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اعتراض ثالث در رویھ دادگاه ھا-1/3 100325 11144,000 180,000 %  20
دعواي ابطال سند در رویھ دادگاه ھا 2/3 100306 21168,000 210,000 %  20

دعواي اثبات مالکیت دررویھ دادگاه ھا-3/3 100358 31168,000 210,000 %  20
دعواي الزام بھ تنظیم سند دررویھ دادگاه ھا-4/3 100435 41156,000 195,000 %  20

دعاوي اعسار در رویھ دادگاه ھا 5/2 100305 51144,000 180,000 %  20
دعواي خلع ید در رویھ دادگاه ھا-6/3 100422 61184,000 230,000 %  20

دعاوي بیمھ در رویھ دادگاه ھا-7/2 100371 71144,000 180,000 %  20
دعواي فک رھن دررویھ دادگاه ھا-8/2 100307 81144,000 180,000 %  20
فروش مال مشاع دررویھ دادگاه ھا-9/3 100517 91168,000 210,000 %  20

دعواي ابطال معاملھ در رویھ دادگاه ھا-13/3 100442 101156,000 195,000 %  20
دعواي تمکین دررویھ دادگاه ھا-14/2 100360 111140,000 175,000 %  20

دعواي مطالبھ نفقھ در رویھ دادگاه ھا-15/2 100386 121136,000 170,000 %  20
دعواي حضانت فرزند دررویھ دادگاه ھا-16/2 100388 131136,000 170,000 %  20

ابطال راي داوري در رویھ دادگاه ھا-17/3 100398 141144,000 180,000 %  20
دعواي تصرف عدواني در رویھ دادگاه ھا-18/2 100370 151128,000 160,000 %  20

دعاوي ازدواج موقت در رویھ دادگاه ھا-19/2 100399 161128,000 160,000 %  20
دعاوي طالق در رویھ دادگاه ھا-20/2 100401 171168,000 210,000 %  20

دعواي مطالبھ مھریھ دررویھ دادگاه-21/2 100453 181168,000 210,000 %  20
دعواي الزام بھ انجام تعھددررویھ دادگاه ھا-22/2 100460 191148,000 185,000 %  20

مطالبھ وجھ التزام در رویھ دادگاه ھا 23/3 100551 201168,000 210,000 %  20
دستورموقت دررویھ دادگاه ھا-24/2 100472 211116,000 145,000 %  20

دعواي ابطال اجراییھ در رویھ دادگاه ھا-25/3 100391 221136,000 170,000 %  20
دعواي ابطال واصالح شناسنامھ دررویھ دادگاه ھا-26/2 100372 231136,000 170,000 %  20

فسخ معاملھ در رویھ دادگاه ھا-27/3 100516 241184,000 230,000 %  20
دعواي تنفیذقرارداد در رویھ دادگاه(ویرایش جدید)-28/2 100430 251160,000 200,000 %  20

دعواي تامین دلیل در رویھ دادگاه ھا-29/2 100400 261112,000 140,000 %  20
دعواي تامین خواستھ در رویھ دادگاه ھا-30/2 100524 271136,000 170,000 %  20

دعواي ورودثالث دررویھ دادگاه ھا-31/2 100443 281120,000 150,000 %  20
دعواي جلب ثالث در رویھ دادگاه ھا-32/2 100428 291128,000 160,000 %  20

دعواي مطالبھ اجرت المثل دررویھ دادگاه ھا-33/2 100389 301136,000 170,000 %  20
دعاوي تخلیھ در رویھ دادگاه ھا-34/2 100493 311176,000 220,000 %  20

دعواي استرداد جھیزیھ در رویھ دادگاه ھا-35 100190 321108,000 135,000 %  20
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دعواي ورشکستگي در رویھ دادگاه ھا-36/2 100452 331160,000 200,000 %  20
دعواي انحصار وراثت در رویھ دادگاه-37 100194 341136,000 170,000 %  20

دعواي بطالن فسخ نکاح در رویھ-38 100193 351136,000 170,000 %  20
دعاوي ارث ومیراث در رویھ دادگاه ھا-39/2 100402 361156,000 195,000 %  20

دعواي ابطال و تنفیذ وصیت نامھ در رویھ دادگاه ھا-40 100198 371124,000 155,000 %  20
دعواي تحویل وتسلیم مبیع دررویھ دادگاه ھا-41/2 100451 381176,000 220,000 %  20

دعواي ممانعت ومزاحمت از حق دررویھ دادگاه ھا-42/3 100387 391136,000 170,000 %  20
دعاوي آپارتمان نشیني در رویھ دادگاه ھا-43/2 100390 401136,000 170,000 %  20

دعاوي علیھ ضامن وظھرنویس دررویھ دادگاه ھا-44/2 100363 411132,000 165,000 %  20
دعاوي تقابل در رویھ دادگاه ھا-45/2 100501 421144,000 180,000 %  20

دعواي مطالبھ ي طلب در رویھ دادگاه ھا-46/2 100426 431176,000 220,000 %  20
دعواي مطالبھ و استرداد ثمن در رویھ دادگاه ھا-47 100207 441144,000 180,000 %  20

آثار شرط در قرارداد دررویھ دادگاه ھا-48/2 100367 451144,000 180,000 %  20
تشریفات ابالغ قضایي در رویھ دادگاه ھا-49 100216 461120,000 150,000 %  20

دعواي قلع وقمع دررویھ دادگاه ھا-50/2 100449 471168,000 210,000 %  20
دعواي مطالبھ خسارت در رویھ دادگاه ھا-51/2 100425 481168,000 210,000 %  20

دعواي الزام بھ تنظیم سند سرقفلي-52 100220 491128,000 160,000 %  20
دعاوي چک در رویھ دادگاه ھا-53/2 100432 501168,000 210,000 %  20

آثار وکالت در رویھ دادگاھھا-54 100225 511156,000 195,000 %  20
دعاوي حجر در رویھ دادگاه ھا (اثبات حجر -رفع حجر)-55 100229 521136,000 170,000 %  20

دعاوي وقف در رویھ دادگاه ھا-56/2 100514 531188,000 235,000 %  20
دعاوي شرکتھاي تجاري-57/2 100474 541184,000 230,000 %  20

اعتبار شھادت شھود در رویھ دادگاه ھا-58 100235 551156,000 195,000 %  20
دعواي الزام بھ تعمیرات محل سرقفلي در رویھ دادگاه ھا -59 100237 561112,000 140,000 %  20

دعاوي تصادفات رانندگي-60/2 100441 571160,000 200,000 %  20
دعواي اعمال حق شفعھ در رویھ دادگاه ھا -61 100258 58196,000 120,000 %  20

دعواي اثبات اقالھ در رویھ دادگاه ھا - 62 100257 591112,000 140,000 %  20
درخواست اعاده دادرسي حقوقي-63/2 100467 601144,000 180,000 %  20

دعواي مطالبھ خسارت مازاد بر دیھ در رویھ ي داددگاه
ھا-64

100250 611136,000 170,000 %  20
اعتبار کارشناسي در رویھ دادکاه ھا 65 100254 621152,000 190,000 %  20

درخواست واخواھي در رویھ دادگاه ھا-66 100290 631136,000 170,000 %  20
اعتبار معاینھ وتحقیق محلي در رویھ دادگاه ھا-69 100259 641136,000 170,000 %  20

دعواي اثبات و نفي نسب 70 100301 651120,000 150,000 %  20
دعاوي معاملھ بھ قصد فرار از دین-71 100284 661128,000 160,000 %  20

دعاوي شوراي حل اختالف در رویھ دادگاه ھا-72 100282 671156,000 195,000 %  20
شرط مساحت معین در رویھ  دادگاه ھا-74 100291 681112,000 140,000 %  20
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دعواي مطالبھ دیھ -75 100319 691144,000 180,000 %  20
دعاوي مجتمع ھا  در رویھ دادگاه ھا-76 100309 701184,000 230,000 %  20

تشریفات جلسھ اول دادرسي 77 100313 711112,000 140,000 %  20
افزایش خواستھ در رویھ دادگاه ھا-78 100321 721120,000 150,000 %  20

قرار ابطال دادخواست در رویھ دادگاه ھا-79 100322 731144,000 180,000 %  20
قرار عدم استماع دعوا در رویھ دادگاه ھا-80 100318 741152,000 190,000 %  20
آثار انکار،تردیدوجعل در رویھ دادگاه ھا-81 100346 751140,000 175,000 %  20

دعاوي مالي و غیرمالي در رویھ دادگاه ھا-82 100349 761120,000 150,000 %  20
دعواي توقیف و فروش سرقفلي در رویھ دادگاه ھا83 100344 771144,000 180,000 %  20

دعواي فسخ اجاره رویھ دادگاه ھا-84 100345 781112,000 140,000 %  20
مسئولیت مدني در رویھ دادگاه ھا-85 100347 791152,000 190,000 %  20

دعاوي مالکیت معنوي در رویھ دادگاه ھا-86 100495 801184,000 230,000 %  20
دعواي اثبات زوجیت دررویھ دادگاه ھا-87 100527 811112,000 140,000 %  20

کمسیون ماده12قانون زمین شھري دررویھ دادگاه ھا-89 100515 821152,000 190,000 %  20
دعاوي مطالبھ بھاي اراضي تصرفي شھرداري دررویھ

دادگاه-90
100545 831144,000 180,000 %  20

دعاوي سرقفلي در رویھ دادگاه ھا -92 100592 841168,000 210,000 %  20
دعواي تقسیم ترکھ دررویھ دادگاه ھا_93 100683 851140,000 175,000 %  20

ازدواج مجدد دررویھ دادگاه ھا_94 100688 861144,000 180,000 %  20

15,535,000مبلغ فاکتور

12,428,000مبلغ  قابل پرداخت : دوازده میلیون و چهار صد و بیست و هشت هزار ریال

86تعداد کل

3,107,000تخفیف
0مالیات
0عوارض


