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 مقدمه
هتا در استتنباط از قتوانین و مقتررات در جهتت       معموالً رویه عملتی دادگتاه  

هتای تووریتک    انطباق بتا مصتادیق واقعتی تتا حتدودی بتا آنکته در کتال         

شتود متفتاوت استت البتته      ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می دانشگاه

های درسی هم به شکلی استت   روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کال 

 صتورت  بته ای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ بته ستالاالت   که بر

کنتد. بته ایتن ترتیتب      تووری و بدون تطبیق با مصادیق عملتی کفایتت متی   

معمواًل چتون امکتان انجتام کتار عملتی حتین تحصتیل در دانشتگاه بترای          

التحصتیالن وقتتی مشتغول بته کتار       دانشجویان این رشته وجود ندارد فتارغ 

گتاهی و اطالعتات از رویته قضتائی و شتیوه استتدالل و       شوند با کمبود آ می

ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضتائی   استنباط عملی دادگاه

التحصتیل حقتوقی پوشتیده نیستت.      با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فتارغ 

طورکلی رشته حقتوق،   تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به بی

هتای قضتائی    هتا و جلستات رستیدگی، رویته     عملی در دادگتاه قبل از حضور 

هتتا و  باشتتد؛ بتته عبتتارت دیگتتر، مطالعتته تصتتمیمات، پرستتش و پاستتخ   متتی

عملی در حال انطباق قوانین بتا   صورت بهنظرهای کسانی که هر روز  اختالف

توانتد اطالعتات کتاربردی و عملتی را در اختیتار       مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند  اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه  بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

 درواقتع باشد؛ زیرا رویته قضتائی    و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی

باشد و غفلت از  محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

مانتدگی از علتم واقعتی حقتوق و جامعته حقوقتدانان        این حوزه موجب عقب

ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت بته   رو ازاینخواهد شد. 
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دام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اق آوری و انسجام جمع

کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از  می

بندی مطالب رویه  وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هر دعتوا   با ویژگی فرد منحصربهصورت منظم و  قضائی به

ه مطالب هر صورت کاربردی و با دسترسی آسان ب طی یک کتاب جداگانه به

هتا   ای از کتتاب  مجموعته  ،ایتن هتدف   تأمیندعوا اقدام نماید لذا در راستای 

که شامل موارد زیر استت   «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 تدوین و تألیف خواهد شد:

 ۴؛. آراء وحدت رویه۴

 . آرای اصراری؛2

 ؛کشور عالی دیوان. آراء شعب ۹

 و تجدیدنظر؛های بدوی  . آراء دادگاه۱

 های قضائی؛ . نشست5

 های مشورتی؛ . نظریه6

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.8

در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشتور در خصتوص هتر دعتوا     

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم  به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلتوب  

)دادگتاه  ها  خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه

بدوی و تجدیدنظر( در برختی متوارد حتداکثر ستعی بتر آن بتوده از متوارد        

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همکنتین  

                                                           
 . این دعوا رأی وحدت رویه ندارد.1
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کشور، موارد مرتبط به  عالی دیوان؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء موارددر سایر 

د استتفاده  موضوع ذکر شتده استت تتا بتا توجته بته اهمیتت ایتن آراء متور         

 کنندگان عزیز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

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

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ . تقسیم2

 . 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.5

انتشارات مفتختر خواهتد شتد از تجربیتات، آراء و ستایر      « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نزد استاتید، وکتال، حقوقتدانان و ستایر همکتاران در      

لذا موجب های بعدی استفاده نماید.  راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقتادات  

صورت )کتبی یا از طریق  و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 بار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند. ایمیل یا تلفنی( ما را در پر
 مدیر مسئول انتشارات





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و نمونه دادخواست معرف

انحصاروراثتدعوای 

 فصل اول





 1حصر وراثتمعرفی دعوای گواهی 
گذارند که  ها پس از فوت خود اموال و حقوق مالی به جای می انسان غالباً

و حقتوق   آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملتک وی و میتزان ستهم   

اینکه دارایی و حقوق شخص بایتد بعتد از فتوت او     ،وراث را به دنبال دارد

به چه کسی برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قتانون  

نمایتد و همکنتین    یا به کسانی که ختود او انتختاب متی    کند و معین می

 وراثتت،  چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط بته صتدور گتواهی انحصتار    

 گیرند. ال قرار میوضوعاتی هستند که بسیار مورد سالم

 انحصار وراثتدرخواست گواهی :مبحث اول
و نیتز   ۴۹0۳مصوب مهرمتاه   انحصار وراثتگذار در قانون تصدیق  قانون

حصرر  یا تصدیق  انحصار وراثتدر قانون امور حسبی تعریفی از گواهی 

متذکور چنتین   لیکن با نگترش بته مقتررات قتوانین      ؛نکرده است وراثت

عبتارت استت از:    انحصار وراثرت شود که مقصود از گواهی  برداشت می

صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشرخا   »

معین و تعیین سهم هریک از ورثه از مراترک بره یرای مانرده از     

 «متوفی به نحو مشترک برای وراث.

موضتوعه کشتور دو   در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور در مقتررات  

 قانون حاکم است:

 ۴۹0۳مصوب  انحصار وراثتتصدیق  قانون .4

                                                           

. هرچند درخواست حصر وراثت، دعوا نیست؛ لیکن به جهت آموزش عملی موضوعات مربوط به انحصار 1

 شود. صورت دعوا توضیح داده می ها( به در رویه دادگاهوراثت، این کتاب نیز همانند مجموعه )کتب 


