اﯾﺮان :ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ؟ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از ارث در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺿﯿﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر دارد
و ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ از ورﺛﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد «:ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدی
آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﻣﺎ ﭘﺪرم ﺑﺎ ازدواج ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮه و دﻋﻮا ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﭘﺪرم راﺿﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﻣﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ از ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺷﺪ» .ﻣﺮﺿﯿﻪ اداﻣﻪ داد «:از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺮادرم ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم
ﺷﺪ .ﭘﺪرم و ﺑﺮادراﻧﻢ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺪا ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪم ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪود
 ۰۱ﺳﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و رواﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد«:ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرم ،ﺑﺮادراﻧﻢ ﯾﮏ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺣﻘﯽ
ﺑﺮ ارث ﻧﺪارم و از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺪرم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮاﻟﺶ را ،ﮐﻪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه در ﺑﺎزار ﺑﻮد ،را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ داده ﺑﻮد و
ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم اﻣﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر وﺻﯿﺖ
ﮐﺮده و ﺗﻮ ﺣﻘﯽ ﻧﺪاری»…
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪرش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﭘﺪرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وی را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ارث و ﻣﯿﺮاث از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺑﯿﻦ وراث
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت وﺻﯿﺖ وارث ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪ« ﺗﻮ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻢ »ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت وارث ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و ﻣﺎﺗﺮک را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ وراث ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﯽ از اوﻻد ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد .ارث ﺑﺮدن ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ورﺛﻪ اﺳﺖ و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ وارث ،ﺻﺎﺣﺐ
و ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮد ﺑﺮ اﻣﻮال ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺑﻪ ﻗﻮت زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ارث ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺣﻘﻮق
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﮐﻨﺎر اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮد ﺑﺮ اﻣﻮال ﺧﻮد ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺛﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻼک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﻗﺎﻟﺐ وﺻﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اراده ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺻﯿﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻓﺬ
ﻧﯿﺴﺖ» .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وراث آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎده  ۳۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ «:وﺻﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه وراث و اﮔﺮ ﺑﻌﺾ از ورﺛﻪ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ او ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ».
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت« ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ »در ﻣﺎده  ۷۳۸ﭼﯿﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺑﻄﺎل وﺻﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ از وراث ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﯾﻦ
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺻﺮﯾﺢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ورﺛﻪ ،وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﻦ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ از ورﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ وراﺛﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ارث ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ

وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وراث وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی  ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻮال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻪ وارث و وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
 ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ورﺛﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ
ﺑﻪ ورﺛﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او وﺻﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻪ ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد
وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ورﺛﻪ دﯾﮕﺮ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۷۳۸وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﻣﺎﺑﯿﻦ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﺪرش در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن وی از ارث ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﻬﻢ
اﻻرث او را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺷﻮد.

