
قانون تصدیق انحصار وراثت

با اصالحات بعدي 14/7/1309مصوب 

در هر موردي که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا -1ماده 
یا اسنادي که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف 

مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی براي سمت یا انحصار وراثت از آن ها بخواهد باید به طریق 
ذیل رفتار شود.

شخص یا اشخاص مزبور باید براي تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضاي کتبی به یکی از محاکم -2ماده 
که وظایف صلحیه را انجام می دهد تقدیم کند در صورتی که صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی

گواهی (محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
)انحصاروراثت

در غیر این مورد خواه اختالف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول -تبصره
است منکر باشد امر به اقامه دعوي در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا -3ماده 
ان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و مستدعی

یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعالن کرده و پس از انقضاي 
راثت و تعیین عده وراث به سه ماه از تاریخ نشر اولین اعالن در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشعر بر و

مستدعی یا مستدعیان می دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می 
دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که 

به تقاضاي مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقیب نکرد 
به اداي خسارت می شود.

هر گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار 
مام ادله و اسناد اعالن مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به ت

مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده راي مقتضی به دادن 
راي محکمه دائر ،اخذ نخواهد شد8ماده تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در 

به رد تقاضاي تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردي که مدعی العموم تشخیص بدهد که متوفی بالوارث بوده و تقاضاي شخص یا اشخاص براي 

صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می تواند بر تقاضاي مذکور اعتراض کند و در موردي هم که 
اشخاص تصدیق انحصار ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص یا500مال منقول متعلق به متوفی بیش از 



وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی العموم متوفی را بالوارث بداند می تواند بر تصدیق مذکور اعتراض 
کند و در هر حال مدعی العموم حق دارد از راي محکمه که علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد، در 

ت که قبل از اجراي این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی مواردي که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراث
از دولت بنمایند مدعی العموم تا سه ماه از تاریخ اجراي این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.

)27/4/1313(اصالحی به موجب قانون مصوب 
که وظیفه صلحیه را انجام می دهد دایر در صورتی که با نبودن معترض راي امین صلح یا حاکم بدایتی -4ماده 

بر رد تقاضاي مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می توانند در ظرف ده روز 
پس از ابالغ راي به نزدیک ترین محکمه بدایت شکایت کنند و راي محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی 

العموم قاطع خواهد بود.
یون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم مد-5ماده 

بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه 
هد بود و در صورت تادیه و یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خوا

دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا 
اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

مجهول الوارث که در تصرف دولت یا اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص-6ماده 
موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و 

بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته 
ه دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.نخواهد شد و اموال مزبور متعلق ب

مفاد مواد فوق در موردي نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و امالك براي صدور سند مالکیت و -7ماده 
یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا براي هر مقصود دیگري از تقاضا 

غیره تصدیقی براي وراثت و عده وراث بخواهد.و یا تبدیل وکننده سند مالکیت
مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند.-8ماده 
گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با هر-9ماده 

وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خالف حقیقت کرده است کالهبردار محسوب و عالوه بر اداي علم به وجود 
خسارت به مجازاتی که به موجب قانون براي این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

هر شاهدي که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خالف حقیقت شهادت دهد براي شهادت دروغ -10ماده 
زاتی که براي این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.تعقیب به مجا

هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء -11ماده 
مذکور به دولت مادهمقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره 6ماده مدتی که به موجب 

تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی براي خیانت در امانت مقرر است محکوم تسلیم و یا



خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرك باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول 

خواهد شد.بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم 6ماده اجراي مقررات تبصره 
اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوك باشد -12ماده 

محکمه می تواند براي حفظ مال اقدامات الزمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبري و یا گرفتن ضامن 
به عمل آورد.

وظیفه صلحیه را انجام می دهد در صورتی که مدرك استشهادنامه بوده امین صلح یا حاکم بدایتی که -13ماده
و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و 

مبهم باشد می تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
ه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک چنانچه شاهد در خارج از مقر محکم

ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث 

(الحاقی مصوب اول ت به نحو اشاعه معین نماید.خود دارند و همچنین نسبت سهم االرث آن ها را از متروکا
)1313آذرماه 
گاه تقاضاي تصدیق انحصار وراثت براي تقدیم اظهارنامه ثبت امالك و یا به طور کلی مربوط به امور هر-14ماده 

تحصیل به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت 7ماده مذکور در 
)1313(الحاقی مصوب اول آذرماه کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید.

را به اداره ثبت محل ارسال می دارد تا جزء 3مادهدر این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعالن مذکور در 
اعالنات ثبت منتشر شده و مخارج اعالن نیز مثل اعالنات ثبت محسوب گردد.

اخذ خواهد شد.8مادهفقط نصف مخارج مذکور در مادهدر مورد این 

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص حکم موت فرضی غایبان مفقود االثر انقالب اسالمی و 
)20/1/1376مصوب (دفاع مقدس در محاکم صالح 

امور حسبی در مورد صدور حکم قانون ) 155قانون مدنی و () 1023(موادمطابقآگهیدرج–واحده ماده 
موت فرضی کسانی که در جریان انقالب اسالمی و دفاع مقدس مفقوداالثر شده اند ضرورت ندارد و گواهی صادر 

شده توسط عالیترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقالب  اسالمی، براي مرجع رسیدگی کننده به تقاضاي صدور 
حکم موت فرضی، کافی می باشد.

واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و مادهمشتمل بر قانون فوق
به تایید شوراي نگهبان رسیده است.10/2/1376هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 



جرمادواتوتوقیفیاشیاءوبالصاحباموالو		نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفی بالوارث
)هیات وزیران 24/6/1307مصوب(

پارکه ابتدایی هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذیل خواهد بود:-1ماده 

اموال منقوله و غیر منقوله غائبینی که مفقوداالثرند و همچنین غائبینی که قائم مقامی براي آن ها -١
معلوم نیست.

او معلوم نباشد.اموال منقوله و غیر منقوله متوفایی که وارث -٢
اموالی که صاحبان آن ها غیر معلوم است.-٣

کلیه آالت و ادوات جرم که توقیف شده پس از ختم محاکمه در صورتی که محکمه مطابق نظامنامه -2ماده 
مخصوص حکم به محو کردن آن ها نداده باشد در مرکز در موزه نظمیه و در والیات در نقاطی که از طرف 

شود ضبط می گردد.نظمیه تعیین می 
اشیاء مسروقه که هنوز صاحب آن معین نشده تا زمانی که دوسیه آن در نظمیه تحت تعقیب است در -3ماده 

مخزن نظمیه نگاهداري می شود و در حین جریان دوسیه چنانچه صاحب اشیاء تعیین گردد اداره نظمیه اشیاء 
را به او مسترد خواهد داشت.

اداره نظمیه به استثناء مقداري که براي کفن و دفن الزم است توقیف نموده به طوري اموال متوفی بالوارث را 
که از حیف و میل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدایت محل ارسال می دارد تا پارکه بدایت مطابق 

وظیفه رفتار نماید.
اره نظمیه با اطالع پارکه محل تعیین اول در محل هاي مخصوص که ادمادهاموال منقول مذکور در -5ماده 

می نماید حفظ خواهد شد و براي ثبت اشیاء مزبوره در نظمیه دفا تر ذیل الزم است.
دفتر اموال غیر منقوله.-3دفتر اموال منقول -2دفتر نقدي -1

ضور نماینده اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با ح-6ماده 
پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگاهداري می شود.

کلیه مخارج و مصارف الزمه براي حفظ اموال و نقل و تحویل آن ها از جایی به جایی و یا فروش آن ها -7ماده 
که باالخره اموال به آن اختصاص و غیره در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه استقرار خواهد یافت

می یابد.
نظمیه مکلف است با اطالع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که -8ماده 

.قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد


