شود يممحقق 

اعم از حقوقي يا ( كه منظور آن است موصي عملي انجام دهد :رجوع فعلي يا ضمني
 ديگري ةنام تيوصمثالً .  منافات و معارض باشدله يموص، به به يموصكه با تمليك ) فيزيكي

كند  منجز به ديگري منتقل طور هب را به يموصيا كند  سابق تنظيم ةنام تيوصبا مخالف 
 انجام دهد به يموص را تلف نمايد يا تصرفات متغير به يموص) تصرفات حقوقي معارض(
 طور به تواند يم، موصي چهار صورتبنابراين حداقل به ) تصرفات مادي يا فيزيكي مغاير(

  : ضمني از وصيت خود رجوع كند
كرده  قانون مدني صراحتاً مقرر 839 مادة:  وصيت مخالف وصيت سابقي انشادر مورد

 ولي بايد توجه داشت براي تحقق رجوعشد، وصيت دوم صحيح است كه عين ماده قبالً درج 
 وجه چيه به باشد كه يا گونه به بايد بين دو وصيت تعارض و تضاد  موردنيادر ) ضمني(

 است كه ير صورتد نباشد و اين فرض ريپذ امكان ناقص طور بهسازگاري و جمع بين آنها ولو 
لذا اگر موصي در يك وصيت يكجا عين معيني از .  مختلف باشدله يموص واحد و به يموص

 اشتراكي صورت بهآن دو كند، مال خود را به نفع يكي از فرزندان خود و همسرش وصيت 
 اصوالَ بالمناصفه خواهد ، كه مالكيت آنها اگر شرط خالفي نباشدشوند يم به يموصمالك عين 

اما اگر .  و الي آخرشوند يمكدام ثلث عين معين را مالك   هر،سه نفر باشندهمچنين اگر  .بود
و متعاقباً كرد  سابق عين معيني از مال خود را به نفع يكي از فرزندانش وصيت ةنام تيوصدر 

در وصيت ديگري همان عين معين را به همان مقداري كه قبالً وصيت كرده بود به نفع 
 و باطل دشو يمشده محسوب  رجوعرد، وصيت دوم صحيح و وصيت اول همسرش وصيت ك

  . است
 فرزندش نفعبه )  كليطور به(به همين صورت اگر ثلث مال خود را بدون قيد عين معين 

 چنين وصيتي را توان يم ،سپس ثلث مال خود را براي مصرفي مغاير وصيت كردكرد، وصيت 
 )465 :تا يب عاملي،؛ 395 :تا يبشهيد ثاني، ( برخي فقها متضاد و موجب بطالن وصيت قبلي دانست كه

 اند دانسته مال ة چون ظاهر كالم را نظر موصي به همان ثلث اولي،اند دانستهوصيت دوم را ناسخ 
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گرچه برخي ديگر تعارض و تضاد وصيت دوم را قطعي ندانسته و بسته به انه ثلث ديگر، 
ولي اگر متعاقباً نصف ثلث مال خود را براي . )401 :تا يبعالمه حلي، ( اند دانستهقرائن قضيه 

 يعني نصف ثلث به ؛شده محسوب است رجوع قبلي ةنام تيوصهمسرش وصيت كرد، نصف 
 . رديگ يم وصيت تعلق عنوان بهفرزندش و نصف ديگر همان ثلث به همسرش 

ا وصيت  مخالفت وصيت دوم ببه وصيت دوم مغاير با وصيت اول، موصي، ياينكه در انشا
نظر  است، ازشده اول خود توجه داشته يا بدون توجه، عملي مخالف وصيت اول از او صادر 

 و قصد رجوع و توجه موصي شود يم استنباط 839 مادة به ظرافتي كه از با توجهقانون مدني و 
 نظر فقهي استفاده كرده كه توجه و آن قانون مدني از شود يم معلوم ،شود ينماز آن برداشت 

  .)197 :28 ق، ج1430نجفي، ( 1صد رجوع موصي را الزم ندانسته استق
 وجود دارد كه اگر موصي در زمان نظر اتفاق منجز صورت به: به يموص انتقال در مورد

 و عمالً وصيت  است وصيت باطل، صورت دهدبه يموص نسبت به يا ناقله ةحيات خود معامل
 در اين فرض بطالن شود يمث مطرح در عين حال اين بح. شود يمشده محسوب  رجوع

 آن عمالً موضوعي براي وصيت ة منتفي شدن موضوع وصيت است كه با معاملبه لحاظوصيت 
به، رجوع از وصيت  موصي انجام معامله نسبت به به يا صرف اقدام موصي ماند ينمباقي 

  ؟شود يممحسوب 
 چراكه ، عملي استة فايد اين بحث داراية نتيج،)همان( معتقدند فقهاكه برخي طور همان
 كه يدرصورت ، منتفي شدن موضوع وصيت، رجوع محسوب شودسبب به، به يموص ةاگر معامل

نتيجه وصيت صحيح و نافذ خواهد  دراست،  ناقله باطل باشد يا بعداً معلوم شود باطل ةمعامل
له راجع  چه معام،، رجوع محسوب شودبه يموصولي اگر صرف اقدام به معامله راجع به . بود
شده تلقي خواهد شد و ديگر  رجوعوصيت صورت   در هر، باطل باشد چه صحيحبه يموصبه 

 . دشو ينماحيا 

 زيرا ، رجوع محسوب شودةمنزل به، به يموص صرف اقدام به معامله راجع به رسد يم نظر به
 كه در حقوق استقصد يا توجه به وصيت سابق از مسائل معنوي و مربوط به نيت موصي 

 فسخ بعداًَو باشد  معامله خياري چنانچهدر نتيجه . كردو نبايد به آن اعتنا نيست ابل اثبات ق
شده تلقي و  رجوع وصيت ،به موصي استرداد گردد) موضوع رجوع(شود و موضوع معامله 

 وصيت مجدداًَ بايد ،لذا اگر موصي بخواهد همان را مورد وصيت قرار دهدشد، احيا نخواهد 
  .كند

                                                            
 .و من هنا يتجه البطالن حتي لوصدر ذلك منه نسياناً للوصيه. 1
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 تغيير به يموص بديهي است اگر در :به يموص تصرفات مادي از نوع تغيير در در مورد
 عوض به يموص لذا اگر با تغيير، نام و عنوان ،نه تغيير عارضي  استمؤثر ،ماهيتي صورت گيرد

چنين اقدامي خواه از سوي موصي و خواه : )190 :2ق، ج1408، يحلمحقق (شود بعضي معتقدند 
 باغ صورت به زميني نكهيامثل  موجب بطالن وصيت است؛ ،باشدشخص ثالثي صورت گرفته 

 فقهاولي برخي ديگر از . درآمده يا در آن احداث بنا صورت گرفته باشد يا گندم آرد شده باشد
گاه موضوع مورد وصيت، جنس خاص و  هر) 198 :28 ق، ج 1430نجفي، (آن را نپذيرفته و معتقدند 

 موجب بطالن وصيت و ،وصي بوده و تغيير يافته باشد مةنام مخصوص آن موردنظر و اراد
 موصي بوده و نوع جنس و نام آن مدنظر ة، مورد ارادشيئي اما اگر ذات ،رجوع ضمني است

  . ، تغيير نام صرفاً موجب بطالن وصيت نخواهد شدنباشدموصي 
   .شود يمكه با اتالف موضوع وصيت منتفي و رجوع محسوب  :به يموصاتالف 

  
  رط عدم رجوع از وصيت تمليكي ضمن عقد الزم وضعيت ش .2.2
 تواند يم موصي نكهيابه لحاظ كند،  موصي چنين شرطي را ضمن عقد وصيت چنانچه شك بي

. شود يم آن منتفي تبع به ، شرط نيز كه تعهد تبعي است،عقد وصيت را كه جايز است برهم زند
 از وصيت شرط شود،  شرط ضمن عقد خارج الزم بر موصي عدم رجوعصورت بهاما اگر 

 قانون مدني 838 مادةگرچه اين شرط با حكم مندرج در اكه كرد ممكن است چنين استدالل 
 ولي ، ممكن است مباينت داشته باشد، و وصفي ذاتي استباشد يمكه حق رجوع موصي 

 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف صريح قانون 10 مادة آنكه وفق سبب به
 از عقد جايز وجود ييها نمونه مثل اينكه ،نافذ است، چنين شرطي فاقد اشكال باشدنباشد 
 شرط ضمن عقد خارج الزم گنجاند و صورت به آنها را توان يم مشابه عقد وكالت كه ،دارند

 ،اينكه عدم رجوع مقتضا و از ذاتيات عقد وصيت باشد.  عقد الزم درآوردصورت بهآنها را 
 لذا برخي شرط سقوط حق رجوع وصيت ضمن عقد خارج الزم را ،رسد يم نظر بهكمي دشوار 

 در مقابل گروهي ديگر با اينكه .)190 :28ق، ج1430نجفي، ( اند دانسته آور الزامباطل ندانسته و بلكه 
وجود با « :)70و 69 : ب1369كاتوزيان، ( اما معتقدند ،اند ندانستهاين شرط را خالف ذات عقد وصيت 

 اين است تر يمنطقكمت وصيت در اين است كه آخرين اراده متوفي اجرا شود، اين، چون ح
 ريناپذ تخلف را از احكام 838 مادة قضايي ةكه اختيار رجوع براي او محفوظ بماند و روي

  1.  دانستتر موجه بايد نظر اخير را قابل قبول و رسد يم نظر به كه »شمار آورد هب

                                                            
علت اينكه يكي از   ضمن ايقاع دانستن وصيت تمليكي و به304محمدجعفر لنگرودي در كتاب الفارق، جلد پنجم ص . 1

را قصد موصي در التزام ضمن ايجاب وصيت و استمرار آن تا زمان موت او دانسته، در نتيجه امكان اوصاف وصيت تمليكي 
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 شرط عنوان به ضمن عقد تواند يمواردي هم كه وصيت در عين حال بايد توجه داشت در م
كرده  آن عقد مشروط هم بايد شرايط صحت و تشريفاتي وصيت را رعايت ،نتيجه محقق شود

 عنوان به ثانياً عقد مشروط خود اگر رسمي باشد، شرط آن هم ، يعني اوالً كتبي باشد،باشد
خودنوشت و اگر سري باشد،  عنوان بهوصيت رسمي و اگر خودنوشت باشد، شرط آن هم 

نحوي كه متابعت شرط و عقد مطابق تشريفات  به ، سري واقع شودطور بهشرط ضمن آن 
 عادي انجام و شرط صورت بهدر نتيجه اگر عقدي . وصيت انجام شده باشد تا صحيح باشد

 چون وصيت ضمن ، عادي واقع شودصورت به ، ضمن آن هم كه متضمن وصيت استةنتيج
و چنين است  وصيت را فاقد عنوان بهده كه رسمي نبوده شرايط الزم پذيرش عقدي شرط ش

 نبايد ،شود يمكلي چون وصيت از احوال شخصيه محسوب  طور هب. وصيتي معتبر نخواهد بود
دستاويزي براي ايجاد ساير معامالت و دادوستدها قرار گيرد و موصي بايد بتواند با رجوع از 

  . ال خويش دست يابدوصيت به آخرين اراده و امي
 ثبت، انصراف ة سري از ادارنامه تيوصصرف استرداد «:  استاز طرف ديگر گفته شده

  .)98 :1368 محقق داماد،(» موصي از وصيت نيست و فقط سالب سري بودن وصيت است
 صورت به مثالً نامه تيوص مزبور واجد شرايط قانوني ةنام تيوصبه موجب اين نظريه اگر 

در صورت وجود آن و عدم تنظيم ( خودنوشت ةنام تيوص تحت عنوان ،دخودنوشت باش
 مگر خالف اين امر ، معتبر باشدتواند يم)  يا عمل و اقدام مغاير با آن توسط موصينامه تيوص

 در دادگاه ثابت شود و در حقيقت ورثه ثابت كنند صرف استرداد له يموصتوسط ورثه عليه 
 كلي داشته طور بهلت بر عدول و رجوع از وصيت وي  سري توسط مورثشان دالةنام تيوص

  . است
مدني واهب در آن موارد   قانون803 مادة در رجوع از هبه وفق موارد مندرج در كه يدرحال

 مادة كه درطور همانآن  1جمله در بند   و ازاستحق رجوع ندارد و در واقع ممنوع از رجوع 
د متهب باشد حق رجوع ندارد، ولي در وصيت  واهب پدر و مادر يا اوالچنانچه :اخير آمده
 نظر صرف از ارحام يا اقارب موصي باشد يا فردي بيگانه و له يموص از اينكه نظر صرفتمليكي 

از اينكه براي امور خيريه و يا در واقع امور غيرمالي و معنوي خود وصيت كرده باشد در هر 
اين .  آن را تغيير دهدتواند يمرد و تا زمان فوت، موصي حق رجوع از وصيت خود را دا حال
:  استصراحت ذكر شده به قانون مدني 838 مادة كه در است اماميه ياتفاق فقهامورد امر 

و «: كرده است همان قانون نيز مقرر 829 مادة. » از وصيت خود رجوع كندتواند يمموصي «

                                                                                                                                            
بازگشت موصي از التزام به ايجاب و اسقاط حق رجوع را روا دانسته و آن را حق دانسته نه حكم و وصيت را در صورت 

  .گنجاندن ضمن عقد صلح الزم و غيرقابل رجوع دانسته است
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 را قبض به يوصم، له يموص كه يدرصورت از وصيت خود رجوع كند، حتي تواند يمموصي 
  . »كرده باشد

 برابر ، به امكان رجوع موصي از وصيت خود نشده استيا اشارهگرچه در قرآن مجيد ا
 متقدم و معاصر فقهااحاديث وارده حكم شرعي رجوع موصي از وصيت تمليكي توسط 

 كه شود يم از روايات وارده و احكام فقهي مربوطه اشاره ييها نمونهاستخراج شده كه به 
 برابر ،شود يمدليل عقلي و منطقي كه هر انسان كه مالك اموال خود شناخته  بهبر آن  وهعال
 يا تا زمان كند يريگ ميتصم مال خود در مورد الناس مسلطون علي اموالهم حق دارد ةقاعد

 هر تواند يم عدم جنون و سفاهت و صغر سن شرط بهزنده بودن و اقتدار داشتن بر مال خود 
 قانون مدني 839 و 829در مواد داليل به همين . عمل آورد بهبه اموال خود تغييري نسبت 

  . ايران و در قوانين غالب كشورهاي دنيا اين حق براي موصي به رسميت شناخته شده است
لصاحب الوصيه اَن يرجع فيها و يحدثَ في وصيته مادام «:  استنقل شده) ع(از امام صادق 

اين حق وجود دارد كه از وصيت رجوع كند و وصيت جديدي كند تا  براي موصي ؛»حياً
  .)203-204 :ق1427 عاملي، رح(» مادامي كه زنده است 

از محمد بن يحيي از محمد بن عيسي بن عبيد نقل شده «:  استدر روايت ديگر گفته شده
لومي براي  مردي كه وصيت كرد به مال معةدربار) ع( نوشتم به علي بن محمديا نامهكه گفته 

شما و وصيت كرده براي اقرباء خود از جمله پدر و مادرش و سپس وصيتش را تغيير داده به 
نحوي كه آنها را محروم كرده از مالي كه اعطاء كرده بود، آيا اين نوع وصيت كردن جايز 

اختيار دارد در جميع اين حاالت تا اينكه ) موصي(او : در جواب نوشت) ع(است؟ پس امام 
و روايات ديگري كه رجوع از وصيت را تا مادامي كه موصي زنده ). همان(» او فرا رسدموت 

  . شد خودداري ه تطويل كالم از ذكر بقيسبب  كه بهاند شناختهباشد براي وي به رسميت 
  

  حق يا حكم بودن رجوع موصي از وصيت تمليكي از نظر فقهي و حقوقي .2.3
 بديهي است رجوع نيز كه خود ايقاع است تا ،اند هدانستايقاع  وصيت تمليكي را دليل آنكه به

، البته اين قاعده كلي نيست و فقط در مورد رجوع باشد يمكننده قابل رجوع  ايقاعزمان حيات 
كننده محقق  ايقاع ة وگرنه بسياري از ايقاعات ولو با اراد،از وصيت تمليكي مصداق دارد

 با اينكه نهاياكه ... طالق رجعي، ابراء، فسخ و  مثل ، ولي متعاقباَ قابل رجوع نيستند،شوند يم
  . در صورت وقوع قابل رجوع نيستند،اند قاعيا

 و قانون مدني ما هم براساس همين نظر اند دانسته كه وصيت تمليكي را عقد آنهااز نظر 
 آن هم له يموص چون عقدي است غيرالزم از طرف موصي و تا قبل از قبول  است،تدوين شده
زمان موصي اراده  ، تا قبل از فوت، هرشود ينم الزم له يموص موصي در مورد پس از فوت
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 الفاظ و كلمات صريح كه داللت بر نكهياخواه صريحاً مثل .  از آن رجوع نمايدتواند يم ،كند
 ضمني اعمال و اقداماتي انجام دهد كه داللت بر رجوع وي طور به ببرد يا كار بهرجوع دارد 

ال مورد وصيت را به ديگري بفروشد يا هبه كند يا آن را وقف عام يا خاص  منكهيادارد؛ مثل 
  . كند

 رجوع ضمني از وصيت اول را خود خودبه ديگر ةنام تيوصبه همين ترتيب مبادرت به 
 با ،باشدكرده  عين مال وصيت مورد درليكن بايد توجه داشت اگر . دكن يمثابت و آن را باطل 

 له يموص به وصيت به المنفعه مسلوب، در واقع عين رجاستپابفروش منافع، وصيت عين 
نحوي كه ذاتاً عين  به توسط موصي، به يموص تصرف مادي در نيهمچن. واگذار شده است

از طرفي در . است رجوع از وصيت و ابطال وصيت ةمنزل به ،يا تلف شودكند  تغيير به يموص
 ولو از خود وصيت ، كرده استيا هنام تيوص از اقراري كه ضمن تواند ينمحال موصي  هر

  . استنتيجه اقرارش ثابت و الزم   از آن اقرار عدول و رجوع نمايد و در،رجوع كند
 كه آيا رجوع در وصيت توسط موصي حق است يا حكم؟ شود يم مطرح سؤالحال اين 

اثت  از حكم يا حق تلقي شدن رجوع، قابل واگذاري يا انتقال قهري مثل ورنظر صرف نكهيادر 
 اين حق رجوع از وصيت را ضمن تواند يم شخص نكهيا اما در ، ترديدي وجود ندارد،نيست

در اين مورد احدي از . روست روبهمسئله با ابهاماتي كند، عقد الزمي از خود سلب يا سقط 
 كه شود يم قانون مدني فهميده 829 مادة از ظاهر دكن يم اذعان نكهيااساتيد حقوق ضمن 

وصيت تمليكي كه به نفع موصي است از قواعد آمره است و قابل اسقاط هم قابليت رجوع 
 كه اگر ضمن شود يم كه اين مطلب از آن استفاده 1 قانون بيمه26 و 24 به استناد مواد ،يستن

 و به قصد وصيت، تعهد كند كه وجه بيمه را در گذار مهيب حسب تقاضاي گر مهيبعقد بيمه، 
 عقد الزم كه وصيت تمليكي صورت نيا در ،د خود عمل كند بايد به تعه،حق ثالث بدهد

 26 مادة با استفاده از صدر گذار مهيب گفت توان يم ولي ،شود يم آمده الزم عمل بهضمن آن 
 وجه بيمه را به شخص تواند يمقانون بيمه و با استفاده از قابليت رجوع وصيت تمليكي 

 و الوصف معوع در اين مورد هم وجود دارد  قابليت رجنكهيابا « :ديگري بدهد؛ معتقد است
م از قواعد آمره . ق829 مادة از اين دو ماده چه از نظر تئوري و چه از نظر عملي، نظر صرف
جعفري (»  باشدتواند ينمنتيجه قابليت رجوع از عناصر وصيت تمليكي   و درشود ينمتلقي 

  .)54 :1390 لنگرودي،
                                                            

وجه بيمة عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثة قانوني «: دارد يم مقرر 7/2/1316انون بيمه مصوب  ق24مادة . 1
 وجه بيمه صورت  نياكه در .  مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشدشود يمپرداخته 

در تمام مدت اعتبار «: دارد يم قانون مذكور مقرر 26مادة . » شده استمتعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده
دهنده و  نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال  حق دارد وجه معينه در بيمهگذار مهيبقرارداد بيمة عمر 

   .» برسدگر مهيب
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م فقط از قابليت رجوع . ق829 مادة هرچند -تبصره«: كند يم مذكور سپس اضافه ةنويسند
 عام و در جميع اقسام وصايا از طور بهم .  ق838 مادةدر وصيت تمليكي بحث كرده است ولي 
 كه قابليت رجوع در وصيت عهدي فرقي با ميدان يمقابليت رجوع سخن رانده است و ما 

 از عناصر وصيت عهدي قابليت رجوع در وصيت تمليكي ندارد و از طرف ديگر در بحث
بنابراين در . خواهيم ديد كه در وصيت عهدي، قابليت رجوع از قواعد آمره تلقي نشده است

نتيجه  در. )55- 56  :1390 جعفري لنگرودي،(» وصيت تمليكي هم نبايد آن را از قواعد آمره تلقي كرد
  .از اين ديدگاه رجوع از وصيت تمليكي حق است نه حكم

رجوع از وصيت حق است، زيرا اصل «: ديگو يماتيد حقوق در اين زمينه يكي ديگر از اس
 آن است كه حق و شود يم مقررات مربوط به امور مالي به كسي داده ةليوس بهدر اختياري كه 
 قانون به جهتي از جهات آن را حكم آنكه آن باشد و بتواند اسقاط نمايد، مگر ةمتعلق به دارند

 اين امر دانسته تيوص كه رجوع را حكم بداند و از مواد مربوط به شود ينم ديده يا ماده. بداند
 شرط ضمن عقد صورت به را تيوص آن را ساقط نمايد و يا تواند يم، بنابراين موصي شود ينم

، ج 1364امامي، (»  از وصيت خود رجوع كندتواند ينمدر اين دو صورت موصي . الزمي قرار دهد
مشابه همين استدالل شرط سقوط حق رجوع وصيت ضمن عقد  ها حقوقدانبرخي . )156 :3

، 1375؛ طاهري، 191- 192 :1387 ؛ ارشدي،98 :1368محقق داماد، ( دانند يمالوفاء  الزمالزم را باطل ندانسته و 
  .)143 :5ج 

 آيا رجوع از وصيت نكهيادر « :در جهت مخالف برخي ديگر از اساتيد حقوق معتقدند
ولي، چون .  وصيت، ترديد و اختالف استريناپذ تخلفا از احكام حقي قابل اسقاط است ي

 مشروع متوفي اجرا شود و موصي تا يها خواستحكمت وصيت در اين است كه آخرين 
اين است كه امكان  تر يمنطق تازه خويش را جامه عمل بپوشاند، يها آرمانلحظه مرگ بتواند 

  .)292و 401  :3  ج، الف1369  و 520 :1381كاتوزيان، ( » اسقاط باشدرقابليغرجوع از احكام تلقي شود و 
 است كه ينحو به استاد اخير اگرچه ممكن است گفته شود ماهيت اعمال تبرعي نظر  به

 تعهد الزم درآورد و از صورت به آن را توان ينمرو  ازاينبايد همواره بتوان از آن رجوع كرد و 
 ديآ ينم وجود به له يموصل از آن حقي براي طرفي چون وصيت معلق به موت موصي است، قب

 خود را تغيير دهد و مشابه واهب پيش از ة موصي است كه حق دارد ارادارياخت در زيچ همهو 
 ماهيت آن است و به ةقبض حق رجوع دارد، ولي اوالً اين قاعده كه رجوع از تبرع نتيج

 ثانياً بين ؛ آن را ساقط كردتوان يم خود محل بحث است و در هبه ،رود ينمتراضي از بين 
 پذيرفت هر عقد معلق جايز توان ينم وجود ندارد و يا مالزمهتعليق اثر عقد و جايز بودن آن 

 آور الزام مفاد خود حدود در بلكه برابر قاعده هر عقد اعم از الزم يا جايز اقتضا دارد ،است
رط عدم رجوع در وصيت يا عقد  شةليوس به تواند يمبنابراين به مقتضاي قواعد، موصي . باشد



  
 435رجوع از وصيت تمليكي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس                 

 اما چون ، رجوع سازدرقابليغالزم ديگر با شرط كردن وصيت ضمن عقد الزم، وصيت را 
 اين است كه تر يمنطق ، متوفي اجرا شوديها خواستهحكمت وصيت در اين است كه آخرين 

  .  حيات از وي سلب نشده باشدةاختيار رجوع او محفوظ بماند و تا آخرين لحظ
 قواعد حقوقي عقود يرتيب ايشان هم برابر قانون مدني و وضع موجود و اقتضات بدين

 به الوصف مع ،داند ينمشرط رجوع را خالف مقتضاي ذات وصيت  نكهياجايز و الزم، ضمن 
 وي و ة حفظ مصالح موصي و بر كرسي نشستن آخرين ارادسبب بهو كرده استداللي كه ذكر 

 قانون 838 مادة قضايي ة وي، بهتر دانسته روييها واستهخگونه مانع در جهت آخرين  عدم هر
  . نه حق صرف و محض كه قابل اسقاط باشدكند  محسوب ريناپذ تخلفمدني را از احكام 

 نيا بدين توضيح كه در ، ديدتوان يمن معاصر هم ااين ترديد را در فتاوي برخي مجتهد
 حكم بودن رجوع از وصيت صوصدر خ بار كي از احدي از مراجع معظم تقليد معاصر مورد

  : )466 :2، ج 1391سبحاني،( شود يم پاسخ داده گونه نيا كه شود يماستفتاء به شرح زير 
   آيا جواز رجوع از وصيت حق است كه با شرط بتوان اسقاط كرد؟-1409سؤال «
  ».واهللا العالم. ظاهراً حكم است و قابل اسقاط نيست: باسمه تعالي] پاسخ[

 چنين پاسخ داده شود يمولي متعاقباً كه از همين مرجع محترم همين سؤال عيناً استفتاء 
   :)466: 3، ج 1394سبحاني،( شود يم

   حق رجوع از وصيت را اسقاط نمايد؟تواند يم آيا موصي -1447 سؤال«
 از تعهد خود برگردد تواند يم است و كطرفهيوصيت يك نوع تعهد : باسمه تعالي] پاسخ[

  » .واهللا العالم.  حق رجوع را ساقط كندتواند يمي در ضمن عقد خارج الزم ول
 كامل با نظر قبلي طور به سابق نظر مجتهد يادشده تقريباً ي مؤخر بر استفتاشود يممالحظه 

 رجوع حال هراست و در كرده كه احتماالً در فتواي قبلي خود تجديدنظر دارد ايشان تفاوت 
گرچه متعاقباً با استفتا كه نگارنده شخصاً از ا است،كه قابل اسقاط از وصيت را حق دانسته 

 ، اول خود كه حكم بودن رجوع از وصيت تمليكي استة مجدداً بر نظري،عمل آوردم بهايشان 
  !استكرده  ديتأك

 اند دانسته ديگر، غالب مراجع معاصر هم، رجوع از وصيت را حكم استفتائاتچنانكه در 
  : شود يمكه به آن اشاره 

  ؟1حق رجوع در وصيت حق است يا حكم: سؤال«
  :جواب

                                                            
 اهللا تيآ از دفتر 24/1/96 مورخ 11726 مكارم شيرازي، شمارة هللا تيآ از دفتر 4/3/96 مورخ 615829استفتائات شمارة . 1

 از دفتر 9/2/96 مورخ 11381/24/5 شبيري زنجاني، شمارة اهللا تيآ از دفتر 4/3/96 مورخ 11779علوي گرگاني، شمارة 
  . جعفر سبحانياهللا تيآدفتر   از19/3/96 مورخ 10143 سيد صادق حسيني شيرازي و شمارة اهللا تيآ
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  . خواهد يمحكم است زيرا حق بودن دليل خاص :  مكارم شيرازياهللا تيآ. 1
  . حكم است با استظهار از روايات:  علوي گرگانياهللا تيآ. 2
  . حكم است:  شبيري زنجانياهللا تيآ. 3
  . ستحكم شرعي ا:  سيد صادق حسيني شيرازياهللا تيآ. 4
  ».رجوع در وصيت حكم است و قابل اسقاط نيست:  جعفر سبحانياهللا تيآ. 5

 ممكن است مطرح شود كه آيا در صورت حجر موصي قبل از فوت، حق يسؤال: تبصره
؟ در حقوق ايران پاسخ صريحي در مورد رديگ يم يا در اختيار ولي او قرار رود يمرجوع از بين 

ضرورتي ندارد كه شرايط موصي تا «: اند گفته ها حقوقدان  ولي برخي، وجود نداردسؤالاين 
زمان مرگ او باقي بماند، و عارض شدن جنون يا سفه بعد از انشاء تأثيري در صحت وصيت 

 از وصيت رجوع كند، وصيت را نبايد تواند يمندارد زيرا راست است كه موصي قبل از مرگ 
» ... در نتيجه جنون و سفه را جاري كرددر شمار عقود جايز آورد و حكم انحالل عقد جايز

 و استصحاب صحت وصيت در مقام ترديد در ادشدهيبا توجه به استدالل . )89 :1369كاتوزيان، (
 بر فرض سالمت موصي تا قبل از فوت آيا از آن رجوع كرده يا خير و با توجه به قائم به نكهيا

رجوع از وصيت ( اين حق رسد يمنظر  بهشخص بودن رجوع و پيوند معنوي موصي با آن 
  .قابل انتقال به ولي يا قيم محجور نباشد) تمليكي

   تطبيقي رجوع از وصيت تمليكي در حقوق مصر و انگليسةمطالع  .3
  رجوع از وصيت در حقوق مصر  .3.1
 قانون مدني مصر وصيت را تابع احكام شريعت اسالمي و قوانين ناظر بر آن دانسته 19 مادة

 ميالدي 1946 كه در مصر قانون جداگانه راجع به وصيت در سال )280 :1388 نوري،(است 
به .  قانون وصيت مصر از رجوع از وصيت صحبت كرده است19 و 18تصويب شده كه مواد 

يجوز للموصي الرجوع عن الوصيه كلها او بعضها صراحه او «: ادشدهي قانون 18 مادةموجب 
 عنها و من الرجوع يعلرف يدل بقرينه أو عرف دالله و يعتبر رجوعاً عن الوصيه كل فعل او تص

  .)275 :م1950ابوزهره،(» به يالموصالرجوع دالله كل تصرف يزيل ملك الموصي عن 
اينكه رجوع از وصيت در مورد ن قانون مدني مصر بحثي ادر متون قانوني و كتب شارح

 ة در زمرياكند توسط موصي حق صرف است كه موصي بتواند آن را از خود سلب و ساقط 
 يك مورد كه جز به ، كه امكان سلب آن نباشدشود يمتكاليف الهي و حكم صرف محسوب 

كما اينكه در مبحث رجوع از وصيت در حقوق مدني ايران و . نشدگفته خواهد شد، مالحظه 
 حكم بودن آن ة جنبها حقوقدانو به نظر برخي شده فقه اماميه مالحظه شد به سكوت برگزار 

 وجود نظر اختالفآمده از مراجع معظم تقليد هم  عمل به استفتائات در چنانكه .ترجيح دارد



  
 437رجوع از وصيت تمليكي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس                 

:  در حقوق مصر گفته شدهادشدهياما در خصوص علت وضع حكم شد، داشت كه به آن اشاره 
 كل وصيت تمليكي يا تواند يم له يموص باشد يمچون وصيت عقد تبرعي و درنتيجه غير الزم «

دليل اينكه اين حكم مظهري از مظاهر تشريع بوده كه با دقت  بهبالً بعض آن را رد نمايد و متقا
وضع گرديده كه اگر موصي از نعمت اوالد محروم بود و قسمتي از اموال خود را براي امور 

استطاعت بر ، خير يا ديگران وصيت نمود و متعاقباً به فضل پروردگار اوالدي به او داده شد
 شحاته الحسيني،(» شي از آن جهت ارتزاق اوالد خود داشته باشدرجوع از آنچه وصيت كرده يا بخ

  .)78 :م1976
ن حقوق مصر شرط سقوط حق رجوع از وصيت تمليكي را ابعضي شارحسبب به همين 
  .)43 :م1982ابراهيم بك، ( اند دانستهصراحتاً باطل 

  :  استريپذ امكانمطلب ديگر اينكه رجوع در حقوق مصر به دو صورت 
ح كه همان رجوع با الفاظي است كه صراحت در رجوع وصيت داشته باشد رجوع صري

  . مثل رجعت في وصيتي يا نقضتها يا ابطلتها
 را از به يموصرجوع ضمني و آن هر تصرف قولي يا فعلي است كه شأن آن تصرف عين 

از  ازدواج قرار دهد و ة را بفروشد يا آن را مهريبه يموص مثل اينكه ،ملك موصي خارج كند
 .)78 :م1976شحاته الحسيني،(اين قبيل 

 قانون وصيت مصر انكار يا تكذيب وصيت، رجوع از وصيت 19 مادةو اما به موجب 
ال يعتبر رجوعاً عن الوصيه جحدها وال ازاله بناء «: دارد يماين ماده مقرر . شود ينممحسوب 

معظم صفاته وال الفعل الذي العين الموصي بها و ال الفعل الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير 
يوجب فيه زياده اليمكن تسليمه اال بها اال اذا دلت قرينه او عرف علي أن الموصي يقصد 

 .)276 :م1950ابوزهره،(» بذالك الرجوع عن الوصيه

فقها در اينكه انكار وصيت رجوع از وصيت «: اند گفتهن قانون وصيت مصر ابرخي شارح
 دارند پس رأي امام محمد اين است كه انكار وصيت نظر اختالف يا خير شود يممحسوب 

اعتبار رجوع از وصيت را ندارد زيرا انكار وصيت كذب آن است و كذب متعلق حكم واقع 
ولي مالكيه و امام ابويوسف از حنيفه بر اين اعتقادند كه انكار وصيت آن را باطل . شود ينم
 پس چنين حالتي شود يم حال محسوب  زيرا انكار وصيت نفي وجود آن در گذشته وكند يم
  .)79 :م1976شحاته الحسيني،( »باشد يماقوا از رجوع صريح از وصيت ) انكار(

 نظر امام حنفي را ترجيح داده 19 مادةبه هر حال مالحظه شد قانون وصيت مصر در 
بردن  از بين نيهمچن. استنكرده و انكار وصيت را رجوع محسوب  )71- 72 :م1958، شربيني خطيب(

 شود رممكنيغ گردد كه تسليم آن به يموص اسم ة كه باعث ازال را يا انجام عمليبه يموصعين 
مگر اينكه ثابت شود اين اقدامات قرينه باشد . رجوع يا در حكم رجوع از وصيت ندانسته است
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 نيايا عرف بر اين مبنا بداند كه موصي آنها را به قصد رجوع انجام داده باشد كه صرفاً در 
 در حقوق مصر رجوع از ، چنانكه گفته شدهر حالدر .  رجوع محسوب خواهد شدصورت

  در خصوص حجر موصي قبل از فوت گفته شدهضمندر . شود يموصيت حكم محسوب 
 موصي بعد از انشاء وصيت كه يدرصورت،  قانون وصيت مصر14 مادةبه موجب بند اول «: است

اين حكم از مذهب حنفي . وصيت باطل خواهد بودمجنون شود و قبل از موت افاقه نيابد، 
 گونه نيااقتباس و براي توجيه آن استدالل شده است كه چون وصيت عقد جايزي است و در 

به .  شرايطي كه براي انعقاد قرارداد ضرورت دارد جهت بقاي آن نيز الزم استةقراردادها كلي
 براي مراعات اين حق شد يم منصرف  خودةاضافه امكان دارد كه اگر موصي سالم بود از اراد

 مورد انتقاد بعضي از حقوقدانان كه چناناين استدالل . موصي، وصيت را بايد باطل دانست
 محقق نيست كه موصي از تنها نه زيرا، رسد ينمنظر  بهمصري قرار گرفته است دليل محكمي 

 احتمال دارد كه بر اين  او، بيشترة خود منصرف شود، به همان دليل صدور وصيت از ناحيةاراد
 .)89- 90 :1369كاتوزيان، (» اراده باقي بماند

  
  رجوع از وصيت تمليكي در حقوق انگليس .3.2

 مطلق بررسي و مورد بحث قرار دارد و به وصيت عهدي يا طور بهدر حقوق انگليس وصيت 
ه ب قواعد وصيت و ارث كامالً ياز طرف .)WALKER, 1980: 1301(است نشده تمليكي تقسيم 

در حقيقت شخصي كه . دارد) ايران( آميخته است و از اين نظر افتراق مبنايي با حقوق ما هم
به همان شود، باشد كه اموالش بايد چگونه تقسيم كرده  چنانچه وصيت معتبري ،كند يمفوت 

و فوت نكرده ولي اگر وصيت . شود يم ناميده نامه تيوص و متوفاي با گردد يمشكل عمل 
بيشتر كه  1با اين توضيح رجوع از وصيت. شود يم ناميده نامه تيوصتوفاي بدون  م،كرده باشد

 محسوب نامه تيوص در حقوق انگليس از عناصر ذاتي توان يم ،به معني فسخ نزديك است
زمان تا قبل از فوت حق تغيير و اصالح آن را   يك ركن وصيت، موصي بايد هرعنوان به و كرد

 و حق صرف نيست كه اين رجوع يا فسخ ممكن دشو يم تلقي نتيجه حكم داشته باشد و در
  :  ازاند عبارت است كه ريپذ امكان چهار صورتبه اغلب است صريح باشد يا ضمني و 

  ؛ مؤخر يا متممةنام تيوص) الف
   ؛ قابليت اجرايي داشته باشدنامه تيوص كه مثل خود يا نوشته) ب
   ؛ازدواج متعاقب موصي) ج
  : ميكن يمترتيب آنها را بررسي  بهكه ) رجوع( با قصد فسخ مهنا تيوصانهدام ) د
  

                                                            
1. Returning or Revocation  
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   مؤخر يا متمم ةنام تيوصفسخ يا رجوع از طريق ) الف
 مؤخر يا متمم قيدي در همان ابتدا وجود داشته باشد كه اشاره شده ةنام تيوصچنانچه در 

ت قبلي خود  موصي از وصيصراحت بهشده طبيعي است  فسخ قبلي يها نامه تيوص تمام ،باشد
 بعدي فاسخ يا موجب ةنام تيوص عدم چنين قيدي لزوماً در صورتاما . استكرده رجوع 
. كند يم قبلي نيست و صرفاً تا حد تعارض با وصيت قبلي آن را فسخ ةنام تيوصرجوع 
 و در وصيت بعدي آن را به )A(منزل معيني را در وصيت اول خود به  )T(اگر موصي رو  ازاين

)B(باشد، منزل به كرده   واگذار)B( دشو يمشده تلقي  فسخ قبلي ةنام تيوص و رديگ يم تعلق .
 بعدي كه قيد فسخ ةنام تيوص و در )X( پوند به 500 اولش ةامن تيوصولي اگر نامبرده در 

 بعدي رجوع ةنام تيوص ، وصيت كرده باشد)Y( پوند هم براي 500 ، اولي را نداردةنام تيوص
كدام  هر )Y( و )X( و هر دو نفر شود ينمب فسخ وصيت اول محسوب از وصيت اول يا موج

هر دو وصيت قابل اجرا (كرد  وصيت از مال موصي دريافت خواهند عنوان به پوند 500
 .)PAFIELD, 2007: 300() باشد يم

   را دارد نامه تيوص ولي قدرت اجرايي فسخ ، كه محتواي وصيت را ندارديا نوشته) ب
 را امضاء كند كه مفهوم آن يا نوشته مؤخر نكند ولي نامه تيوصبادرت به ممكن است موصي م
 اول داشته باشد و شهود آن را امضاء نموده و تصديق شده نامه تيوصفقط داللت بر فسخ 

 باشد ولي الزم نيست به جزئيات و محتواي وصيت اشاره شده باشد كافي است نوشته داللت
  .  داشته باشدنامه تيوصبر فسخ 

پذيرفته ) 1872 معروف به اين د گودز آو دورانس سال ةپروند( ين نظر در رأي قضاييا
  ).Ibid: 301(شد 

   ازدواج متعاقب موصي)ج
 مقرر شده بود موصي خواه مرد باشد يا زن، 1837 قانون وصايا مصوب سال 18 مادةبراساس 

 الف قانون 18 نام  جديدي بهمادةبعداً . شود يم نامه تيوصازدواج بعدي وي موجب فسخ 
 شده و 1837 قانون وصاياي مصوب سال 18 مادة جايگزين 1982 اجراي عدالت مصوب سال

 1837 اين اصل كلي قانون سال 1925 قانون حقوق اموال مصوب سال 177 مادة يضمن الغا
 موصي در زمان ، استنباط شودنامه تيوصبدين توضيح كه اگر از . استكرده را مشروط 

 با اش نامه تيوص كه خواسته ينمصد ازدواج با شخص خاص را داشته و وصيت خود ق
مضافاً اگر استنباط شود قصد .  فسخ نخواهد شديا نامه تيوص چنين ،ازدواجش فسخ شود

 نامه تيوص را با ازدواجش نداشته آن بند يا بندهاي اش نامه تيوصكدام از بندهاي  فسخ هر
 ممكن است معلوم شود عكس به. ماند يمود باقي  يا آن بند خاص به قوت خشود ينمفسخ 

 در آن صورت آن بند يا ، بودهنامه تيوصقصد موصي از ازدواج فسخ يك يا چند بند ديگر 
 الف مصوب سال 18( جديد مادة. خواهد شد) فسخ( اعتبار يب نامه تيوصبندهاي خاص 
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 شود يم احراز نامه تيصو در مواردي كه وجود قصد مخالفي در جز به: كرده استمقرر ) 1982
 منحل گردد امكان انتصاب همسر 3 بطالندييتأ يا 2فسخ قضايي يا 1اگر نكاح موصي براثر طالق

  صورتنيا خواهد بود و در اعتبار يب مدير تركه يا امين تركه وجود ندارد و عنوان بهقبلي 
  .)Ibid(هرگونه واگذاري رايگان به همسر سابق باطل خواهد بود 

  از طريق از بين بردن آن مقرون به قصد فسخ موصي نامه تيصو فسخ )د

 خودش مشروط به اينكه قصد در حضورموصي ممكن است خود يا با دستور به شخص ديگر 
 20مواد ( يا آتش زدن آن را از بين ببرد نامه تيوص را داشته باشد با پاره كردن نامه تيوصفسخ 

 دانسته نامه تيوصاقدامي را فسخ يا رجوع از  چنين ،)1837 قانون وصاياي مصوب سال 21و
  . است

 اين موضوع نقل شده كه به آن اشاره در خصوص متفاوتي ي قضايي انگليس آراةاز روي
  : شود يم

 با قلم خودكار كننده قيتصدكه امضاهاي موصي و شهود ) 1990( رِ آدامز متوفي ةدر پروند
البته در اين مورد دليل .  دانسته شدهنام تيوص كافي براي فسخ ،مخدوش و محو شده بود

 ارادي بوده است در دسترس بوده از اين جهت انهدام نامه تيوصروشني بر اينكه از بين بردن 
  .)Ibid( اند دانستهجزئي مثل موارد مذكور را كافي براي فسخ 

هر از بين «:  كهدهد يمچنين رأي ) 1877(قاضي لرد جيمز در دعوي چيز عليه الوجري 
ني كه در جهان واقع شود بدون اينكه قصد فسخ احراز شود موجب فسخ و يا انحالل برد
 هم بدون اينكه عمل مادي منهدم كردن نامه تيوص نخواهد شد كمااينكه قصد فسخ نامه تيوص

هر دو عمل انهدام و قصد ( شود نامه تيوصفسخ موجب  تواند ينميا از بين بردن اتفاق افتد 
 .)Ibid(» )ود باشدفسخ بايد توأماً موج

 يا از بين بردن آن توسط موصي يا ديگري بدون اينكه قصد فسخ نامه تيوص با گم شدن 
 محتويات تواند يم نفع يذ و در اين مورد شود ينم فسخ نامه تيوص ،موصي احراز شود

 آن يا دليل شفاهي سينو شيپ يا نامه تيوص ديگري همچون رونوشت ة را با ادلنامه تيوص
 .)PAFIELD, 2007: 301 ؛1876دعوي سوگدن عليه لرد سنت لئوناردز، (كند اثبات 

در اين خصوص كه مشاور حقوقي موصي صالحيت از ) 1909(ي گيل عليه گيل ادر دعو
چنين .  مگر در حضور موصي و به دستور او واقع شده باشد، وي را نداردةنام تيوصبين بردن 

 توسط مشاور نامه تيوص در زمان از بين بردن مهنا تيوصاگر عمل انهدام «: رأي داده شد
 براي تنفيذ عمل انهدام يا اجازهحقوقي با دستور موصي و در حضور او واقع نشده باشد، هيچ 

                                                            
1. Divorce 
2. Annulment 
3. void 



  
 441رجوع از وصيت تمليكي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس                 

 ,PAFIELD(» )شود ينمكارگر واقع (مشاور حقوقي پس از آن زمان توسط موصي مؤثر نيست 

2007: 301(. 

 سابق موصي است تا ثابت شود ةنام تيوصدر حقوق انگليس اصل و فرض بر اعتبار 
در اين صورت اگر اقدام .  مطلق داشته استطور به خود را ةنام تيوصقصد فسخ  موصي

دليل مثالً فوت قبل از تكميل آن  به ولي ،باشدكرده  خود ةنام تيوصناقصي هم براي انهدام 
 اگر عكس به. كند يمتلقي شده  فسخ را نامه تيوص دادگاه آن ،موفق به انجام اين كار نشده باشد

 مطلق نداشته يا در ذهن خود با اعتقاد طور به خود را ةنام تيوصثابت شد موصي قصد فسخ 
 كه يدرصورت با مرگ او كرده يم مثالً فكر ،نادرست خود به چنين قصد اشتباهي رسيده بوده

 اعتقاد  با اين،رسد يم به همسرش خود خودبه اموالش ة هم نداشته باشد همنامه تيوص
در اين حالت دادگاه رأي داده با . است خود را از بين برده و سپس مرده نامه تيوصنادرست 

 با تواند يم) له يموص(توجه به اوضاع و احوال و اشتباه در قصد فسخ موصي، همسر وي 
رفته هم آن را ارائه دهد تا نسبت به تصديق صحت آن و  شده يا ازبين  پارهةنام تيوصرونوشت 

 ماترك گرين در موردرأي صادره (كند  متوفي، همسرش بتواند استفاده ةنام تيوصتفاع از ان
 .)Ibid: 302() 1930استريت سال 

شده  معروف 1دكترين اعتبار نسبي يا ارتباطي فسخ اين اصل در حقوق انگليس به نظريه يا
  . است

 انگليس فرضي تحت در پايان اين گفتار الزم است به اين مطلب اشاره شود كه در حقوق
 بدين توضيح كه شخصي كه وصيت اول خود ،استشده  مطرح 2شده فسخعنوان احيا وصاياي 

 آن را يا از تواند يمده باشد، كرشده فسخ كرده يا از آن رجوع  گفته يها روشرا به يكي از 
ل بر  اول، يا متممي كه با شرايط الزم امضا شده و داللت كامةنام تيوص33طريق تنفيذ مجدد

البته مقرر . ندكقصد معتبر ماندن وصيت اول توسط موصي داشته باشد، وصيت اول را احيا 
 وصيت اول صرفاً از طريق از بين بردن وصيت دوم توسط موصي صورت ياحياشده 

 1شمارة  ةنام تيوص  فرض كنيم كه موصي استگفته شدهرو  ازاين. ابدي ينم و تحقق رديگ ينم
 را از بين ببرد يا معدوم 2 ة شمارةنام تيوص اين حالت به صرف اينكه  در،كند يمرا تنظيم 

سبب اين اقدام تنها . احيا و معتبر محسوب شود 1 ة شمارةنام تيوص شود ينمموجب  ،كند
 تلقي نامه تيوص معتبر نباشند و چنين شخصي متوفاي بدون نامه  از دو وصيتكدام چيه شود يم

  .)HEWISTON(r), 2010-2011: 8-9(شود 

                                                            
1. Doctrine of Dependent Relative Revocation 
2. Revival of revoked wills 
3. Re- execution 
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 چون با رجوع از وصيت چه با ،گرچه رجوع از رجوع پذيرفته نيستادر حقوق ايران نيز 
 ، صريح رجوع از وصيت اول صورت گرفته باشدةوصيت دوم متعارض واقع شده و چه با اراد

و چيزي وجود ندارد تا بتوان مجدد به آن شده  منتفي خود خودبهموضوع رجوع با ايجاد رجوع 
 در حقوق انگليس كه صرف از بين بردن حل راه اين رسد يمنظر  بهيكن ل. كردرجوع 

 چراكه ، در حقوق ايران قابل عمل نباشد،شود ينم وصيت اول ياحياموجب  دوم ةنام تيوص
 ضمني و از راه تمليك طور به رجوع از وصيت كه يدرصورتبا وجود اين، «:  استگفته شده

براي مثال، اگر موصي وصيتي متضاد با : مكان داردمعلق به مرگ موصي باشد، عدول از آن ا
 قانون 836 مادة به با توجهوصيت نخست خود انشاء كند، سپس وصيت دوم را فسخ نمايد، 

  .)320 : ب1369 كاتوزيان،(» مدني، وصيت سابق داراي اعتبار است
ار امر  اعتبة و اعادشود يمدر واقع در حقوق ايران با رجوع از وصيت عمل حقوقي منحل 

  ضمني و ازصورت به رجوع از وصيت اول كه يدرصورتولي . معدوم قابل پذيرش عقلي نيست
جمله با تنظيم وصيت معارضي با وصيت اول محقق شده باشد و موصي نهايتاً به وصيت دوم 

 در حقوق كه يدرحال. رجوع كند يا وصيت دوم را فسخ كند، وصيت اول معتبر خواهد ماند
 و هر دو وصيت از ماند ينمانهدام وصيت دوم، وصيت اول اعتبارش محفوظ انگليس به صرف 

 . دشو يم محسوب نامه تيوصو شخص متوفا بدون افتد  مياعتبار 

  
  يريگ جهينت .4

زمان فوت موصي   حق رجوع از وصيت تمليكي تاشده مطرح با لحاظ مالكات شود يممالحظه 
، در ها حقوقدان نظر اختالف از نظر صرف ولي ،در حقوق مصر و انگليس از قواعد آمره است

  . مورد حكم يا حق صرف دانستن رجوع از وصيت تمليكي در حقوق ايران ترديد وجود دارد
خصوص قانون مدني در  به به عمومات و مالكات قوانين موجود توجه با از اينكه نظر قطع

وق است و وقتي  حقگونه نياامور مالي برخالف حقوق غيرمالي و معنوي اصل بر اسقاط 
 كه تمايل دارد يريگ ميتصمگونه   تسليط حق دارد نسبت به مال خود هرةموصي برابر قاعد

 به طريق ،استو با وجود استحباب وصيت مختار در اصل وصيت كردن يا نكردن كند اتخاذ 
  . باشد يماولي يكي از اين حقوق هم سلب كردن حق رجوع خود از وصيت 

 در حقوق ايران ،و از طرف ديگركند  از اين حق استفاده ندتوا يمپس در نظر نخست 
 بر حكم و تكليف بودن، تغيير وصيت يا رجوع از وصيت توسط موصي يا مقررهصريحاً هيچ 

وجود ندارد و برابر اصل آزادي اراده، اشخاص در امور مالي و حقوق مالي خود داراي اختيار 
 مذهبي و ة و جنبشود يمل شخصيه محسوب كامل هستند؛ با اين حال وصيت چون جزء احوا

 مادي آن ارجحيت دارد و از طرفي فرض قانون و شرع بر بازگذاشتن دست ةمعنوي آن به جنب
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 و سلب كردن اين حق از خود با ست حيات اوة وي تا آخرين لحظةموصي و امكان تغيير اراد
پيش خواهد آمد و قابل  رجوع موصي بنابر مالحظات و مسائلي كه در آينده براي او ياقتضا

 احكام و ة حق رجوع موصي را بايد در زمررسد يم نظر به نيست منافات دارد، ينيب شيپ
 وي و تغييراتي كه به صالح وي و حقوق ة آخرين اراديتا جلوكرد تكاليف موصي محسوب 

آن غالب فقهاي معاصر اماميه بر حكم بودن سبب به همين .  گرفته نشود،احتمالي ديگران است
گذار،  قانون مدني توسط قانون838شايسته است تا اصالح ماده قانون ترتيب  بدين، اند دادهفتوا 
 معاصر اماميه و يكنواختي يفقها اتفاقي هايشده و هماهنگي با نظر گفته ليدال قضايي به ةروي

 .با حقوق كشورهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، چنين حقي را قابل اسقاط نداند
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