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 ؟است چگونه زنان در االرث سهم محاسبهآیا می دانید 

 

 

 برد. می ارث او های دارایی از زن کند فوت شوهرش و باشد شوهرش میدائ عقد در زن که صورتی در

 و اصالح این کرد. با اصالح ایران را مدنی قانون 948 و 946 مواد و 1387 سال ؛در اسالمی شورای مجلس

 آمد. وجود به شوهر اموال از زوجه ارث حقوق در چشمگیر ،تحولی نزمی قیمت در زوجه کردن سهیم

 و محروم زمین قیمت و عین از ؛زن امامیه فقهای مشهور نظر از پیروی به 1307 سال مصوب مدنی قانون در

 اموال از زن سهم مشمول نیز زمین فوق موارد اصالح با که بود اشجار و ابنیه قیمت دریافت مستحق تنها

 شد. شوهر

 و بوده او دایم عقد که این شرط به ؛ برد می ارث همسرش مرگ از پس مدنی زن قانون 861 ماده اساس بر

 به را او است شوهر وارث که زن اگر که گوید می مدنی قانون 880 ماده ؛اما باشد زنده شوهرش مرگ از قبل

 .برد نخواهد ،ارث باشد رسانده عمد قتل

 از چهارم یک زن باشد نداشته قبلی همسران از یا همرش از ای نوه یا دفرزن هیج فوت زمان در شوهر اگر

 برد. خواهد ارث را مرد اموال از هشتم یک صورت این غیر در و برد می ارث مرد اموال

 ارث) بود مانده باقی شوهر از که چیزی هر( منقول امول از فقط مدنی قانون 946 ماده استناد به زن پیشتر

 رسید. نمی او به سهمی) زمین و ساختمان( منقول غیر اموال عین از و برد می

 در زن آن اساس بر که کرد تصویب را قانونی ماده هشتم مجلس سال 70 از پس که است حالی در این

 غیر اموال قیمت از نیز دیگر هشتم یک و منقول اموال از هشتم یک مرحومش همسر از فرزند داشتن صورت

 برد. خواهد ارث زمین و ساختمان اعیان و عرصه جمله از منقول

 بود. خواهد منقول اموال همه از چهارم یک زن سهم باشد نداشته فرزندی هیچ مرد که صورتی در
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 خواهد سهم چهارم یک میزان به زمین و ساختمان اعیان و عرصه یعنی منقول غیر اموال فروش از همچنین

 . برد

 داشتن صورت در مرگش از پس است دایمی زن چهار یا دو رایمرددا اگر گوید می مدنی قانون 942 ماده

 شد. خواهد تقسیم مساوی بطور زنان بین اموالش هشتم یک فرزند

 دو دوم زن اما ندارد فرزندی ها آن از یکی که زن دو مورد در که کرد توجه باید نیز مهم نکته این به البته

 علت به اما است نداشته متوفی شوهر از که فرزندی آن با اول زن ، همسر مرگ از ؛پس دارد پسر یک و دختر

 برد. خواهد ارث را شوهرش اموال از هشتم یک نصف دوم همسر فرزندان وجود

 کند. وصیت را اموالش ثلث تا فقط که است داده اجاره کننده وصیت نیز مدنی قانون 843 ماده

 که ای خانه از یعنی دهد اجازه اموال بقیه صوصخ در ورثه باید باشد مقدار این از بیش متوفی فرد وصیت اگر

 وصیت نباشد او اموال سوم یک از بیش قیمی نظر از است شده وصیت همسرش بری متوفی شوهر سوی از

 دهند. اجازه اموال ثلث بقیه درباره ورثه باید صورت این غیر در است صحیح نامه

 موقت عقد در که زنی و برد می ارث است متوفی مرد دایم عقد در که رنی مدنی قانون 940 ماده اساس بر

 برد. نخواهد ارث بوده مرد

 انجام معمول بطور که طالقی( رجعی صورت به را خود زن مرد اگر است آمده نیز مدنی قانون 943 ماده در

 . برد می ارث شوهر اموال از ؛زن باشد کرده فوت عده زمان در و باشد داده طالق) یابد می


