ومًوٍ شمارٌ 16
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
ضواسُ پشًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

خًاَان

هطخصات خَاّاى :

خًاوذٌ

هطخصات خَاًذُ :

محل اقامت
(ضْشستاى/بخص/دّستاى/هٌطقِ) خیاباى
کَچِ کذپستی پالک

هطخصات ٍکیل یا ًوایٌذُ قاًًَی ( دس صَست ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

تقاضای صذٍس حکن بش اػساس اص پشداخت هحکَمٌ بِ هَضَع پشًٍذُ کالسِ  ......( ....اجشایی) طشح ضذُ دس
ضؼبِ  ....دادگاُ ػوَهی تْشاى

دالئل ي مىضمات دادخًاست

 – -1استطْاد هحلی  – 2تصَیش هصذّق فیص حقَقی  – 3تصَیش تصَیش هصذّق سٌذ هالکیت – 4...
تصَیش هصذّق دادًاهِ ٍ اجشاییِ استٌادی ً - 5سخِ ثاًی ٍ الخ دادخَاست ٍ ضواین .

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
ضشح دادخَاست :

ریاست محترم دادگستری شُرستان......
با سالم احتشاهاً هؼشٍض هی داسد :حسب هحتَیات پشًٍذُ کالسِ اجشایی فَق ،ایٌجاًب دس بشابش خَاًذُ باال ،بهِ پشداخهت هبله ......... .سیهال بها احتسها
خساست دادسسی ٍ قاًًَی هحکَمٌ ضذُ ام  ،با تَجِ بِ ایٌکِ بٌا بِ دالیل استٌادی ،بٌذُ بِ ػٌَاى  ٍ ....با حقَق هاّیاًِ  ....سیال کاس هی ًواین ٍ .دسآهذی
دیگش ًذاسم فشدی هؼیل ٍ داسای صى ٍ  ....فشصًذ بَدُ ٍ بِ خاطش پشداخت هبل .... .سیال اجاسُ هاّیاًِ هٌضل ،حتی هؼاش خَد ٍ آًاى سا بهِ سهختی تهاهیي
هی کٌن (حقَق ٍ هستوشی هاخَرُ کفاف هخاسج ػادی صًذگی ٍ افشاد ٍاجب الٌفقِ ام سا ًوی دّذ ّ .وچٌیي فشٍش تٌْا داسائی ٍ سشپٌاُ خَد ٍ فشصًهذاًن
ًیض ػقالیی ٍ ػادالًِ بٌظش ًوی سسذّ ٍ ).وچٌیي ّیچ پس اًذاص ٍ داسایی هٌقَل ٍ غیشهٌقَل بِ جهض ً ...هذاسم ،اص ایهي سٍ ًقهذاً ٍ دفؼتهاً ٍاحهذُ قهادس بهِ
پشداخت هحکَمٌ بِ ًیستن .لزا با تقذین هذاسک ٍ هستٌذات پیص گفتِ  ٍ ،هستٌذاً بِ هَاد  652 ٍ 277قاًَى هذًی ٍ هادُ  3قاًَى ًحهَُ اجهشای هحکهَمٌ
یت ّای هالی هصَ  ٍ 77/8/10هَاد  20بِ بؼذ قاًَى اػساس هصَ  ٍ 1313/9/20سای ٍحذت سٍیِ ضواسُ ّ 82/7/29 – 622یات ػوَهی دیَاى ػهالی
کطَس ٍ بٌذ (ٍ) اص فصل اٍل دستَسالؼول ضواسُ  2طشح جاهغ سفغ اطالِ دادسسی ٍ هادُ  8ضیَُ ًاهِ اجشایی پشًٍذُ ّای هطالبِ هْشیهِ ٍ اػسهاس هصهَ
سیاست هحتشم قَُ قضاییِ ،سسیذگی ٍ صذٍس حکن بِ اػساس اص پشداخت دفؼتاً ٍاحذُ هحکَمٌ بِ هزکَس  ٍ ،تقسیط آى هَسد استذػاست .
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْش  -اثش اًگطت
سیاست هحتشم ضؼبِ .............................
دادگاُ  .......................سسیذگی فشهاییذ.
ضواسُ ٍ تاسیخ ثبت دادخَاست
ًام ٍ ًام خاًَادگی اسجاع کٌٌذُ
تاسیخ  ..........اهضا

هحل ًقص توبش

