ومًوٍ شمارٌ 83
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شوارُ پزًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

محل اقامت
(شْزستاى/تخش/دّستاى/هٌطقِ) خیاتاى
کَچِ کذپستی پالک

خًاَان

هشخصات خَاّاى (هالک)

خًاوذٌ

هشخصات خَاًذُ (هتصزف ػذٍاًی )

هشخصات ٍکیل یا ًوایٌذُ قاًًَی ( در صَرت ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

تقاضای صذٍر قزار تأهیي خَاستِ  ،صذٍر حکن تز خلغ یذ اس یک تاب خاًِ تِ پالک ثثتی ٍ قلغ ٍ قوغ تٌا ،اجزت
الوثل دٍراى تصزف ٍ ّشیٌِ دادرسی

دالئل ي مىضمات دادخًاست

ً -1سخِ هصذق سٌذ هالکیت  -2استؼالم ثثتی  -3هؼایٌِ ٍ تحقیق هحلی  -4کارشٌاسی  -5استؼالم اس ساسهاى
سهیي شْزی  -6گَاّی ػوزاى

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
شزح دادخَاست :
ریاست محترم دادگستری شُرستان......
سالم ػلیکن  .تا احتزام تِ استحضار هی رساًذ:
 -1خَاًذُ دػَی در غیثت ایٌجاًة خَاّاى یک قطؼِ سهیي تِ پالک هذکَر را تصزف ًوَدُ ٍ در آى احذاث تٌا کزدُ است -2 .ایي تصزف تِ ًحَ ػدذٍاى
اًجام شذُ هزاجؼات هکزر در جْت هتقاػذ ًوَدى خَاًذُ تز تحَیل هلکی ایٌجاًة ٍ رفغ تصزف تأثیزی ًٌوَدُ  ،ضوٌاً هلک هذکَر تِ ّیچ ٍجِ هشدوَ
ضَاتط ساسهاى سهیي شْزی ًثَدُ ؛ جْت آى گَاّی ػوزاى صادر شذُ است  -3 .اکٌَى تذٍاً صذٍر قزار تدأهیي خَاسدتِ حسدة هدادُ  101قداًَى آ دیي
دادرسی هذًی  ،اجزای آى ٍفق ّویي قاًَى ٍ سپس اتالؽ قزار استذػا هی شَد -4 .در هاّیت دػَی  ،دػَت خَاًذُ تِ دادرسی در صَرت احدزاس صدحت
ادػا ٍ اقزار خَاًذُ تِ تصزفات یا جْت ًظز کارشٌاس تؼییي اجزت الوثل اس تاریخ  ........الی  ..........تِ هذت ....هاُ تِ قزار هاّیاًدِ ......ریدا ٍ سدپس صدذٍر
حکن تز الشام خَاًذُ تز خلغ یذ ٍ رفغ تصزف ػذٍاًی اس هلکی ایٌجاًة استذػا هی شَد -5.ػٌذاللشٍم صذٍر قزار هؼایٌدِ ٍ تحقیدق هحلدی ٍ کارشٌاسدی را
دارد.
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْز  -اثز اًگشت
ریاست هحتزم شؼثِ .............................
دادگاُ  .......................رسیذگی فزهاییذ.
شوارُ ٍ تاریخ ثثت دادخَاست
ًام ٍ ًام خاًَادگی ارجاع کٌٌذُ
تاریخ  ..........اهضا

هحل ًقش توثز

