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ПИТАЊЕ НАСЛЕДСТВА У КУР'АНУ
Часни Кур'ан даје специфичне и детаљне упуте
које се тичу расподеле заоставштине међу законским
наследницима. Кур'ански ајети (одломци) који говоре
о наследству су следећи:
- поглавље Ал-Бекара, ајет 180;
- поглавље Ал-Бекара, ајет 240;
- поглавље Ан-Ниса', ајети 7-9;
- поглавље Ан-Ниса', ајет 19;
- поглавље Ан-Ниса', ајет 33;
- поглавље Ел-Маида, ајети 106-108.

СПЕЦИФИЧНА ПОДЕЛА НАСЛЕДСТВА
МЕЂУ РОДБИНОМ
У Кур'ану се налазе три ајета који детаљно
објашњавају начин поделе наследства међу
родбином:

Аллах вам налаже у вези са децом вашом да
мушком припадне колико двојем женске деце. А
ако буде женске деце више од двоје, њима
припадају две трећине онога што је оставио, а ако
је само једна, припада јој половина. А
родитељима, свакоме посебно, припада шестина од
онога што је оставио, ако има дете. А ако не буде
имао деце, и наследе га родитељи, онда његовој
мајци припада трећина. А ако има браће, онда
његовој мајци припада шестина пошто се изврши
опорука коју је оставио, или подмири дуг. Ви не
знате ко вам је ближи по користи, родитељи ваши
или синови ваши. То је Божија заповед, а Бог,
доиста, све зна и мудар је!
Вама припада половина од онога што оставе
жене ваше, ако не буду имале детета; а ако буду
имале дете, вама припада четвртина онога што оне
оставе, пошто се изврши опорука коју оставе, или
подмири дуг; њима припада четвртина онога што
ви оставите уколико не будете имали дете, а ако
будете имали дете, њима припада осмина онога
што ви оставите након што се изврши опорука
коју оставите, или подмири дуг. А ако се
мушкарац или жена буду наслеђивали од даље
родбине и буду имали брата или сестру, онда ће
свако од њих двоје добити шестину; ако их буде

више, они онда заједнички учествују у трећини,
пошто се изврши опорука која је остављена, или
подмири дуг, не оштећујући тиме било кога. То је
опорука од Бога, а Бог све зна и благ је.1
Они траже од тебе тумачење. Реци: 'Аллах
ће вам казати пропис о кефали: ако неко умре и не
буде имао детета, а има сестру, њој - половина
његове оставштине припада, а он ће наследити њу
ако она не буде имала дете; а ако су две сестре,
њима припадају две трећине његове оставштине.
А ако су они браћа и сестре, онда ће мушкарцу
припасти колико двема женскима. То вам Бог
објашњава, да не залутале. А Бог зна све.2

ЖЕНСКИ НАСЛЕДНИЦИ ПОНЕКАД
НАСЛЕЂУЈУ ИСТО ИЛИ ВИШЕ ОД
МУШКИХ НАСЛЕДНИКА
Жена најчешће наслеђује половину од онога
што наслеђује мушкарац на истом родбинском
степену. Међутим, ово није увек случај. Ако покојник
иза себе не остави наследника ни по узлазној ни по
силазној линији, а има брата и сестру по мајци - обоје
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Кур'ан, поглавље: Ан-Ниса', ајети 11-12.
Кур'ан, поглавље: Ан-Ниса', ајет 176.

добијају по једну шестину наследства. Ако покојник
остави иза себе децу и оба родитеља - мајку и оца,
њих двоје наслеђују по једну шестину. У неким
случајевима, жена може наследити дупло више од
мушкарца. Ако пресели нероткиња без браће и
сестара, а иза себе остави само мужа, мајку и оца, њен
муж наслеђује половину, мајка трећину, а отац
шестину. У овом случају мајка наслеђује дупло више
од оца.

ЖЕНСКО НАЈЧЕШЋЕ НАСЛЕЂУЈЕ
ПОЛОВИНУ ОД ОНОГА ШТО НАСЛЕЂУЈЕ
МУШКАРАЦ
Истина је да, у већини случајева, женско
наслеђује половину од онога што наслеђује
мушкарац. То су, на пример, следећи случајеви:
- кћерка наслеђује половину онога што син
наследи,
- супруга наслеђује 1/8, а супруг 1/4 у
случају да је покојник имао деце,
- супруга наслеђује 1/4, а супруг 1/2 уколико
покојник није имао деце,

- уколико покојник није оставио наследнике
по улазној и силазној линији, сестра наслеђује
половину од онога што наследи брат.

МУШКАРАЦ НАСЛЕЂУЈЕ ВИШЕ, ЈЕР
СНОСИ ФИНАНСИЈСКУ ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА ПОРОДИЦИ
У исламу, жена нема никаквих финансијских
обавеза према породици. Све обавезе те врсте сноси
мушкарац. Пре него се жена уда, обавеза њеног оца
или брата је да се брине о њеној одећи, храни,
смештају и другим потребама. Након удаје, та обавеза
прелази на терет мужа или сина. Ислам мушкарца
сматра одговорним за испуњавање свих финансијских
обавеза према породици. Да би могао испунити све те
обавезе, мушкарац, између осталог, добија и
двоструко већу количину наследства. На пример, ако
умре отац и остави сину и кћерки у наследство 15.000
долара, син наслеђује 10.000, а кћерка 5.000. Од ових
10.000 које је наследио, син ће морати на своју
породицу потрошити скоро сав новац или огромну
већину, рецимо 8 хиљада. Након подмирења обавеза,
њему лично остаће само 2 хиљаде.

С друге стране, кћерка, која је наследила 5.000
нема никакве обавезе ни према коме, никоме не мора
дати ни један цент. Све што наследи, она може
задржати само за себе. Шта бисте ви желели: да
наследите 10.000 па да вам, након подмирења обавеза
према породици, остане само 2.000 или да наследите
5.000 и све задржите за себе?

