
 

 
 
 
 

 

 ارث و میراث یاودع

ها در رویه دادگاه  
 

 

 

 

 

 

 گروه پژوهشی
انتشارات چراغ دانش    



 کلیفهرست 

 31 .................................................................................................. مقدمه

 35 ............................................... راثیم و ارث یدعاو دادخواست ونمونه یمعرف

 ۴7 ..................................................................... راثیم و ارث یدعاو یمعرف

 ۴7 ................................................................. آن فاتیتشر و ارث: اول مبحث

 ۵۱ ............................ (ترکه اداره ر،یتحر موم، مهرو) ترکه به راجع امور در: دوم حثمب

 ۹۱ ................................................................ ترکه رد و قبول در: سوم مبحث

 ۹۳ ........................................................ ترکه میتقس و هیتصف در: چهارم مبحث

 ۱6 ......................... راثیم و ارث یدعاو به یدگیرس در محاکم تیصالح: پنجم مبحث

 ۱8 ..................................... راثیم و ارث یدعاو به یدگیرس فاتیتشر: ششم مبحث

 93 .............................................. کشور یعال وانید یآرا در راثیم و ارث یدعاو

 6۹ ................................................ کشور یعال وانید هیرو وحدت یآرا-اول مبحث

 6۳ ................................................... کشور یعال وانید یاصرار یآرا -دوم مبحث

 7۵ ..................................................... کشور یعال وانید شعب یآرا -سوم مبحث

 375 ........................................................ ها دادگاه یآرا در راثیم و ارث یدعاو

 ۴۱7 ............................................... دنظریتجد و یبدو ها دادگاه یآرا -اول مبحث

 ۴88 ............................................... قضات یانتظام یها دادگاه یآرا – دوم مبحث

 364 ................................................. یقضائ یها نشست در  راثیم و ارث یدعاو

 754 ................................................ یمشورت یها هینظر در راثیم و ارث یدعاو

 744 .......................................... یقانون مقررات و نیقوان در راثیم و ارث یدعاو

 ۵7۳ .................................................................................. یمدن قانون از

 ۵۳۴ ........................................................................... یحسب امور قانون از

 ۹۴6 .............................................. ۴۹۳۱ اصالحات با میمستق یهااتیمال قانون از

 ۹۵۴ ................................................. (۴۹۳۱ مصوب)اختالف حل یشوراها قانون

 171 ........................................................................................ مآخذ و منابع

  



 جزییفهرست 

 31 ................................................................................................... مقدمه

 35 ............................................... راثیم و ارث یدعاو دادخواست ونمونه یمعرف

 ۴7 ..................................................................... راثیم و ارث یدعاو یمعرف

 ۴7 ................................................................. آن فاتیتشر و ارث: اول مبحث

 ۴7 .............................................................................. ارث طبقات و موجبات: اول گفتار

 ۴7 ............................................................................. آن طیشرا و ارث تحقق: دوم گفتار

 ۴8 ................................................................................ آن آثار و فوت خیتار: سوم گفتار

 ۵0 ............................................................................. راثیم و ارث بیترک: چهارم گفتار

 ۵۱ ............................ (ترکه اداره ر،یتحر موم، مهرو) ترکه به راجع امور در: دوم مبحث

 ۵۱ ...................................................................................... ترکه موم و مهر: اول گفتار

 ۵7 ................................................................................ ترکه موم و مهر رفع: دوم گفتار

 ۵۳ .......................................................................................... ترکه ریتحر: سوم گفتار

 ۹۱ ................................................................ ترکه رد و قبول در: سوم مبحث

 ۹۱ ............................................................................................ ترکه قبول: اول گفتار

 ۹6 ........................................................................................... ترکه رد در: مدو گفتار

 ۹۳ ........................................................ ترکه میتقس و هیتصف در: چهارم مبحث

 ۹۳ ........................................................................................... ترکه یۀتصف: اول گفتار

 ۱۵ .......................................................................................... ترکه میتقس: دوم گفتار

 ۱6 ......................... راثیم و ارث یدعاو به یدگیرس در محاکم تیصالح: پنجم مبحث

 ۱6 ...............................................................................محاکم یذات تیصالح: اول گفتار

 ۱6 ............................................................................. محاکم یمحل تیصالح: دوم گفتار

 ۱8 ..................................... راثیم و ارث یدعاو به یدگیرس فاتیتشر: ششم مبحث

 ۱8 ...................................................... هاآن میتقد قهیطر و بودن یرمالیغ ای یمال: اول گفتار

 ۱8 ............................................................................یدعاو  خوانده و خواهان: دوم گفتار

 ۱۳ .................................................... یدعاو ای درخواست طرح یبرا الزم مدارک: سوم گفتار

 30 ................................................ قانونی خسارات کلیه انضمام به ترکه موم و مهر دادخواست

 3۴ .................................... قانونی خسارات کلیه انضمام به آن تحریر ترکه موم و مهر دادخواست

 3۵ ........................................... قانونی خسارات کلیۀ انضمام به ترکه موم و مهر رفع دادخواست



 3۹ ............................................. تعهد انجام بر یمبن خواسته تأمین و اموال توقیف دادخواست

 3۱ ........................................... قانونی خسارات کلیه انضمام به ترکه تقسیم دادخواست

 33 ................................................................................. اول طبقه االرثسهم زانیم

 36 ................................................................................. دوم طبقه االرثسهم زانیم

 37 ................................................................................ سوم طبقه االرثسهم زانیم

 38 .............................................................................. (دیجد) ارث بر اتیمال جدول

 3۳ ............................................................................... (میقد) ارث بر اتیمال جدول

 93 .............................................. کشور یعال وانید یآرا در راثیم و ارث یدعاو

 6۹ ................................................ کشور یعال وانید هیرو وحدت یآرا-اول مبحث

. 6۹ ........................................................................ زنا از یناش فرزند به ارث تعلق عدم ۴

. 6۹ ......................................................... عهیش ریغ انیرانیا هیارث حقوق و هیشخص احوال ۵

. 6۱ ............................. مفقوداالثر و محجور وارث االرث سهم نییتع مورد در ها دادگاه تیصالح ۹

. 63 ..................................... صالح دادگاه توسط نیجن االرث سهم و نسب موضوع به یدگیرس ۱

. 63 .................................................... تیمالک در اختالف و یمتوف اموال میتقس درخواست 3

. 66.............................................................. ترکه ریتحر یمتقاض حضور بدون قرار یاجرا 6

. 67 .......................................... .ستین او یورشکستگ حکم صدور مستلزم یمتوف ترکه اداره 7

. 67 ........................................................... مفقوداالثر بیغا و نیمحجور نیب ترکه میتقس 8

 6۳ ................................................... کشور یعال وانید یاصرار یآرا -دوم مبحث

. 6۳ ................................................................................. مورث ملک ثبت بر اعتراض ۴

 7۵ ..................................................... کشور یعال وانید شعب یآرا -سوم مبحث

. 7۵ ...................................................................... تیمالک اثبات و االرث سهم از دی خلع ۴

. 7۱ ........................................... وراث نیب محجور ای ریصغ وجود صورت در ترکه ریتحر لزوم ۵

. 73 ............................................................................... ترکه تمام به تیم نید تعلق ۹

. 73 .............................................................................. ملک یبها از مورث نید یادا ۱

. 73 ................................................................................... ورثه تیطرف به دعوا اقامه 3

. 76 ............................................. .نباشد وراث دی در ترکه هرچند ورثه تیطرف به دعوا اقامه 6

. 76 ..................................................................................... وارث بال یمتوفا ماترک 7

. 76 ................................................................................... ترکه ریتحر جلسه دیتجد 8

. 77 ....................................................................................... وراث نیب ترکه میتقس ۳

. 78 ................................. .باشد بیغا ای محجور وراث نیب چنانچه دادگاه توسط ترکه میتقس ۴0



. 8۴ ..................................................................... ماترک میتقس و االرثسهم از دیخلع ۴۴

. 83 ..................................................... یحسب امور در االرث سهم مطالبه و ماترک میتقس ۴۵

. ۳۱ ............................................................. اجور مطالبه با ماترک بر دی وضع و استرداد ۴۹

. ۳7 ......................................................................... سبق ما به نسبت یموص عزل ریتأث ۴۱

. ۴0۹ ................................................................ یموروث ماترک مورد در داور یرأ ابطال ۴3

. ۴06 ................................................................... کارشناس نظر جلب با ماترک میتقس ۴6

. ۴۴0 ........................................................................... برادر و پدر االرثسهم مطالبه ۴7

. ۴۴۴ ...................................................................... ماترک از االرث سهم دیعوا مطالبه ۴8

. ۴۴۱ ...................................... ماترک میتقس یدعوا یجا به االرثسهم مطالبه یدعوا طرح ۴۳

. ۴۴3 ....................................................... منقول ریغ و منقول اموال از االرث سهم مطالبه ۵0

. ۴۴7 ............................................................ یمشاع االرثسهم لیتحو و ماترک میتقس ۵۴

. ۴۵0 .......................... یمدن قانون 8۱۹ ماده از مستفاد ترکه ثلث به ادهیز بر تیوص نفوذ عدم ۵۵

. ۴۵۴ ................................ ترکه موضوع امالک افراز و میتقس یدعوا به یدگیرس صالح مرجع ۵۹

. ۴۵۵ ............................... ورثه یتراض عدم صورت در ترکه میتقس به یعموم دادگاه یدگیرس ۵۱

. ۴۵۹ ........................................................... االرث سهم افراز یتقاضا به یقضائ یدگیرس ۵3

. ۴۵۱ ..................................................................... یمتوف زوج از هیمهر مطالبه یدعوا ۵6

. ۴۵6 ................................................. ترکه از هیمهر مطالبه به یدگیرس یبرا صالح دادگاه ۵7

. ۴۵۳ ......................................................... ترکه میتقس یدعوا به یدگیرس صالح دادگاه ۵8

. ۴۹۴ ................ یحقوق دادگاه تیصالح در ارث، موضوع مشاع امالک افراز یتقاضا به یدگیرس ۵۳

. ۴۹۵ ..................................... وراثت حصر یگواه خصوص در صادره یرأ نبودن فرجام قابل ۹0

. ۴۹۱ ................................... ترکه میتقس یدعوا مقابل در یرسم سند میتنظ به الزام یدعوا ۹۴

. ۴۹7 .......................................................... ترکه میتقس یدعوا به صالح مرجع یدگیرس ۹۵

. ۴۹۳ ............................................. ترکه اصل از ورثه ریسا سهام از قبل نیزوج فرض لزوم ۹۹

. ۴۹۳ ....................................................................... تیم ترکه به ونید و حقوق تعلق ۹۱

. ۴۱0 ........................................... ترکه موم و مهر یتقاضا رد به اعتراض یبرا صالح دادگاه ۹3

. ۴۱0 ............................................................ ترکه نیتأم قرار رد بودن پژوهش قابل ریغ ۹6

. ۴۱0 ................................................................ مال نیع از یمتوف نید یادا لزوم عدم ۹7

. ۴۱۴ ..................... نفع یذ اشخاص ای دادستان یتقاضا به ترکه اداره جهت هیتصف ریمد نییتع ۹8

. ۴۱۴ ........................................................................ ترکه حفظ و ترکه به راجعه امور ۹۳

. ۴۱۵ ........................................................................... یمتوف ترکه از التزاموجه یادا ۱0

. ۴۱۵ ................................................................................ ترکه از یمتوف ونید یادا ۱۴



. ۴۱۹ .......................................... ترکه وجود عدم صورت در یمتوف نید هیتأد به الزام عدم ۱۵

. ۴۱۹ .................................................... ترکه در متصرف ورثه ریغ و ورثه هیعل دعوا اقامه ۱۹

. ۴۱۹ ........................................................................... الفوت نیح یمتوف ترکه اثبات ۱۱

. ۴۱۱ .................................................................... ترکه موم و مهر یتقاضا به اعتراض ۱3

 375 ........................................................ ها دادگاه یآرا در راثیم و ارث یدعاو

 ۴۱7 ............................................... دنظریتجد و یبدو ها دادگاه یآرا -اول مبحث

. ۴۱7 ........................................ یصنف و یسرقفل حق از یناش االرث سهم یواگذار ای مصالحه ۴

. ۴30 ............................................. دادگاه توسط االرث سهم به نسبت نامه صلح ذیتنف یدعوا ۵

. ۴3۵ ..................................................... االرث سهم به نسبت نامه صلح یرسم سند میتنظ ۹

. ۴3۱ ................................................. االرث سهم تیمالک در یفضول معامله ابطال ریتأث عدم ۱

. ۴33 .......................... تیمالک یرسم سند خالف یعاد سند اساس بر ییاجرا ثالث اعتراض رد 3

. ۴37 ........................... وراثت حصر یگواه مطابق وراث نام به یمتوف سهام ثبت به شرکت الزام 6

. ۴3۳ ............................................................... االرث سهم نسبت به مغازه یسرقفل انتقال 7

. ۴6۴......................... یمدن قانون ۳۱6 ماده اصالح از قبل زوج فوت صورت در زوجه االرث سهم 8

. ۴6۵........................................... ریصغ وارث وجود صورت در ترکه میتقس یدعوا طرح نحوه ۳

. ۴6۹.................................... ونید هیتأد از قبل یمتوف اموال در یحقوق تصرفات صحت عدم ۴0

. ۴66 .................. ماترک از االرث سهم مطالبه و شرکا از یکی فوت واسطه به یمدن شرکت انفساخ ۴۴

. ۴68........................................................ ترکه میتقس مورد در یاصالح گزارش تیقطع ۴۵

. ۴70 ........................................................................... آن در تصرف از قبل ترکه رد ۴۹

. ۴7۵ ..................................................................ترکه ریتحر از قبل ماترک ثلث اخراج ۴۱

. ۴7۱ ........................................................... یرسم نامه تیوص یمبنا بر ترک ما میتقس ۴3

. ۴76.......... یموروث اموال بودن میتقس قابل ریغ صورت در ترکه میتقس یتقاضا در دادگاه میتصم ۴6

. ۴78 ....................................... المثل اجرت مطالبه یدعوا اقامه از قبل ترکه میتقس ضرورت ۴7

. ۴80 ......................................... مورث موت از قبل وراث از احد توسط ارث حق سقوط اثر ۴8

. ۴8۵ .................................................................................... ترکه رد نبودن یترافع۴۳

. ۴8۹ ............................................................... ترکه فروش ای میتقس یدعوا یها طرف ۵0

. ۴83 ............. کرده فوت قانون اصالح از قبل که یزوج نشده میتقس ماترک به نسبت زوجه ارث ۵۴

 ۴88 ............................................... قضات یانتظام یها دادگاه یآرا – دوم مبحث

. ۴88 ........................................................... صلح یعاد سند برحسب سهماالرث مصالحه ۴

. ۴8۳ ............................................ سهماالرث مطالبه حکم صدور از قبل دی خلع حکم صدور ۵



. ۴8۳ ............................. ورثه از نفر دو هیعل االرث سهم مطالبه ای میتقس ای افراز یدعوا رشیپذ ۹

. ۴۳0 .................................................................. وراثت حصر قیتصد و فرزندخوانده ارث ۱

. ۴۳0 ................................................................. سهماالرث از شیب المثل اجرت پرداخت 3

. ۴۳۴ ................................... سهماالرث مطالبه بر یمبن حکم صدور از بعد دی خلع یدعوا طرح 6

. ۴۳۴ ..................................................... ترکه موم و مهر یبرا وقت نییتع در دادگاه تخلف 7

. ۴۳۵ ............................................................................ ترکه میتقس بودن یترافع عدم 8

. ۴۳۵ ............................................. خواهان حضور بدون ترکه موم و مهر و الک رفع به اقدام ۳

. ۴۳۱ ........................................................ ارث به راجع نامه تیوص به نسبت جعل یادعا ۴0

. ۴۳3 .................................. ترکه موم و مهر رفع موقع در زیر صورت هیته عدم علت به تخلف ۴۴

. ۴۳6 ............................. ترکه موم و مهر هنگام مجلس صورت در نامه تیوص اوصاف درج لزوم ۴۵

 364 .................................................یقضائ یها نشست در  راثیم و ارث یدعاو

. ۴۳۳ ................................................................ سهماالرث نسبت به ورثه یفریک بیتعق ۴

. ۵00 .............................................................. وراث نیب موقوفه ملک میتقس تیقابل عدم ۵

. ۵00 ..................................................................... زوجات تعدد صورت در ترکه میتقس ۹

. ۵00 .............................................................................. تیمالک یادعا و ترکه میتقس ۱

. ۵0۴ ................................................................ مورث بودن ونیمد یادعا و ترکه میتقس 3

. ۵0۴ ................................................................... یمتوف ونید به نسبت وارث تیمسئول 6

. ۵0۵ .................................................................................. ترکه میتقس و االرث سهم 7

. ۵0۹ .............................................................................. تیمالک یادعا و ترکه میتقس 8

. ۵0۹ ....................................................................... یگواه در االرث سهم نسبت نییتع ۳

. ۵0۱ ............................................................... ترکه میتقس جهت بیغا بر نیام نییتع ۴0

. ۵0۱ ............................................................. ورثه یسو از نسب ینف دادخواست میتقد ۴۴

. ۵06 ............................................... میتقس ابطال یتقاضا و گرید افراد وراثت یادعا اثبات ۴۵

. ۵07 .................................................... ترکه میتقس یدعوا در جداگانه دادخواست میتقد ۴۹

. ۵08 .................................................................................. ترکه میتقس دادخواست ۴۱

. ۵08 ............................................................................ ورثه از یکی توسط ماترک رد ۴3

. ۵۴0 ....................................................... موم و مهر رفع و ترکه ریتحر یبرا صالح دادگاه ۴6

. ۵۴۴ ............................................ ترکه به نسبت ریتحر و موم و مهر درخواست بودن زیجا ۴7

. ۵۴۴ ........................... دادگاه شعبه کی در آن رفع و ترکه موم و مهر امور به یدگیرس امکان ۴8

. ۵۴۵ .................................................... ترکه ریتحر در ورثه از یبعض بودن المکان مجهول ۴۳

. ۵۴۹ ................................................................ ترکه از ترکه ریمد الزحمه حق پرداخت ۵0



. ۵۴۱ ........................................یمتقاض مراجعه با ترکه ریتحر و موم و مهر رفع قرار یاجرا ۵۴

. ۵۴3 ........................................................... یمتوف بستانکاران نیماب ترکه میتقس نحوه ۵۵

. ۵۴3 ........................................................................... آن میتقس از قبل ترکه ریتحر ۵۹

. ۵۴7 ................................................ یمتوف ماترک از عهیود پرداخت بر یمبن تعهد یفایا ۵۱

. ۵۴7 ...............................................................یمتوف ۀفیوظ انجام مبلغ بر ورثه تصرف ۵3

. ۵۴8 ................................................دیجد مدارک اساس بر ماترک مجدد میتقس یتقاضا ۵6

. ۵۴۳ .. .شود حاصل اختالف وراث نیب ماترک از یقسمت تیمالک در که یدادرس نهیهز تمبر ابطال ۵7

. ۵۵۴ .............. االرث سهم ۀمطالب یدعوا در رمنقولیغ اموال به مربوط یدعاو در یدادرس نهیهز ۵8

. ۵۵۵ ...............................شده صادر متوفا نفع به حکم که ورثه یسو از حکم یاجرا یتقاضا ۵۳

. ۵۵۹ .............................................. ماترک قبول صورت در ورثه طرف از خسارت پرداخت ۹0

. ۵۵۱ ........... هیعل محکوم ورثه مورد در یمال یها تیمحکوم یاجرا نحوه قانون یاجرا امکان عدم ۹۴

. ۵۵3 ............................................................................ بالوارث یمتوفا ترکه فیتکل ۹۵

. ۵۵6................................................. یمتوف خواهر یها نوه و همسر نیب ارث میتقس نحوه ۹۹

. ۵۵7 ........................ خود حقوق یفایاست و ترکه تصرفات خصوص در ورثه نیب اختالف وجوه ۹۱

. ۵۵۳ .................................. ورثه از احد توسط شده تصرف ماترک از االرث سهم مطالبه نحوه ۹3

. ۵۵۳ ................................... ماترک میتقس و االرث سهم مطالبه یدعوا اشتراک و زیتما وجه ۹6

. ۵۹۵ ................................................................ تصرف امیا المثل اجرت از سهم مطالبه ۹7

. ۵۹۵ ............................................................... ورثه ریسا سهام تیرعا بدون ملک ثبت ۹8

. ۵۹۱ ........................................................ ماترک از فرزند بدون ۀزوج االرث سهم نییتع ۹۳

. ۵۹۱ .................................................................. زوج ماترک از میق توسط مَهر مطالبه ۱0

. ۵۹3 ............................................................. خود مورث ونید قبال در وراث تیمسئول ۱۴

. ۵۹8 .............. یمتقاض توسط ترکه موم و مهر و ریتحر به مربوط قرار یاجرا لهیوس نشدن آماده ۱۵

. ۵۹8 ............................. ترکه میتقس یدعوا در یابراز نامه تیوص خصوص در دادرس فیتکل ۱۹

. ۵۱0 ...................................................... وراث از کیهر سهم نییتع و ترکه میتقس حکم ۱۱

. ۵۱۴ ................................................................... آن طیشرا و ترکه میتقس یدعوا نوع ۱3

 754 ................................................ یمشورت یها هینظر در راثیم و ارث یدعاو

. ۵3۳ ................................................... ماترک جزو یمتوف کارمند مطالبات شدن محسوب ۴

. ۵3۳ .............................................................................. بالوارث یمتوفا ترکه میتسل ۵

. ۵3۳ ....................................... االرث سهم نسبت به یمتوف ونید اداء مورد در ورثه تیمسئول ۹

. ۵60............................................ یرانندگ حوادث از یناش فوت خسارت شدن محسوب ارث ۱

. ۵60................................................................................. زوجه به ماترک کل تیوص 3



. ۵6۴ ....................................................................... ترکه ریتحر قرار یاجرا وقت یآگه 6

. ۵6۵ ..............................................................رمحجوریغ و محجور مشترک اموال میتقس 7

. ۵6۹ ..................................................................... ترکه از حصه افراز یبرا وراثت اثبات 8

. ۵6۱ ........................................... یمتوف متبوع دولت کنسول به خارجه اتباع ماترک لیتحو ۳

. ۵6۱ .................................................................................... ترکه ریمد الزحمه حق ۴0

. ۵63 ................................................................................... ترکه هیتصف درخواست ۴۴

. ۵63 ..................................................................................... بالوارث یمتوفا ترکه ۴۵

. ۵66 ...................................................................... ترکه یبها به توجه با یآگه انتشار ۴۹

. ۵66 .......................................... ترکه میتقس درخواست موم و مهر و ترکه ریتحر لزوم عدم ۴۱

. ۵67 ..............................................ورثه نیب محجور ای بیغا وجود صورت در ترکه میتقس ۴3

. ۵67 ............................................................. آن مطالبه نحوه و زوج ماترک از مهر اخذ ۴6

. ۵68 ......................................................................... شهیپ و کسب حق بودن ماترک ۴7

. ۵68 ................... .کرد نخواهد وراث یبرا شهیپ و کسب حق جادیا پدر توسط فرزند مغازه اداره ۴8

. ۵6۳ .................................... شهیپ و کسب محل ماترک از زوجه توسط االرث سهم استحقاق ۴۳

. ۵6۳ ..................................................................................... قتل هید بودن ماترک ۵0

. ۵70 .............................................................................. ترکه میتقس یدادرس نهیهز ۵۴

. ۵70 .................................................................... االرث سهم مطالبه یدعو میتقو لزوم ۵۵

. ۵70 .......................................................... است یمال مورث ییدارا فقدان اثبات یدعوا ۵۹

. ۵7۴ ................................................................................... سنت اهل ترکه میتقس ۵۱

. ۵7۴ .................................................................... شوهر ترکه از زن االرث سهم مطالبه ۵3

. ۵7۵ .................................................................. یام خواهر و برادر و زوجه االرث سهم ۵6

. ۵7۵ ................................................................................... ترکه هیتصف درخواست ۵7

. ۵7۹ ............................................................................... شده بازداشت ترکه میتقس ۵8

. ۵7۹ ............................................................................ دادرس توسط ترکه مهروموم ۵۳

. ۵7۱ ............................................................................. ترکه میتقس در صالح دادگاه ۹0

. ۵7۱ ......................................................................... زوجه ماترک از زوجه بردن ارث ۹۴

. ۵73 ............................. االرث سهم نسبت به رمنقولیغ اموال مورد در ترکه میتقس درخواست ۹۵

 744 .......................................... یقانون مقررات و نیقوان در راثیم و ارث یدعاو

 ۵7۳ ................................................................................... یمدن قانون از

 ۵7۳ ............................................................................................... ارث در -دوم باب

 ۵7۳ ....................................................... وراث مختلفه طبقات و ارث موجبات در -اول فصل



 ۵7۳ ..................................................................................... ارث تحقق در -دوم فصل

 ۵80 ............................................................ ارث موانع از یا جمله و طیشرا در -سوم فصل

 ۵8۴ ....................................................................................... حجب در -چهارم فصل

 ۵8۹ ..................................................................... فرض صاحبان و فرض در -پنجم فصل

 ۵8۱ .......................................................... وراث مختلفه طبقات االرث سهم در -ششم فصل

 ۵8۱ ....................................................................... یاول طبقه االرث سهم در -اول مبحث

 ۵86....................................................................... دوم طبقه االرث سهم در -دوم مبحث

 ۵87 ............................................................... سوم طبقه وارث االرث سهم در -سوم مبحث

 ۵8۳ ...................................................................... زوجه و زوج راثیم در -چهارم مبحث

 ۵۳۴ ........................................................................... یحسب امور قانون از

 ۵۳۴ ............................................................................. ترکه به راجع امور در -پنجم باب

 ۵۳۴ ....................................................................................... تیصالح در -اول فصل

 ۵۳۴ ..................................................................................... موم و مهر در -دوم فصل

 ۵۳6........................................................................... موم و مهر برداشتن در -سوم فصل

 ۵۳8 ................................................................................. ترکه ریتحر در -چهارم فصل

 ۹00 ........................................................................... یمتوف ونید به راجع -پنجم فصل

 ۹00 ............................................................................ ترکه از نید فاءیاست -اول مبحث

 ۹0۹ ....................................................................................... ترکه قبول -دوم مبحث

 ۹0۱ ......................................................................................... ترکه رد -سوم مبحث

 ۹0۱ .................................................... ترکه ریتحر صورت مطابق ونید قبول -چهارم مبحث

 ۹03 .......................................................................................... هیتصف -پنجم مبحث

 ۹۴0 ...................................................................... بالوارث یمتوفا ترکه در -هشتم فصل

 ۹۴۴ ....................................................................... خارجه اتباع ترکه به راجع -نهم فصل

 ۹۴6 .............................................. ۴۹۳۱ اصالحات با میمستق یهااتیمال قانون از

 ۹۵۴ ................................................. (۴۹۳۱ مصوب)اختالف حل یشوراها قانون

 171 ........................................................................................ مآخذ و منابع





 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شجود   ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجی     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شجکلی اسجت    در کالسمتفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب 

صورت تئوری و بجدون تطبیجق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  وقتی مشغول به کار می التحصیالن در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا مواججه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاه   

التحصجیل   هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغ    

طجورکلی رشجته    ت و بجه تردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت، قضجاو   حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صجورت عملجی    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

عملی را در اختیجار  تواند اطالعات کاربردی و  در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجد در ایجن حجوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و      باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق  علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجع      

انتشجارات چجراغ   کننجد کجه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجی   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه     

های مخصجوص   فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

ا صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجو   برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف، مجموعه

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 . آراء وحدت رویه؛۴

 . آرای اصراری؛۵

 ؛عالی کشور  . آراء شعب دیوان۹
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 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه۱

 های قضائی؛ نشست .3

 های مشورتی؛ . نظریه6

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.8

صجورت منسججم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   

متجرین  منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در ک 

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت    دادگاه

ثجل آراء  ؛ م آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد    

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت    وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 . تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛۴

 ضوعی برای هرکدام از مطالب؛بندی مو . تقسیم۵

 . ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛۹

 صورت خالصه در فهرست؛ . ذکر عنوان برای هر مطلب به۱

 . دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.3

موججود  انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی  « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند. ایمیل یا

 مدیر مسئول انتشارات 

 ششیک هزار و سیصد و نود و 
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ارث و میراث اویدع

 فصل اول




