جدول (الف) سهم االرث طبقه اول
ميزان سهم االرث

وارث
پدر يا مادر و يا يكي از اوالد (منحصرا ً)

تمام تركه را ارث مي برد

پدر و مادر

اگر مادر حاجب داشته باشد  1ارث مي برد
6

در هر دو صورت مابقي به قرابت متعلق به پدر است

اگر حاجب نداشته باشد  1متعلق به مادر
3
1
مادر
 1پدر
6
6

پدر و مادر و يك دختر

پدر يا مادر و يك دختر
پدر و مادر و چند دختر
پدر يا مادر و چند دختر
پدر و مادر يا يكي از آنها و پسر و دختر
پدر و مادر يا يكي از آنها و يك يا چند پسر
زوج يا زوجه با وراث طبقه اول

1
 6سهم پدر يا مادر
1
 6پدر
1
 6سهم پدر يا مادر
1
 6پدر
1
پدر
6

1
6
4
6
1
6
1
6

مادر

اگر مادر حاجب داشته باشد  1باقيمانده به او رد نمي شود
6

 3سهم دختر
6

3
6

اگرمادر حاجب نداشته باشد  1باقيمانده به او ر ّد مي شود
6
2
 6به وراث رد مي شود
 4بين دختران تقسيم مي شود
6
1
باقيمانده به وراث رد مي شود
6

سهم دختر

سهم دختران
مادر

مابقي به نسبت پسر دو برابر دختر

مادر

مابقي به پسر يا پسران مي رسد
مابقي به شرح فوق بين وراث تقسيم مي شود

زوج يا زوجه فرض خود را مي برند

1
1
1
از عين ماترك و زوجه با وجود اوالد و بدون اوالد  1از عين اموال منقول و بهاي اموال غيرمنقول ارث مي برد.
و بدون اوالد
زوج با وجود اوالد
8
2
4
4
هرگاه در طبقه اول نقصي ايجاد شود نقص بر دختر يا دخترها وارد مي شود.

جدول (ب) سهم االرث طبقه دوم
ميزان سهم االرث

وارث
يكي از اجداد يا يكي از اخوه (منحصرا ً)

تمام تركه را ارث مي برد

جد و جده ابي

جد دو برابر جده ارث مي برد

امي
جد و جده ّ

جد و جده به تساوي ارث مي برند

جد و جده يا جد يا جده ابي و جد و جده يا جد يا جده امي

2
تقسيم  3به اجداد ابي به نسبت دو به يك

چند برادر يا چند خواهر ابويني يا ابي يا امي

به نسبت مساوي بين وراث تقسيم مي شود

چند برادر و خواهر ابويني يا ابي

به نسبت دو به يك بين وراث تقسيم مي شود

برادران و خواهران امي

به نسبت مساوي بين آنها تقسيم مي شود

چند برادر و خواهر ابويني يا ابي و چند برادر و خواهر امي
چند برادر و خواهر ابويني يا ابي و يك برادر يا خواهر امي
اجداد و برادر و خواهر

تقسيم

1
سهم به برادر و خواهر امي به نسبت مساوي
3
1
سهم برادر يا خواهر امي
6
 1سهم اجداد امي و برادر و خواهر امي به نسبت مساوي
3

الباقي به نسبت دو به يك بين برادر و خواهر ابويني يا ابي تقسيم مي شود
مابقي به نسبت دو به يك بين برادر و خواهر ابويني يا ابي تقسيم مي شود

 2سهم اجداد ابي و برادر و خواهر ابويني يا ابي به نسبت دو به يك
3
زوج يا زوجه با وراث طبقه دوم

زوج يا زوجه به فرض مي برند

1
 3به اجداد امي به نسبت مساوي

سپس متقربين به مادر سهم مي برند

در صورتي كه اجداد ابي و برادر و خواهر ابويني يا ابي با يك برادر يا يك
خواهر امي باشند  1ماترك مي برند
6
مابقي را متقربين به پدر مي برند

هرگاه در طبقه دوم نقصي ايجاد شود نقص بر متقربين به پدر وارد مي شود.

جدول ( ج) سهم االرث طبقه سوم
ميزان سهم االرث

وارث
يكي از اعمام يا يكي از اخوال (منحصرا ً)

تمامي تركه را ارث مي برد

چند عمو يا چند عمه ابويني يا ابي يا امي

تركه به نسبت مساوي تقسيم مي شود

چند عمو و عمه ابويني يا ابي

تركه به نسبت دو به يك تقسيم مي شود

چند عمو و عمه امي

تركه به نسبت مساوي تقسيم مي شود

چند عمو و عمه ابويني يا ابي و چند عمو و عمه امي
چند عمو و عمه ابويني يا ابي و يك عمو يا عمه امي

 1سهم عمو و عمه امي به نسبت مساوي
3
 1سهم عمو يا عمه امي
6

اخوال (چند دايي و چند خاله) ابويني يا ابي يا امي

در اين حالت به نسبت مساوي تقسيم مي شود

چند دايي و خاله ابويني يا ابي يا امي

در اين حالت به نسبت مساوي تقسيم مي شود

چند دايي و خاله ابويني يا ابي و چند دايي و خاله امي

1
سهم دايي و خاله امي به نسبت مساوي
3
 1سهم دايي يا خاله امي
6
 1سهم اخوال كه تقسيم به شرح فوق الذكر است
3
 1سهم اخوال
زوج يا زوجه ابتدا به فرض مي برند
3

چند دايي و خاله ابويني يا ابي و يك دايي يا خاله امي
اعمام و اخوال (چند عمو و چند عمه و چند دايي و چند خاله)
زوج يا زوجه با ورثه طبقه سوم

هرگاه نقصي ايجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه) وارد مي شود.

مابقي به نسبت دو به يك بين چند عمو و عمه ابويني يا ابي
مابقي به نسبت دو به يك بين چند عمو و عمه ابويني يا ابي

مابقي بين چند دايي و خاله ابويني يا ابي به نسبت مساوي
مابقي بين چند دايي و خاله ابويني يا ابي به نسبت مساوي
 2سهم اعمام كه تقسيم به شرح فوق الذكر است
3
مابقي سهم اعمام

سهم االرث طبقات سه گانه وراث

به نام حضرت حق تعالي

مق�ررات اكث�ر كش�ورها در مبحث اح�وال ش�خصيه ،خصوص ًا

آنچه در مبحث ارث حائز اهميت اس�ت همانا نحوه ي تقس�يم و

در باب ارث ،صرفنظر از اي�ن كه تابع كدام ي�ك از نظامهاي

حقوقي كنوني باش�ند؛ تحت تأثير مذهب و اعتقادات س�اكنان
ومناس�بات اجتماع�ی  -اقتص�ادی هم�ان كش�ور اس�ت و اين
تأثيرپذي�ري از دي�ن و آيي�ن ب�ه وي�ژه در قوانين كش�ورهاي

اسالمي بيش�تر نمايان اس�ت .هر چند كه علي القاعده در حقوق
داخلي يا بين الملل خصوصي ش�ان ،معمو ً
ال پيروان ساير اديان

و مذاهب مختلف رس�مي و همچنين اتباع بيگانه – حسب مورد
– تابع قواع�د و عادات مس�لمه ي متداوله ي مذه�ب و مقررات
دولت متبوع آنان مي باشند.

از همي�ن رو ،قانونگ�ذار مدني اي�ران  89ماده قانون�ي (از ماده

چهارم كت�اب دوم از جلد
 861الي  949در باب دوم از قس�مت
ِ
اول قان�ون مدني مصوب  18ارديبهش�ت م�اه  1307ه.ش ).را با

اقتباس از منابع فقهي به ويژه نظر مشهور فقهاي اماميه به موضوع
« ارث » اختصاص داده اس�ت .اين همه ،عالوه بر موادي اس�ت

ك�ه در ديگ�ر مقررات اع�م از مدن�ي ،ثبت�ي ،كيف�ري ،تجاري،
مالياتي ،امور حس�بي و غيره در خصوص حق�وق ارث و تكاليف

وراث وضع شده است.

شيوه ي تسهيم ماترك متوفا بين ورثه حسب سهم االرث شرعي
و قانوني اس�ت و از آنجا ك�ه موضوع واگذاري انج�ام اين مهم
به دفاتر اس�ناد رس�مي ،كه يك امر ش�به قضايي اس�ت ،مراحل
كارشناس�ي و قانونگذاري را مي گذراند ،اهتم�ام به آن ،از نظر
دفتر آم�وزش و پژوهش كانون س�ردفتران و دفتري�اران ،بيش
از پي�ش ضروري م�ي نمايد .چرا ك�ه آموزش و تروي�ج مفاهيم
قانوني و تس�هيل امور جاري دفاتر در تنظيم اس�ناد رس�مي نياز
روز جامعه ي سردفتري اس�ت.از همين رو ،تهيه و انتشار جدول
س�هم االرثطبقات س�ه گانه ي ورثه منطبق بر قانون مدني ايران
در دس�تور كار اين دفتر قرار گرفت كه از تلاش آقايان محترم
ناصر نايبي و رض�ا تاجگر تش�كر و قدرداني مي ش�ود.اميد كه با
همراهي علمي و همي�اري پژوهش محور هم�كاران گرانقدر،
گام ه�اي آغازي�ن و مؤث�ر آموزش�ي_كاربردي و پژوهش�ي_
ترويجي استمرار يابد.
دفتر آموزش و پژوهش

كانون سردفتران و دفترياران

يادگيري ،آموزش و بازآموزي دانش ارث بر مبناي فرمولهاي

خاص خود ،با اس�تفاده از اع�داد و ارقام و محاس�بات رياضي نه
فقط از نظر اِعمال اس�باب تمل�ك و انتقال قه�ري ،تعداد وراث

و ميزان س�هم االرث در اس�ناد تنظيمي نس�بت به تركه در عقود،
معامالت ،تعهدات و الزامات آنان مهم اس�ت بلكه به ويژه از اين

جهت اهتمام بيش�تري پي�دا ميكند ك�ه اخيراً توس�عه وظايف
س�ران دفاتر و واگذاري برخي از ام�ور غيرترافعي مانند صدور
گواهي انحصار وراث�ت از محاكم دادگس�تري به دفاتر اس�ناد
رسمي در دستور كار قواي قضائيه و مقنّنه قرار گرفته است.

تفكيك س�هم االرث طبقات س�ه گانه و ّراث ،به نحو حاضر كه در

ش�ماره ( 94تير ماه  )1388ماهنامه كانون چاپ و منتش�ر شده ،با
اس�تفاده از منابع مختلف فقه�ي ،حقوقي ،جزوات آموزش�ي و

قانون مدن�ي تهيه و در اختي�ار همكاران عزي�ز و جامعه حقوقي
قرار ميگيرد .صد البت�ه با ديدة من�ت ،از نگاه تيزبين اس�اتيد و
علماي فن در اصالح لغزشهاي احتمالي و تكميل آن اس�تقبال
خواهيم كرد.
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