
 در کلیات -فصل اول 

 ۸۲۵ماده 

 .وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی

 ۸۲۶ماده 

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به 
دیگری مجانًا تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام 

کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع نماید. وصیتاموری یا تصرفات دیگری مأمور میامر یا 
به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا له، مورد وصیت موصیاو شده است موصی

 .شودشود وصی نامیده میبر صغیر قرار داده می

 ۸۲۷ماده 

 .له پس از فوت موصیقبول موصی شود مگر باتملیک به موجب وصیت محقق نمی

 ۸۲۸ماده 

المنفعه شود قبول شرط له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عامهر گاه موصی
 .نیست

 ۸۲۹ماده 

تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میقبول موصی
 .ض کرده باشدله موصی به را قبصورتی که موصی

 ۸۳۰ماده 

له قبل از فوت له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصینسبت به موصی
تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می

گر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت تواند آن را رد کند لیکن ابه را قبض کرد دیگر نمیموصی
 .قبول ثانوی الزم نیست

 ۸۳۱ماده 

 .له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بوداگر موصی



 ۸۳۲ماده 

به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیله میموصی
 .شودبت به قسمت دیگر باطل میقسمتی که قبول شده صحیح و نس

 ۸۳۳ماده 

کند که تصمیم خود له را مجبور میبه تصرف کندباشد حاکم موصیتواند در موصیی موصی نمیورثه
 .را معین نماید

 ۸۳۴ماده 

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

 در موصی -فصل دوم 

 ۸۳۵ماده 

 .موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد

 ۸۳۶ماده 

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب 
از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت باطل است و هر گاه هالکت است مرتکب گردد و پس 

 .اتفاقًا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود

 ۸۳۷ماده 

ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه
 .نیست

 ۸۳۸ماده 

 .تواند از وصیت خود رجوع کندموصی می

 ۸۳۹ماده 

 .اگر موصی ثانیًا وصیتی بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است



 بهدر موصی -فصل سوم 

 ]۸۴۰ماده 

 .وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است

 ۸۴۱ماده 

 .ی مالک باطل استبه باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهموصی

 ۸۴۲ماده 

 .هنوز موجود نشده است وصیت نمودممکن است مالی را که 

 ۸۴۳ماده 

ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه
 .نسبت به سهم او نافذ است

 ۸۴۴ماده 

شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می
 .ل ورثه است مگر این که اجازه کندما

 ]۸۴۵ماده 

 .شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیتمیزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می

 ]۸۴۶ماده 

 :شودهر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائمًا یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می

المنفعه بودن درمدت شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوبتقویم می بدوًا عین ملک با منافع آن
شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می

 .شودی منافع از ثلث محسوب میو بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با مالحظه

 ۸۴۷ماده 

 .لی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشداگر موصی به ک

 ۸۴۸ماده 



له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعًا اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی
 .شریک خواهد بود

 ۸۴۹ماده 

ده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کر
شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می

 .شودخواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می

 لهدر موصی -فصل چهارم 

 ]۸۵۰ماده 

 .ند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده استله باید موجود باشد و بتواموصی

 ۸۵۱ماده 

 .وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود

 ۸۵۲ماده 

 .رسد مگر این که جرم مانع ارث باشدبه به ورثه او میی جرمی سقط شود موصیاگر حمل در نتیجه

 ۸۵۳ماده 

شود مگر این که موصی ها بالسویه تقسیم میبه بین آنباشند موصیلهم متعدد و محصور اگر موصی
 .طور دیگر مقرر داشته باشد

 در وصی -فصل پنجم 

 ۸۵۴ماده 

تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعًا عمل به وصیت موصی می
 .کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک

 ۸۵۵ماده 

تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی می موصی
 .وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا

 ۸۵۶ماده 



توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود صغیر را می
 .تا موقع بلوغ و رشد صغیر

 ]۸۵۷ماده 

تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی موصی می
 .خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

 ۸۵۸ماده 

شود مگر باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیوصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می
 .صورت تعدی و تفریطدر 

 ۸۵۹ماده 

 .وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند واال ضامن و منعزل است

 ۸۶۰ماده 

 .غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند

 
 

 در ارث -باب دوم 

 

 ]در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث -فصل اول 

 ]۸۶۱ماده 

 .نسب و سببموجب ارث دو امر است: 

 ۸۶۲ماده 

 :برند سه طبقه انداشخاصی که به موجب نسب ارث می

 .پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد -۱

 .هااجداد و برادر و خواهر و اوالد آن -۲



 .هااعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن -۳

 ]۸۶۳ماده 

 .قبل کسی نباشدی برند که از وارثین طبقهی بعد وقتی ارث میوارثین طبقه

 ۸۶۴ماده 

برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می
 .زنده باشد

 ]۸۶۵ماده 

برد مگر این ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میاگر در شخص واحد موجبات متعدده
 .بردرت فقط از جهت عنوان مانع میها مانع دیگری باشد که در این صوکه بعضی از آن

 ]۸۶۶ماده 

 .ی متوفی راجع به حاکم استدر صورت نبودن وارث، امر ترکه

 در تحقق ارث -فصل دوم 

 ]۸۶۷ماده 

 .کندارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می

 ]۸۶۸ماده 

ی حقوق و دیونی که به ترکه شود مگر پس از ادایی متوفی مستقر نمیمالکیت ورثه نسبت به ترکه
 .میت تعلق گرفته

 ]۸۶۹ماده 

 :گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل استی میت تعلق میحقوق و دیونی که به ترکه

 قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ -۱

 دیون و واجبات مالی متوفی؛ -۲

 .های آنوصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه -۳

 ۸۷۰ماده 



حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد 
 .بین وراث تقسیم گردد

 ۸۷۱ماده 

که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت  هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام
 .توانند آن را بر هم زنندمزبوره نافذ نبوده و دیان می

 ۸۷۲ماده 

شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتًا چنین اموال غائب مفقوداالثر تقسیم نمی
 .ماندشخصی زنده نمی

 ۸۷۳ماده 

برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد میاگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث 
برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی

 .برندصورت از یکدیگر ارث می

 ۸۷۴ماده 

ث ها معلوم و دیگری از حیها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آناگر اشخاصی که بین آن
 .بردتقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می

 در شرایط و جمله از موانع ارث -فصل سوم 

 ۸۷۵ماده 

ی برد که نطفهشرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می
 .د اگر چه فورًا پس از تولد بمیردالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شواو حین

 ۸۷۶ماده 

 .شودبا شک در حیات، حین والدت، حکم وراثت نمی

 ۸۷۷ماده 

در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد 
 .شد



 ۸۷۸ماده 

شود مانع از ارث تمام یا بعضی از هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد 
آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ گردد. تقسیم ارث به عمل نمیوراث دیگر می

ای که مساوی ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصهیک از سایر وراث نباشد و آن
ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل هی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصحصه

 .معلوم شود

 ۸۷۹ماده 

شود تا حال او معلوم شود در صورتی اگر بین وراث، غایب مفقوداالثری باشد سهم او کنار گذارده می
گردد واال به خود او یا به ورثه ی او به سایر وراث بر میکه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه

 .رسداو می

 ۸۸۰ماده 

شود اعم از قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدًا بکشد از ارث او ممنوع می
 .این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردًا باشد یا به شرکت دیگری

 ۸۸۱ماده 

 .نخواهد بوددر صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری 

 ۸۸۱ماده 

ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث برد و اگر در بین ورثهمکرر( کافر از مسلم ارث نمی)
 .برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشندنمی

 ۸۸۲ماده 

، لعان واقع برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار اوبعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی
برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر شده، از پدر و پدر از او ارث نمی

 .برندو خویشان مادری از او ارث می

 ۸۸۳ماده 



برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می
 .برندنمی پدری از پسر ارث

 ۸۸۴ماده 

ی آن است ای که طفل ثمرهبرد لیکن اگر حرمت رابطهولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی
ی زنا نباشد طفل فقط از ی اکراه یا شبههنسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه

 .برد و بالعکساین طرف و اقوام او ارث می

 ۸۸۵ماده 

باشند بنابراین شوند محروم از ارث نمیاز ارث ممنوع می ۸۸۰و اقوام کسانی که به موجب ماده  اوالد
برد اگر وراث نزدیکتری باعث اوالد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می

 .حرمان آنان نشود

 در حجب -فصل چهارم 

 ۸۸۶ماده 

 .شودوارث دیگر از بردن ارث کاًل یا جزئًا محروم میی بودن حجب حالت وارثی است که به واسطه

 ۸۸۷ماده 

گردد، مثل برادرزاده که به حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می
شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می

 د؛گردمحروم می

ی شوهر از گردد مثل تنزل حصهقسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می
ی زن از ربع به ثمن در نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه

 .صورتی که برای زوج او اوالد باشد

 ۸۸۸ماده 

ی بعد را از ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقهضابطه
مقامی ارث و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم ۹۳۶نماید مگر در مورد ماده ارث محروم می

 .برندببرد که در این صورت هر دو ارث می



 ۸۸۹ماده 

مقام پدر یا گر برای میت اوالدی نباشد اوالد او هر قدر که پایین بروند قائمی اولی ادر بین وراث طبقه
برند ولی در بین اوالد، اقرب به میت، مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می

 .نمایدابعد را از ارث محروم می

 ۸۹۰ماده 

خواهری نباشد اوالد اخوه، هر قدر که پایین بروند ی دوم اگر برای متوفی برادر یا در بین وراث طبقه
برند لیکن در بین مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میقائم

کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه اجداد یا اوالد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می
 .باشدسوم نیز مجری می

 ۸۹۱ماده 

 .وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه

 ۸۹۲ماده 

 :حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است

وقتی که برای میت، اوالد یا اوالد اوالد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث  -الف
که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد  ۹۰۹و  ۹۰۸شوند مگر در مورد ماده محروم می

بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن 
 .شودمحروم می

وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک  -ب
 :ن کهشود مشروط بر ایسدس محروم می

 الاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛ -اواًل

 ها زنده باشد؛پدر آن -ثانیًا

 از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛ -ثالثًا

 .ابوینی یا ابی تنها باشند -رابعًا

 در فرض و صاحبان فرض -فصل پنجم 

 ۸۹۳ماده 



 .برندبعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میوراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و 

 ۸۹۴ماده 

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که 
 .ها معین نیستسهم آن

 ۸۹۵ماده 

 .شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکهسهام معینه که فرض نامیده می

 ۸۹۶ماده 

 .برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجهاشخاصی که به فرض ارث می

 ۸۹۷ماده 

برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می
 .خواهرهای ابی یا ابوینی و کالله امی

 ۸۹۸ماده 

 .برندبت ارث میوراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرا

 ۸۹۹ماده 

 :فرض سه وارث نصف ترکه است

 شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛ -۱

 دختر اگر فرزند منحصر باشد؛ -۲

 .خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد -۳

 ]۹۰۰ماده 

 :فرض دو وارث ربع ترکه است

 فوت زن با داشتن اوالد؛ شوهر در صورت -۱

 .ها در صورت فوت شوهر بدون اوالدزوجه یا زوجه -۲

 ۹۰۱ماده 



 .ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالدی زوجه یا زوجهثمن، فریضه

 ۹۰۲ماده 

 :فرض دو وارث دو ثلث ترکه است

 دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور؛ -۱

 .یا ابی تنها با نبودن برادر دو خواهر و بیشتر ابوینی -۲

 ۹۰۳ماده 

 :فرض دو وارث ثلث ترکه است

 مادر متوفی در صورتی که میت اوالد و اخوه نداشته باشد؛ -۱

 .کالله امی در صورتی که بیش از یکی باشد -۲

 ۹۰۴ماده 

 .فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد

 ۹۰۵ماده 

رسد و اگر صاحب برد و بقیه به صاحبان قرابت میمیت هر صاحب فرض حصه خود را میی از ترکه
شود مگر در قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می

شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از ها رد نمیمورد زوج و زوجه که به آن
 .شوده به او رد میفریض

 االرث طبقات مختلفه وراثدر سهم -فصل ششم 

 االرث وراث طبقه اولیدر سهم -مبحث اول 

 ۹۰۶ماده 

اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت 
برد باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زندهانفراد، تمام ارث را می

 .لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است

 ۹۰۷ماده 



 :شوداگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می

 رسدتر تمام ترکه به او میاگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دخ. 

 شود. اگر ها بالسویه تقسیم میاگر اوالد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن
 .بردها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر میاوالد متعدد باشند و بعضی از آن

 ۹۰۸ماده 

د با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باش
ها تقسیم سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن

 .بردشود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی

 ۹۰۹ماده 

د باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجو
شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و ها تقسیم میترکه خواهد بود که بالسویه بین آن

شود مگر این که مادر حاجب داشته ها تقسیم میمابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن
 .دبرباشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی

 ۹۱۰ماده 

 .برندهر گاه میت اوالد داشته باشد گر چه یک نفر، اوالد اوالد او ارث نمی

 ۹۱۱ماده 

مقام اوالد بوده و بدین طریق جزو وراث هر گاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم
بین اوالد بر حسب  برد. تقسیم ارثطبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می

رسد. بنابراین برد که به توسط او به میت میی کسی را میآید: یعنی هر نسل حصهنسل به عمل می
 .بردبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر میاوالد پسر دو برابر اوالد دختر می

 ۹۱۲ماده 

برند با رعایت این که اقرب مذکور در ماده فوق ارث میاوالد اوالد تا هر چه که پایین بروند به طریق 
 .کندبه میت ابعد را محروم می

 ۹۱۳ماده 



برد و این فرض در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می
اوالد اوالد عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا 

نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد 
 .شودداشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می

 ۹۱۴ماده 

ها را نکند نقص بر م آنی میت کفایت نصیب تمای بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکهاگر به واسطه
شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی بنت و بنتین وارد می

نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم 
 .برداز زیادی چیزی نمیشود لیکن زوج و زوجه مطلقًا و مادر اگر حاجب داشته باشد می

 ۹۱۵ماده 

های شخصی و شمشیر او به پسر کرده و همچنین قرآن و رختانگشتری که میت معمواًل استعمال می
ی ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهرسد بدون این که از حصهبزرگ او می

 .میت منحصر به این اموال نباشد

 ث وراث طبقه دوماالردر سهم -مبحث دوم 
 

 .رسدهر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می

 ۹۱۷ماده 

ها بر ی بین آنبرد و اگر متعدد باشند ترکههر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می
 .شودطبق مواد ذیل تقسیم می

 ۹۱۸ماده 

ی ی ابوینی اخوهبرند. در صورت نبودن اخوهی ابی ارث نمیباشد اخوه ی ابوینی داشتهاگر میت اخوه
ی امی را از ارث محروم ی ابی هیچ کدام اخوهی ابوینی و اخوهبرند. اخوهها را میی ارث آنابی حصه

 .کنندنمی

 ۹۱۹ماده 



اهر ابی باشند ترکه اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خو
 .شودها بالسویه تقسیم میبین آن

 ۹۲۰ماده 

ی ذکور دو برابر اناث اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه
 .خواهد بود

 ۹۲۱ماده 

ها بالسویه آناگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین 
 .شودتقسیم می

 ۹۲۲ماده 

 :شودی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میی ابوینی و اخوههر گاه اخوه

ی ابوینی یا ابی است که به برد و بقیه مال اخوهاگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می
ها تعلق گرفته و باشد ثلث ترکه به آن نمایند. اگر کالله امی متعددطریق مذکور در فوق تقسیم می

ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در کنند و بقیه مال اخوهبین خود بالسویه تقسیم می
 .نمایندفوق تقسیم می

 ۹۲۳ماده 

 :شودهر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می

  گیردیا امی تمام ترکه به او تعلق میاگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی. 

 برد و اگر همه اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می
 .گرددها بالسویه تقسیم میامی باشند بین آن

 رسد و در اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می
شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ها بالسویه تقسیم میتعدد اجداد امی آن ثلث بین آنصورت 
 .ی اناث خواهد بودی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصهرسد و در صورت تعدد، حصهابی می

 ]۹۲۴ماده 



قرابت رسد که از طرف پدر هر گاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می
رسد که از طرف ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میدارند و در تقسیم آن حصه

نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می
 .خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت

 ۹۲۵ماده 

ها مقام آنور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اوالد اخوه قائمدر تمام ص
برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نسل به عمل شده و با اجداد ارث می

ی د اخوهرسد بنابراین اوالی او به میت میبرد که به واسطهآید: یعنی هر نسل حصه کسی را میمی
برند. در تقسیم ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اوالد کالله امی حصه کالله امی را میابوینی یا ابی حصه

برد و اگر از کالله ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث میبین افراد یک نسل اگر اوالد اخوه
 .کنندامی باشند بالسویه تقسیم می

 ۹۲۶ماده 

 .برداجتماع کالله ابوینی و ابی و امی، کالله ابی ارث نمیدر صورت 

 ۹۲۷ماده 

برد و این در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می
فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از 

برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود رض خود را از اصل ترکه میاجداد یا کالله ف
 .شودگردد نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می

 االرث وراث طبقه سومدر سهم -مبحث سوم 

 ۹۲۸ماده 

 .رسدهر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می

 ۹۲۹ ماده

ها بر برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنهر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می
 .شودطبق مواد ذیل تقسیم می

 ۹۳۰ماده 



برند در صورت نبودن اعمام اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی
 .برندها را میی آنابی حصه یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال

 ۹۳۱ماده 

شود، ها بالسویه تقسیم میی بین آنهر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه
ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در ی آندر صورتی که همه

نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند ویه تقسیم میصورتی که همه امی باشند ترکه را بالس
 .حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود

 ۹۳۲ماده 

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه 
کنند و بین خود بالسویه تقسیم میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابه او تعلق می

 .بردرسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث میباقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می

 ۹۳۳ماده 

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه 
 .ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشندشود خواه همه ها بالسویه تقسیم میبین آن

 ۹۳۴ماده 

ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ی ابی یا ابوینی با دایی و خالهاگر وراث میت دایی و خاله
کنند و مابقی مال برند و بین خود بالسویه تقسیم میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میترکه را می

 .نمایندها هم بین خود بالسویه تقسیم میبوینی یا ابی است که آنهای ادایی و خاله

 ۹۳۵ماده 

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به 
 .اعمام تعلق میگیرد

 باشد سدس آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می
شود و در ها داده میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنحصه اخوال به او می

 .آیدها بالسویه به عمل میصورت اخیر تقسیم بین آن



 ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه
ها رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنبه او میی اعمام امی باشد سدس حصه

 .کنندرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میمی

 ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ی اعمام باقی میدر تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه
 .ذکور دو برابر اناث خواهد بود

 ۹۳۶ماده 

برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ها ارث نمیاخوال، اوالد آنبا وجود اعمام یا 
کند. لیکن اگر ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می

 .بردبا پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی

 ۹۳۷ماده 

برند و نصیب هر نسل ها ارث میها به جای آنهر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آن
 .شودی او به میت متصل مینصیب کسی خواهد بود که به واسطه

 ۹۳۸ماده 

برد و این در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می
 .عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه فرض

برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می
 .شودهم باشد بر متقربین به پدر وارد می

 ]۹۳۹ماده 

بوده و از جمله وراثی باشد که  در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی
 :شوداالرث او به طریق ذیل معین میبرند، سهمها دو برابر اناث میذکور آن

االرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد اگر عالئم رجولیت غالب باشد سهم
غالب نباشد نصف مجموع  برد و اگر هیچ یک از عالئمی خود را میاالرث یک دختر از طبقهسهم
 .ی خود را خواهد برداالرث یک پسر و یک دختر از طبقهسهم

 در میراث زوج و زوجه -مبحث چهارم 



 ۹۴۰ماده 

 .برندها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میزوجین که زوجیت آن

 ۹۴۱ماده 

ذکر شده  ۹۳۸و  ۹۲۷، ۹۱۳ه در مواد ی یکدیگر به طوری است کاالرث زوج و زوجه از ترکهسهم
 .است

 ۹۴۲ماده 

ی آنان بالسویه تقسیم در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه
 .شودمی

 ۹۴۳ماده 

ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند هر یک از آن
ها بعد از انقضای عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر لیکن اگر فوت یکی از آنبرد از او ارث می

 .برندارث نمی

 ۹۴۴ماده 

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد 
 .نکرده باشدبرد اگرچه طالق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر زوجه از او ارث می

 ۹۴۵ماده 

برد اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی
 .بردلیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می

 ۹۴۶ماده 
 :این ماده به صورت زیر اصالح شد ۱۳۸۷/۱۱/۶واحده مصوب به موجب ماده

برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از زوج از تمام اموال زوجه ارث می
عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث 

ی کلیهبرد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از می
 .باشداموال به ترتیب فوق می



 این ماده پیش از آن به این شکل بود: 

 :برد لیکن زوجه از اموال ذیلزوج از تمام اموال زوجه ارث می

 از اموال منقول از هر قبیل که باشد، -۱

 .از ابنیه و اشجار -۲

 ]۹۴۷ماده 

 پیشین به این شکل بودی شد. مصوبه حذف این ماده ۱۳۸۷/۱۱/۶واحده مصوب به موجب ماده: 

ی تقویم آن است که ها و طریقهبرد و نه از عین آنزوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می
 .گرددابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می

 ۹۴۸ماده 

 این ماده به صورت زیر اصالح شد ۱۳۸۷/۱۱/۶واحده مصوب به موجب ماده: 

 .تواند حق خود را از عین اموال استیفا کنداز اداء قیمت امتناع کنند، زن میهر گاه ورثه 

 این ماده پیش از آن به این شکل بود: 

تواند حق هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می
 .ها استیفا نمایدخود را از عین آن

 ۹۴۹ماده 

برد دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میدر صورت نبودن هیچ وارث 
 ۸۶۶ی شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه

 .خواهد بود

 


