
 انتوال یم سند رسمیتنظ ره، و کالزام به فدادخواست  

 شغل نام پدر نام خانوادگی نام ،یمشخصات طرف
 -ابیان یخ -شهر -محل اقامت

 کپال -شمار  -وچهک

      خواهان

      خواند 

      ند نا نمانل کیو

 ، خواستهییتع

 ........../ ........یثبتال  کانتقالال پالی   یسند رسم یمو تنظرهن  کالزام به ف

به ان مام باله ان المام    یالر ..........مقوم به  یبمل یز تحوین و ..........بخش

 با صدور دستور موقت یه خسارات قانونیلک

 و منضمات لندال
 .9، دفترخاناله  یگالواه  .۱ ارکان یاپ .9..........قرارداد مورخ .۳: مصدق یپک

 کیکیتف مرلس صورت .۳، یاستعیم ثبت .۱، ل پرداخت ثمنیدل

 .......... ق ائیاست محترم مرتم  یر

، ..........ور برابالر قالرارداد مالورخ   کمالذ  یبه نشالان  اینرانب: رساند یاستح ار م بهبا سیم، احتراماً 

 یداریال از خوانالده خر  را ..........بخالش  ........../ ..........یثبتال  کپیخانه جزء  با  ..........دانگ .......... 

 متأسالفانه ، داریال خرعنالوان   باله  فاء تعهالداتم یا رغم یعل است. شده پرداختز یآن ن یو بها نموده

ش از حلالول  یپال  کنیااند.  امتناع نموده خود یمفاد قرارداد یور از اجراکمذ خواندگان/ خوانده

توسط دفتالر دادگالاه جهالت     یو صدور گواه یر دستور استعیم ثبتصدو :اوالً، یدگیجلسه رس

ح ور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعیم صدور دستور موقت بر منال  مرالدد    هیدییاخذ تأ

 یدادرسال ن یآیال  قانون ۱9۰و  ۱۳۰آن به استناد مواد  یفور یو اجراور کمذ کپی وانتقال نقل

فالوق و   مراتالب  باله ت یال بالا عنا  :اًیشود. ثان یم استدعا یو انقی  در امور مدن یعموم یها دادگاه

ف اول باله پرداخالت   یال ت خوانالده رد یومکمحم کصدور ح، مفاد قرارداد یامتناع خوانده از اجرا

رهن و  کف تاًیو نها اینرانبف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله یبه خوانده ردخود  یبده

، 9۱9، 99۱ یال 99۰، ۳۰مواد مستنداً  ینرانبابه نام  انتقال مورد معامله یم سند رسمیتنظ

نه یه و خسارات و هزیه و عرفی  لوازم و لواحق شرعیبه ان مام جم یقانون مدن ۳۱۰۳و  9۱۳

 .گردد یم درخواست یدادرس
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