
 سومطبقه مخصوص                   استشهادیه                                                                         سهنمونه شماره 

 مخصوص گوایه انحصار وراثت                                                  

هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل  -قانون تصدیق انحصار وراثت 9ماده 

 غیر از خود تصدیق وراثت نموده یا با عل
م به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم وجود وارثی

ي كه به م  تحصیل تصدیق بر خالف حقیقت کرده است
دار محسوب و عالوه بر اداي خسارت به مجازاث   جبو كالهیر

 محكوم خواهد شد.  جرم مقرر شدهقانون براي این 

ي را كه آگاه هستند شادروان                                      در تاری    خ                    
در        به گواهي مي طلبم خانم ها و آقایاث 

 فوت: شهر                        آخرین اقامتگاه دائمي خود درگذشته است و هنگام 

 تعداد           عمو/ عموزاده داشته/ نداشته به نام  -الف 

 عمه/ عمه زاده داشته/ نداشته به نام        تعداد        -ب

 زاده داشته/ نداشته به نام  ثي دا / ثي دا       تعداد         -پ

 خاله/ خاله زاده داشته/ نداشته به نام       تعداد         -ت

 داشته/ نداشته به نام همرس دائم      تعداد          -ث

ي                    
ده باال ندارد و در موقع فوت مذهب متوف  ي او            و وراث دیگري غیر از افراد نامیر

بوده و داراث 

/بيشی  از مبلغ سي ميليون ریال بوده است اطالعات خود را در این برگ بنویسند :                    .      كمی                 امضا متقاضی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي            :                     شغل                      گواه اول:  -
 

: سن           شماره  اینجانب: نام     :                نام خانوادگ

(                               : شناسنامه ي
از                    صادره از:                       فرزند  :                        كه با خانواده )نام متوف 

نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند 

ي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به  جز متعال را در نظر گرفته سوگند یاد مي كنم كه  ي چیر 
به راست 

حي كه در پشت این ور 
ي مراتب باال را كال گواهي مي كنم.  شر ام به راستگوثي

 قه نوشته شده است و الی  

بدر مشخص شده است مورد  صحت امضای                            که با عالمت ض 

خانه شماره              شماره ترتیب گواه امضا                  تاری    خ                               گواه است دفی 

 شناسه یکتا                   رمز تصدیق

 امضا گواه: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ي            :                     شغل                      : سن           :شمار  گواه دوم:   -  
 

ه اینجانب: نام     :                نام خانوادگ

(                              شناسنامه  ي
از                   صادره از:                       فرزند  :                        كه با خانواده )نام متوف 

نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند 

ي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به  جز متعال را در نظر گرفته سوگند یاد مي كنم كه  ي چیر 
به راست 

حي كه در پشت این ور 
ي مراتب باال را كال گواهي مي كنم. شر ام به راستگوثي

 قه نوشته شده است و الی  

بدر مشخص شده است مورد  صحت امضای                                که با عالمت ض 

خانه شماره                  شماره ترتیب گواه امضا                  تاری    خ                               گواه است دفی 

 شناسه یکتا                     رمز تصدیق

 امضا گواه: 



ي            :                     شغل                      : سن           :شمار  گواه سوم:   -  
 

ه اینجانب: نام     :                نام خانوادگ

(                                        شناسنامه  ي
از     صادره از:                       فرزند  :                        كه با خانواده )نام متوف 

نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند 

ي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به  جز رفته سوگند یاد مي كنم كه متعال را در نظر گ ي چیر 
به راست 

ي مراتب باال را كال گواهي مي كنم.    ام به راستگوثي
حي كه در پشت این ور قه نوشته شده است و الی  

 شر

بدر مشخص شده است مورد  صحت امضای                                که با عالمت ض 

خانه شماره                  شماره ترتیب گواه امضا                  تاری    خ                               گواه است دفی 

 شناسه یکتا                     رمز تصدیق

 امضا گواه: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

توجه :شدفی  اسناد رسمي قبل از امضاي شهود، مندردات هر دو صفحه استشهادیه را براي گواه قرائت خواهد كرد این 

ي باید تنظيم شود و كليه جاهای خالي خطوط باید پر شود. 
 

 ورقه بدون قلم خوردگ

 مجازات گواه دروغ                                                               

قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصدیق وراثت برخالف حقيقت شهادت  10ماده 

ي كه براي این 
 مقرر است محكوم خواهد شد. جرم دهد براي شهادت دروغ تعقيب و به مجازاث 

: هر كس در  650ماده دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یك روز تا دو قانون مجازات اسالمي

 سال حبس و یا به یك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ریال دزاي نقدي محكوم خواهد شد. 

 مقررات مربوط به گوایه                                                           

 در موارد زیر گواه باید از دادن گواهي خودداري كند:  -1

ي تا د ي یا سبتر  گواه و یكي از اصحاب دعوي قرابت نستر
ي كه بير 

 سوم از طبقه دوم باشد. رجه الف( در صورث 

ي یا 
ر او داده مي شود دعوي مدث 

ي كه بير  گواه و كسي كه گواه به ض 
  جزاثي ب( در صورث 

ا
وده و هنوز  مطرح بفعل

 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطیع نگذشته باشد.  2صورت جناثي بودن و  سال در 5

 گواه و یكي از اصحاب دعوي سمت خادم و مخدومي باشد. 
 پ( در صورتيكه بير 

  

ط است.  1313ماده  -2 : در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شر ي
 قانون مدث 

 عي براي دادگاه احراز شود. تبرصه یک: عدالت شاهد باید با یكي از طرق شر 

تبرصه دو: شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عير  یا منفعت یا حق رد دعوي داشته باشد و نیر  شهادت 

ي كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نميشود. 
 كساث 


