
 به همرا  دستور موقت نو ت به دادنامة ثالثدادخواست اعتراض  

 شغل نام پدر نام خانوادگی نام ،یصات طرفمشخ
 -ابیان یخ -شهر -محل اقامت

 کپال -شمار  -وچهک

      خواهان

      خواند 

      ند نا نمانل کیو

 ، خواستهییتع

 دادگالاه  ..........شالعبه از  صادره ..........شمارهنسبت به دادنامة  ثالثاعتراض 

 صالدور  عناله  معتالرض  الغاء دادنامة با ..........کیسه پرونده در ..........یعموم

 یقانون خساراته یلک ان مام به یات اجرائیر عملیدستور تأخ

 و منضمات لندال
اسالتعیم  . ۱، ل پرداخالت ثمالن  یال دل. 9..........قرارداد مورخ .۳مصدق  یپک

 یعموم دادگاه ..........شعبهاز  صادره ..........شمارهدادنامة  .9 یثبت

 ..........یعموم دادگاه ..........بهمحترم شعاست یر

ور برابالالر قالالرارداد  کمالالذ یبالاله نشالالان  اینرانالالب: رسالالاند یمالال بالاله استح الالار بالالا سالالیم، احترامالالاً  

وقالوع   محالل  ..........بخالش  ........../ ..........یثبتال  کپالی خانه جالزء   با  ..........دانگ.،......... ..........مورخ

نمالوده و   یداریال از خوانالده خر  را ..........شالماره  کیکیتف رلسم صورت ..........فیآپارتمان رد/ کمل

داده شده است.  اینرانبز به تصرف ی  نیخود را انرام داده و مب یاز تعهدات قرارداد یقسمت/ کلیه

آن  در ..........یسالة کدر پرونالده   یدعو با ررحف اول یخواندة رد اینرانبه بدون اریع کنینظر به ا

 کاله  درصالورتی  .گالردد  یمال ه یال و اجرائ مذکور شماره عنه معترض اخذ دادنامة محترم موفق به شعبه

اول و  یهالا  فیال توسط خواندگان رد( اینرانبمؤخر از زمان معاملة ) ..........خیموضوع معامله در تار

م قالرارداد بالا   یور و با وصف تنظال کخ مذیمعامله واق  شده است و در تار یمورد ادعا گریدوم با همد

م دادخواست مطروحاله  یفلذا با تقد .در مورد معامله نداشته است یتکیر فروشنده مالگید، اینرانب

 معترض ..........یسهک پرونده در ..........یدادگاه عموم شعبهاز  صادره ..........شمارهنسبت به دادنامة 

قالانون   ۱ه و ماد یمدن امور درو انقی   یعموم یدادرسن یآی قانون 999 مادهبوده به استناد  ثالث

ات یال عملر یقالرار تالأخ   صالدور  ۳۱99مصالو  سالال    یاز مواد قانون ثبت و دفاتر رسم یاصیح بع 

 یها فیخواندگان رد مابین یف ..........مورخبه علت بطین قرارداد  عنه معترض و الغاء دادنامه یاجرائ

 مورد استدعاست. اول و دوم

 انگشت -مهر -محل ام اء 
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