ومًوٍ شمارٌ 07
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شوارُ پرًٍذُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

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

خًاَان

هشخصات خَاّاى  :هتقاضی اتطال ( هَکل )

خًاوذٌ

هشخصات خَاًذُ ٍ ( :کیل ٍ ،کال )

هشخصات ٍکیل یا ًوایٌذُ قاًًَی ( در صَرت ٍجَد)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

صذٍر حكن تر اتطال ٍکالت ًاهِ تال ػسل شوارُ  ...دفترخاًِ "شوارُ ٍ ًام شْرستاى"ٍ صذٍر دستَر هَقت
تِ اًضوام کلیِ خسارات قاًًَی

دالئل ي مىضمات دادخًاست

کپی هصذق :کپی هصذقٍ -1کالتٌاهِ شوارُ  ....دفتر خاًِ "شوارُ ٍ ًام شْرستاى"  -2شْادت شَْد -3
" هذرک هَرد ًیاز دیگر".

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
شرح دادخَاست :

ریاست محترم مجتمع قضایی " وام شُرستان محل اقامت خًاوذٌ "
تا سالم احتراهاً تِ استحضار هی رساًذ:
ایٌجاًة تا تٌظین ٍکالت ًاهِ فَق االشؼار تِ خَاًذُ/خَاًذگاى در جْت اجارُ هٌسل هسكًَی خَد ٍاقغ در پالک ثثتی شوارُ  ..... / .....تخشش
"شوارُ ٍ ًام شْرستاى" ٍکالت تال ػسل اػطاء ًوَدُ ام ًظر تِ ایٌكِ خَاًذُ/خَاًذگاى تا تٌظین هثایؼش هشكکَر در فشَق از حشذٍد اختیشارات
ٍکالتی اػطایی تجاٍز کردُ ٍ در صذد ایراد خسارت تِ ایٌجاًة تا تٌظین سٌذ رسوی تیغ ّستٌذ فلكا صذٍر حكن تِ اتطال ٍکالت ًاهِ ششوارُ
 ...دفترخاًِ "شوارُ ٍ ًام شْرستاى" تِ استٌاد هَاد  663 ٍ 242قاًَى هذًی تِ اًضوام کلیِ خسشارات ٍ ّسیٌشِ دادرسشی هشَرد استذػاسشت.
ضوٌاً ًظر تِ ایٌكِ تین ٍرٍد خسارت تیشتر در صَرت استفادُ از ٍکالت ًاهِ هكکَر ٍجَد دارد تذٍاً صذٍر دسشتَر هَقشت ٍ اجشرای فشَری آى
هستٌذاً تِ هَاد  320 ٍ 313، 310قاًَى آئیي دادرسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًقالب در اهَر هذًی تقاضا هی گردد.

با تجذیذ احترام
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

