
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش گرفتن گواهی انحصار وراثت 

 و تقسیم ترکه 

مطابق قانون امور حسبی یکی از اولین اقدامات ورثه برای اینکه بتوانند حقوق خود را 

نسبت به ماترک )ارثیه (به صورت رسمی و قانونی پیگری و احقاق نموده و سهم 

االرث خود را دریافت نمایند ؛ اخذ گواهی حصر وراثت یا همان تصدیق انحصار وراثت 

 است 

تی تهیه و مدارک زیر به آن پیوست گردیده و به منظور می بایست درخواس نبدی

 شورای حل اختالف مستقر در محل آخرین اقامتگاه متوفی تسلیم شود :

 اصل و فتوکپی شناسنامه متوفی -1

 اصل و تصویر گواهی فوت -2

برگ استشهادیه :منوط به این است که ورثه طبقه اول ،دوم یا سوم باشند ، فرمهای -3

این منظور چاپ شده که در دادگاهای حقوقی )معموال واحد های عریضه جداگانه ای به 

نویسی یا کارپردازی (موجود بوده و قابل تهیه است .این فرم تکمیل شده و به امضای 

 سه نفر شاهد می رسد .امضای شهود بایستی توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شود .

ظور نیازی به اخذ مفاصا حساب گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث :بدین من-4

مالیات نبوده بلکه کافی است به اداره امور دارایی مربوطه مراجعه شده و با تسلیم 

 اظهارنامه مالیات بر ارث از اداره مزبور گواهی دریافت شود 

 اصل و فتوکپی شناسنامه وارث -5

اصل و تصویر عقدنامه همسر متوفی :البته به شرطی که در زمان فوت همسر وی -6

 بوده و قبال متارکه ننموده باشد 



 

 

 اصل و تصویر کارت ملی ورثه و متوفی -7

هر یک از ورثه می توانند به تنهایی به منظور اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نمایند ، 

وراث نیز می توانند از آن رونوشت بدیهی است پس از صدور گواهی مذکور سایر 

 مصدق )فتوکپی برابر اصل ( تهیه نموده و مورد استفاده قرار دهند .
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