
 

  شماره و تاريخ ثبت دادخواست
  شماره

  ختاري

  رسيدگي فرمائيد                          يشعبه                      دادگاه عموم
  :نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده

  امضاء                              /         /        تاريخ 

 دفتر طرح وبرنامه ريز  ۱۲۹۶/۲۲۰۱/۵۴ه فرم شمار  كشور يچاپ روزنامه رسم

 يبرگ دادخواست به دادگاه عموم

  شغل  نام پدر  نام خانوادگى  نام  مشخصات طرفین
  

  محل اقامت
  پالك–شماره   - كوچھ -خیابان  –شھر 

            خواھان

            خوانده

وكیل یا نماینده 
            قانونى

تعیین خواستھ 
  آن يوبھا

به  ريال           مقوم به المثل ايام تصرفو اجرت  ريال           مقوم به خلع يد و قلع و قمع بنا
  ت قانوني با صدور دستور موقت خسارا كليهانضمام 

دالیل ومنضمات 
  نظر كارشناس رسمي دادگستر معاينه و تحقيق محلي با جلبمالكيت، سند  كپي مصدق  دادخواست

  "ملك  نام شهرستان محل وقوع "  رياست محترم مجتمع قضايي
  :باسالم احتراماً به استحضارمي رساند

   "شماره ونام شهرستان"  بخش            /          دانگ پالك ثبتي          ،           سند مالكيت شمارهبه موجب  
بدون اذن و اجازه اينجانب پالك ثبتي مذكور  خواندگان/ظر به اينكه خواندهمتعلق به اينجانب مي باشد ن          واقع در

را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع 
قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و  ٣١١و  ٣٠٨د فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده نمي نماي

لغايت            و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ  جزء پالك ثبتي فوق الذكر خواندگان/قمع بنا بدون مجوز خوانده
  .به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست يال ر          صدور حكم به ميزان 

ق محلي با جلب نظر يبه معاينه و تحقو تعيين اجرت المثل ايام تصرف غاصبانه خود  عند االقتضا برا اثبات ادعا
مي باشد بدواً  ضمناً نظر به اينكه خوانده در شرف احداث بنا در پالك مذكور. نمايد كارشناس رسمي دادگستر استناد مي

قانون آيين دادرسي دادگاهها عمومي و انقالب  ٣٢٠و  ٣١٠به استناد مواد  صدور دستور موقت به منع و از احداث بنا
  .تقاضا مي گرددو اجرا فور آن نيز  در مور مدني

  
  ت     انگش –مهر  –محل امضاء 

 
 


