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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 -----شماره پرونده 

 

 مشخصات طرفین

 خواهان: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره(

 ۲۰فر پالک محل اقامت: تهران خیابان ولیعصر باالتر از چهار راه امیر اکرم خیابان شهید هاشمی

 خوانده: خانم طاهره فروغی

 فرزند: اسفندیار

 دارخانهشغل: 

 [آدرس]محل اقامت: تهران 

 -----وکیل یا نماینده قانونی: 

و رفع تصرف از یکدستگاه آپارتمان  ید به خلعن خواسته و بهای آن: رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده یتعی

 تهران بانضمام خسارات بشرح متن. ۱۱در بخش  واقع ۳۴۳۴ / ۴جزء پالک ثبتی شماره 

 :دالئل و منضمات دادخواست

 انقالب اسالمی و دادگاه عالی انقالب اسالمی دادگاه ۱۲فتوکپی احکام صادره از شعبه  -۱

 فتوکپی استعالم ثبتی -۲

 تحقیق و معاینه محلی -۳

 دلیل سمت و حدود اختیارات -۴

 ریاست محترم دادگاههای حقوقی در تهران

صادره از شعبه دوازدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران و دادگاه عالی انقالب اسالمی  یهادادنامهاحتراماً بحسب داللت 

تهران مصادره و در اجرای  ۱۱واقع در بخش  ۳۴۳۴ / ۴تمامی اموال احمد بشیری از جمله پالک ثبتی شماره 

قرار گرفته است. شصت و پنج در تملک این نهاد  و یصدسقانون بودجه سال یکهزار و  ۱۱د( تبصره بند )مقررات 

به آپارتمان جزء پالک ثبتی مزبور واقع در طبقه اول را در تصرف دارد و با توجه  دستگاه یکخوانده  ینکهبه انظر 

به نیامده است و نظر  به عملبا مراجعات مکرر اقدامی از ناحیه مشارالیها در جهت رفع تصرف و تحویل محل  ینکها

این دادخواست و با توجه  موجب بهندارد فلذا  مبردهادامه تصرفات خالف شرع نا به یاین نهاد هیچگونه رضایت ینکها

ید و رفع تصرفات  به خلعبه دالئل پیوست از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده 

ایام تصرف متعاقباً و  المثل اجرتغاصبانه بانضمام خسارات دادرسی مورد استدعا میباشد بدیهی است در خصوص 

 دعوی خواهد شد. به طرحجداگانه مبادرت  طور به

 و من ا... التوفیق

 رفیقدوست – یرعاملمد

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 انگشت –مهر  –محل امضاء 

 ]امضا[

 

 شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 -----شماره 

 -----تاریخ 

 

 رسیدگی فرمائید -----دادگاه  -----شعبه 

 -----نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده 

 امضا -----تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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