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نظام حقوقی اسالم امتیازات خاصی برای زوجه قائل شده است که  چکیده:

حتی پس از وفات زوج، زوجه می تواند از این امتیازات برخوردار شود از جمله 

این امتیازات مهریه و نفقه می باشد. مهریه عطیه الهی است که به زوجه تعلق 

ار رعهده مرد قرمی گیرد، حق نفقه نیز وظیفه مالی خانواده است که بر اسالم ب

هزینه خوراک و پوشاک و مسکن زن داده که حتی در صورت تمکن مالی زن 

و فرزندانش به عهده مرد می باشد با فوت زوج در بین دیون متوفی نفقه و 

مهریه از اهمیت بیشتری برخورادر می باشد و جز دیون ممتاز محسوب می 

له حاضر با عنوان بررسی مقا شودو پرداخت مهریه و نفقه جز واجبات می باشد.

 پرداخت دیون نفقه و مهریه متوفی به بررسی این مسلئه می پردازد.

 نفقه ، مهریه، دیون متوفی، فقه امامیه کلید واژه:

 

 

 مقدمه 

باشد به عنوان مثال دیون دارای ها از اهمیت بیشتری برخوردار میدر بین دیون متوفی برخی از دیون هستند که پرداخت آن

وثیقه، که اولویت دارد ولی برای فردی که فوت شده است و ماترک از او باقی مانده است عالوه بر دیون دارای وثیقه، پرداخت 

شود و پرداخت نفقه از واجبات است، چرا که عدم پرداخت نفقه اوالد باشد از دیون ممتازه محسوب مینفقه اوالد و همسر او می

 باشد.و به سختی افتادن اوالد و همسر فرد فوت شده می و همسر باعث ایجاد عسر و حرج

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

 ح
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

(
م(

دو
ل 

سا
 

ره 
ما

ش
12  /

د 
جل

2
  /

ند
سف

ا
 

29
31

  /
ص 

29
1

- 
21

1
    

    
 

 

mailto:Leilaparvaresh1991@gmail.com
mailto:Gh.arefian@yahoo.com


 211-291، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

521 
 

چه که مورد بررسی در این باشد اما آنعالوه بر پرداخت نفقه پرداخت مهریه نیز از دیون از واجبات و جزو دیون متوفی می 

ن دیون بر دیگری چه فردی از دیون متعدد ضمانت کرده باشد آیا هیچ کدام از ایباشد که چنانپژوهش است این مطلب می

 ها در ردیف غرما قرار خواهند گرفت. برتری خواهد داشت و یا تمامی آن

 

 نفقه :

کند که دیون ضمانت شده زودتر شوند تفاوتی نمیبه محض فوت شخص خواه ضامن باشد یا غیر ضامن تمام دیون وی حال می

شود اما در قانون مدنی و رویه قضایی دیون فرد حال مییا دیرتر به زمان فوت باشد درهرصـورت کلیه دیون تبدیل به دین 

آید، پرداخت نفقه متوفی که دارای وثیقه هستند در اولویت پرداخت قرار داده است، اما در مبحث پرداخت نفقه به نظر می

عسر  واده را دربایستی در اولویت باشد هرچند جزو دیون ضمانت شده فرد متوفی نیست ولی چون عدم پرداخت نفقه بنیاد خان

 تر است که پرداخت آن در اولویت خاص قرار بگیرد.دهد منطقیو حرج قرار می

در  معینی بپردازد. مورث را از محل دین ستـنی ارث مـلزموعین ترکه یا از قـیمت آن ادا شـود و  ممکن است از ضامندیون 

 بـر سکچیاصل این است که تمام بستانکاران با هم برابرند و ه اشدبصورتی که اموال موجود یا بهای آن کمتر از مـقدار دیـون 

 .وفـاق فـقیهان امامیه است این مسأله مورد ها تقسیم شود.ندارد و ترکه باید به نسبت طلب هر یک، بین آن برتری دیـگری

ر جای چیزی ب مـیت ؛یعنی اگـر«رماء...بالدین تحاص الغـ فإن لم یترک ما یوفی»...گوید:ابوالصالح حلبی در کتاب کافی می

 گوید:ابن ادریس هم در کتاب سرائر می .شوندنگذارد که وافی به دین باشد، بستانکاران به نسبت سهم خود در مـال سـهیم مـی

ت سهم آید، به نسبچه از ترکه به دست میو دینی متعلق بـه گـروهی از مردم بر عهده او باشد، آن گاه کسی بمیردر ه»

 1.«شودنمی داده شود و هیچ یک بر دیگری ترجیحها تـوزیع میبستانکاران، بین آن

ر د با وجود اصل برابری طلبکاران، مـمکن است پرداخت برخی از دیون، به لحاظ اهـمیت آن بـر سـایر دیون ترجیح داده شود.

است از: اول تجهیز میت، سپس پرداخت دین، سـپس انـجام ادای حقوق متعلق به ترکه عبارت  ترتیب فقه امامیه به طور کلی

ص( ) که به نقل از رسول خدا)ع(  صادق جعفر مستند این نظر، روایتی است از امام وصیت و سرانجام تقسیم ترکه بـین ورثه.

رتیب، این ت «.اثشود کفن است، پس از آن دین، سـپس وصیت، سپس میرنخستین چیزی که از مال میت شروع می»: اندفرموده

صورتی که عـین ترکه متعلق حق غیر باشد و ترکه منحصر به همان عین  در اما مورد وفاق فـقیهان امامیه است، کلی، طور به

ز به تقدم حق تـجهی قـائل استناد بـه اطالق روایات از جمله روایت مـذکور، با گروهی باشد، بین ایشان اختالف نظر وجود دارد.

در مـال مرهون ممنوع است،  تصرف از به لحاظ شرعییت بر حق رهانه هستند و گروهی دیگر با این استدالل که صاحب مال، م

 هـمچنین بعضی از فقیهان معتقدند اگر یکی از بستانکاران عین مال خود را در.  دانندمیت مـقدم مـی حق رهانه را بـر تـجهیز

معه این نـظر را شـهید اول در کـتاب ل کافی نباشد. دیون مقدم خواهد بود، حتی اگر ترکه برای ادایبیابد، بر دیگران  ترکه بین

چنین بستانکاری بر  دیون، ادای اما نظر مشهور این است که در صورت کفایت ترکه برای ،ن جنید نـسبت داده اسـتببـه ا

به هر . غرما در آن بـرابر خواهند بود و سایر مـال صـاحب بـاشد،دیـگران مـقدم اسـت، ولی اگر ترکه منحصر به همان مال 

ی هم قانون مدن فقها نیست. بین اختالفی شود که در خصوص تقدم دین دارای وثیقه بر سایر دیونبین معلوم می این حال، از

 ترکه کفن میت و حقوق متعلق به اعیان از تقسیم ترکه ادا شود، قیمت پیش ضمن بیان حقوق و دیونی کـه باید 968در ماده 

                                                           
 .171ص  ،1ج ،عقود معین کاتوزیان، 1
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متوفی را در رتبه دوم، و وصایای میت را در رتبه  مالی داده و پس از آن، دیون و واجبات در کنار یکدیگر در رتبه نخست قرار را

باشد،  رهن ینید اگر چیزی از ترکه در مقابل» قانون امور حسبی نیز تصریح شده است: 222در ماده  داده است. جـای مسو

بهای مال مـرهون از طلب مرتهن زاید باشد، مقدار زاید ما بین  مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر

از  پس «.ـودب کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خـواهد شود و اگربستانکاران تقسیم می

در فقه امامیه، دیون میت، اعم از  رسد.می دیون ترکه چـیزی باقی بماند، نوبت به سایر از که یون دارای وثیقه در صورتیادای د

ها آن بین نباشد، به نسبت سهم هر کدام، کافی هاآنی برای ادا ترکه رتبه قرار دارند و اگر یک واجبات مالی و سایر دیون، در

 2.شودتوزیع می

 ودمقص قرار داده است. یک ردیف در را در رتبه دوم نظر، دیون و واجبات مالی متوفی این قانون مدنی هم، به پیروی از 968ماده 

 خمس مانند شارع الزم اعالم شده است، جانب ها ازتکالیف مالی است که عمل به آن (در مقابل واجبات بدنی) واجبات مالی از

 ، واجبات مالی متوفی از شمول مالیات1431ذکر است که طبق قانون مالیات سال  شایان و رد مظالم و حج. اتو زکات و کفار

هیز وی ی تجچه از ضامن متوفی، به عنوان ترکه، بر جای بماند، ابتدا باید هزینهبنابر گفتار فوق، هر آن. ارث خارج شـده است بر

ترکه، پرداخت گردد، سپس سایر دیون مانند ضمان و واجبات مالی، مانند خمس و زکات و و همچنین حقوق مربوط به اعیان و 

 شود.غیره پراخت می

ی کفن و دفن متوفی و بهای مال مرهون، مابقی ترکه از ضمان و سایر دیون کمتر باشد، الزم به ذکر است اگر پس از کسر هزینه

 مند خواهند شد.هبه نسبت طلب، هر کدام از طلبکاران، از ترکه بهر

قانون امور حسبی بستانکاران را به  226دیون متوفی ذکر نشده، اما ماده  ترتیب دیگری برای ادای مدنی، امامیه و قانون فـقه در

 بندی کرده است: طبقه شرح زیر

  طبقه اول: 

 .فوت آخر قبل از سال مـدت بـرای خـانه حقوق خدمهـ الف

 .اران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوتزحقوق خدمتگـ ب

 4فوت. گیرند برای مدت سه ماه قبل ازمی مزد هفتگی روزانه یادستمزد کارگرانی کـه  ـ ج

گانه در یک طبقه، داللت بر تقدم درجه اول بر درجه دوم یا درجه دوم بر درجه سوم در درجـات سه ذکـر کـه داشت توجه باید

یک ردیف هستند و در صورت عدم کـفایت دارایی متوفی  بستانکاران مذکور در طبقه اول، در اسـتیفای طلب ندارد و سه درجه

 .ها، ترکه باید به نسبت طلب آنان تقسیم شودبرای پرداخت دیون آن

  طبقه دوم:

وده، نسبت به میزانی که متوفی از جهت والیت ها به عنوان والیت یا قیمومت تحت اداره متوفی باشخاصی است که مال آن طلب

 یـا قیمومت مدیون شده است.

                                                           
 .112 ص، 6، ج چهارم اسالمیه، چاپ انتشارات تهران، ،حقوق مدنی، 1611حسن،  امامی، 1
 .12صادقی، ص  6

 . همان.1
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سال بعد از آن واقع شده صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا والیت در ظرف یک در این نوع طلب

 .یف مطالبات عادی خواهد بودپس از مدت مـذکور باشد، در رد به که مطالبات این اشخاص مربوط صورتی در باشد.

  طبقه سوم:

 .از فوت رسیده است قبل اش در سالو خانواده طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی

  طبقه چهارم:

 .قانون مدنی 1226نفقه زن، مطابق ماده ـ الف

 .مهریه زن تا مـیزان ده هـزار ریالـ ب

  طبقه پنجم:

 3ن.بستانکاراسایر 

د گردگردد که اوالً دیون ضامن فوت شده با فوت وی حال میلذا در تقدم یا تأخر دیون ضامن فوت شده این نتیجه حاصل می

و ثانیاً هیچ کدام از دیون ضامن فوت شده بر دیگر دین او تقدم و برتری نخواهد داشت و ثالثاً دیون دارای وثیقه بر دیگر دیون 

تواند مورد احقاق حق زودتر قرار بگیرد. رابعاً پرداخت هزینه کفن و دفن و دارایی اوالد و همسر و همچنین برتری دارد و می

 ها. پرداخت نفقه بر سایر دیون برتری دارد، به جهت جلوگیری از ایجاد عسر و حرج آن

هر است که قانون امور حسبی آن را به افالس و ورشکستگی شو فرض قانون مدنی ناظر به تقدم نفقه زن، در 1226البته ماده 

خود  زمان گذشته نفقه تواند برایزوجه در هر حال می»در این ماده مقرر شـده اسـت:  ی داده است.مورد فوت شوهر نیز تسر

 غرماافالس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر  اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت

کارانی مقصود از سایر بستانکاران در طبقه پنجم، طلب «.توانند مـطالبه نـفقه نمایندفقط نسبت به آتیه می اقـارب ولی خواهد بـود،

از قـبیل طلبکارانی کـه طلب  گیرند،نمی قرار از چهار طبقه گذشته کی چیمقابل طلب خود وثیقه ندارند و در ه دراست که 

  لیت ناشی از جرائم متوفی و امثال آن است.ؤواالجاره و یا ثمن خـرید مـال و قرض و یا مست مالآنان باب

 139حسبی، مهریه زن تا میزان ده هزار ریـال حـق تـقدم دارد، اما به موجب ماده  امور که ازنظر قانون شودمالحظه می مهریه:

حال این سؤال مطرح  است. تا میزان دویست هزار ریال مقدم شده، مهریه زن 1/9/1416قانون اجرای احکام مدنی مصوب 

برای مـثال اگـر پس از مرگ متعهد چند طلبکار به سود خود حکم بگیرند و  شود که کدام قانون را باید حاکم شـمرد؟می

که حاکم بر تصفیه ترکه از دیـون شود، باید قانون امور حسبی اجرا شود، به این اعتبار  جمع ها در دایـره اجـرای احکاماجراییه

بعضی از استادان حقوق، اختصاص قانون  شده است؟ جـمع است یا قانون اجرای احکام به این اعتبار که چند اجراییه بـا هـم

 دانسته بعید مول آن را به دوران پس از مرگ اوـتعهد و عدم شـمع شده در زمان حـیات مـهای جاجرای احکام را به اجراییه

 2/3/62این مسأله در جلسه مورخ . اندو در صورت تعارض، طبق قاعده، قانون جدید، یعنی قانون اجرای احکام را مقدم دانسته

و ترکه او تحریر شده،  نموده شخصی فوت» بحث قـرار گـرفته است: مورد صورت حقوقی دو تهران به این یهاقضات دادگاه

قبال طلب خود توقیف کرده،  در را اجرای ثبت تـهران بـه اجرا گذاشته و کلیه ماترک همسر متوفی مهریه خود را از طریق

 تـوقیف مـتوفی طـلبکار بوده، به استناد دو فقره چک، از دادگاه حکم به نفع خود گرفته، در مرحله اجرا با از شخص دیگری، کـه

ورثه ملزم » دارد:قـانون امـور حسبی مقرر می 226که مـاده این هتوجه ب با شده است. برو ماترک توسط همسر متوفی رو کـلیه
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 به م بستانکارانتما نیبرای ادای تـمام دیـون کـافی نباشد، ترکه ماب ترکه بستانکاران بدهند و اگر نیستند غیر از ترکه چیزی به

تا میزان  زن مهریه» دارد:ماده مذکور که مقرر میاز طبقه چهارم  «ب» و بـا توجه به بند «شودها تقسیم مـینسبت طلب آن

له و تقسیم ترکه بـین بـستانکاران، به حق محکوم احقاق برای بر سـایر دیون عادی رجحان دارد، نحوه عمل «ده هزار ریـال

 در هلکه طلب محکومتوضیح این رجـحان مهریه همسر متوفی، به مبلغ ده هزار ریال چیست؟ گرفتن نظر نسبت طلب و با در

از طبقه  «ب» مطابق بند اند:اظهارنظر کرده آرا قضات مذکور در پاسخ به این مسأله بـه اتـفاق «.طبقه پنجم بستانکاران قرار دارد

 از آن رده هزار ریال جـزء دیـون دارای حق تقدم و رجحان و مازاد ب میزان قـانون امور حسبی، مهریه زن تا 226چهارم از ماده 

ـرای ، اقـدامات اجنبنابرای گیرد.می قـرار دیون عادی است و زن نسبت به بـقیه مهریه در ردیف سایر بستانکاران طبقه پنجم

 او کل مهریه صحیح و قانونی نیست و سایر بستانکاران، ازجمله دارنده چک، که طلب قبال در ثبت، دایر بر توقیف تمام ترکه

گاه نآ و ابطال اجراییه را از دادگاه تـقاضا نمایند. توانند نسبت بـه مازاد ده هزار ریال توقیفکم دادگاه است، میح به مستند

 «.شودتقسیم می بستانکاران قانون مذکور بین تمام 226ترک با رعایت ماده ما

 گرفته است.توجه قرار ن مورد مدنی قانون اجرای احکام 139ظاهراً در این نـظریه مـاده 

دیدتر جمیزان مقرر در این قانون که نسبت به قانون امـور حـسبی  تا رسد مهریه زنشده به نظر می ذکر که تحلیلی با تـوجه بـه

 1.داشـته شود مـقدم دیون بـر سایر بـاید تا مبلغ دویـست هـزار ریـال یعنی است،

قانون امور حسبی، ترتیبی را مقرر نموده است و طلبکاران  226ی متوفی، مطابق مادهی دیون ضامن گذار نسبت به کلیهقانون

نجم ی پشود که ضمان در طبقهی فوق، این نتـیجه گرفته میی دقیق ماده. پس از مطالعهکرده استرا در پنج طبقه تقسیم 

 باشد.آخرین اولویت را دارا می درواقعگیرد و قرار می

گذار در قانون مدنی و همچنین در قانون امور حسبی به تقدم و توان چنین استنباط نمود که قانونکر شد میچه که ذلذا از آن

چه مورد پژوهش و مسأله اساسی این تحقیق است فقط دیون ضامن بین آنارجحیت دیون فرد متوفی پرداخته است و از این 

توان عنوان نمود که دیون دارای وثیقه نسبت به سایر دیون د و فقط میباشد که در ردیف سایر بستانکاران قرار دارفوت شده می

نمایند. به عنوان مثال برتری دارند و دیون ضامن فوت شده برخی از طلبکاران در زمان ضمانت، ضامن از وی وثیقه نیز اخذ می

عنوان ضامن وام ها که فرد بهدیون بانک گردد و یاتوان از وثیقه رهن نام برد که در بین دیون، جزو دیون برتر محسوب میمی

د که شونباشد و گاهی نیز دیونی ضمانت میدار مینماید جزو دیون وثیقهگیرنده را ضمانت میعنه یا واممعرفی و دین مضمون

 گیرد.چه ذکر شد دیون بدون وثیقه، ضمانت شده در ردیف سایر بستانکاران قرار میدارای وثیقه نیستند چنان

 

 :نتیجه گیری

باشد از جمله پرداخت نفقه و مهریه ها از اهمیت بیشتری برخوردار میدر بین دیون متوفی برخی از دیون هستند که پرداخت آن

شود اما در قانون مدنی شود. به محض فوت شخص کلیه دیون تبدیل به دین حال میمی باشد که از دیون ممتازه محسوب می

توفی که دارای وثیقه هستند در اولویت پرداخت قرار داده است، اما در مبحث پرداخت نفقه به نظر و رویه قضایی دیون فرد م
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آید، پرداخت نفقه بایستی در اولویت باشد هرچند جزو دیون ضمانت شده فرد متوفی نیست ولی چون عدم پرداخت نفقه می

 اخت آن در اولویت خاص قرار بگیرد.تر است که پرددهد منطقیبنیاد خانواده را در عسر و حرج قرار می

 میزان مقرر در این قانون که نسبت به قانون تا رسد مهریه زنشده به نظر می ذکر که تحلیلی با تـوجه بـه در پرداخت مهریه نیز

 .داشـته شود مـقدم دیون بـر سایر بـاید تا مبلغ دویـست هـزار ریـال یعنی جدیدتر است،امـور حـسبی 
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