
 

  07 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پرًٍذُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْرستاى/تخش/دّستاى/هٌطقِ( خیاتاى  

 کَچِ کذپستی پالک

 اتطال ) هَکل ( یهشخصات خَاّاى : هتقاض خًاَان

      

 ، ٍکال ( لیهشخصات خَاًذُ :  ) ٍک خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یقاًًَ ٌذُیًوا ای لیهشخصات ٍک يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

      

ٍ صذٍر دستَر هَقت "شوارُ ٍ ًام شْرستاى "صذٍر حكن تر اتطال ٍکالت ًاهِ تال ػسل  شوارُ ... دفترخاًِ  خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 یخسارات قاًًَ ِیتِ اًضوام کل
 ادخًاستدل ي مىضمات دالئ

 ()مذارک
 -3شْادت شَْد  -2 "شوارُ ٍ ًام شْرستاى "ٍکالتٌاهِ شوارُ .... دفتر خاًِ  -1هصذق یهصذق: کپ یکپ 

 ."گرید ازیهذرک هَرد ً "

 محترم دادگاٌ استیر
 : شرح دادخَاست

 "وام شُرستان محل اقامت خًاوذٌ  " ییمحترم مجتمع قضا استیر

 رساًذ: یِ استحضار هسالم احتراهاً ت تا

شوارُ ..... / ..... تخشش   یخَد ٍاقغ در پالک ثثت یٍکالت ًاهِ فَق االشؼار تِ خَاًذُ/خَاًذگاى در جْت اجارُ هٌسل هسكًَ نیتا تٌظ ٌجاًةیا 

 اراتیش هشكکَر در فشَق از حشذٍد اخت    ؼش  یهثا نیخَاًذُ/خَاًذگاى تا تٌظ ٌكِیٍکالت تال ػسل اػطاء ًوَدُ ام ًظر تِ ا "شوارُ ٍ ًام شْرستاى "

ّستٌذ فلكا صذٍر حكن تِ اتطال ٍکالت ًاهِ ششوارُ   غیت یسٌذ رسو نیتا تٌظ ٌجاًةیخسارت تِ ا رادیتجاٍز کردُ ٍ در صذد ا ییاػطا یٍکالت

هشَرد استذػاسشت.    یدادرسش  ٌِش یخسشارات ٍ ّس  ِیتِ اًضوام کل یقاًَى هذً 663ٍ  242تِ استٌاد هَاد  "شوارُ ٍ ًام شْرستاى "... دفترخاًِ 

آى   یفشَر  یدر صَرت استفادُ از ٍکالت ًاهِ هكکَر ٍجَد دارد تذٍاً صذٍر دسشتَر هَقشت ٍ اجشرا    شتریٍرٍد خسارت ت نیت ٌكِیضوٌاً ًظر تِ ا

 گردد. یتقاضا ه یٍ اًقالب در اهَر هذً یػوَه یدادگاّْا یدادرس يیقاًَى آئ 320ٍ   313 ، 310هستٌذاً تِ هَاد 

 

 

 احترام ذیتجذ اب

 اثر اًگشت -هْر  -هحل اهضا 

 هحل ًقش توثر

 شوارُ ٍ تاریخ ثثت دادخَاست

 . ..........................ریاست هحترم شؼثِ ..

 ... رسیذگی فرهاییذ.....................دادگاُ 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ارجاع کٌٌذُ

 ... اهضا.......تاریخ 

 


