
 شغل م پدرنا نام خانوادگی نام ،یمشخصات طرف
 -ابیان یخ -شیهر  -محل اقامیت 

 کپال -شمار  -وچهک

      خواهان

      خواند 

      ند نا نمانل کیو

 ، خواستهییتع
ه یال لکباله ان المام    یالال ر ..........فعیً مقالوم باله    یام تصرف مبیاالمثل  اجرت مطالبه

 خواستهن یتأم با قرار یخسارات قانون

 یارشناسکه ینظر .۱ ل پرداخت ثمنیدل .9..........رارداد مورخق .۳: مصدق یپک و منضمات لندال

 ..........حل اختیف شورایاست محترم یر

 .......... .......... ور برابالر قالرارداد مالورخ   کمالذ  یباله نشالان   اینرانالب : رسالاند  یم به استح اربا سیم، احتراماً 

 ..........فیالالرد آپارتمالالان ........../ .....بخالالش ........../ .........یثبتالال کخانالاله واقالال  در پالالی  بالالا  ..........دانالالگ

 یال از بهایر.............. .نموده و مبلغ یداریخر خواندگان/ را از خوانده ..........شماره کیکیتف مرلس صورت

ور از کمالذ  خوانالدگان / هخواند متأسفانه، داریخرعنوان  به تعهداتم یفایا رغم یعل شده است.ه یتأد زیآن ن

ه بالا  کنینظر به ا اند. ردهکخود اقدام ن یمفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انرام تعهدات قرارداد یااجر

، از مناف  مورد معامله یفایو است خواندگان/   توسط خواندهیل مبیعدم تحو، وصف پرداخت ثمن معامله

/ ت خوانالده یال ومکمح مکال فلالذا صالدور ح   ؛دیال نما یمال  ام تصالرف یاالمثل  اجرت را محق در مطالبه رانباین

 یهالا  دادگالاه  یدادرسال ن یآیال  قالانون  ۳۳9ده مستنداً به مالا  ام تصرفیاالمثل  اجرت به پرداخت خواندگان

مالورد   اینرانالب در حالق   یناله دادرسال  یه خسالارات و هز یال لکباله ان المام    یو انقی  در امور مدن یعموم

ناله  ید. تمبالر هز یال نما یز استناد مال ین یارشناسکبه انرام المثل  اجرت اثبات یبرا قت اءعنداال ،استدعاست

 یو انقی  در امور مدن یعموم یها دادگاه ین دادرسییز قانون آیبه ترور کالذ فوق زانیبر م زائد یدادرس

و  یعمالوم  یهالا  دادگالاه  یدادرسال ن یآی قانون ۳۰9بدواً وفق ماده  م ابطال خواهد شد.یپس از اتخاذ تصم

 ن قالانون تقاضالا  یهم ۳۳7آن حسب ماده  یفور یسته و اجراخوان یتأم صدور قرار یانقی  در امور مدن

 .شود یم

 

 انگشت -مهر -ل ام اءمح

 

 

 

 

 

دادخواست تأمی، خواسته به همرا  مطال ه اجرت انام تصرف
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