ومًوٍ شمارٌ 1
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
ضواسُ پشًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

خًاَان

هطخصات خشیذاس

خًاوذٌ

هطخصات فشٍضٌذُ

محل اقامت
(ضْشستاى/تخص/دّستاى/هٌطمِ) خیاتاى
وَچِ وذپستی پالن

هطخصات ٍویل یا ًوایٌذُ لاًًَی ( دس صَست ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

صذٍس حىن تش اثثات هالىیت ًسثت تِ یه تاب هٌضل هسىًَی داسای پالن ثثتی ٍ .....الغ دس تخص  ....ضْشستاى
.....همَم تش  .....سیال تا احتساب ولیِ خساسات لاًًَی ٍ صذٍس دستَس هَلت هثٌی تش جلَگیشی اص ًمل ٍ اًتمال سسوی
آى تِ ضشح ریل :

دالئل ي مىضمات دادخًاست

 -1فتَوپی هصذق سسیذ پشداخت ثوي هؼاهلِ  -2فتَوپی هصذق استطْادیِ  -3استواع ضْادت ضَْد  -4تحمیك
هحلی

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
ضشح دادخَاست :
ریاست محترم دادگستری شُرستان......
تا تمذین سالم ٍ احتشام ،تِ استحضاس هی سساًذ:
 -1ایٌجاًة دس سال  73یه تاب هٌضل هسىًَی داسای پالن ثثتی ٍ .....الغ دس خیاتاى  ........وَچِ  .....تخص ......ضْشستاى ........سا تِ تیغ ضفاّی اص خَاًدذُ
هحتشم خشیذاسی ًوَدم  -2 .پس اص ٍلَع ػمذ تیغ  ،ثوي هؼاهلِ سا تِ هَجة سسیذ پیَست تِ خَاًذُ هحتشم پشداخت ًوَدم ٍ هَسد هؼاهلِ سا ًیدض تصدش
وشدم وِ دس حال حاضش ًضدیه تِ دُ سال است وِ دس هٌضل هَصَ سىًَت داسم ً -3 .ظش تِ ایٌىِ خاًِ هَصَ اص لحدا لیودت تشلدی ًودَدُ اسدت ،
خَاًذُ فشٍش خاًِ سا تِ ایٌجاًة اًىاس هی ًوایذً .ظش تِ ایٌىِ سٌذ سسوی تِ ًام خَاًذُ هی تاضذّ ،ش لحظِ اهىاى داسد وِ خاًِ سا تِ ضخص ثالثی هٌتمل
ًوایذ .لزا تا تمذین ایي دادخَاست تذٍاً تِ استٌاد هَاد  310الی  325لاًَى آئیي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًمالب دس اهَس هذًی  ،صذٍس دستَس هَلت
هثٌی تش جلَگیشی اس ًمل ٍ اًتمال سسوی پالن ثثتی هَصَ ٍ دس هاّیت  ،هستٌذاً تِ هَاد  519 ٍ 198لاًَى هزوَس ٍ هَاد 362 ٍ339 ،330 ،219 ، 10
لاًَى هذًی ؛صذٍس حىن تش اثثات هالىیت ًسثت تِ یه تاب هٌضل هسىًَی داسای پالن ثثتی  .........تا احتساب ولیِ خساسات لاًًَی هَسد استذػاست .
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْش  -اثش اًگطت
سیاست هحتشم ضؼثِ .............................
دادگاُ  .......................سسیذگی فشهاییذ.
ضواسُ ٍ تاسیخ ثثت دادخَاست
ًام ٍ ًام خاًَادگی اسجاع وٌٌذُ
تاسیخ  ..........اهضا

هحل ًمص توثش

