
 

 شماره و تاريخ ثبت دادخواست 

 شماره

 تاريخ 

 رسيدگی فرمائيد                           میدادگاه عمو                     شعبه 

 :نام خانوادگی مقام ارجاع كننده  نام و

 امضاء                               /          /         تاريخ 

 

 شورای حل اختالفبرگ دادخواست به 

 محل اقامت شغل نام پدر  نام خانوادگى  نام  ن یمشخصات طرف 
 ک پال–شماره   -وچه ک-ابان یخ –شهر 

    خواهان 

    

      خوانده 

      نده قانونى یا نمایل کیو

  ی ن خواسته وبها ییتع
 آن

 وراثت  انحصار   ی صدورگواه
 

ومنضمات  ل  یدال
 دادخواست 

 
مصدق شناسنامه   ریتصو -5بر ارث  اتی مال یگواه  -4 یمحل هی مصدق استشهاد ریتصو -3فوت  یگواه -2مصدق شناسنامه خواهان   ریتصو -1

 وراث 
 

 باسمه تعالی

 م محتر   است ی ر 

 رساند: یم  یاحتراما به استحضار عال تیبا عرض سالم و تح

............   خیدارد، در تار  نجانبیشماره شناسنامه ............. متولد ............. صادره از.................. که نسبت ........ با اشادروان ............ به  -1

 واقع در ............... به رحمت خدا رفتند.  مارستانیب /یبه علت .............. در منزل شخص

 ............... و مذهب ............. بوده اند.  ن ید رو یپ شانیالزم به ذکر است که ا -2

 در زمان فوت آن مرحوم عبارتند از: ی وراث و  -3

 .......... ی ................. شماره شناسنامه .................. صادره از .................... نسبت با متوف ی نام ............ نام خانوادگ  -1

 .......... ی ................. شماره شناسنامه .................. صادره از .................... نسبت با متوف ی خانوادگ نام ............ نام   -2

 ..........  ی.............. شماره شناسنامه .................. صادره از .................... نسبت با متوف  ی نام ............ نام خانوادگ  -3

 ................  ی نام ............. نام خانوادگ  -4

 

 ..........  ی.... شماره شناسنامه .................صادره از.................... نسبت با متوف 

 .......... ی ................. شماره شناسنامه .................. صادره از .................... نسبت با متوف  ی نام ............. نام خانوادگ  -5

 . باشد ی م  وستیبر ارث پ اتیمال ی مطابق با گواه ی و  یندارد و دارائ ی گریاز اشخاص ذکر شده ورثه د ر یغ یمتوف  -4   

به   یازیاست، ن 1309انحصار وراثت سال  قیقانون تصد  3ماترک آن مرحوم کمتر از حد نصاب موضوع ماده   نکهیبا توجه به ا -5   

 ندارد.  ی نشر آگه
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صدور حکم به انحصار وراثت    1309انحصار وراثت مصوب  قیقانون تصد  3و  2مستنداً به مواد   یمی فلذا با توجه به مدارک تقد  

 مورد استدعاست.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


