
عمومیدادگاهبهدادخواستبرگ

مشخصات 
نیطرف

شغلسننام پدرینام خانوادگنام
شهرستان

یکدپست–پالك - کوچه - ابانیخبخش محل اقامت 
)د شودیحتما قیکدپست(دهستان 

منطقه
خواهان

خوانده

ا یل یوک
نده ینما

یقانون
ا یخواسته 

موضوع و 
آنيبها

صدورگواهی انحصاروراثت

دالئل و 
منظمات 

دادخواست 
)مدارك(

استشهادیه طبقه اولرمف-5اظهارنامۀ مالیات برارث -4سندازدواج،-3شناسنامۀ وراث ، - 2گواهی فوت،- 1: تصویرمصدق

………………………………قضاییمجتمعمحترمریاست

:رساندمیاستحضاربهاحتراماًسالمبا
نامبرده  پیرو مذهب . مرحوم گردیده اند…………دراقامتگاه دائمی خود در)سال/ماه/روز(درتاریخ ) پدر اینجانب / مادر(……………شادروان 

اینجانب -)2) همسر دائمی(……………ا آق/خانم- )1شیعه جعفري اثنی عشري بوده و وراث حین الفوت وي عبارتند از /……………
یشیعۀ اثنی عشري م/ ……………وهمگی پیرو مذهب )فرزندان اناث(……………خانم ها-)3،  )فرزندان ذکـور(……………وآقایان
.                        دارائی آن شادروان کمتر از سه میلیون تومان می باشد . ماستدعاي صدورگواهی انحصاروراثت را دار.باشند

محل نقش تمبراثر انگشت–مهر - محل امضاء
دیفرمائیدگیرس................................. دادگاه ............................... است محترم شعبه یردادخواستخ ثبت یشماره و تار

...........................................................................................ارجاع کنندهینام و نام خانوادگ
امضاء........................................... خ یتار

یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وي ابالغ شود، در پایـان  ) در دفتر دادگاه(داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوري در صورتیکه خواهان تمایل )1توجه 
.شرح         دادخواست، با ذکر دقیق شماره هاي مربوط اعالم نماید، تا امر ابالغ سریع تر صورت گیرد

.بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شودچنانچه شرح دادخواست )2توجه 
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