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 تقسیم ارث میان وارثان! 

ی
 حقوق

ی
 چگونگ

 
 

ومناسبات گوناگون آنرا شکل میدهد، لذا درین مناسبات وعالیق فوق روابط  اجتماع که درآن زیست داریم،
ن  العاده پیچیده ن گذاشی  به حقوق دیگران ازاهمیت خایص برخورداراست، که ، درک وفهم حقوق خود وتمکی 

به حقوق دیگران، حق ارث است که با وفات انسان بمثابه یک رویداد طبییع وارد مرتبط    اتموضوعییک ازین  
رد بدلیل عدم آگایه حقوف  وارثان اکه دربسا مو   ازمتوفن به ارث میماند منقول وعقار  های دارائ  و  شده صحنه 

ن یا به سبب ئی مباالئ  وتعدی به حقوق دیگران بنابرین  خواهند شد،، موجب مناقشات ومنازعات خونی 
وکه  ، عیل الرغم وجود تقسیم مت  ی ازنقض حقوق غت   وجلوگت 

ی
یا دارائ  متوفن بدون وقوع منازعات خانوادگ

ازاهمیت   ، فهم عامه ازحقوق ووجائب خود بخصوص درزمینه انقسام عادالنه دارائ  های مورث  اسناد تقنینن 
 قابل توجیه برخوداراست. 

ن موضوع  اذعان باید داشت که    تقسیم ارث به وارثان ازمباحث جنجال برانگت 
ی

اث وچگونیک پیچیده   درغایتو مت 
ان ارث ونحوه ایجاد تملیک جدید  ءت اشخاص وهکذا یجنسحقوف  است که  ن  برمت 

نسبت آنها به متوفن
ن خلق میکند.  حقوف  آثار   معی 

اث درقان ون مدئن ما زیرعنوان اسباب کسب ملکیت وانتقال ملکیت به سبب وفات پیش بینن شده موضوع مت 
اث را درماده ) لذا برپایه احکام فوق، اشخاص ( قرابت وزوجیت توصیف نموده است  ۲۰۰۱است که اسباب مت 

ند، به سه کتگوری  وجنسیت که بر مبنای نسب  تقسیم میشود: ارث میتی
 مادروفرزندان. پدر،  -درجه اول -کتگوری اول
 فرزندان ونواده های متوفن  -درجه دوم

 اجداد)پدرومادرکالن( وبرادروخواهر -درجه اول -کتگوری دوم
 عمو)اعمام(، عمه )عمات( وخاله خاالت -درجه اول -کتگوری سوم

اث برخوردارمیشود  دویم وسویم شایان ذکراست که کتگوری یا طبقه بعدی  ازحق مت 
که طبقه قبیل   زمائن

 وجود نداشته باشد. 
وکه یا ارث:   تقسیم مت 

ی
 چگونیک

اگرمتوفن دارای فرزند باشد، زوجه وی یک برهشتم سهم واگرفرزند نداشته باشد، سهم زوجه میت ازمجموع 
ان یک برچهارم محسابه میگردد.  ن وکه به مت 

   ارث یا مت 
آن یک بردوقابل محسابه پنداشته میشود. سهم ارث زوج درصورت وجو   د وارث دیگریک برچهارم ودرغت 



وکه درصورئ  قابل محاسبه است که متوفن فرزند یا   ارث پدرازفرزند متوفن یک برشش بوده واین سهم ازمت 
 برادروخواهرنداشته باشد. 

وکه منقول وعقارمتوفن مانند پدراست ودرصورئ  تفویمادرازارث سهم  ض تملیک صورت یک برششم مت 
 خواهد گرفت که ازمتوفن وارئی بجا نمانده باشد. 

ن برادریک برسوم حصه ازمجموع ارث است،  ازارث پدرکه برادرندارد، یک بردوم ودرصورت داشی  سهم دخت 
ک(  ک یا ازپدرمشت  ان ارث خواهر)پدرومادرمشت  ن ن مت  درصورت عدم وارث دیگرمثأل برادریک بردو،  همچنی 

وکه قابل محاسبه است یک بردوازجمع مت  این صورت سهم دخت  ، هکذا مقدارارث خواهروبرادردارای درغت 
ک درصورتیکه متوفن اجداد مادری نداشته باشد، یک برششم قسمت ودرصورت تعدد برادروخواهر،   مادر مشت 

     یک بر سوم است. 
یع  ارث:  موانع حقوف  وشر

قتل عمد مانع وازاسباب اسقاط ارث است، مثأل شخص که درقتل عمدی پدرش محکوم علیه قرارگرفته   -الف
 است. 

 زنا : فرزند که محصول نکاح صحیح نیست ازوالدین ارث نخواهد برد.  -ب
 یا برده بودن وارث ویا مورث به اسقاط ح -ت

ی
اث منجرمیگردد. بردگ  ق مت 

مسلمان ازمت -ث  وفن مسلمان ارث نخواهد برد. وارثان غت 
لعان: اگرکیس منگررابطه پدروفرزندی شود، یعنن فرزندش را محصول زنا وهمرسش را به ارتکاب فعل زنا  -ج

ن فرزند وپدروخانم وشوهرزوال میپذیرد. متهم نما  مابی 
 ید، رابطه وراثت فن

اث ازقواعد آمره است  یت قواعد مذکورحن  عیل الرغم  والزامترصی    ح باید نمود که قواعد تنظیم کننده مت 
اینکه فرد حق دارد تا درزمان حیاتش برانتقال ملکیت خود بردیگران ازورای وصیتنامه تصمیم اتخاذ نماید که 

ح ازماده)   ( پیش بینن شده است، اما بایست رصاحت بخشید که فرزند ۲۱۹۷تا۲۱۰۳این موضوع به گونه مرسر
اث بتأیس ازلزوم رعایت قاعده آمره محروم شده نمیتواند ه بربنیاد وصیت پدربه دلیل بدرفتاری وغت    ازحق مت 

یا بعبارت دیگرتوزی    ع ارث بعد ازمرگ تابع قواعد معینن میگردد که محرومیت ازین حق به استثنای وجود موانع  
یع که درفوق ترصی    ح شد وجاهت حقوف  کسب نخواهد کرد  واستثنای که درین خصوص مطرح میگردد،   شر

وکه  دیگران ازحق ارث وفات فرزند قبل ازمرگ والدین است یا بعباره دیگرودرپرنسپ مرده ازمت 
 برخوردارنخواهد شد. 
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