
 

    61 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پزًٍذُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْزستاى/تخش/دّستاى/هٌطمِ( خیاتاى  

 کَچِ کذپستی پالن

 خصات خَاّاىهش خًاَان

      

 هشخصات خَاًذُ خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یلاًًَ ٌذُیًوا ای لیهشخصات ٍک ویيکیل یا ومایىذٌ قاوً

      

، اخَاست  یدادرس ٌِیاعن اس ّش یخسارات ٍاردُ لاًًَ ِیتاتت ٍجِ .........فمزُ سفتِ تِ اًضوام کل الیهطالثِ هثلغ ...... ر خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 يیلزار تأه یٍ تذٍاً صذٍر فَر زُیٍ غ

 ًاستادخددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک

 هصذق ٍاخَاست ًاهِ ّا یفتَکپ -2هصذق سفتِ ّا  یفتَکپ -1

 محترم دادگاٌ استیر

 : شزح دادخَاست

 شُرستان...... یمحترم دادگستر استیر
 رساًذ: یسالم ٍ احتزام، تِ استحضار ه نیتا تمذ

خشاًِ  یهزلَم تِ شوارُ ّا یهتعْذ سفتِ ّا یعٌی یست ، خَاًذُ دعَا نیتمذ َستیهصذق آًْا تِ پ یتِ هَجة ..... فمزُ سفتِ ٍاخَاست شذُ کِ فتَکپ 

 ِیه ًٌوَدُ کِ تهِ علهت عهذم تأد    ت...... پزداخخیتِ تار یّوگ يیهع ذیخَاّاى در سزرس ٌجاًةیدر ٍجِ ا الیکل .......... ٍ ......... جوعاً تِ هثلغ ........ ر یدار

خَاًذُ تِ پزداخهت اصهل    تیٍ صذٍر حکن هحکَه یذگیرس یدادخَاست ٍ ضوائن آى تماضا يیا نیاست . لذا، تا تمذ ذُیهذکَر ٍاخَاست گزد یسفتِ ّا

ِ یتهِ ا  زرا دارم . ضهوٌاً ، ً ه   زُی، ٍاخَاست ٍ غ یدادرس ٌِیٍاردُ اعن اس ّش یخسارات لاًًَ ِیخَاستِ تا احتساب کل خَاًهذُ هوکهي اسهت در فاصهلِ      ٌکه

 يیصذٍر لزار تهأه  یرا فزاّن ساسد، لذا در تذٍ اهز تماضا ٌجاًةیة تضزر اجهَ كیطز يیدر اهَال خَد تذّذ ٍ اس ا یل ٍ اًتماالتٍ صذٍر حکن ، ًم یذگیرس

 دارم . شیخَاًذُ را ً یخَاستِ اس اهَال ٍ دارائ

 

 احترام ذیتجذ با                

 وام ي وام خاوًادگی

 اثز اًگشت  -هْز  -هحل اهضا 

 هحل ًمش توثز

 شوارُ ٍ تاریخ ثثت دادخَاست

 . ..........................ریاست هحتزم شعثِ ..

 ... رسیذگی فزهاییذ.....................دادگاُ 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ارجاع کٌٌذُ

 ... اهضا.......تاریخ 

 


