ومًوٍ شمارٌ 72
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شوارُ پزًٍسُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

محل اقامت
(شْزستاى/ترش/زّستاى/هٌطقِ) ذیاتاى
کَچِ کسپستی پالک

خًاَان

هشرصات ذَاّاى(ذزیسار)

خًاوذٌ

هشرصات ذَاًسگاى(فزٍشٌسُ ٍ ذزیسارزٍم)

هشرصات ٍکیل یا ًوایٌسُ قاًًَی ( زر صَرت ٍجَز)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

اتطال هؼاهلِ فی هاتیي ذَاًسگاى  -2اتطال سٌس رسوی شوارُ  ......هَرخ  ......زفتزذاًِ اسٌاز رسوی شوارُ ......
شْزستاى ّ .....ز کسام هقَم تز  ....ریال  -3صسٍر زستَر هَقت هثٌی تز جلَگیزی اس ًقل ٍ اًتقال

دالئل ي مىضمات دادخًاست

 -1فتَکپی هصسق تیغ ًاهِ هَرخ  -2 .....استؼالم ثثتی  -3فتَکپی هصسق استشْازیِ  -4استواع شْازت شَْز -5
اتیاى سَگٌس

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
شزح زازذَاست :
ریاست محترم دادگستری شُرستان......
 -1ایٌجاًة تِ هَجة تیغ ًاهِ ػازی هَرخ  ....یک تاب هٌشل هسکًَی زارای پالک ثثتی ٍ .....اقغ زر ترش  ......شْزستاى  .....را اس ذَاًسُ هحتزم رزیف اٍل
ذزیساری ًوَزم  -2 .تؼس اس گذشت زٍ هاُ اس تارید تیغ ًاهِ  ،ذَاًسُ رزیف اٍل پالک هَصَف را طی سٌس شوارُ  ....زفتزذاًهِ اسهٌاز رسهوی شهوارُ .....
شْزستاى  .....تِ ذَاًسُ رزیف زٍم کِ ّوسز ٍی هی تاشس اًتقال زازُ است ً -3 .ظز تِ ایٌکِ تیغ صحیح شزػی فی هاتیي ایٌجاًهة ٍ ذَاًهسُ رزیهف اٍل
هحقق گززیسُ است  ٍ ،هتؼاقة آى ًاهثززُ پالک هَصَف را تِ صَرت فضَلی تِ ذَاًسُ رزیف زٍم اًتقال زازُ است  ،تسٍاً تا استٌاز تِ هَاز  210الی 325
قاًَى آئیي زازگاّْای ػوَهی ٍ اًقالب زر اهَر هسًی  ،صسٍر زستَر هَقت هثٌی تز جلَگیزی اس ًقل ٍ اًتقهال رسهوی پهالک هرتلهف فیهِ ٍ زر هاّیهت
هستٌساً تِ هَاز  519 ٍ 191قاًَى هذکَر ٍ هَاز  252 ٍ 251 ،242قاًَى هسًی ؛ صسٍر جکن تز اتطال هؼاهلِ فی هاتیي ذَاًسگاى ٍ اتطهال سهٌس رسهوی
شوارُ  ....زفتزذاًِ شوارُ  ......شْزستاى  .....تا احتساب کلیِ ذسارات قاًًَی هَرز استسػاست.
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْز  -اثز اًگشت
ریاست هحتزم شؼثِ .............................
زازگاُ  .......................رسیسگی فزهاییس.
شوارُ ٍ تارید ثثت زازذَاست
ًام ٍ ًام ذاًَازگی ارجاع کٌٌسُ
تارید  ..........اهضا

هحل ًقش توثز

