مدارک مورد نیاز جهت تنظیم دادخواست های حقوقی
ردیف

نوع دادخواست

سامانه دفتر خدمات الکترونیک

1

هطالبِ ٍجِ سفتِ

فتَکپی هصذق سفتِ (اجباری )،ظْز سفتِ

2

هطالبِ ٍجِ چک

3

استزداد ثوي هؼاهلِ

4

هطالبِ ثوي هؼاهلِ

5

در صورت عدم وجود مدارک

(اجباری )ٍ،اخَاست ًاهِ (اختیاری)ثبت ثٌا ٍ
کارت هلی
کپی هصذق چک پشت ٍ رٍ (اجباری ) گَاّی
ػذم پزداخت (اجباری )ثبت ثٌا ٍ کارت هلی
هصذق سٌذ رسوی ٍ یا قزارداد (اجباری ) ثبت

هطلؼیي

ha
hr
ez
a

.ir

تصَیز هصذق سٌذ ػادی (اجباری ) تصَیز

اتیاى سَگٌذ  ،ػبذالشٍم شْادت شَْد ٍ

ثٌا ٍ کارت هلی

استشْادیِ ٍ اتیاى سَگٌذ

تصَیز هصذق سٌذ ػادی (اجباری ) تصَیز
هصذق سٌذ رسوی ٍ یا قزارداد (اجباری ) ثبت

هالکیت

کارت هلی

اػسار اس پزداخت

استشْادیِ (اجباری)،دادًاهِ (اجباری)،لیست

استواع شْادت شَْد،درخَاست استؼالم ،

هحکَم بِ

اهَال (اجباری)،ثبت ًام ثٌا

شوارُ پزًٍذُ استٌادی

الشام بِ تٌظین سٌذ

قزارداد (اجباری) ،قزارداد  ،سٌذ هالکیت

استواع شْادت شَْد ،درخَاست

رسوی هلک

(اختیاری)بزگِ ارسش هٌطقِ ای (در صَرتی کِ

استؼالم،شوارُ پزًٍذُ استٌادی،اتیاى سَگٌذ

هلک خارج اس حَسُ قضائی باشذ )ثبت ًام ثٌا ٍ

،تحقیقات هحلی

w

.g
ha
za

هبایؼِ ًاهِ یا سٌذ

رسویً ،ظزیِ کارشٌاسی (اختیاری) ثبت ًام ثٌا ٍ

،درخَاست استؼالم  ،سایز دالیل

w

7

هطالبِ خسارت

تصَیز هصذق سٌذ ػادی  ،تصَیز هصذق سٌذ

استواع شْادت شَْد ،شوارُ پزًٍذُ استٌادی

w

6

ei
s

ثٌا ٍ کارت هلی

کارت هلی
8

9

ابطال سٌذ رسوی

سٌذ رسوی(اختیاری) کارت هلی(احزاس َّیت)

استواع شْادت شَْد  ،درخَاست

هلک

بزگِ ارسش هٌطقِ ای (در صَرتی کِ هلک

استؼالم،شوارُ پزًٍذُ استٌادی،اتیاى سَگٌذ ،

خارج اس حَسُ قضائی باشذ )

تحقیقات هحلییی

سٌذ هالکیت (اجباری) کارت هلی(احزاس َّیت)

استواع شْادت شَْد،درخَاست جلب ًظز

بزگِ ارسش هٌطقِ ای (در صَرتی کِ هلک

کارشٌاس  ،تحقیقات هحلی،هؼایٌِ هحلی

خارج اس حَسُ قضائی باشذ )

،شوارُ پزًٍذُ استٌادی

خلغ یذ

10

اجزائیِ ادارُ کار

11

تسلین هبیغ

12

تائیذ فسخ قزارداد

تصَیز هصذق رای ّیات حل اختالف ،تشخیص
(اجباری)،گَاّی ابالؽ رای خَاًذُ (اجباری)،
ًاهِ ادارُ کار(اجباری) ،کارت هلی (احزاس
َّیت)
تصَیز هصذق قزارداد(اجباری)در اهَال

استواع شْادت شَْد ،هؼایٌِ هحلی،درخَاست

غیزهٌقَل فزم ارسش هٌطقِ ای ،کارت هلی

استؼالم ،اتیاى سَگٌذ،شوارُ پزًٍذُ استٌادی

(احزاس َّیت)

تائیذ فسخ قزارداد

قزارداد(اجباری)،کارت هلی(احزاس َّیت) اظْار

هالی (غیزهٌقَل)

ًاهِ ٍ گَاّی ابالؽ (اختیاری)

ha
hr
ez
a

13

ًاهِ ٍ گَاّی ابالؽ (اختیاری)

،اتیاى سَگٌذ

.ir

هالی (هٌقَل )

قزارداد(اجباری)،کارت هلی(احزاس َّیت)اظْار

استؼالم ،شوارُ پزًٍذُ استٌادی،تحقیقات هحلی

بزگِ ارسش هٌطقِ ای (در صَرتی کِ هلک
خارج اس حَسُ قضائی باشذ )

15

الشام بِ تٌظین سٌذ

ًاهِ ٍ گَاّی ابالؽ (اختیاری)

قزارداد(اجباری)،کارت هلی (احزاس َّیت)

w

خَدرٍ

َّیت)

استشْادیِ دال بز فزٍش خَدرٍ بِ خَاًذُ –

w

16

سٌذ هالکیت (اختیاری)،کارت هلی (احزاس

استشْادیِ ،اتیاى سَگٌذ  ،تحقیقات هحلی

w

خَدرٍ
الشام بِ فک پالک

.g
ha
za

غیز هالی

ei
s

14

تائیذ فسخ قزارداد

قزارداد(اجباری)،کارت هلی(احزاس َّیت) اظْار

اخذ خالفی اس پلیس  ٍ 11+استؼالم اس
راٌّوایی ٍ راًٌذگی

