
 

 
 دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

 (بَ درخْاست هحکْم لَ )پزداخت الساط ًفمَ(افشایص )استطِادیَ تؼدیل

 ریاست هحتزم ضؼبَ دادگاٍ خاًْادٍ لشّیي 

هْرخ ........... احتزاهًا با ػٌایت بَ ایي کَ بزابز دادًاهَ صادرٍ در پزًّدٍ کالسَ ضوارٍ 

بابت ًفمَ هی بایست ............ آلای .........  

کارساسی .......................... در حك..............................................

ًواید کَ با تْجَ تْرم ّ افشایص ُشیٌَ ُای سًدگی ّ تْاًایی هحکْم ػلیَ پزًّدٍ هذکْر در 

پزداخت بیطتز الساط هحکْم بَ، لذا استدػا دارد ًسبت درخْاست ایٌجاًبَ هبٌی بز افشایص هبلغ 

 اهضاء خْاُاى.      الساط هحکْم بَ الدام السم هبذّل گزدد

بطوارٍ ................ فزسًد ................................ ایٌجاًب: گْاٍ اّل

بَ ........................ کد هلی ..............صادرٍ اس ............ضٌاسٌاهَ 

:................................................................................ًطاًی

اس ّضؼیت هالی ّ ...............................کَ اس عزیك ........................

سًدگاًی هحکْم لَ  هغلغ بْدٍ ّ با التشام بَ راستگْیی ّ در ًظز گزفتي خداًّد هتؼال  اػالم 

هی دارم با ًاهبزدٍ بَ هدتی کَ بتْاًد ًسبت بَ ّضؼیت هؼیطت ّی اعالع کافی داضتَ باضن، 

هؼاضزت داضتَ ّ ایطاى بزای اهزار هؼاش در ػسز ّ حزج بْدٍ ّ درآهد ّی کفاف سًدگی ًاهبزدٍ 

 اهضاء گْاٍ اّل.هزاتب فْق را گْاُی هی ًواین. را ًوی کٌد

بطوارٍ ................ فزسًد ................................ ایٌجاًب: گْاٍ دّم

بَ ........................ کد هلی ..............صادرٍ اس ............ ضٌاسٌاهَ 

:................................................................................ًطاًی

اس ّضؼیت هالی ّ ............................... کَ اس عزیك ........................

سًدگاًی هحکْم لَ  هغلغ بْدٍ ّ با التشام بَ راستگْیی ّ در ًظز گزفتي خداًّد هتؼال  اػالم 

هی دارم با ًاهبزدٍ بَ هدتی کَ بتْاًد ًسبت بَ ّضؼیت هؼیطت ّی اعالع کافی داضتَ باضن، 

هؼاضزت داضتَ ّ ایطاى بزای اهزار هؼاش در ػسز ّ حزج بْدٍ ّ درآهد ّی کفاف سًدگی ًاهبزدٍ 

 اهضاء گْاٍ دّم .هزاتب فْق را گْاُی هی ًواین. را ًوی کٌد

بطوارٍ ................ فزسًد ................................ ایٌجاًب: گْاٍ سْم

بَ ........................ کد هلی ..............صادرٍ اس ............ ضٌاسٌاهَ 

:................................................................................ًطاًی

اس ّضؼیت هالی ّ ............................... کَ اس عزیك ........................

سًدگاًی هحکْم لَ  هغلغ بْدٍ ّ با التشام بَ راستگْیی ّ در ًظز گزفتي خداًّد هتؼال  اػالم 

هی دارم با ًاهبزدٍ بَ هدتی کَ بتْاًد ًسبت بَ ّضؼیت هؼیطت ّی اعالع کافی داضتَ باضن، 

هؼاضزت داضتَ ّ ایطاى بزای اهزار هؼاش در ػسز ّ حزج بْدٍ ّ درآهد ّی کفاف سًدگی ًاهبزدٍ 

 اهضاء گْاٍ سْم                                                             .هزاتب فْق را گْاُی هی ًواین. را ًوی کٌد

فزم باید تْسظ دّ ًفز ضاُد آلا ّ یا دًّفز خاًن ّ یک ًفز آلا تکویل ّ کلیَ هْاردی کَ بَ صْرت : تْجَ

 .جای خالی در ًظز گزفتَ ضدٍ است دلیمًا تکویل گزدد


