ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ۶۱روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ) ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽﻓﺮد
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از وﮐﻼ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارث ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ از ﻧﮕﺎه واﻟﺪﯾﻦ ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮان دوﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮان ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﭘﺲ از ازدواج و در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان از ارث ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ارث در
ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و در اﺻﻄﻼح اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اراده ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪارد
ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺭﺍﺩ ﺍز ﻧﺴﺐ،ﺷﻮد .اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺐ و ﺳﺒﺐ ارث ﻣﯽﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ارث ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۶۸
ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﻋﻘﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻭﺷﻭﻫﺭ ﺗﻭﻟﺩ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺳﺕ و ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
اﺳﺖ ﺧﻭﺍﻩ ﺩﺧﻭﻝ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.
ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺷﺭﺕ ﺯﻭﺟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻋﻘﺩ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍﮔﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ زوﺟﯿﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺒﺐ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦاز ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ“ داردﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎده ۴۶۸ﻣﺗﻮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭘﺲ زن ﺑﻮاﺳﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﺗﻮﻓﯽ ﻣﯽ ”اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﯿﻦ ﻓﻮت دﯾﮕﺮی زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر اﻣﺎ زوﺟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۰۴۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻪ )ﻣﺘﻌﻪ( ﻫﯿﭻ ارﺛﯽ ”زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع از ارث ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ “.داردﻣﯽ
ﺑﺮای زن ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮط ﺗﻮارث در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ زن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق و ﭘﺎﯾﺎن زوﺟﯿﺖ در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎده ۳۴۹
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و  ۰۱روز“ داردﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﺎل ﻣﺮض زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ“ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ” ۴۴۹ﺑﺮﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ازدواج زن ﺑﺎ ”ﻃﻼق ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زوﺟﻪ اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاﺿﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﻣﺎﻏﯽ )ﻋﻘﻠﯽ( اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﺤﻘﺎق زن در ارث
ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﻣﺮض زﻧﯽ را ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮض ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل ﺑﻤﯿﺮد زن از اوارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از آن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زن از اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد.
داردﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ زن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﺗﻮﻓﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ .ﻣﺎده ۰۴۹
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺘﻞ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ” ۰۸۸زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع از ارث ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ“.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد را ﻋﻤﺪا ﺑﮑﺸﺪ از ارث او ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮه ،ﻣﺴﺒﺐ ،ﻣﻨﻔﺮدا ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻮد.ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻣﻮرث ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻠﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
زن ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد دﻓﺎع ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻋﻤﺪا ﺑﮑﺸﺪ از ارث او ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﺎﻣﺎن ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد
ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻢ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ورﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﮐﺎﻓﺮی ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ وراث ﮐﺎﻓﺮ“ ﻣﮑﺮر ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۸۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪن زن )ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ”ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ و درﺟﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن زن وﺷﻮﻫﺮ از اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۸۸ﻟﻌﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮای ارث ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻘﺎق ارث
ﺷﻮد.ﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﺪ از زﻧﺎ و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ارث ﻣﺤﺴﻮب

ﺑﺮد و اﯾﻦﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮض ﺧﻮد را ﻣﯽ“ در ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ارث زن از اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎده  ۳۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد
ﻓﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و رﺑﻊ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از رﺑﻊ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻮد.زوج و ﺛﻤﻦ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﻫﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی ﺣﺘﯽ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮه )اوﻻد اوﻻد( ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن از“
)اوﻻد ﺣﺘﯽ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺑﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد و ﻣﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪیاﻣﻮال ﻣﺮد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ارث ﻣﯽ
اوﻻد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از اﻣﻮال ﻣﺮد را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻗﺎﻧﻮن ارث
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺑﻊ )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم( ﯾﺎ ﺛﻤﻦ )ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ( ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوﺟﻪ دارد ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۲۴۹
)اوﻻد اوﻻد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه
اﻣﻮال ﻣﺮد ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه )اوﻻد اوﻻد( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻣﻮال ﻣﺮد ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زوج از ﺗﻤﺎم اﻣﻮال زوﺟﻪ“ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای زن ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎده  ۶۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد
ارث ﻣﻴﺒﺮد و زوﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪدار ﺑﻮدن زوج ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ از ﻗﻴﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ و
در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ”اﻋﻴﺎن ارث ﻣﻲ ﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زوج ﻫﻴﭻ ﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ زوﺟﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﺳﺖ.
ﻣﺎده زوﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪدار ﺑﻮدن زوج ،ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﻋﯿﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ )ﺑﻨﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( و اﻋﯿﺎن )زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ،ارث ﻣﯽﺑﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﻫﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ زن ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ
زوﺟﻪ ﻓﻘﻂ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و از ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ )ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۷۸
اﺷﺠﺎر ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ از اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای زن ﻓﺮض ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارث زن اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ )ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﻋﯿﺎن )زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻫﺸﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ زن داده ﺷﻮد .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورﺛﻪ از اداء ﻗﻴﻤﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۸۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد
را از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻨﺪ.
دﻻﺋﻞ ﺗﺒﻌﯿﺺ در ﻗﺎﻧﻮن ارث
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ زن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻗﻠﻪ از ﺳﻮی
زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان از ارث ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺮای ﺷﻮدﻣﺮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ارث ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ارث وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ارث ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا
ﺑﺎ ﻋﺪم ﻫﯿﭻ وارث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوﺟﻪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ زن ﺑﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ درﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ وارث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوﺟﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ زن رﺳﯿﺪه و ﺑﻘﯿﻪ و ۹۴۹ ۶۶۸
ﺣﺎﮐﻢ از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زن ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻼوارث ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ارث ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن در ارث ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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