ومًوٍ شمارٌ 83
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شواسُ پشًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

خًاَان

هشخصات خَاّاى

خًاوذٌ

هشخصات خَاًذُ

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

هشخصات ٍکیل یا ًوایٌذُ قاًًَی ( دس صَست ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

سیال ٍ اجشت الوثل ایام تصشف هقَم تِ

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

خلغ یذ ٍ قلغ ٍ قوغ تٌا هقَم تِ
خساسات قاًًَی تا صذٍس دستَس هَقت

دالئل ي مىضمات دادخًاست

کپی هصذق سٌذ هالكیت ،هؼایٌِ ٍ تحقیق هحلی تا جلة ًظش کاسشٌاس سسوی دادگستشی

سیال تِ اًضوام کلیِ

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
ششح دادخَاست :

ریاست محترم مجتمع قضایی "وام شُرستان محل يقًع ملك "
تاسالم احتشاهاً تِ استحضاسهی سساًذ:
هتؼلق تِ ایٌجاًبة
تخش "شواسُ ًٍام شْشستاى" ٍاقغ دس
/
داًگ پالک ثثتی
،
تِ هَجة سٌذ هالكیت شواسُ
هی تاشذ ًظش تِ ایٌكِ خَاًذُ/خَاًذگاى تذٍى ارى ٍ اجاصُ ایٌجاًة پالک ثثتی هزکَس سا دس تصشف غاصثاًِ خَد گشفتِ ٍ تا ٍصف هشاجؼبات هكبشس اص سفبغ
تصشفات ػذٍاًی خَد ٍ تحَیل آى تِ ایٌجاًة اهتٌاع هی ًوایٌذ فلزا تا تقذین ایي دادخَاست هستٌذات تِ هادُ  311 ٍ 303قاًَى هذًی صبذٍس حكبن تبِ
لغایت صذٍس حكن
خلغ یذ غاصثاًِ ٍ قلغ ٍ قوغ تٌای تذٍى هجَص خَاًذُ/خَاًذگاى جضء پالک ثثتی فَق الزکش ٍ اجشت الوثل ایام تصشف اص تاسیخ
سیال تِ اًضوام کلیِ خساسات ٍ ّضیٌِ دادسسی هَسد استذػاست .
تِ هیضاى
ػٌذ االقتضا تشای اثثات ادػای خَد ٍ تؼییي اجشت الوثل ایام تصشف غاصثاًِ تِ هؼایٌِ ٍ تحقیق هحلی تا جلة ًظش کاسشٌاس سسبوی دادگسبتشی اسبتٌاد
هیًوایذ .ضوٌاً ًظش تِ ایٌكِ خَاًذُ دس ششف احذاث تٌا دس پالک هزکَس هی تاشذ تذٍاً صذٍس دستَس هَقت تِ هٌغ ٍی اص احذاث تٌا تِ استٌاد هبَاد ٍ 310
 320قاًَى آییي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًقالب دس هَس هذًی ٍ اجشای فَسی آى ًیض تقاضا هی گشدد.
با تجذیذ احترام
هحل اهضا  -هْش  -اثش اًگشت
سیاست هحتشم شؼثِ .............................
دادگاُ  .......................سسیذگی فشهاییذ.
شواسُ ٍ تاسیخ ثثت دادخَاست
ًام ٍ ًام خاًَادگی اسجاع کٌٌذُ
تاسیخ  ..........اهضا

هحل ًقش توثش

