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چکيده :ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث
تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداي
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد (مستفاد از مادة  867و  868ق.م)؛ بنابراین
تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضاي او تحقق نمییابد بلکه تملک ترکه
قهري و به حکم قانون صورت میپذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل
و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این ،قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242
و  259ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از
جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معناي اعراض از مالکیت
آن است .در این مقاله ،اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی
قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی
است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجاي مانده است .در واقع قبول و رد ترکه
اعالم اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود
از قبول و رد ،قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار ،اهلیت استیفاء و ارادة
آزاد وارثان بستگی دارد.
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مقدمه
از کهنترین ادوار ،ب شر به لحاظ عوامل اقت صادي و اجتماعی ع صر خود ،ارتباط تنگاتنگی با مقولة
ثروت داشتتته و در جهت بقاي آن نیب به تناس ت  ،قوانینی وضتتع کرده استتت از جمله قوانینی که در
محافظت از اموال نقش مهمی ایفا میکرده ،مجموعه مقررات مربوط به ارث بوده استتتت .توجه به
این حقیقت که با مرگ آدمی ،نقش اموال وي پایان نمیگیرد ،متفکران را بر میانگیخت که براي
اموال بر جا مانده از فوتکنندگان ،نظامی بنیاد نهند در نتیجه براي ارث باید ریشهاي سنتی قائل شد
که در نتیجة تحول و تکامل ریشة فطري فراهم آمده است.
ارث یک واقعة حقوقی است و به حکم قانون ترکة مورث از ملکیت او به ملکیت وارث منتقل
می شود و به هیچ یک از دو ارادة مورث یا وارث بستگی ندارد (مستفاد از مواد  140و  867ق.5م)
با وجود این ،قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده (مواد  242و  252ق.ا.ح )
و این سؤال را برانگیخته ا ست که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول یا رد ایجاب
یک قرارداد یا دست کم مانند رد یا قبول یک قرارداد فضولی است یا ماهیت دیگري دارد؟
در این مقاله ،ماهیت و آثار حقوقی این اختیار با توجه به ضتتوابط فقهی و حقوقی موجود مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد.

تركه و انتقال آن به ورثه
.1مفهوم تركه
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ریشتتة این اصتتطالح حقوقی در آیات قرآن مجید استتت مانند «ولکم نصتتم ما ترا ازواجکم» به
همین جهت به جاي ترکه اصتتتطالح ما ترا هم به کار میرود .ولی فقیهان و حقوقدانان دربارة
مفهوم آن اختالف نظر دارند برخی آن را فقط شتتتامل بخش م بت دارایی میدانند و معتقدند که
دیون متوفی هرگب به ورثة او انتقال پیدا نمیکند مگر به تبع اموال متوفی بنابراین اگر هیچ مالی از
متوفی باقی نمانده باشتتتد ورثة او تعهدات دیون مورث را به ارث نمیبرند و مستتتیولیتی نستتتبت به
پرداخت آنها ندارند ،هرچند که ممکن استتت بعضتتی از ورّاث تحت ت ثیر عواطم و افکار دینی به
انگیبة آزاد کردن مورث از دین و مستتتیولیت معنوي ،تعهدات او را بدون این که مالی از او ارث
برده باشند ایفاء کنند (شهیدي  )60 :1390و همین طور بیان میکنند که ترکه عبارت از اموال و حقوق
مالیاي که متوفی در حین فوت دارا میبا شد (امامی  1359ج  )98 :3در این را ستا میتوان از مطالبات
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مقاله

مالی متوفی (ا مام خمینی  )24 :1385حق خ یار (بحرالعلوم  1403ج51-50 :1؛ انصتتتاري  1420ج 109 :6؛ ا مام

یا بد) (ا مام خمینی  )27 :1385حق رهن مرتهن بر عین مرهو نه (ا مام خمینی  )24 :1385یاد نمود .حقوق
مالی که به وارث منتقل می شود حقوق مالیاي ا ست که قائم به شخص متوفی نبا شد؛ زیرا اینگونه
حقوق به فوت زائل میگردد و منتقل به ورثه نمی شود ،مانند خیار شرطی که در عقد براي یکی از
متعاملین به قید مباشترت و اختصتاب به شتخص مشتروطله قرار داده شتود .در اینصتورت منتقل به
وارث نخواهد شتتتد .به گفتة برخی دیگر ،مخلفات میت را ترکه گویند و چون این حقوق شتتتامل
حقوق مالی (مانند حق شفعه) و غیرمالی (مانند حق قصاب و حق قذف) میشود لذا مفهوم ترکه از
دایرة امور مالی هم تجاوز میکند (جعفري لنگرودي )22 :1384و انتقال این حقوق (از وراث به مورث)
نیب مطابق با اصل است (جعفري لنگرودي )22 :1384با وجود این ،به نظر میرسد که ایشان از نظر پیشین
خود عدول کرده ا ست ؛ زیرا در مادة  2554طرح ا صالح قانون مدنی دارایی منفی متوفی را نیب در
زمرة ترکه آورده است (جعفري لنگرودي  )976 :1379و برخی دیگر از استادان در تحلیل خود از ترکه
بیان نمودهاند که (ترکة ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه دارایی شخصیت حقوقی است) .در این
شخصیت حقوقی ،حق مالکیت وارثان و موصیله و بستانکاران در مجموعه دارایی به هم آمیخته و
به شتتخصتتیت جمعی تعلق دارد .ولی وارثان و موصتتیله به منبلة شتتریکان و اعضتتاي شتترکت ،و
نوعی شتتتخصتتتیت رو به زوال بهره میبرد .اقامتگاه و دارایی و مدیر خاب دارد و دیون آن باید از
ترکه داده شود .پس از پایان تصفیه ،شرکت قهري و شخصیت نیب منحل می شود و ترکه خالص به
دارایی وارثان میپیوندد (کاتوزیان.)149 :1389

باتوجه به نظریات و استتتدتتت باید پذیرفت که در حقوق ایران ترکة خالص به وارثان متوفی
منتقل میگردد و تعهدات و دیون متوفی به ترکه تعلق میگیرد(قاسم زاده.)259 :1388
 .2تركيب تركه
تمام اموالی که در معنی اعم ،ملک مورث به هنگام موت او محستتوب میشتتود ،به عنوان ترکه ،با
فوت او ،به ورّاث وي منتقل میگردد .که شتتتامل تمام اجباي دارایی ،اعم از منقول و غیرمنقول،

(س)

اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات استتت .به موج

مادة  225و  226ق.ا.ح« :دیون وحقوقی
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بستانکاران متوفی ،طلبکار از این شخصیت هستند .ترکه همچون شرکت در حال تصفیه ا ست و از
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که به عهدة متوفی است بعد از هبینة کفن و دفن و تجهیب متوفی و سایر هبینههاي ضروري از قبیل
حفظ و ادارة ترکه باید از ترکه داده شتتود ».و «ورثه ملبم نیستتتند غیر از ترکه چیبي به بستتتانکاران
بدهند و اگر ترکه براي اداي تمام دیون کافی نباشتتد ،ترکه مابین تمام بستتتانکاران به نستتبت طل
آنها تقس تیم میشتتود ».بنابراین تعیین ترکی

ترکة ناخالص یا ترکه به معناي عام براي شتتناس تایی و

تعیین ترکة خالص و اموالی که میتوان دیون متوفی را از محل آنها پرداخت کرد ،ضروري است.
ترکه به معناي عام (ناخالص) شامل تمام اموال و حقوق مالی برجاي مانده از متوفی می شود.
ولی عین اموال متعلق به دیگران که در تصتتترف متوفی بوده باید به صتتتاحبان آنها داده شتتود و در
ترکی

ترکه قرار نمیگیرد .بنابراین« :هرگاه ورثه نستتتبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند ،مادام که

دیون متوفی ت دیه نشتتده استتت معامالت مببور نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند» (مادة
 871ق.م).
براي تعیین میبان ترکه باید همة اموالی که هنگام مرگ در ملکیت او بوده است به حساب آید،
هرچند که پس از آن تلم شتتتود .مطالبات مورث را نیب باید بر آن مجموعه افبود ،هرچند که از
وارثان باشد و در اثر مالکیت مافی الذمه و تهاتر از بین برود .همچنین ،تمام اموالی که بعد از مرگ
به دارایی مورث می پیوندد و ستتب

آن به وستتیله مورث فراهم آمده استتت جبء ترکه محستتوب

میشتتود .براي م ال ،اگر حستتاب پس انداز او یا قرضتتة مال خریداري شتتده در زمان حیات ایشتتان،
برنده جایبهاي شتتود ،یا در توري که در رودخانه گستتترده استتت ماهی بیفتد ،این اموال در شتتمار
اموال مورث و از توابع ترکه استتتت .همچنین برخی از فقیهان عامه نیب به این نکته اشتتتاره نموده و
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

آنجا که مورث سب

ایجاد مالی را فراهم کرده باشد و بعد از مرگ او آن مال ایجاد شدهباشد ،در

زمرة ترکه آوردهاند چنان که شراب سرکه شود و صیدي در دامی که مورث گسترده است بیفتد
(زحیلی  )7725 :1418با وجود این ،اگر جایبه به اعتبار وجود حستتاب یا قرضتته بعد از فوت باشتتد نه
استتتمرار وجود آن در زمان حیات مورث ،به نظر میرستتد که در شتتمار اموال وارثان استتت که به
مناسبت مالکیت ترکه کس کردهاند و به نسبت سهمی که در ترکه دارند از آن بهره مند میشوند؛
اما چون ترکه پیش از ت صفیه شخ صیت حقوقی دارد ،جایبه جذب این شخ صیت می شود و متعلق
حق طلبکاران هم قرار میگیرد.
از نظر اثبات ،باید تمام اموالی که در زمان مرگ در تصرف مورث بوده است به عالوه حق
خیار ،حق شتتفعه ،حق ستتکنی ،عمري و رقبی ،حق قصتتاب ،حق [مطالبة اجراي حد] قذف ولعان،
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حق [نا شی از] حق ا سبق در مباحات ،حق قبول و صیت ،حق تحجیر ،حق التقاط (حق تملک لقیط)
چنان که حق مطالبة طلبکار از بدهکار ،حق مرتهن نستتبت به عین مرهونه ،حق حریم ،حق اقامة
دعوي ،استتتحالف ،جرح شتتهود به تبع انتقال مورد و ادعا به وارث منتقل میگردد (امام خمینی 1385
.)24 - 25:

از نظر اثبات ،باید تمام اموالی که در زمان مرگ در تصرف مورث بوده است جبء ترکه آید و
مدعیان خالف آن را اثبات کنند .امارة تصتتترف که در مادة  35ق.م .آمده استتتت در این فرض نیب
محترم است و در دعواي مدعیان مالکیت بر وارثان به کار میآید.
.3مالكيت ورثه نسبت به تركه
پس از ت صفیه و پرداخت دیون و اخراج و صایا ،و ضع حقوقی ترکه رو شن ا ست :هرچه ه ست به
وارثان تعلق دارد ،منتها ،پیش از تق سیم ترکه سهم هریک م شاع در مجموع آن ا ست و با تق سیم
ترکه ح صة مفروز هرکدام معین می شود .ولی ،پیش از ت صفیه و در جریان آن و ضع بدین رو شنی
نیست از یک سو ،مورث در اثر فوت صالحیت تملک را از دست داده است و دارایی به جا مانده
را نمی توان به او نستتبت داد .از ستتوي دیگر ،مالکیت وارثان هنوز به گفته نویستتندگان قانون مدنی،
وارثان هیچ مالی نمی رستتتد و منطقی استتتت که در فعلیت یافتن مالکیت آنان تردید شتتتود .فرض
مالکیت طلبکاران نیب بیپایه است ،چرا که وارثان میتوانند حق آنان را از مال دیگر بپردازند .پس،
این دارایی سرگردان را به کدام شخصیت باید منسوب کرد؟ (کاتوزیان .)145 :1389

قانون مدنی نیب از یک سو اعالم میکند که ارث با مرگ مورث تحقق مییابد (ماده  867ق.م)
و از سوي دیگر با ابهام خاطر نشان میکند که :مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود،
مگر پس از اداي حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است .براي گشودن این بن بست حقوقی،
اندیشمندان نظرات گوناگونی را بیان نمودهاند.
گروهی از احکام موجود در قانون ،از جمله منع وارثان از تصرف در ترکه و تعلق دیون مورث
به آن به این مجاز حقوقی ر سیدهاند که قانونگذار ترکه ناخالص را در «حکم مال میت» میداند .بر
پایه این فرض ،هرچند واقعیت این استتت که ترکه از ملکیت متوفی بیرون رفته ،قانون با این دارایی

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

استقرار نیافته است؛ زیرا اگر دیون و تعهدها و وصایاي مورث به اندازة اموال یا بیش از آن باشد ،به

(س)
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بی صاح چنان برخورد میکند ،که گویی تا پایان ت صفیه هنوز ملک مورث ا ست .به همین دلیل،
وارثان اختیار تصتترف در آن را ندارند ،طلبکاران متوفی حق خویش را از ترکه بر میدارند و نما و
منافع اموال نیب از اجبا این دارایی ا ست .و گروه دیگر گفتهاند ،که ترکه پیش از ت صفیه و پرداخت
دیون نیب ملک ورثه استتت و این ملکیت با مرگ مورث تحقق مییابد ،ولی چون ترکه وثیقة طل
بستتتانکاران استتت ،وارثان نیب مانند هر راهن دیگر ،پیش از پرداخت دین و آزاد شتتدن عین مرهون
حق تصتتترف در ترکه را ندارند اما منافع ترکه به آنان تعلق دارد و طلبکار از آن ستتتهمی میبرد
(کاتوزیان  )145-146 :1389برخی از نویستتتندگان دیگر نیب هر دو نظریة فوق را مورد نقد قرارداده و
بیان میکن ند که هر دو نظر بر پایه مجاز و قیاس و فرض مخالم با واقع استتتتوار استتتت و توجیه
نخستتت این عی را دارد که فرضتتی تعبدري در برابر واقعیت خارجی استتت بدون اینکه مبنایی در
قوانین داشتتته باشتتد .قانون ،تصتترف وارثان در ترکة ناخالص را ممنوع کرده استتت و نویستتندگان،
چون در نیافتهاند که چرا وارث از این حق محروم شتتتده استتتت ،آن را با این فرض آمیخته با مجاز
توجیه کرده اند که ترکه در حکم مال میت استتتت ،در حالی که واقعیت عدم اهلیت مرده براي
مالک شتتدن استتت .و توجیه گروه دوم نیب که ترکه را وثیقة طل

بستتتانکاران پنداشتتتهاند و وضتتع

حقوقی آن را به عین مرهونه مانند کردهاند ،بر تشتتتخیص ناقص بنا شتتتده استتتت؛ زیرا حق رهن از
حقوق عینی استتتت در حالی که طلبکار بر هیچ مالی از ترکه حق عینی ندارد .وانگهی ،یکی از
احکام رهن این استتتت که ،اگر بهاي مال مرهون کفاف پرداختن دین را ندهد ،مرتهن حق دارد
براي بخش باقیمانده به ستتایر اموال بدهکار رجوع کند یا از رهن بگذرد و به دارایی مدیون بپردازد
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

(مواد  781و  787ق.م) در حالی که دین مورث بر ذمه وارثان قرار نمیگیرد تا رجوع به دارایی
آنان به دلیل کمبود وثیقه یا فستتخ رهن از ستتوي طلبکار ،ممکن باشتتد و از همه مهمتر اینکه عقد
رهن به تراضی نیاز دارد و نوع تحمیلی آن ساختة ذهن و تخیل نویسندگان پیرو این نظریه است .و
سپس خود براي رفع این نقایص قائل به این امر هستند که «ترکة ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه
دارایی شتتخصتتیت حقوقی استتت» .و در این شتتخصتتیت حقوقی ،حق مالکیت وارثان و موصتتیله و
بستتتتانکاران در مجموعه دارایی به هم آمیخته و به شتتتخصتتتیت جمعی تعلق دارد .منتهی وارثان و
مو صیله به منبلة شریکان و اعضاي شرکت و ب ستانکاران متوفی ،طلبکار از این شخ صیت ه ستند.
ترکه همچون شرکت در حال تصفیه است و از نوعی شخصیت رو به زوال بهره میبرد .اقامتگاه و
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دارایی و مدیر خاب دارد و دیون آن باید از ترکه داده شود .پس از پایان ت صفیه شرکت قهري و

قول فقهاي متأخر
در خصتتتوب تاریخ مالکیت وارثان بر ترکه و اینکه بدهی و تعهدات متوفی از محل ترکه ت دیه
میشتتود و برخالف حقوق فرانستته دیون متوفی بر ذمة وارثان منتقل نمیشتتود و وارثان در این باره
قائم مقام متوفی نمیشوند دو قول مشهور در میان فقهاي متقدم وجود دارد :گروهی از فقها معتقدند
که همة ترکه به وراث منتقل میگردد اعم از (م بت و منفی) یعنی این که زمانی که مورث فوت
کرد تمامی ترکه به ورثه منتقل می شود و ورثه میبای ست دیون متوفی را پرداخت کنند .این گروه
قائل به شراکت میان میت و وارثین در ارث به میبان بدهی میباشند و حق غرماء به مال میت طوري
تعلق میگیرد که تمام ترکه میت به ورثه منتقل می شود و شخصی که طل

دارد داخل در این مال

می شود و بنا بر این قول تکلیم ورثه است که دیون میت را پرداخت کنند.
اما بنابر قول دیگر که م شهورترین قول ا ست وحقی منطبق بر ظاهر آیات و روایات میبا شد
از جمله آیة شریفه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» استفاده می شود که اول مسائل تجهیب و اداي
دیون میت و وصتتتیت انجام میگیرد پس هرچه از مال میت باقی می ماند به ورثه منتقل میگردد
زیرا ظاهر آیة شتتریفه «من بعد وصی یوص تیب بها أو دین» این استتت که تمامی دیون میت پرداخت
میگردد به وصتتتیت عمل میشتتتود ،پس آنچه از مال میت باقی میماند به ورثه منتقل میگردد در
واقع به محض فوت مورث همانطور که در مادة  867قانون مدنی بیان گردیده استتتت .ارث تحقق
پیدا میکند اما طبق ماده  868قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود ،مگر
پس از اداي حقوق و دیونی که به ترکة میت تعلق گرفته استتتت؛ زیرا آیة مذکور صتتتریر در این
معنی استتت .همچنین بر استتاس اصتتال الظهور که یک اصتتل عقالیی استتت موظفیم به ظواهر قرآن
عمل کنیم و این اصل عقالیی است که ظاهر هر کالمی حجت است و این آیه از ظهور باتتر است
و نص در این معنی است.

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

(بروجردي  )12-14 :1413برخی نیب معتقدند که قول دوم از نظر فقه استتتتدتلی اقوي به نظر میرستتتد؛
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بررسي ماهيتي اثر قبول و رد تركه
الف) احكام حقوقي مترتب بر ماهيت حقوقي قبول تركه
 .1مفهوم و ماهيت قبول تركه

در اصطالح حقوقدانان قبول «رضاي بدون قید و شرط به مفاد ایجاب» تعریم شده است .قبول نبد
فقها نیب عبارت است از «لفظ مؤخري که از یکی از متعاقدین صادر می شود و مقابل ایجاب است»
(معلوف . )607 :1992

قبول ترکه؛ یعنی ورثه ،ترکه ومتعلقات آن را بپذیرند ،یعنی قبول کنند که تر که در مالکیت و
تملک آنها قرارگیرد .گرچه با نظر کردن به مادة  242و  243قانون مدنی قانونگذار صتتترفاً به انواع
ت قبول چه تعریفی دارد و به چه
قبول اعم از صریر یا ضمنی ا شاره کرده و در این مورد که ا صو ً
چیبي قبول اطالق میگردد اشارهاي نکرده است.
البته آنچه که در قبول ترکه آمده است به این شرح است :اظهار رضا از طرف کسی که قانون
او را نامبد دریافت ترکه کرده است خواه صریر ،خواه ضمنی ،خواه به فعل باشد ،خواه به لفظ ،در
این صورت قسمت م بت و منفی ترکه «یعنی دیون» براي او و به عهدة او خواهد بود.
مقصود از قبول ،این است که وارث قائم مقامی مورث را بپذیرد و سمتی را که قانونگذار براي
اداره و ت صفیة ترکه «ترکه عام » تزم میداند عهدهدار گردد؛ یعنی قبول کنند که ترکه در مالکیت
و تملک آنها قرارگیرد .ماهیتاً تبعات این قبول چیبي نیستتتت جب اینکه با قبول ترکه ،خود بهخود
مستتتیولیت در پرداخت دیون «جنبه منفی ترکه» نیب بر عهدة ورثه قرار میگیرد به این صتتتورت که
کستتتی که جنبه هاي م بت یک دارایی را قبول دارد جنبه هاي منفی آن را هم که دیون و بدهی
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

متوفی است باید بپذیرد.
با وجود این ،چنان که گذشتتت ،قبول ترکه به معنی قبول ارث نیستتت «مستتتفاد از مواد  140و
 867ق.م» وتحقق ارث به اراده و اهلیت واختیار وارث ب ستگی ندارد :بلکه قبول ترکه به معنی قبول
سمت ادارة آن است .بنابراین مقصود از قبول ترکه آن است که وارث با اختیار و ارادة خود سمت
اولویت ت صدي و ادارة ترکه را که قانونگذار به او داده ا ست بپذیرد .بنابراین خالص ترکه ،هرچند
با دیون و تعهدات آمیخته و به صتتتورت بخش نامعینی از ترکه ناخالص باشتتتد ،بدون دخالت ارادة
وارثان به مالکیت آنان منتقل میشود و به قبول نیاز ندارد .پذیرفتن سمت مببور اجباري نیست و در
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زمرة حقوق قانونی وارثان است ،آنان حق دارند ترکه را قبول ،رد یا سکوت کنند .چنانکه گذشت،
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد  :قبول ترکه نیب در زمرة اعمال ارادي ا ست و هنگامی محقق
میشتتتود که وارث داراي ارادة «اهلیت و اختیار» باشتتتد و قبولی شتتتخص محجور و مکره اعتباري
ندارد (قاسم زاده .)219-220 :1391
 .2شكل قبول
بر ا ساس قانون ،قبول بر دو ق سم ا ست :قبول صریر و قبول ضمنی ،در بع ضی از کت حقوقی در
انواع قبول چنین آمده است :وارث باید ارادة خود را اعالم کند .این اعالم ممکن است صریر باشد
یا ضمنی و در بیان مفهوم «اراده صریر» قانون امور ح سبی معیاري را برگبیده که با قواعد عمومی
تفاوت دارد .ماده  242ق.ا.ح میگوید « :قبول صریر آن ا ست که به موج

سند ر سمی یا عادي

قبول خود را به دادگاه اطالع دهد ».پس قبول صتتتریر باید کتبی و خطاب به دادگاه و حاوي بیان
قبول ترکه به طور م ستقیم با شد .با این ترتی قبول صریر عمل ت شریفاتی ا ست و همین امر قبول
ترکه را از قواعد عمومی اعالم اراده جدا میکند .بیان قبول در جلسة دادگاه نیب از این جهت که به
امضاي او میرسد ،در حکم قبول صریر است.
قبیل بیع و صلر و هبه و رهن و ام ال آن که به طور وضوح ک شم از قبول ترکه نماید (ماده )242؛
زیرا قبول ،امر ارادي استتت و آنچه نوعاً کاشتتم از آن بنماید .کاشتتم قرار میگیرد تا خالف آن
ثابت گردد .بنابراین صتتلر ،هبه ،رهن و فروش و ام ال آنها کاشتتم از قصتتد وراث به تصتتفیة امور
ترکه ا ست؛ زیرا هرگاه چنین ق صدي را ندا شته با شد اقدام به آنگونه ت صرفات نمینماید (کاتوزیان

 )272 :1389بالعکس اموري که مربوط به حفظ ترکه ا ست از قبیل تعمیرات ضروري و جمع آوري
اثاثیه در محل محفوظ و یا برداشتتت زراعت براي جلوگیري از حیم و میل و تفریط که مالک در
ملک خود مینماید ،نمیتواند نوعاً کاشتتم از قصتتد قبول ترکه قرار گیرد .این استتت که ماده 243
قانون امور حستتتبی میگوید« :حفظ ترکه و جمع آوري درآمد و وصتتتول مطالبات و به طور کلی
اقدامات راجع به ادارة ترکه کاشتتتم از قبول آن نخواهد بود» مگر آنکه قرائن خارجی پیوستتتت

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

قبول ضمنی :آن است که عملیاتی را انجام دهند که کاشم از قبول ترکه داراي دیون باشد از
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گردد که ک شم از ارادة وارث بر قبول ترکه بنماید ،در این صورت اقداماتی که براي حفظ ترکه
تزم است قبول ضمنی خواهد بود.
.3مهلت قبول

قبول ترکه اقستتتامی دارد :قبول مطلق و قبول مطابق صتتتورت تحریر ترکه .قبول مطلق ترکه ،مهلت
ویژهاي ندارد و تا پایان ت صفیة ترکه امکانپذیر ا ست و به نظر میر سد که ردّ ترکه ،مانع قبول مطلق
نخواهد بود؛ زیرا ادارة ترکه به وسیلة صاحبان اصلی و نهایی آن منطقی و معقولتر است .قانونگذار
نیب با پذیرش این معنی که ستتتکوت وارث بیش از یک ماه پس از آگاه شتتتدن به مرگ مورث در
حکم قبول است «موضوع مادة  250ق.ا.ح» گرایش خود را به این منطق نشان داده است.
وارث میتواند مطابق صتتتورت تحریر ترکه ،تصتتتفیه ترکه را بپذیرد ،یعنی ادارة ترکه و ت دیة
دیون مورث را تا حدود ارزش ترکه قبول نمایند چنانچه مادة  255ق .ا.ح بیان میکند یکی از
راههاي پذیرش اینگونه است که ورّاث در ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه صالحیت
دار اطالع دهند که ترکه را طبق صورت تحریر ترکه قبول دارند ،در این صورت ورثه پس از انجام
تحریر ترکه در حدود ارزش ترکه ملبم به پرداخت دیون مورث خویش هستتتتند و حتی هر طلبی
پس از تنظیم صورت تحریر ترکه از متوفی ثابت گردد تا حدود صورت تحریر ترکه وارث ملبم به
پرداخت می باشتتتد و مطابق ماده  259ق.ا.ح هرگاه بعد از تحریر ترکه ورثة متوفی در مدت مقرر
قبول یا رد خود را به دادگاه اعالم نکند مانند این است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

کردهاند.
.4اثر قبول تركه در تملک آن

از آنچه دربارة قبول ترکه گفته شتتتد ،نبای د نتیجه گرفت که تملک ترکه اثر ارادة وارث استتتت و
تملک جب به رضتتتاي او تحقق نمی یابد .تملک ترکه قهري و به حکم قانون صتتتورت میپذیرد و
ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است .ماده  867ق.م در این
زمینه صتتتراحت دارد که« :ارث به موت حقیقی یا به موت فرضتتتی مورث تحقق پیدا میکند»
همچنین ماده  140ق.م که استتتباب تملک را تقستتتیم میکند ،ارث نهاد مستتتتقل و جداي از اعمال
حقوقی است و نباید آن را از نسل امور انشایی و ارادي شمرد .اثر اصلی قبول ترکه عهده دار شدن
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دیونی استتتت که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او به جاي مانده استتتت .درواقع ،قبول بیقید

.5اثر قبول تركه در پذيرش تعهدات مورث

عدهاي از نویستتتندگان گفتهاند که تعهد وارث در پرداخت دین مورث اثر اراده او در قبول ترکه
استتت چرا که ماده  248ق.ا.ح در بخش نخستتت خود مقرر می دارد« :در صتتورتیکه ورثه ترکه را
قبول کنند هریک م سیول اداي تمام دیون به ن سبت سهم خود خواهند بود »...در این ق سمت قانون
مسیولیت پرداخت دیون را منوط به قبول ترکه کرده است ولی قسمت دوم ماده میگوید:
« ...مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده استتتت یا ثابت کنند که پس از فوت
متوفی ،ترکه بدون تق صیر آنها تلم شده و باقیمانده ترکه براي پرداخت دیون کافی نی ست که در
این صورت نسبت به زائد از ترکه مسیول نخواهند بود» بنابراین با توجه به توضیحات مذکور معلوم
میشتتود قانون مدنی و قانون امور حستتبی در این مورد یک نظر یکستتان دارند که «دیون مورث به
ترکه او تعلق میگیرد و وارث در هیچ حال نباید از دارایی خود آن را بپردازند» «ماده  226ق.ا.ح و
ماده  869ق.م» اما قواعد عمومی ،همیشتته طلبکار را مدعی میداند ،و ادعاي او با اصتتل عدم وجود
ترکه در تعارض استتت .ولی قانون امور حستتبی ،قبول بیقید و شتترط ترکه را امارة وجود و کفاف
ترکه قرار میدهد .این امارة قانونی که بر مبناي غلبه و ظاهر ،دلیل وجود ترکه استتت بر اصتتل عدم
وارثی که ترکه را قبول نموده استتت و اکنون منکر وجود و کفاف ترکه شتتده ،مدعی استتت و باید
عدم کفاف ترکه یا تلم آن را ثابت کند ،برعکس ،طلبکاري که امارة «وجود ترکه» را به ستتتود
خود دارد ،منکر استتتت و نیازي به اثبات کفاف ترکه ندارد؛ بنابراین به دو نکتة مهم باید توجه
داشت:
.1بخش نخ ست ماده  248ق.ا.ح حکم مو ضوعی و ماهوي نی ست ،قاعدهاي است مبتنی بر غلبه
و ظاهر که در برخورد با دلیل مستقیم وجود ترکه از بین میرود.
.2ستتب

اصتتلی تعهد وراث ،حکم قانون استتت نه اراده و خواستتت او؛ یعنی قبول ترکه را نباید

ایقاعی شمرد که براي گویندة آن ایجاد تعهد میکند .به طور خالصه ،اثر قبول ترکه فراهم آوردن
زمینة اجراي این امارة قانونی است که ترکه به اندازة دیون هست (کاتوزیان .)155 :1389

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

حکومت دارد .در نتیجه ،اصتتل وارونه میشتتود و مدعی و منکر تیییر میکنند و جابجا میشتتوند.

(س)
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.6اثر قبول تركه در ادارة آن

قبول ترکه در صالحیت ورّاث براي اداره آن مؤثر است .در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد ادارة
ترکه با اوستتت ،هرچند که وارثان دیگر نخواهند .ماده  262ق.ا.ح اعالم میکند «هرگاه بعضتتی از
ورثه ترکه را قبول کرده باشتتند ،ستتایر ورثه نمیتوانند تصتتفیة ترکه را بخواهند» در این فرض ،تنها
وصتتتی میتواند با او در ادارة دارایی شتتترکت کند یا تصتتتفیه آن را از دادگاه بخواهد «ماده 261
ق.ا.ح» به نظر میرسد که درخواست و صی نیب در صورتی پذیرفته می شود که م مور اداره تمام یا
بخ شی از ترکه با شد یا سرپر ست محجوري با شد که ترکه را به و سیلة نمایندة خود پذیرفته ا ست؛
زیرا وصی نمایندة مولیعلیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نمایندة محجور ،ترکه را
رد کرده است وصی بر او نیب حق درخواست تصفیه ندارد.
ماده  258ق.ا.ح نیب در ت یید وتیت وارثی که ترکه را پذیرفته است ،اعالم میکند« :در صورتی
که بعضتتتی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضتتتی رد نمایند ،وارثی که ترکه را قبول کرده استتتت
اقدامات تزمه را براي ادارة ترکه و اداي دیون و حقوق و وصتتول مطالبات و غیره انجام میدهد ،و
وارثی که ترکه را رد کرده استتتت ،حق هیچ گونه اعتراضتتتی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از
ت صفیة ترکه چیبي از ترکه بماند ،سهم اترث وارثی که ترکه را رد کرده ا ست به او داده خواهد
شتتتد در این صتتتورت ،وارثی که ترکه را قبول کرده در ازاي زحمتی که براي اداره کردن ترکه
نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمبد خواهد بود .تشخیص میبان دستمبد در صورت
عدم تراضی با دادگاه است».
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.7التزام به آثار قبول

احکام قبول ترکه را نباید با قبول قراردادها قیاس کرد؛ زیرا این دو ماهیت مشتتتابه ندار ند .درجة
دخالت قبول وارث در تملک ترکه در برابر تنفیذ معاملة ف ضولی نیب ناچیب ا ست؛ زیرا هیچ اثري در
تملک ندارد و خودداري وارث نیب مانعی در این راه ایجاد نمیکند .یکی از آثار این دوگانگی ،در
التبام به قبول دیده می شود در قراردادها به طور معمول قبول البام آور است و گوینده آن را به مفاد
عقد ملتبم میستتازد ،مگر در بعضتتی موارد استتت نایی ،ولی التبام وارث به آثار قبول ترکه منوط به
تصرف او در ترکه است .ماده  247ق.ا.ح در این باره اعالم میکند:
«وارثی که ترکه را قبول کرده استتتت ،مادامی که تصتتترف در ترکه نکرده میتواند رد نماید»
(کاتوزیان .)157 :1389
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.8قبول تركه به عنوان امارة وجود دارايي و كفايت تركه

طبق ماده  226ق.ا.ح قبول ترکه ،چیبي بر عهدة واقعی ورثه نمیافباید و تنها این فرض را ایجاد
میکند که ترکه به اندازة دیون بوده استتتت این فرض بار اثبات وجود و کفایت ترکه را از دوش
طلبکاران برمی دارد و به زیان وارثی که ترکه را پذیرفته استتتت به کار میرود؛ زیرا او باید عدم
کفایت یا تلم ترکه را اثبات نماید ،وگرنه مسیول پرداخت دین میشود.
گرچه به حکم اخالق و به طور سنتی وارثان با قبول و ادارة ترکه حرمت مورث خود و خانواده
را نیب به پا میدارند ولی قبول ترکه به طور ضتتمنی و بر مبناي غلبه مؤید وجود دارایی استتت بدین
ستتتب

هرگاه متوفی از خود اموالی بر جاي نگذاشتتتته باشتتتدکه بتوان از محل آنها بدهیهاي او را

پرداخت کرد ،اغل

وارثان ترکه را قبول نمیکنند و ترجیر میدهند که خود را در برابر طلبکاران

متعهد و پاستتتخگو قرار ندهند برعکس ادارة ترکه را هنگامی میپذیرند که اقالم م بت آن را براي
ت دیة بدهی هاي مورث کافی ببینند .بنابراین میتوان قبول را امارة وجود دارایی برجاي مانده از
متوفی دانست که وارثان با قبول ترکه و به طور ضمنی بر وجود آن اقرار میکنند.
به عالوه نه تنها قبول ترکه امارة وجود ترکه استتتت بلکه امارة بقاي آن نیب به شتتتمار میرود.
همانطور که در ماده  248ق.ا.ح بیان شد (قاسم زاده .)225 :1391

.1مفهوم رد تركه و انتقال حق رد به وارثان

در ترمينولوژی حقوق در این مورد آمده استتت « :رد در لیت به معنی نپذیرفتن و برگرداندن استتت».
در فقه و قانون مدنی در باب ارث «رد» در مقابل «فرض و قرابت» به کار رفته یعنی از ترکه میت،
صاح فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت میرسد در کل ،واژة رد در مقابل واژه
قبول آمده ،یعنی وارث به ارادة خود اعالم کند که ترکه را رد میکند همانطور که در ماده 249
ق.ا.ح مقرر شتتده استتت «وارثی که ترکه را رد میکند .باید ارادة خود را کتباً یا شتتفاهاً به دادگاه
اطالع دهد .اطالع مببور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد .این رد نباید معلق یا مشروط باشد»
اعالم ارادة قاطع وارث باید خطاب به دادگاه باشتتتد تا مؤثر افتد و در دفتر مخصتتتوب ثبت
می شود تا تاریخ آن به طور رسمی معین گردد .قید قاطع براي اشاره به لبوم منجب بودن رد و اطالق

(س)

آن ا ست .همچنین رد ترکه باید در مهلت معین اعالم شود .طبق مادة  252ق.ا.ح که مقرر میدارد:
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« اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت کند حق رد به ورثة او منتقل میشتتتود» این حق به تمام وارثان
کستتی که پیش از رد ترکه فوت کرده ،میرستتد و هرگاه فقط یکی از آنان ترکه را قبول نمایند و
دیگران رد کنند ،به تنهایی ترکه را اداره خواهد کرد.
چنان که حق قبول ترکه به ارث میر سد ،حق رد نیب به وارثان متوفی منتقل میگردد؛ زیرا حق
یا دستتت کم اختیار اداره کردن ترکه امتیازي استتت که قانونگذار براي وارثان شتتناخته اس تت .این
امتیاز مانند دیگر حقوق مالی بدون دخالت اراده پس از مرگ شخص به وارثان او منتقل میشود.
.2مهلت رد تركه :

بر طبق مادة  250ق.ا.ح مهلت رد ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث استتتت .در
موردآگاهی از مرگ مورث ،ا صل عدم به سود وارث ا ست و اظهار جهل او را باید پذیرفت ،مگر
اینکه آگاهی او به دلیلی اثبات شتتتود .با وجود این ،براي پایان بخشتتتیدن به اختالف احتمالی ،ماده
 251ق.ا.ح تاریخ ابالغ پایان تحریر ترکه به وراث را آغاز این مهلت قرار داده استتتت .مهلت رد
ترکه قابل تمدید یا تجدید استتت .درخواستتت مهلت اضتتافی باید از دادگاه خواستتته شتتود و در
صورتی پذیرفته است که وارث عذر موجهی براي عدم اظهار در مدت مقرر داشته باشد .طبق ماده
 253ق.ا.ح این عذر ممکن است داخلی یا خارجی باشد و از قواي قاهره طبیعت یا دخالت اشخاب
ثالث ناشی شود .پس ،اگر وارث به دلیل بیماري یا طییان رودخانه یا اعتصاب نتواند در مهلت یک
ماه رد ترکه را به دادگاه اعالم کند ،دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
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ضتتمانت اجراي گذشتتتن مهلت این استتت که ترکه «قبول شتتده» فرض میشتتود و خالف این
فرض را نمیتوان اثبات کرد .در نتیجه ،وارث به نستتبت ستتهم خود از ترکه مس تیول پرداخت دیون
متوفی محسوب میشود ،مگر اینکه کمبود ترکه یا تلم آن را اثبات کند .بدین ترتی  ،فرض قبول
ترکه ،به امارة کفایت ترکه نیب منتهی میشتتتود و هر دو به زیان وارث به کار میرود با این تفاوت
که «فرض قبول ترکه» قطعی و تجاوز ناپذیر استتتت «امارة کفایت ترکه» را با آوردن دلیل میتوان
خن ی کرد .ماده  250ق.ا.ح در این باره میگوید« ...اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید ،در
حکم قبول و مشمول ماده  248خواهد بود» (کاتوزیان . )277 :1389
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.3ماهيت رد تركه
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نه ن یاز به قبول وارث دارد و نه رد او در راه انت قال تر که ای جاد مانع میک ند .رد تر که به معنی
خود داري از ت صفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن ا ست که قانون به وارثان سپرده ا ست امکان رد
ترکه از ستتتوي مالکان آن و دخا لت داد گاه در حفظ و ادارة این دارایی و تصتتتف یة آن یکی از
نشتتانههاي وجود این شتتخصتتیت حقوقی در دوران انتقالی استتت؛ زیرا هیچ مالکی نمیتواند به طور
رسمی ادارة دارایی خود را رد کند و از دادگاه بخواهد که این مهم را به عهده گیرد ،مگر در مورد
تاجر ورشتتکستتته که از این دیدگاه دارایی او وصتتفی شتتبیه ترکه دارد .حقی که دربارة رد ترکه به
وارث داده می شود ،از توابع مالکیت و وتیت او بر ترکه است و آن را با رد و ایجاب در قراردادها
یا رد مالک در برخورد با معامله ف ضولی میتوان قیاس کرد :چنان که قابل وراثت ا ست (ماده 245
و  252ق.ا.ح) و به نظر میر سد که البامآور نبا شد .قانون امور ح سبی دربارة امکان عدول از رد و
قبول بعد از آن سخنی نگفته ا ست ،ولی آ شکارا دیده می شود که قانونگذار مایل ا ست ادارة ترکه
را به صتتاحبان اصتتلی آن بستتپارد و به همین جهت ستتکوت وارث را در حکم قبول شتتمرده استتت.
بنابراین ،هرگاه وارثی پس از رد ترکه حا ضر به قبول آن و عهده دار شدن دیون مورث با شد ،باید
از او پذیرفت و دستتت کم ،پیش از دخالت مدیر ترکه ،اداره آن را به مالک اصتتلی ستتپرد .دخالت
دادگاه در امر تصتتفیه احستتانی استتت که مقام عمومی از باب (حستتبه) به عهده میگیرد و هرگاه
موصیله مانع این اقدام شود (کاتوزیان .)278 :1389

.4اثر رد تركه

مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن وتیت وارث بر ترکه از یک ستتو ،و ستتقوط تعهد او بر پرداختن
دیون مورث بر مبناي امارة کفایت ترکه است.
)1در مورد وتیت ترکه ،باید فرضی را که تمام وارثان ترکه را رد میکنند با موردي که بعضی
از آنان ترکه را پذیرفتهاند جدا کرد:
در فرض نخست ،ماده  254ق.ا.ح ترکه را در حکم «ترکه متوفاي بی وارث» میداند و در پایان
یادآوري میشتتتود که« :لکن اگر از دیون متوفی زائدي بماند مال ورثه خواهد بود» این قید نشتتتان

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

ضتترورتی نباشتتد میتواند آن را رها ستتازد ،مگر اینکه خطر بینظمی یا تفریط حقوق طلبکاران و

(س)
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میدهد که ترکه رد شده مال بیصاح

نیست ،دارایی بیمدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن

میپردازد.
قلمروي فرض ماده  254روشتتن نیستتت به عنوان م ال ،در مورد ترکة بیوارث اثبات دین ناچار
به طرفیت مدیر ترکة منصوب دادگاه صورت میپذیرد .پس ،باید دید آیا در موردي هم که وارثان
ترکه را رد کرده اند ،اثبات دین یا مالکیت عین باید به طرفیت مدیر ترکه باشتتتد تردید و طرح
پرستتش از آنجاستتت که ،در فرض رد ترکه ،آنچه در اختیار دادگاه قرار گرفته استتت مالک معین
دارد ،در حالی که ترکه بی وارث یا مالک ندارد یا مالک آن معلوم نیستتتت ،پس چگونه میتوان
وتیتی که به حکم ضتتترورت به مدیر ترکه داده شتتتده استتتت به فرضت تی هم که ترکه مالک دارد
سرایت داد و هر دو مو ضوع را تابع یک حکم شمرد .وانگهی این نتیجه با اطالق مواد  232و 233
ق.ا.ح که دفاع از دعوي بر میت را با وارثان یا و صی وارثان میداند ،مخالم است؛ زیرا وارثی هم
که ترکه را رد میکند وارث ا ست و اطالق آن مواد شامل چنین وارثی هم می شود .رویة ق ضایی
هنوز مجال پا سخ گفتن به این پر سش را نیافته ا ست ،ولی ظاهر از ماده 254ق.ا.ح که مبناي فرض
حقوقی مورد نظر ا ست ،حکایت از توجه قانونگذار به اجراي مقررات ف صل ه شتم دربارة ترکة رد
شتتده دارد و این احتمال را قوت میبخشتتد که ترکة رد شتتده از جهت تصتتفیه ،در حکم ترکة بی
وارث است لیکن درباره اثبات دیون نباید آن را در حکم مال بیوارث شمرد و به دستور ماده 232
ق.ا.ح اثبات دعوي باید به طرفیت وارثان باشد .در فرض دوم ،وتیت از آن وارثانی است که ترکه
را پذیرفته اند و«وارثی که ترکه را رد کرده استتت ،حق هیچگونه اعتراضتتی به عملیات او ندارد»...

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

«ماده  258ق.ا.ح» در این فرض هم لبوم اثبات دین یا مالکیت عین در برابر وارثانی که ترکه را رد
کنند مورد تردید استتت؛ زیرا تزمة وتیت بر تصتتفیه ،تمیب دیون ترکه و مالک اعیانی استتت ،پس
اثبات دین به گونهاي که آنان را قانع کند ،کافی است که بر سایرین تحمیل شود .ولی این احتمال
نیب در برابر اطالق ماده  232ق.ا.ح ضعیم ا ست به ویژه که ،هرگاه وارثان قبول کنند دتیل مدعی
دین را کافی ندانند ،اثبات دین ضتتترورت پیدا میکند و اختیار تمیب دین از ستتتوي وارثان مدیر با
لبوم اثبات دین به طرفیت تمام وارثان قابل جمع است و تعارضی ندارد.
)2در مورد ستتقوط تعهدات بر پرداخت دیون مورث ،باید این توضتتیر را افبود که دین مورث
بر تر که تعلق میگیرد ،منت ها ،چون وارث میتوا ند دین را از مال خود بپردازد ،قبول تر که را
قانونگذار نشتان کفاف آن براي پرداخت دین ستاخته استت ،پس مقصتود از ستقوط تعهد ،چنانچه
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اشاره شد ،التبام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت

ج) اثر قبول و رد در معامالت مربوط به تركه
پس از فوت مورث ،اموال و دارایی او به صورت قهري و غیر ارادي به ورثه میرسد .آنچه که بعد
از مرگ از اموال و دارایی متوفی به جا می ماند ماترا استتتت که به صتتتورت یک مجموعه در
مالکیت متبلبل ورثه قرار دارد .تبلبل از این جهت که ورثه مالکند لیکن تا تصتتفیة بدهی مورث به
طلبکاران حق ت صرف در آن را ندارند پس ورثه ( شرکاء) گرچه در شخ صیت حقوقی حق دارند
ولی اعمال این حق منوط به تنفیذ طلبکاران استتتت .هرچ ند ورثه ،مالک ترکه هستتتتند؛ ولی عدم
صتتتحت تصتتترف آنها در ترکه به دلیل وجود حق عینی طلبکاران استتتت .و علت این منع وارث از
تصترف در ترکه به دلیل حفظ حقوق بستتانکاران استت .ترکه متعلق حق همه طلبکاران استت و به
دلیل رعایت انصتتاف و عدالت ،این منع براي وراث ایجاد شتتده استتت تا زمانیکه دیون مورث به
طلب کاران پرداخت ن شده هرگونه ت صرف از سوي ورثه در ماترا غیرنافذ خواهد بود و موکول به
اجازه یا رد طلبکاران استتت چون در این زمان ترکه متعلق حق طلبکاران استتت و بدون اجازه یا رد
آنها تصرفات مجاز نمیباشد.

با مطالعة کت

و منابع حقوقی موجود میتوان گفت ترکه آن قسمت از اموال و دارایی متوفی است

که پس از ک سر دیون و خروج و صایا ،آماده ا ست تا در اختیار ورثه قرار گیرد و بدیهی ا ست که
پس از فوت متوفی ،اموال و دارایی به وارث منتقل می شود ولی طبق نظر قانون مدنی ،ضمن قبول
مالکیت ،ورثه حق تصرف در ترکه را ندارند و تا زمانی که دیون طلبکاران ادا شود مالکیت متبلبل
دارند .بنابراین علیرغم اینکه ارث از استتباب مالکیت استتت و ورثه هم مالک ترکه هستتتند؛ ولی به
دلیل ح ضور طلبکاران ن سبت به حقوق متعلق به ترکه ضمن به ر سمیت شناختن مالکیت ورثه آنان
را به جهت حفظ حقوق طلبکاران ممنوع التصرف میدانیم .در بررسی مفهوم و ماهیت قبول ترکه،
در فقه و قانون امور حسبی تعریفی ارائه نشده است و صرفاً در قانون امور حسبی مقرر داشته است
« حفظ ترکه و جمع آوري در آمد و وصتتتول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به ادارة ترکه،

ماهيت حقوقي قبول يا رد تركه با رويكردي بر نظر امام خميني

نتيجهگيري

(س)

142
پژوهشنامة متين

کاشتتتم از قبول نخواهد بود ».و با مطالعه ک ت

و منابع حقوقی موجود میتوان گفت قبول تر که

یعنی ورثه ،ترکه و متعلقات آن را بپذیرند یعنی قبول کنند که ترکه در مالکیت آنها قرار گیرد و
بدیهی استتتت که در مقابل قبول واقع شتتتده؛ یعنی برگرداندن و نپذیرفتن ترکه ضتتتمن آنکه قانون
همانند قبول ،تعریفی در مورد رد نیب ار ائه نداده استتتت و اثر قبولی و رد ترکه که یک عمل ارادي
است این است که در صورت قبول ترکه از سوي وراث و تعهدات مورث و اداره ترکه نیب از سوي
وراث مورد قبول واقع می شود و تعهدات متوفی همان دیونی است که اکنون به ترکه تعلق گرفته و
با قبول آن از سوي ورّاث باید پرداخت شود مگر اینکه دیون زائد بر ترکه باشد که در این صورت
ورّاث مسی ولیتی ندارند و ورثه ملبم نیستند چیبي به غیر از ترکه به بستانکاران بدهند .برخی از ورثه
اداره ترکه به عهدة آنها گذاشته شده است که در این صورت سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را
بخواهند و بر عکس قبولی ،رد ترکه وتیت وارث را بر ترکه ساقط میکند و با سقوط این وتیت
تعهد وارث بر پرداخت دیون مورث هم منتفی ا ست و م سیولیتی در پرداخت نخواهد دا شت .و در
نهایت اینکه مالکیت ترکة خالص به وارثان مورث به حکم قانون منتقل میگردد و قبول یا رد
وارثان در آن ت ثیري ندارد.
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