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فصلاول

معرفی دعوای تقسیم ترکه

مبحثاول:ارثوتشریفاتآن
«ترکه» ،دارايی به جا مانده از مورث است .ايان دارايای حااوی دو بخاش
مثبت و منفی است:
 .0بخش مثبت :اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان میرسد.
 .3بخش منفی :ديون و تعهداتی است که در دارايای مایماناد و باياد از
محل آن پرداخته شود با تصفیهی ترکه شرکت قهری وارثان و طلبکااران
و موصیله برهم میخورد و مالکیت بر گروه وراث استقرار میيابد.
گفتار اول :موجبات و طبقات ارث
موجب ارث دو امر است :نسب و سبب و اشخاصی کاه باه موجاب نساب
ارث میبرند سه طبقه به شرح ذيل بوده و وارثین طبقهی بعد وقتای ارث
میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد:
 .0پدر و مادر و اوالد و اوالدِ اوالد؛
 .3اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها؛
 .3اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها.
گفتار دوم :تحقق ارث و شرایط آن
تا زمانی که شخص زنده و دارايی دارد همهی حقوق ماالی باه او نسابت
داده می شود ولی اين انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین میرود و ناچار
دارايی به جا مانده بايد به بازماندگان انتقال ياباد .در ايان خصاوص مااده
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 867قانون مدنی مقرر میدارد« :ارث به موت حقیق ی ی ا ب ه م وت
فرضی مورث تحقق پیدا میکند».
با استنباط از ماده فوق الذکر درمیيابیم کاه سابب تحقاق ارث دو عامال
گوناگون نیست بلکه يک عامل است در دو چهره که يکی حقیقی اسات و
ديگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غايب به وجود میآياد و باا
حکم دادگاه اثر میيابد؛ لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشای از
حکم دادگاه ،تاب برابری با دلیل را نداشاته و باا کشاف حقیقات از باین
میرود .در اين مورد ماده  10۱7قانون مدنی چنین مقرر مایدارد« :بع د
از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پی دا ش ود کس انی ک ه
اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده ان د بای د آن

ه را ک ه از

اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزب ور ح ین پی دا ش دن غای ب
موجود می باشد مسترد دارند ».متعاقباً ماده  161قانون اماور حسابی
در تأيید حکم مندرج در ماده  10۱7چنین تکلیف نموده است« :در ه ر
موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که
راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بالاثر خواهد ش د مر ر
اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است ».با وجود اين
صدور حکم موت فرضی غايب تا زمانی که زندگی يا مرگ حقیقی معلاوم
نشده است تمام آثار مرگ حقیقای را دارد و سابب تحقاق ارث و انتقاال
دارايی غايب به وارثان او میشود .چنانکه ماده  1017قانون مدنی پس از
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اعالم تاريخ فاوت حقیقای باه وسایلهی دادگااه مایگوياد ...« :در ای ن
صورت ،اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بودهان د
تقسیم میشود» و ماده  1018قانونی مدنی مایافزاياد« :مف اد م اده
فوق در موردی نیز رعایت می گردد که موت فرضی غای ب ص ادر
شود».
گفتار سوم :تاریخ فوت و آثار آن
الف) احراز فوت :مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جادايی دارايای از
شخصیت او است .انتقال در صورتی تحقق خارجی میياباد کاه ترکاه باه
ملکیت وارثان درآيد؛ زيارا در ايان زماان اسات کاه جاباهجاايی صاورت
میپذيرد ،منتها ترکه پس از پرداخت دياون و واجباات ماالی در ملکیات
وارثان استقرار میيابد .در اين خصوص ماده  867تصاريح دارد باه اينکاه:
«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمیشود مر ر پ ا از
ادای حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق گرفته ».بناابراين ،اثباات
تاريخ مرگ مورث از اين جهت اهمیت دارد که در ايان لحظاه اسات کاه
بايد ديد چه کسانی قابلیت ارث بردن را دارند و وارث محسوب مایشاوند
شرکت وارثان در ترکه نیز در همین لحظه است.
 .0احراز فوت حقیقی :احراز اين لحظه به طور معمول با سند خالصاهی
مرگ و ثبت واقعه در اسناد سجلی و ابطال شناسنامهی او انجام میشاود؛
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ولی در صورت لزوم با ساير داليال و از جملاه شاهادت گواهاان باه وياژه
پزشک نیز ممکن است.
 .3احراز فوت فرضی :در مورد غايب مفقود االثار تااريخی اسات کاه در
حکم موت فرضی اعالم می شود و تا خالف آن با موت حقیقای ياا حیاات
غايب اثبات نشده است اعتبار دارد تاريخ موت فرضای بار مبناای غلباه و
ظاهر تعیین میشود و اوضاع و احوال و قرينهها در آن ماثثر اسات .مااده
 1019قانون مدنی در اينباره میگويد« :حکم موت فرض ی غای ب در
صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری ک ه از حی ات او
رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چن ین شخص ی زن ده
نمیماند ».اماره های قانونی از جمله تلاف کشاتی 1و ساقوط هواپیماا ۱و
مفقود شدن در جنگ و کهولت (گذشاتن از  73ساالگی بعاد از ده ساال
غیبت) حکم عادت را تغییار مای دهاد و دادگااه را ناچاار باه رعايات آن
میسازد.

3

به ياد داشته باشیم مأمور ثبت احوال هیچگاه احرازکنندهی مرگ نیسات
و نقش او مربوط به ثبت اعالم واقعهی مرگ است و به همین جهت اثبات
خالف آنچه در اسناد سجلی درباره تاريخ فوت میآيد نیاز به ادعای جعال
ندارد اگر هم نقصی در ثبت سند سجلی وجود داشته باشد (مانناد اينکاه
 .1مواد  1101و  1101قانون مدنی.
 .0ماده  1100ق.م.
 .3ماده  1111قانون مدنی.
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روز و ساعت مرگ معین نشود) می توان از ساير داليال بارای تکمیال آن
استفاده کرد.
ب) احراز تاریخ فوت دسته جمعی :هرگااه اشخاصای کاه باین آنهاا
توارث باشد بمیرند:
اگرتاریخ فوت همری معلوم باشد :بر اساس تاريخ فوت ،آن هاايی کاه
مثخر فوت کردهاند از آنهايی که مقدم فوت نمودهاند ارث میبرند.
اگرتاریخ فوت همری مجهول باشد :اگر تاريخ فاوت اشخاصای کاه از
يکديگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ يک معلوم نباشد اشخاص
مزبور از يکديگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق يا هادم واقاع
شود که در اينصورت از يکديگر ارث میبرند.
اگر تاریخ فوت بعضی معلوم و بعضی مجهول باشد :اگر اشخاصی که
بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاريخ فوت يکی از آنها معلاوم و ديگاری
از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاريخ فوتش مجهول است از
آن ديگری ارث میبرد.
گفتار چهارم :ترکیب ارث و میراث
مورث هرچه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدين وسیله دارايی خاانواده
محفوظ بماند .پس بايد پذيرفت که اصل ،انتقال تمام اموال و حقوق مالی
مورث است و ترکه شامل تمام اجزاء دارايی اعام از منقاول و غیرمنقاول،
اعیان و منافع و حقوق و ديون و مطالبات است.
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برای تعیین میزان ترکه بايد همهی اموالی که هنگام مارگ در ملکیات او
بوده است به حساب آيد هرچند که پس از آن تلف شود .مطالبات ماورث
را نیز بايد بر آن مجموعه افزود هرچند که از وارثان باشد و در اثر مالکیت
مافیالذمه و تهاتر از بین برود و همچنین تمام اموالی که بعد از مارگ باه
دارايی مورث میپیوندد و سبب آن به وسیلهی مورث فاراهم آماده اسات
جزء ترکه محسوب میشود و خالف آن بايد اثبات شود.

1

در خصوص بعضی از اموال مقنن تعیین تکلیف ننموده ،اين موضوع باعاث
اختالف نظر بین علمای حقوق شده ،مبنی بر اينکاه آياا ايان اماوال جازء
ماترک محسوب میشود يا خیر؟
اهم اين اموال به شرح ذيل میباشند کاه باه توضایح اختصااری هرياک
میپردازيم:
الف) دیه قتل مورث :دربارهی ديه قتل مورث اخاتالف شاده اسات کاه
بايد آن را در شمار اموال مقتول آورد يا مالی است که برای جباران ضارر
وارثان به طور مستقیم به آنان داده میشاود و در ترکاه نمایآياد؟ ابهاام
ناشی از ماهیت پیچیده مرکب ديه است که آيا کیفر جرم قتال اسات ياا
خسارت ناشی از آن يا هر دو چهره را دارد؟
اگر ديه ،کیفر جرم قتل باشاد چاون سابب ايجااد حاق در زماان حیاات
مقتول فراهم آمده است مالی که در نتیجه انتخاب آن به دسات مایآياد
جزئی از ترکه است.
 .1ناصر کاتوزیان ،وصیت در حقوق مدنی ایران ،ش .313

