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ث.
فصل ششم درسهم االرث طبقات مختلفه ورا 
مبحث اول سهم االرث طبقه اول.
ماده ـ  906سهم االرث طبقه اول بشرح ذيل ميباشد.
1ـاگر وراث ميت يک اوالد يا اوالد اوالد بهمراه زوج يا زوجه و وهريک
از والدين متوفي باشند دراين صورت هريک از والدين ميت يک سدس از کليه
اموال ودارايي ارث ميبرند .وربع ماترک س���هم زوج يا زوجه ومابقي به اوالد يا
اوالد اوالد ميرسد.
2ـاگر وراث متوفي يک نفر اوالد يا اوالد اوالد باشد بهمراه زوج يا زوجه
سهم زوج يا زوجه ربع ماترک خواهد بود ومابقي به اوالد يا اوالد اوالد ميرسد.
3ـاگر وراث ميت يک اوالد يا اوالد اوالد باش���د بهمراه هريک از والدين
متوفي سهم هريک از والدين متوفي يک سدس ماترک و مابقي به اوالد يا اوالد
اوالد ميرسد.
4ـاگر ورثه يکنفر اوالد يا اوالد اوالد تنها باشد از تمام ترکه ارث ميبرد.
 5ـاگر وراث متوفي اوالد متعدد باشند از کل ماترک بالسويه ارث ميبرند.
 6ـاگروراث ميت دو اوالد وبيشتر باشند بهمراه زوج يا زوجه وهردو ابوين
متوفي سهم هريک از ابوين متوفي نيم سدس ترکه ميباشد .ومابقي ماترک بين
زوج يا زوجه و ساير اوالد بالسويه تقسيم ميگردد.
7ـاگر وراث ميت دو اوالد وبيشتر باشند بهمراه يکنفر از والدين متوفي وزوج
يا زوجه سهم پدر يا مادرمتوفي يک سدس ماترک خواهد بود .ومابقي ماترک بين
زوج يا زوجه و ساير اوالد بالسويه تقسيم ميگردد.
 8ـاگر وراث متوفي دو اوالد وبيش���تر باش���ند به همراه هردو ابوين متوفي
سهم هرکدام از ابوين نيم سدس ترکه ميباشد و مابقي بين اوالد بالسويه تقسيم
گردد.
مي
9ـاگر وراث متوفي دو اوالد وبيشتر باشند به همراه يکي از ابوين سهم پدر
يا مادر يک سدس ترکه ميباشد و مابقي بين اوالد بالسويه تقسيم ميگردد.
10ـاگر وراث متوفي دو اوالد و بيشتر باشند بهمراه زوج يازوجه کل ماترک
بين همه وراث بالسويه تقسيم ميگردد.
11ـاگر ورثه پدر و مادر متوفي باشند بهمراه زوج يا زوجه سهم هريک از
والدين متوفي يک سدس ترکه و سهم زوج يا زوجه مطابق ماده ـ  940به بعد
خواهد بود و مابقي به وراث طبقه دوم ميرسد.
12ـاگر ورثه متوفي هريک از پدر يا مادر متوفي به تنهايي باش���ند بهمراه
زوج يا زوجه ،سهم پدر يا مادر متوفي ثلث ترکه و سهم زوج يا زوجه مطابق
مواد  940به بعد خواهد بود.ومابقي به وراث طبقه دوم ميرسد.
13ـاگر ورثه متوفي پدر يا مادر تنها باشد از ثلث ترکه ارث ميبرد .ومابقي
به وراث طبقه دوم ميرسد.
14ـاگر ورثه متوفي پدر و مادر باهم باشند هرکدام از يک سدس ترکه ارث
ميبرند .ومابقي به وراث طبقه دوم ميرسد.
ماده ـ  907درتمام صور مذکور در ماده ـ  906س���هم االرث زوج وزوجه
باداشتن اوالد مشترک ميباشد .درغير اينصورت سهم زوج يا زوجه مطابق مواد
 941به بعد ارث ميبرند.
ماده ـ  908حذف ميگردد.
ماده ـ  909حذف ميگردد.
ماده ـ  911هرگاه ميت اوالدبالواس���طه نداشته باشداوالد اوالد او قائم مقام
ب و با هريک ازابوين متوفي
اوالد بوده وبدين طريق جزو وراث طبقه اول محسو 
وزوج يا زوجه که زنده باشند ارث ميبرند.
ماده ـ  912اوالداوالدتاهرچه که پائين بروند بطريق مذکوردرمواد  906و 911
ارث ميبرندبارعايت اينکه اقرب به ميت ابعد را محروم ميکند.
ماده ـ  913حذف ميگردد.
ماده ـ  914حذف ميگردد.
ماده ـ  915اگر شخص متوفي پدر وراث باشد انگشتري که معموالاستعمال
ميکرده وهمچنين قران و رختهاي شخصي و کتب و تقريرات متوفي به پسربزرگ
اومي رسد بدون اينکه از حصه او از اين حيث چيزي کسر شود .مشروط براينکه
ترکه ميت منحصر به اين اموال نباش���د .اگر پس���ر بزرگ در قيد حيات نباشد به
پسران بعدي به ترتيب سال و اگر هيچ کدام نباشند به اوالد ذکور پسر بزرگ وي
الي آخر ميرسد.
ماده ـ  915مکرر خانه سرا و منزلي که محل سکني متوفي بوده است باعرصه
آن درحد متعارف در سهم آخرين فرزند ذکور متوفي قرار ميگيرد و از حصه وي
کسر ميگردد .مشروط بر اينکه ترکه ميت منحصر به مال مذکور نباشد.
مبحث دوم ـ درسهم االرث طبقه دوم
م���اده ـ  916ه���رگاه براي ميت اوالد و اوالد اوالد نباش���د طبقه دوم ارث
.
برند
مي
917ـهرگاه ورثه متوفي اخوه تنها باشد تمام سهم االرث را ميبرد .اگر متعدد
باشند بارعايت ماده ـ  918به تساوي ارث ميبرند.

ماده ـ  918اگرميت اخوه ابويني داش���ته باش���د اخوه ابي و اخوه امي ارث
نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني متوفي ،اخوه ابي واخوه امي به تس���اوي
ارث ميبرند.
919ـ اگر از وراث طبقه اول متوفي زوج و زوجه و پدر و مادر باش���ند
فرض خود را مطابق مواد  906و  940به بعد ميبرند و مابقي به وراث طبقه دوم
ميرسد .در اين حالت فرض سهم االرث اجدات وجدات و برادر و خواهر متوفي
از باقيمانده ترکه پرداخت ميگردد.
ماده ـ  920اگر اجدات وجدات تنها باش���د س���دس سهم االرث از کل و يا
باقيمانده را حسب مورد ميبرد .و مابقي مشمول ماده ـ  866خواهد بود.
ماده ـ  921اجداد و جدات خواه پدري و خواه مادري اگر متعدد باش���ند
س���هم االرث هرکدام نيم س���دس سهم االرث از کل و ياباقيمانده حسب مورد
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ميباشد .و مابقي مشمول ماده ـ  866خواهد بود.
ماده ـ  922حذف ميگردد.
ماده ـ  923حذف ميگردد.
ماده ـ  924هرگاه ورثه اجداد ياجدات باشد خواه تنها باشد ويا متعدد باشند
خواه ابي باشند خواه امي در صورت وجود يک ياچند برادر و يا خواهر هرکدام
از اجداد يا اجدات نيمسدس ترکه را ميبرند.ومابقي سهم ساير وراث طبقه دوم
خواهد بود که بالسويه بين آنها تقسيم خواهد شد.
ماده ـ  925درتمام صورمذکوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه
خواهر اوالد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم
ارث نسبت به اوالد اخوه برحسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه کسي را
ميبرد که بواسطه او به ميت ميرسد بنابراين اوال اخوه ابويني حصه اخوه ابويني و
اوالد اخوه ابي حصه اخوه ابي و اوالد کالله امي حصه کالله امي رامي برند.
م���اده ـ  926در تم���ام صور مذکور دراين طبقه اگر پدر يا مادر متوفي زنده
باشند مانع ارث بردن والدين خود ميباشند.
927ـهرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او مشمول ماده ـ 866
خواهد بود.
ماده ـ  928تا  939حذف ميگردد.
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سازوقوعحادثه دادگاه
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اقتضاء کند با پيشنهاد ولي قهري و تصويب محکمه استثناء معافيت از شرط سن
اعطا ميشود ولي در هرحال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود که کمتر از
13سال تمام و ذکوري داده شود که کمتر از15سال تمام دارند.
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ننامهاجرائ 
يکردهباشند.آئي 
يتراض 
يعقدبهنحوديگر 
اجرا 
يايران
ياسالم 
يجمهور 
کمرکز 
طبان 
بتوس 
ختصوي 
تسهماهازتاري 
فمد 
ظر 
ب
يتهيهوبهتصوي 
يوداراي 
تاموراقتصاد 
يووزار 
تدادگستر 
يوزار 
باهمکار 
توزيرانخواهدرسيد.
هيأ 
صشوهراست.مگر
تخانوادهازخصائ 
نرياس 
طزوجي 
ماده ـ 1105در رواب 
يدرادارهامور
يو ياروان 
ظجسم 
يشوهرازلحا 
آنکهدرمحکمهصالحهناتوان 
تگردد.
خانوادهاثبا 
تامتناع
فزوجي 
يوظاي 
ماده ـ 1108هرگاهزنبدونمانعمشروعازادا 
ق
قماده 1109مستح 
قنفقهنخواهدبود .مگراينکهباردارباشدمطاب 
کندمستح 
نفقهخواهدبود.
تمگر
حنفقهزوجهدرزمانعدهبرعهدهشوهراس 
ماده ـ 1109باانحاللنکا
قنفقه
نکاح تقصيرزوجهباشدزنح 
خ 
تفس 
نکهانحاللدرحالنشوزو ياجه 
اي 
قنفقهخواهدداشت.
لح 
لبودنتاوضعحم 
تحام 
ندرصور 
ندارد .ليک 
نودارابودنفرزندکمترازدوسالمادر
يزوجي 
تجداي 
تبصره ـدر صور 
ت
ينفقهنمايدو برعهدهپدراس 
يوشيردادنفرزندميتواندتقاضا 
ينگهدار 
برا 
ننمايد.
فتامي 
جآنرادرحدمتعار 
کهمخار
ح
يمصال 
يکهمناف 
ماده ـ 1117شوهر ميتواندزنخودرااز حرفهيا صنعت 
جزنبهآن
لازازدوا
تخود يا زنباشدمنعکند .مگرآنکهقب 
ييا حيثيا 
خانوادگ 
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نامرآگاهبودهباشد و ياآنکهاشتغال
تاشتغالداشتهوشوهرازاي 
حرفهيا صنع 
يباشد.
لخانگ 
زوجهدرمشاغ 
ت
يوزار 
تاعالم 
قليس 
نمادهمطاب 
يمذکوردر اي 
لخانگ 
تبصره ـمش���اغ 
کارميباشد.
ي
فبامقتضا 
يکهمخال 
جميتوانندهرشرط 
نعقدازدوا
ماده ـ 1119طرفي 
ط
لاينکهشر 
جياعقدالزمديگربنمايندمث 
نعقدازدوا
عقدمزبور نباشددرضم 
ق
کانفا
بشودياتر 
يغاي 
تمعين 
ش���ودهرگاهش���وهر زنديگربگيرديادرمد 
يآنهابا
کهزندگان 
ينمايد 
تزنسوءقصدکندياسوءرفتار 
نمايديابرعليهحيا 
ت
سازاثبا 
لباشدکهپ 
لدرتوکي 
لووکي 
لشودزنوکي 
لتحم 
يکديگرغيرقاب 
خنمايد.
حرافس 
ينکا
طدرمحکمهوصدورحکمنهاي 
قشر 
تحق 
بدوم ـدرانحاللعقدنکاح
با 
لميشود.
قمنح 
خويابهطال
حدائمبهفس 
ماده ـ 1120عقدنکا
فشوهرازدادننفقهوعدمامکاناجراء
تاستنکا 
ماده ـ 1129درصور 
حاکمرجوع
حبه 
خنکا
يفس 
حکممحکمهو الزاماوبهدادننفقهزنميتواندبرا 
تعجزشوهرازدادننفقه.
تدرصور 
ناس 
کند.همچني 
کاز
جهري 
بعس���رو حر
تموج 
يکهدوامزوجي 
ماده ـ 1130درصورت 
ح
خنکا
يفس 
يتواندبا مراجعهبهدادگاهتقاضا 
جم 
يعسروحر
نباشدمدع 
زوجي 
ح
خنکا
تش���ودحکمبهفس 
جمذکوردرمحکمهثاب 
نمايدچنانچهعس���رو حر
يشود.
دادهم 
تازبهوجودآمدن
تاس��� 
نمادهعبار 
جموضوعاي 
تبصره ـ عس���روحر
ل
تهمراهساختهوتحم 
جيازوجهبامشق 
يزو
يرابرا 
يکهادامهزندگ 
وضعيت 
ق
حازمصادي 
طدادگاهصال 
تاحرازتوس 
لدرصور 
لباش���دومواردذي 
آنمش���ک 
بميگردد:
جمحسو 
عسرو حر
شماه
تش 
لبهمد 
جيازوجهحداق 
طزو
يتوس 
يخانوادگ 
کزندگ 
1ـتر 
کسالبدونعذر موجه.
تي 
بدرمد 
يويانهماهمتناو 
متوال 
يبه
يازان���واعموادمخدروياابتالءو 
جي���ازوجهبهيک 
2ـاعتي���ادزو
لواردآوردوامتناعياعدم
يخل 
يخانوادگ 
سزندگ 
يکهبهاسا 
تالکل 
مشروبا 
کاعتيادالزم
يتر 
کبرا 
صپزش 
يکهبهتشخي 
کآندرمدت 
يبهتر 
امکانالزامو 
ساز
لننمايدوياپ 
جيازوجهبهتعهدخودعم 
يکهزو
بودهاست.درصورت 
جيازوجه،
تزو
يآورده،بنابهدرخواس 
فمواردمذکوررو 
ترک،مجدداًبهمصر 
قانجامخواهدشد.
طال
ياز
جس���اليابيش���ترناش 
سپن 
جيازوجهبهحب 
يزو
تقطع 
3ـمحکومي 
جرائمعمدي.
يوهرگونه
يو ياجسم 
يو هر نوعشکنجهروح 
بوشتميابدرفتار 
4ـضر 
يو
تشغل 
تو شئونا 
جيازوجهکهعرفًا باتوجهبهوضعي 
سوءرفتارمستمرزو
لنباشد.
لتحم 
جيازوجهقاب 
يزو
خانوادگ 
يياهر
يياس���ار 
جروان 
يصعبالعال
جيازوجه بهبيماريها 
5ـابتالءزو
طبهاينکه
لنمايد .مشرو 
کرامخت 
يمشتر 
يکهزندگ 
جديگر 
عارضهصعبالعال
جيازوجهاز
جباشدزو
لازازدوا
جواقعشدهو يااگرمنشاءآنقب 
بعدازازدوا
آنبياطالعبودهباشند.
يکه
تکهدادگاهدرسايرموارد 
نمادهمانعازآننيس 
جدراي 
 *مواردمندر
جزنو شوهردردادگاهاحراز
عسروحر
حصادر نمايد.
خنکا
شود،حکمفس 
فميگردد.
ماده ـ 1132حذ 
خمقرر
طفس 
توقوعشراي 
کازمردوزنميتواننددرصور 
ماده ـ 1133هري 
خ
تفس 
حرابنمايند.درصور 
خنکا
يفس 
نقانونبامراجعهبهدادگاهتقاضا 
دراي 
ت
نقانونمقصرملزمبهجبرانخسار 
لمذکوردر اي 
يازدالئ 
تيک 
حبهعل 
نکا
قماده 1145ميباشد.
لمطاب 
فمقاب 
طر 
ي
حبايدباحضوردونفرمعتمدنزدمرجعرسم 
ماده ـ 1134انحاللنکا
يبرسد.
ترسم 
حبهثب 
ذيصال
ط
قبهشر 
قمعل 
خوطال
قبايدمنجزباشدوفس 
خياطال
ماده ـ 1135فس 
لاست.
باط 
لوقاصدومختارباشد.
قدهندهبايدبالغوعاق 
خو طال
ماده ـ 1136فاس 
تموليعليهاز
تمصلح 
يميتوانددرصور 
يمجنوندائم 
ماده ـ 1137ول 
حنمايد.
يانحاللنکا
حتقاضا 
دادگاهصال 
لاجراءنمود.
طوکي 
حرابهتوس 
خنکا
تفس 
ناس 
ماده ـ 1138ممک 
فميگردد.
ماده ـ  1139حذ 
يودرحال
يودورهباردار 
تزنانگ 
تعاد 
حدرمد 
ماده ـ 1140انحاللنکا
حنيست.
سصحي 
نفا 
نکهزن
تمگراي 
حنيس��� 
حدرطهرمواقعهصحي 
ماده ـ 1141انحاللنکا
يائسهباشد.
ت
نعاد 
يس��� 
يکهباوجوداقتضا 
تبهزن 
حنس���ب 
ماده ـ1142انحاللنکا
يبازنسهماه
ننزديک 
خآخري 
تکهازتاري 
حاس��� 
يصحي 
ينميش���ودوقت 
زنانگ 
گذشتهباشد.
لبذل
يدر مقاب 
تکهزنبهواسطهپشيمان 
قخلعآناس 
ماده ـ 1143طال
ي
تماد 
فبهجبرانخسار 
تزنمکل 
نصور 
قبگيرد .در اي 
مهريهبهشوهرطال
جخواهدبود.
و معنويزو

