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احکام ارث برگرفته از قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران

قوانین مدنی مربوط به احکام ارث در دو فصل ارائه میشود ،فصل اول شامل قوانین مدنی وصایا می باشد و
فصل دوم شامل قوانین مدنی ارث می باشد .با توجه به پیچیدگیهای پیاده سازی نرم افزاری وصایا ،در نرم
افزار سهم االرث آسان فقط قوانین مربوط به ارث گنجانده شده است.
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فصل :1
وصايا

-1-1کلیات
ماده -825وصیت بر دو قسم است  :تملیکی و عهدی
ماده -826وصیت تملیکی عبارت است از اینکه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش
به دیگری مجانا" تملیك كند .وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر
یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید .وصیت كننده موصی  ،كسی كه وصیت تملیکی به نفع او شده
است موصی له  ،مورد وصیت موصی به و كسی كه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار
داده میشود وصی نامیده می شود.
ماده -827تملیك به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

ماده -828هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عامالمنفعه شود قبول شرط
نیست.
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ماده -829قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از و صیت خود رجوع كند حتی
در صورتی كه موصی له موصی به را قبض كرده باشد.

ماده -830نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از
فوت موصی و نیت را رد كرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و
موصی به را قبض كرد دیگر نمی تواند آن را رد كند لیکن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول
ثانوی الزم نیست.
ماده -831اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده -832موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول كند در این صورت وصیت
نسبت به قسمتی كه قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ماده -833ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف كند مادام كه موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعالم
نکرده است .گر تاخیر این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصی له را مجبور می كند كه تصمیم خود را
معین نماید.

ماده -834در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام كه موصی زنده است وصایت را رد
كند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

 -2 -1موصي
ماده -835موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده -836هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه
موجب هالكت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالكت باطل است و هرگاه
اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده -837اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ
نیست.
ماده -848موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.
ماده -839اگر موصی ثانیا" وصیتی بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
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 -3 -1موصي به
ماده -840وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده -841موصی به باید ملك موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالك باطل است.
ماده -842ممکن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده -843وصیت به زیاده بر ثلث تركه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط
نسبت به سهم او نافذ است.

ماده -844هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث تركه باشد
مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث كند.

ماده -845میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین
وصیت.
ماده -846هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما" یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:

بدوا" عین ملك با منافع آن تقویم میشود سپس ملك مزبور با مالحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت
وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملك بوده و بدین جهه عین ملك قیمتی نداشته باشد قیمت ملك با مالحظه
منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده -847اگر موصی به كلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد .

ماده -848اگر موصی به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از تركه كه
مشاعا" شریك خواهد بود.

ماده -849اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری كرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه
نکنند بهمان ترتیبی كه وصیت كرده است از تركه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد
شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه كسر میشود.

 -4 -1موصي له
ماده -850موصی له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است.
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ماده -851وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملك او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
ماده -852اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده -853اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه
موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 -5 -1وصي
ماده -850موصی له باید موجود
ماده -854موصی می تواند یك یا چند نفر وصی معین نماید  -در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا" عمل به
وصیت كنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یك .

ماده -855موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین كند به این طریق كه اگر اولی فوت كرد
دومی وصی باشد و اگر دومی فوت كرد سومی باشد و هکذا.

ماده -856صغیر را می توان به اتفاق یك نفر كبیر وصی قرار داد .در این صورت اجراء وصایا با كبیر خواهد
بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر .

ماده -857موصی می تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید .حدود اختیارات ناظر به
طریقی خواهد بود كه موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده -858وصی نسبت به اموالی كه بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود
مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده -859وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار كند واال ضامن و منعزل است.
ماده -860غیر از پدر و جد پدری كس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین كند.
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فصل :2
ارث

 -1 -2موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده -825وصیت بر دو قسم است  :تملیکی و عهدی
ماده -861موجب ارث دو امر است  :نسب و سبب
ماده -862اشخاصی كه به موجب نسب ارث می برند سه طبقهاند:
 -1پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد
 -2اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها
 -3اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها
ماده -863وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد.

ماده -864از جمله اشخاصیکه به موجب سبب ارث می برند هر یك از زوجین است كه در حین فوت دیگری
زنده باشد.

ماده -865اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر
اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد كه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده -866در صورت نبودن وارث امر تركه متوفی راجع به حاكم است.
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 -2 -2تحقق ارث
ماده -867ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

ماده -868مالکیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه بتركه
میت تعلق گرفته.

ماده -869حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل
است:
 -1قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است.
 -2دیون و واجبات مالی متوفی.
 -3وصایای میت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده -870حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی كه در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد
بین وراث تقسیم گردد.

ماده -871هر گاه ورثه نسبت به اعیان تركه معامالتی نمایند مادام كه دیون متوفی تادیه نشده است
معامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند.

ماده -872اموال غایب مفقوداالثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی كه عادتا" چنین
شخصی زنده نمیماند.

ماده -873اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تخیر هیچیك معلوم نباشد
اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود كه در اینصورت از
یکدیگر ارث میبرند.

ماده -874اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث
تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

 -3 -2شرايط و جمله از موانع ارث
ماده -875شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد كه
نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
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ماده -876با شك در حیوه حین والدت حکم وراثت نمی شود.

ماده -877در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی كه برای اثبات نسب مقرر است رعایت
خواهد شد.

ماده -878هرگاه در حین موت مورث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی
از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیاید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیك از سایر
وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسیم كنند باید برای حمل حصهای كه مساوی حصه دو پسر از همان
طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر یك از وراث مراعا" است تا حال حمل معلوم شود.

ماده -879اگر بین وراث غایب مفقود االثری باشد سهم او كنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در
صورتی كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر میگردد و اال بخود او یا بورثه او
میرسد.

ماده -880قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمدا" بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم
از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا" باشد یا بشركت دیگری.

ماده -881در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد
بود.

ماده -881مکرر -كافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث
نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده -882بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی كه بسبب انکار او لعان واقع
شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و
خویشان مادری از او ارث میبرند.

ماده -883هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام
پدری از پسر ارث نمیبرند .

ماده -884ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت
بیکی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث
میبرد و بالعکس.
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ماده -885اوالد و اقوام كسانی كه بموجب ماده  880از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین
اوالد كسی كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان
نشود .

 -4 -2حجب
ماده -886حجب حالت وارثی است كه بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث كال" یا جزئا" محروم میشود.
ماده -887حجب بر دو قسم است:

 قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر یا
خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.
 قسم دوم آنست كه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف
به ربع در صورتیکه برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی كه
برای زوج او اوالد باشد.
ماده -888ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث
محروم می نمایند مگر در مورد ماده  936و موردی كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد كه
در اینصورت هر دو ارث میبرند.

ماده -889در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اوالدی نباشد اوالد اوالد او هر قدر كه پائین بروند قائم
مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یك از ابوین متوفی كه زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اوالد اقرب به
میت ابعد را از ارث محروم مینماید.

ماده -890در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اوالد اخوه هر قدر كه پائین بروند
قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یك از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا
اوالد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند .مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری
میباشد.
ماده -891وراث ذیل حاجت از ارث ندارد :پدر -مادر -پسر -دختر -زوج و زوجه.
ماده -892حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

الف  -وقتی كه برای میت اوالد یا اوالد اوالد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یك
ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده  908و  9099كه ممکن است هر یك از ابوین بعنوان قرابت
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یا رد بیش از یك سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یك ربع و زوجه از بردن بیش از یك
ثمن محروم میشود.

ب  -وقتی كه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یك
سدس محروم میشود مشروط بر اینکه :
اوال  -الاقل دو برادر یا یك برادر و دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا -پدر آنها زنده باشد.
ثالثا -از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.
رابعا -ابوینی یا ابی تنها باشند.

 -5 -2فرض و صاحبان فرض
ماده -893وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده -894صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند
كه سهم آنها معین نیست.
ماده -895سهام معینه كه فرض نامیده میشود عبارت است از :نصف ،ربع ،ثمن ،دو ثلث ،ثلث و سدس تركه.
ماده -896اشخاصی كه به فرض ارث میبرند عبارتند از :مادر و زوج و زوجه.

ماده -897اشخاصیکه گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از :پدر ،دختر ،و دخترها ،خواهر و
خواهرهای ابی یا ابوینی و كالله امی.
ماده -898وراث دیگر بغیر از مذكورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند .
ماده -899فرض سه وارث نصف تركه است:
 -1شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.
 -2دختر اگر فرزند منحصر باشد.
 -3خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی كه منحصر بفرد باشد.
ماده -900فرض دو وارث ربع تركه است:
 -1شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد.
 -2زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اوالد.
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ماده -901ثمن  ،فریضه زوجه یا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالد.
ماده -902فرض دو وارث دو ثلث تركه است:
 -1دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذكور.
 -2دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده -903فرض دو وارث ثلث تركه است:
 -1مادر متوفی در صورتی كه میت اوالد و اخوه نداشته باشد.
 -2كالله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.
ماده -904فرض سه وارث سدس تركه است :پدر و مادر و كالله امی اگر تنها باشد.

ماده -905از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب
قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و
زوجه كه به آنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

 -6 -2سهم االرث طبقات مختلفه وراث
 -1 -6 -2سهم االرث طبقه اول

ماده -906اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر یك از ابوین در صورت
انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یك ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن
اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده -907اگر متوفی ابوین نداشته و یك یا چند نفر اوالد داشته باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود:

 اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او میرسد.

 اگر اوالد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر  ،تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
 اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر  ،پسر دو برابر دختر می برد.

ماده -908هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر
سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود
مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.
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ماده -909هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث
تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یك از پدر و مادر یك سدس و مابقی اگر
باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت
مادر از باقی چیزی نمیبرد.
ماده -910هرگاه میت اوالد داشته باشد گر چه به یکنفر ،اوالد اوالد او ارث نمیبرند.

ماده -911هرگاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم مقام اوالد بوده و بدین طریق جزو وارث
طبقه اول محسوب و با هر یك از ابوین كه زنده باشد ارث میبرد .تقسیم ارث بین اوالد اوالد بر حسب نسل
بعمل می آید یعنی هر نسل حصه كسی را میبرد كه بتوسط او بمیت میرسد بنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد
دختر میبرند .در تقسیم بین افراد یك نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده -912اوالد اوالد تا هر چه كه پائین بروند بطریق مذكور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب
به میت ابعد را محروم میکند.

ماده -913در تمام صور مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را میبرد و این
فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی كه میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته
باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی كه میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد و
مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.

ماده -914اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر
بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد كه
زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج
و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

ماده -915انگشتری كه میت معموال استعمال می كرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به
پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی كسر شود مشروط بر اینکه تركه میت
منحصر به این اموال نباشد.
 -2 -6 -2سهم االرث طبقه دوم
ماده -916هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد تركه او بوارث طبقه ثانویه می رسد.
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ماده -917هر یك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر
طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده -918اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی
حصه ارث آنها را میبرند .اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی كند.

ماده -919اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند
تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود .ماده -920اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و
خواهر ابی باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده -921اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند تركه بین آنها
بالسویه تقسیم میشود.
ماده -922هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس تركه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه بطریق مذكور
در فوق تقسیم مینمایند .اگر كالله امی متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم
می كنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسیم می نمایند.
ماده -923هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام تركه به او تعلق میگیرد .اگر اجداد و جدات متعدد باشند در
صورتیکه ابی باشند ذكور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد .اگر جد
یا جده ابی وجد یا جده امی با هم باشند ثلث تركه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی
آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدد حصه
ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده -924هرگاه میت اجداد و كالله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثی میرسد كه از طرف پدر قرابت
دارند و در تقسیم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و یك ثلث به وراثی میرسد كه از طرف مادر قرابت
دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یك برادر یا یك خواهر امی باشد
فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.

ماده -925در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائم مقام
آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نسل بعمل میآید
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یعنی هر نسل حصه كسی را می برد كه بواسطه او به میت میرسد بنابراین اوالد اخوه ابوینی یا ابی حصه
اخوه ابوینی یا ابی تنها و اوالد كالله امی حصه كالله امی را میبرند .در تقسیم بین افراد یك نسل اگر اوالد
اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذكور دو برابر اناث می برد و اگر از كالله امی باشند بالسویه تقسیم می كنند.
ماده -926در صورت اجتماع كالله ابوینی و ابی و امی كالله ابی ارث نمیبرد.

ماده -927در تمام مواد مذكور در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و
این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه  .متقربین به مادر هم اعم از اجداد
یا كالله فرض خود را از اصل تركه میبرند .هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر
كالله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.
 -3 -6 -2سهم االرث طبقه سوم
ماده -928هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم میرسد.

ماده -929هر یك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر
طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده -930اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن
اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.

ماده -931هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در
صورتی كه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی كه همه
امی باشند تركه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی كه همه ابوینی یا ابی حصه ذكور دو برابر اناث
خواهد بود.

ماده -932در صورتی كه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس
تركه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می كنند و
باقی تركه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد كه در تقسیم ذكور دو برابر اناث میبرند.

ماده -933هرگاه وارث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله با هم باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می
شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
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ماده -934اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد
سدس تركه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می برند و بین خود بالسویه تقسیم می كنند و مابقی مال
دائی و خالههای ابوینی یا ابی است كه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

ماده -935اگر برای میت یك یا چند نفر اعمام یا یك یا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دو ثلث آن
به اعمام تعلق میگیرد .تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل میاید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد
سدس حصه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها داده میشود و در صورت اخیر
تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میاید .در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود لیکن
اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها
میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می كنند .در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث كه از حصه
اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده -936با وجود اعمام یا اخوال اوالد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یك پسر عموی
ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط در اینصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر
عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد.

ماده -937هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل
نصیب كسی خواهد بود كه بواسطه او بمیت متصل میشود.

ماده -938در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و
این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه .متقرب به مادر هم نصیب خود را از
اصل تركه می برد باقی تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.

ماده -939در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد
كه از ذكور آنها دو برابر اناث میبرند سهم االرث او بطریق ذیل معین میشود:

اگر عالئم رجولیت غالب باشد سهم االرث یك پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهم
االرث یکدختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیك از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهم االرث یك پسر
و یك دختر از طبقه خود را خواهد برد .
 -4 -6 -2سهم االرث طبقه زوج و زوجه
ماده -940زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
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ماده -941سهم االرث زوج و زوجه از تركه یکدیگر بطوری است كه در مواد  927 -913و  938ذكر شده
است.

ماده -942در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم
میشود.

ماده -943اگر شوهر زن خود را بطالق رجعی مطلقه كند هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری
از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر ارث
نمیبرند.

ماده -944اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالق بهمان مرض
بمیرد زوجه او ارث میبرد اگر چه طالق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده -945اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث
نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.
ماده -946زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
 -1از اموال منقوله از هر قبیل كه باشد .

 -2از ابنیه و اشجار
ماده -947زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست كه ابنیه و اشجار
با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده -948هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می تواند حق خود را از
عین آنها استیفاء نماید.

ماده -949در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را
می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه تركه شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده 866
خواهد بود.
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