ومًوٍ شمارٌ 54
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شوارُ پرًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

خًاَان

هشخصات هالک

خًاوذٌ

هشخصات هتصرف غاصة

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

هشخصات ٍکیل یا ًوایٌذُ قاًًَی ( در صَرت ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

صذٍر حکن تر هحکَهیت خَاًذُ تِ پرداخت اجرت الوثل ایام تصرف از تاریخ .....لغایت......تا جلة ًظر کارشٌاس ً .ظر
تِ ایٌکِ تْای خَاستِ هشخص ًوی تاشذ ،تا استٌاد تغ تٌذ  14هادُ  3قاًَى ٍصَل ترخی از درآهذّای دٍلت
2000ریال توثر الصاق ٍ اتطال هی گردد.

دالئل ي مىضمات دادخًاست

-1فتَکپی هصذق سٌذ هالکیت  -2هحتَیات کالسِ پرًٍذُ ....شؼثِ ....دادگاُ ػوَهی  -3....فتَکپی هصذق دادًاهِ
شوارُ  -4 ......فتَکپی هصذق استشْادیِ  -5استواع شْادت شَْد  -6فتَکپی هصذق صَرت جلسِ اجرای حکن

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
شرح دادخَاست :
ریاست محترم دادگستری شُرستان......
سالم ػلیکن  .تا احترام تِ استحضار هی رساًذ:
 -1ایٌجاًة تِ هَجة سٌذ هالکیت پیَست هالک شش داًگ یک تاب هٌسل هسکًَی دارای پالک ثثتی ٍ....اقغ در ....تخشش ....شْرسشتاى....هی تاششن کشِ
خَاًذُ هحترم از تاریخ  ......لغایت ......آى را ػذٍاًاً تصرف ًوَدُ تَد -2.ایٌجاًة تِ طرفیت خَاًذُ در دادگاُ ػوَهی .....اقاهِ دػَی ًوَدم کِ ًْایتاً پس از
رسیذگی تِ پرًٍذُ ....شؼثِ .....دادگاُ ػوَهی  .....تِ هَجة دادًاهِ شوارُ.....هَرُ  .....حکن تر خلغ یذ خَاًذُ صادر ًوَدُ است  -3 .در تاریخ .....تِ هَجشة
صَرت جلسِ اجرای حکن کِ تغ پیَست تقذین هی گردد  ،خاًِ هَصَف تحَیل ایٌجاًة شذُ استً -4 .ظر تِ ایٌکِ غاصة ضاهي هٌافغ ػیي هغصَب هی
تاشذ ،هستٌذاً تِ هادُ  320قاًَى هذًی ٍ هَاد  519 , 257 ،198قاًَى آئیي دادگاّْای ػوَهی ٍ اًقالب در اهَر هذًی ؛ صذٍر حکن تر هحکَهیت خَاًذُ
تِ پرداخت اجرت الوثل ایام تصرف از تاریخ .....لغایت....تا جلة ًظر کارشٌاس ٍ تا احتساب کلیِ خسارات قاًًَی هَرد استذػاست.
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْر  -اثر اًگشت
ریاست هحترم شؼثِ .............................
دادگاُ  .......................رسیذگی فرهاییذ.
شوارُ ٍ تاریخ ثثت دادخَاست
ًام ٍ ًام خاًَادگی ارجاع کٌٌذُ
تاریخ  ..........اهضا

هحل ًقش توثر

