
 

    54 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

 هشخصات هالک خًاَان

      

 هشخصات هتصرف غاصة خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یقاًًَ ٌذُیًوا ای لیهشخصات ٍک وًویيکیل یا ومایىذٌ قا

      

 ًظر ......تا جلة ًظر کارشٌاس .تی.....لغا خیتصرف از تار امیخَاًذُ تِ پرداخت اجرت الوثل ا تیصذٍر حکن تر هحکَه خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

دٍلت  یاز درآهذّا یقاًَى ٍصَل ترخ 3هادُ  14تاشذ، تا استٌاد تغ تٌذ  یخَاستِ هشخص ًو یتْا ٌکِیتِ ا

 گردد. یتوثر الصاق ٍ اتطال ه الیر2000

 ادخًاستددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک

هصذق دادًاهِ  یفتَکپ -3.... یکالسِ پرًٍذُ ....شؼثِ ....دادگاُ ػوَه اتیهحتَ -2 تیهصذق سٌذ هالک یفتَکپ-1

 حکن یهصذق صَرت جلسِ اجرا یفتَکپ -6ادت شَْد استواع شْ -5 ِیهصذق استشْاد یفتَکپ -4شوارُ ...... 

 محترم دادگاٌ استیر
 : شرح دادخَاست

 شُرستان...... یمحترم دادگستر استیر
  رساًذ: ی. تا احترام تِ استحضار ه کنیسالم ػل

تاششن کشِ    ی....ٍاقغ در ....تخشش ....شْرسشتاى....ه   یپالک ثثت یدارا یتاب هٌسل هسکًَ کیهالک شش داًگ  َستیپ تیتِ هَجة سٌذ هالک ٌجاًةیا -1

پس از  تاًیًوَدم کِ ًْا یَ.....اقاهِ دػ یخَاًذُ در دادگاُ ػوَه تیتِ طرف ٌجاًةیا -2......آى را ػذٍاًاً تصرف ًوَدُ تَد. تی...... لغا خیخَاًذُ هحترم از تار

.....تِ هَجشة   خیدر تار -3خَاًذُ صادر ًوَدُ است .  ذیدادًاهِ شوارُ.....هَرُ ..... حکن تر خلغ  ..... تِ هَجة یتِ پرًٍذُ ....شؼثِ .....دادگاُ ػوَه یذگیرس

 یهغصَب ه يیغاصة ضاهي هٌافغ ػ ٌکِیًظر تِ ا -4شذُ است.  ٌجاًةیا لیگردد ، خاًِ هَصَف تحَ یه نیتقذ َستیحکن کِ تغ پ یصَرت جلسِ اجرا

خَاًذُ  تی؛ صذٍر حکن تر هحکَه یٍ اًقالب در اهَر هذً یػوَه یدادگاّْا يیقاًَى آئ 519,  257، 198ٍ هَاد  یقاًَى هذً 320تاشذ، هستٌذاً تِ هادُ 

 هَرد استذػاست. یخسارات قاًًَ ِی....تا جلة ًظر کارشٌاس ٍ تا احتساب کلتی.....لغا خیتصرف از تار امیتِ پرداخت اجرت الوثل ا

  

 احترام ذیتجذ با 

 یوام ي وام خاوًادگ

 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 

 


