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Anak angkat dari perkawinan suami terdahulu mempunyai hak untuk mendapatkan 

bagian harta waris ayah angkatnya. Bagian yang diterimanya bukan didasarkan atas 

hak mewaris, karena dalam hukum Islam ahli waris adalah yang ada hubungan 

didasarkan atas perkawinan dan didasarkan atas adanya hubungan darah dengan 

pewaris. Meskipun anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 

mendapatkan bagian atas harta waris didasarkan atas wasiat wajibah yang bagiannya 

tidak lebih 1/3 dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan pasal 209 KHI, bahwa 

terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 

Saudara kandung pewaris terhijab dalam hal mewaris jika pewaris mempunyai anak 

kandung sesuai dengan pasal 174 KHI. Menurut fikih klasik yang berhak untuk 

mewaris adalah kerabat terdekat, sehingga saudara kandung berhak untuk 

mendapatkan bagian dari harta waris saudara kandungnya, karena saudara kandung 

merupakan kerabat terdekat bila dibandingkan dengan ahli waris pengganti. Pada 

perkembangan berikutnya dengan diterbitkannya KHI, saudara kandung terhijab oleh 

anak kandung. Pada perkembangan berikutnya Mahkamah Agung dalam 

yurisprudensinya tidak memberikan hak untuk mendapatkan bagian waris saudara 
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kandung, selama pewaris mempunyai anak kandung. Dasar hukum yang digunakan 

bukan Kompilasi Hukum Islam, melainkan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 :  ”Untuk 

laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan 

untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib 

yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan.  
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