دسته بندی ردیف

موضوع خواسته

1

ابطال ثبت واقعه ازدواج

2

ابطال ثبت واقعه طالق

مدارک و منضمات
شناسنامه  -سند رسمی ازدواج
شناسنامه  -سند رسمی طالق
شناسنامه  -سند ازدواج عادی

3

اثبات زوجیت

4

اذن در ازدواج

شناسنامه متقاضیان/خواهان
سند ازدواج -شناسنامه  -فهرست اسباب و وسایل یا استشهادیه

5

استرداد جهیزیه

6

استرداد طفل

سند ازدواج -سند طالق-شناسنامه

7

الزام به بذل مدت متعه

شناسنامه  -سند رسمی ازدواج

8

الزام به تمکین

سند ازدواج -شناسنامه -اظهارنامه

9

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

10

اهداء جنین

11
12

بطالن نکاح
تجویز ازدواج مجدد

سند ازدواج-سایر دالیل که مثبت بیم خطر جانی
یا حیثیتی برای زوجه است
سند ازدواج-شناسنامه زوجین -گواهی پزشکی قانونی یا معالج
سند ازدواج -شناسنامه
شناسنامه  -سند ازدواج  -دادنامه

خانواده

13

تحویل فرزند

شناسنامه  -سند ازدواج یا سند طالق

14

تعدیل نفقه

سند ازدواج -شناسنامه-دادنامه-استشهادیه

15

تعیین تاریخ /مدت مالقات

سند ازدواج یا سند طالق -شناسنامه خواهان و فرزند

16

تغییر جنسیت

نظریه پزشک متخصص -شناسنامه

17

تنفیذ طالق

شناسنامه  -دادنامه-ترجمۀ رسمی دادنامۀ مذکور

18

ثبت واقعه ازدواج

شناسنامه  -سند ازدواج عادی

19

ثبت واقعه رجوع

20

ثبت واقعه طالق

شناسنامه  -سند طالق
شناسنامه -سند ازدواج یا سند طالق عادی  -دادنامه

21

حضانت

سند ازدواج یا سند طالق -شناسنامه

22

صدور اجازه خروج از کشور

سند طالق-شناسنامه-قیمنامه ،وصیتنامه یا حکم حضانت

23

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

شناسنامه  -سند ازدواج

24

طالق به درخواست زوجه

سند ازدواج -شناسنامه

25

طالق توافقی

سند ازدواج -شناسنامه زوجین

26

فسخ نکاح

27

لغو حضانت

سند ازدواج یا سند طالق -شناسنامه خواهان و فرزند  -دادنامه

28

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

شناسنامه -سند ازدواج یا سند طالق

شناسنامه  -سند ازدواج

29

مطالبه مهریه

شناسنامه -سند ازدواج یا سند طالق

30

مطالبه نفقه

شناسنامه -سند ازدواج یا سند طالق

31

مالقات فرزند

سند ازدواج یا سند طالق -شناسنامه

32

ممانعت از خروج فرزند از کشور

33

منع اشتغال زوجه /زوج (غیرمالی)

شناسنامه  -سند ازدواج

34

اثبات رجوع از بذل مهریه

سند طالق-شناسنامه

35

مطالبه مهر المتعه

سند ازدواج-شناسنامه

شناسنامه خواهان و فرزند /فرزندان-
دادنامه مربوط به حق حضانت یا مالقات

36

مطالبه مهرالمثل

سند ازدواج-شناسنامه

37

مطالبه ارش البکاره

نظریه پزشک متخصص -شناسنامه -صورتجلسات تنظیمی

دسته بندی ردیف
1
2

موضوع خواسته
ابطال اظهارنامه تجارتی
ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

مدارک و منضمات
اظهارنامه تجاری -سند مثبت سمت
(درصورتی که دادخواست به نمایندگی تقدیم شود).
صورتجلسه افزایش سرمایه  -سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن

3

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی)

صورتجلسه مجمع عمومی -سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن

4

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (مالی)

صورتجلسه مجمع عمومی -سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن

5

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (غیرمالی)

صورتجلسه هیات مدیره -سند مثبت شراکت یا مالکیت

6

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی)

صورتجلسه هیات مدیره -سند مثبت شراکت یا مالکیت

7

ابطال ورقه اختراع

ورقه اختراع

8

اثبات شراکت

سند شراکت
دادنامه ورشکستگی -قرارداد ارفاقی-

امور تجاری و شرکتها

9

اعاده اعتبار ورشکسته

10

الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

قرارداد  -سند مثبت شراکت

11

الزام به ثبت اختراع

اظهارنامه ثبت اختراع -نظر اداره کل مالکیت صنعتی

12

الزام به ثبت عالمت تجارتی

اسناد مبنی بر پرداخت دیون

اظهارنامه ثبت عالمت تجاری -نظر اداره کل
مالکیت صنعتی -عالمت تجاری
اساسنامه شرکت -سند ثبت مثبت شراکت تصویر-

13

انحالل شرکت  /مؤسسه

14

صدور حکم ورشکستگی

سند مثبت طلبکاری

15

مطالبه سهم الشرکه

قرارداد شراکت

منع خوانده از تولیدو استفاده عالمت تجاری مشابه عالمت

گواهینامه ثبت عالمت تجاری خواهان-

خواهان

گواهینامه ثبت عالمت تجاری خوانده

16

17

تعیین مدیر تصفیه

سند مالکیت طلبکار بودن

اساسنامه شرکت -سند ثبت مثبت شراکت تصویر-
سند مالکیت طلبکار بودن

18

ابطال سهم الشرکه

سند ثبت شراکت

19

ابطال ثبت عالمت تجاری

تصدیق نامه عالمت تجاری  -سند ثبت سمت

1

ابطال رأی داور (غیرمالی)

قرارداد داوری -رای داور

2

ابطال رأی داور (مالی)

قرارداد داوری -رای داور  -اظهارنامه

داوری

3

درخواست ابالغ رای داور

قرارداد داوری -رای داور

4

درخواست اجرای رای داور

قرارداد داوری -رای داور  -ابالغ رای داور

5

درخواست تعیین داور

قرارداد  -ابالغ اظهارنامه

6

درخواست سازش

قرارداد /مدارکی که مرتبط با درخواست سازش

اعسار

1

اعسار از پرداخت محکوم به

دادنامه -استشهادیه محلی -فیش حقوقی

2

اعسار از پرداخت مهریه

دادنامه -استشهادیه محلی -فیش حقوقی

3

تعدیل تقسیط مهریه

دادنامه -استشهادیه محلی

4

تعدیل تقسیط محکوبه به

دادنامه -استشهادیه محلی

دسته بندی ردیف

موضوع خواسته

مدارک و منضمات

1

ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک)

سند

2

ابطال مبایعه نامه(مالی غیرمنقول)

مبایعه نامه

3

اثبات مالکیت(مالی غیر منقول)

مبایعه نامه  -سند -رسید پرداخت وجه

4

اخذ به شفعه

سند مالکیت  -قرارداد مبیع

5

استرداد سند(غیرمالی)

قرارداد  -سند

6

استرداد سند(مالی)

قرارداد  -سند

7

استرداد مال(منقول)

8

سند

الزام به تنظیم سند خودرو

قرارداد یا مبایعه نامه

9

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن

قرارداد

10

الزام به تنظیم سند رسمی قایق

قرارداد

11

الزام به تنظیم سند رسمی کشتی

قرارداد

12

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

قرارداد -ظهر قرارداد  -رسید پرداخت وجه -سند مالکیت

13

الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت

قرارداد

14

الزام به تنظیم سند لنج

اموال و مالکیت

15
16
17
18
19
20
21
22

تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)
تجویز انتقال منافع به غیر
تخلیه
تسلیط ید(وضع ید بر مال منقول)
تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله) مالی غیر منقول
تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله) مالی منقول
خلع ید
دستور فروش ملک مشاع

قرارداد
قرارداد
قرارداد اجاره
اجاره نامه -سندمالکیت
قرارداد
قرارداد -سند مالکیت
سند مالکیت -قرارداد
سند مالکیت
سند مالکیت -تصمیم واحد ثبتی برعدم افراز

23

رفع اثر از اموال توقیفی منقول

سند پرداخت بدهی

24

رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول

سند پرداخت بدهی

25

رفع تصرف عدوانی

سند مالکیت

26

فک پلمپ

سند مالکیت یا اجاره

27

الزم به تحویل ملک معوض

سند مالکیت  -مبایعه نامه

28

الزم به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی

سندمالکیت -اجاره نامه -قراردادصلح

29

قلع و قمع مستحدثات

سند مالکیت

30

اعتراض به دستور تخلیه

دستور تخلیه -قرارداد اجاره

31

الزام به پرداخت بهای امالک واقع در طرحهای عمومی

سند مالکیت

1

ابطال قبض آب

سند مالکیت/اجاره -قبض مصرفی

2

ابطال قبض برق

سند مالکیت/اجاره -قبض مصرفی

3

ابطال قبض تلفن

سند مالکیت/اجاره -قبض مصرفی

4

ابطال قبض گاز

سند مالکیت/اجاره -قبض مصرفی

امور شهری

5

محرومیت از دریافت خدمات
دولتی-آب-برق-گاز-قانون تملک آپارتمانها

دلیل مدیریت  -اظهارنامه

6

الزام به اخذ پایان کار

قرارداد

7

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

سند مالکیت -سند عادی

8

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

سند مالکیت

9

تصحیح و اصالح صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی -سند مالکیت

10

وصل انشعاب تلفن  -برق  -گاز

درخواست قطع انشعاب تلفن برق گاز  -مدارک مبنی
بر عدم وجود بدهی معوقه

دسته بندی ردیف
1

موضوع خواسته

مدارک و منضمات

ابطال ثبت واقعه فوت

شناسنامه -گواهی فوت

2

ابطال شناسنامه

دادنامه -شناسنامه -استشهادیه محلی

3

ابطال وصیت نامه

وصیت نامه

4

اثبات سیادت

5

اثبات نسب

6

اخراج ثلث

7

اصالح شناسنامه

8

الزام به ثبت تقسیم نامه

9

تسلیم اموال غایب به ورثه

شناسنامه خواهان
سند ازدواج -سندعادی -شناسنامه
وصیت نامه -گواهی فوت/انحصار وراثت
شناسنامه -استشهادیه محلی
قرارداد تقسیم
شناسنامه غایب و وراث  -دادنامه

10

تعیین امین اموال غایب مفقود االثر

تصویر مصدق شناسنامه تصویر مصدق سند مثبت طلب  -دادنامه

11

تعیین امین برای غیر غایب

شناسنامه -حکم حجر -قیم نامه

12

تغییر نام

شناسنامه -استشهادیه محلی

13

تقسیم ترکه

شناسنامه  -گواهی حصر وراثت

14

تنفیذ وصیت نامه

وصیت نامه-گواهی فوت

15

ثبت واقعه والدت

سند ازدواج -گواهی والدت

امور حسبی

16

حجر

نظریه پزشک

17

درخواست نصب ناظر استصوابی

شناسنامه-قیم نامه

18

درخواست نصب ناظر اطالعی

شناسنامه-قیم نامه

19

رفع حجر

نظریه پزشک -دادنامه مربوط به حجر  -شناسنامه

20

درخواست صدور حکم رشد

شناسنامه

21

صدور حکم موت فرضی

شناسنامه غایب و متقاضی

22

ضم امین

23

عزل امین

24

عزل ناظر

شناسنامه متقاضی -مدارک بر عدم توانایی ولی طفل -
مدارک برخیانت در امانت متولی (وقف)
دادنامه -شناسنامه
دادنامه مربوط به تعیین ناظر-
مدارک مبنی بر عدم صالحیت و شایستگی خوانده
گواهی انحصار وراثت  -وصیت نامه -گواهی فوت  -شناسنامه

25

عزل وصی از وصایت(غیر مالی)

26

مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

گواهی انحصار وراثت-سند مالکیت

27

مطالبه سهم االرث

گواهی حصر وراثت-تقسیم نامه  -شناسنامه

28

نفی نسب

سند ازدواج -سندعادی -شناسنامه

29

درخواست عزل قیم

دادنامه -شناسنامه

30

الزام به اخذ سند سجلی

گواهی والدت

31

عزل ولی قهری و نصب قیم

شناسنامه

32

تعیین مدیر ترکه

گواهی حصر وراثت  -اعالم رد ترکه از سوی وراث

33

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه

1

اعتراض به عملیات اجرایی (موضوع مواد  146و  147قانون
اجرای احکام مدنی )

گواهی والدت
سند تعهد یا سقوط تعهد  -اجراییه  -صورتمجلس توقیف اموال

و غیر قضایی

آرای محاکم قضایی

2

ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است)

اجرائیه -سند انجام یا سقوط تعهد

3

ابطال اجرائیه(موضوع اجراییه غیر مالی است)

اجرائیه -سند انجام یا سقوط تعهد

4

اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی

5

ابطال رای کمیسیون ماده 12مبنی بر ابطال سند مالکیت

6

ابطال گزارش اصالحی

گزارش اصالحی

7

ابطال نظریه کمیسیون ماده 2

نظریه کمیسیون ماده  -2سند مالکیت

سند مالکیت -برگ تشخیص-رای کمیسیون موضوع
ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع
سند مالکیت -رای کمیسیون ماده  12قانون زمین شهری

دسته بندی ردیف
1

موضوع خواسته
ابطال چک

مدارک و منضمات
چک -سندعادی

2

اثبات ابراء دین (مالی)

سندعادی -سند رسمی

3

استرداد ثمن معامله

سندعادی -سند رسمی

4

استرداد الشه چک

دادنامه -رسیدعادی

5

پرداخت حق الوکاله

وکالتنامه -قرارداد حق الوکاله -دادنامه

6

تقسیم مال

قرارداد شراکت-سند مالکیت

7

مطالبه اجرت المثل اموال

سند مالکیت-اجاره نامه-نظریه کارشناسی

8
9

دعاوی مالی

10
11

رفع اثر از اموال توقیفی منقول
مطالبه اجور معوقه
مطالبه ارز خارجی

سند پرداخت بدهی  -مبایعه نامه
قرارداد اجاره
سند رسمی/عادی

مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

وکالتنامه -قرارداد حق الوکاله -دادنامه

12

مطالبه خسارت

سند رسمی -سند عادی -نظریه کارشناسی -دادنامه

13

مطالبه دیه

دادنامه  -گزارش مرجع انتظامی -نظریه پزشکی قانونی

14

مطالبه ما به التفاوت اجاره بها

سند مالکیت -اجاره نامه(عادی یا رسمی) -حکم قطعی اجاره بها

15

مطالبه وجه چک

چک-گواهی عدم پرداخت صادره از بانک

16

مطالبه وجه سفته

سفته -ظهر سفته -واخواست نامه

17

الزام به ایفای تعهد (مالی)

قرارداد -سند عادی

18

مطالبه وجه

رسید -سند عادی

19

اثبات مالکیت (مالی)

سند -رسید پرداخت وجه

20

صدور چک بالمحل

چک-گواهی عدم پرداخت صادره از بانک

1

ابطال رای هیات حل اختالف وزارت کار و امور اجتماعی

کار و امور اجتماعی

2

3
4

رأی هیأت حل اختالف وزارت کار و امور اجتماعی-مدارک مبنی
بر ابطال رأی هیأت حل اختالف وزارت کار و امور اجتماعی

درخواست صدور اجرائیه در مورد

رای هیات تشخیص/حل اختالف -گواهی ابالغ رای-

رای هیات حل اختالف کارگر و کارفرما

نامه اداره کار

اعتراض به رای کمیسیون ماده  17قانون اصالح بیمه اجباری

رای کمیسیون ماده  17قانون اصالح بیمه اجباری

مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  -سند مالکیت

تغییر شغل

اجاره نامه
سند

اسناد امور ثبتی

1

ابطال سند (موضوع سند مالی است)

2

ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)

سند

3

الزام به تفکیک ملک

سند مالکیت -سند عادی

4

ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی

سند تابعیت کشتی

5

اعتراض به عملیات ثبتی

سند مالکیت

6

افراز ملک

7

اعتراض به ثبت

8

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

9

اعتراض به تحدید حدود

10

ابطال نظریه هیأت حل اختالف اداره ثبت اسناد

سند مالیکت  -گواهی واحد ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در
مهلت مقرر-تصویر مصدق دلیل حجر یا مفقود االثر بودن شریک
صورتجلسه عملیات مقدماتی ثبت -آگهی نوبتی
سند مالکیت -صورت مجلس قابلیت افراز
صادره از ادراه ثبت اسناد و امالک
سند مالکیت  -صورتجلسه تحدید حدود -
مدارک باطل بودن عملیات تحدید حدود
ابطال نظریه هیأت حل اختالف اداره ثبت اسناد

موضوع خواسته

مدارک و منضمات

دسته بندی ردیف
1

ابطال اجاره نامه

قرارداد اجاره

2

اثبات حق ارتفاق

قرارداد حق ارتفاق -سند ملک مورد حق ارتفاق

3

اثبات حق انتفاع

قرارداد حق انتفاع -سند مالکیت

4

الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره

اجاره نامه

5

تایید اقاله

سند قرارداد -سند مالکیت

6

اثبات وقوع بیع

قرارداد بیع نامه -سند مالکیت

7

اعالم بطالن معامله

قرارداد -سند مالکیت

8

الزام به فک رهن

سند رهنی -رسید پرداخت دین -قرارداد

9

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

سند مالکیت -اجاره نامه

10

ابطال مبایعه نامه(مالی)

مبایعه نامه

عقود و تعهدات

11

تایید رجوع از اذن

سند مالکیت

12

اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف

نظریه هیات تحقیق

13

ابطال تقسیم نامه

تقسیم نامه

14

ابطال وقف نامه

وقف نامه

15

تأیید رجوع از هبه

عقد هبه نامه (عادی یا رسمی)

16

اثبات وقفیت

وقف نامه -سند مالکیت

17

درخواست پرداخت دیه از بیت المال

18

تعدیل اجاره بها

سند مالکیت -اجاره نامه(عادی یا رسمی)  -حکم قطعی اجاره

19

تنفیذ صلح نامه (اموال منقول)

صلح نامه

دادنامه -گزارش مرجع انتظامی  -نظریه پزشکی قانونی-
گواهی انحصار وراثت

کاربری جنگل و اراضی

20

درخواست صدور حکم تولیت

وقفنامه

21

تأیید فسخ قرارداد (غیرمالی)

قرارداد

22

تأیید فسخ قرارداد (مالی)

قرارداد

23

تایید انفساخ قرارداد

قرارداد

24

الزام به ایفای تعهد (غیر مالی)

قرارداد-سند عادی

25

تنفیذ قرارداد

قرارداد

26

ابطال قرارداد(مالی)

قرارداد

27

ابطال قرارداد(غیرمالی)

قرارداد

اعتراض به رای قاضی هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف

رای قاضی هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف

اختالفات اراضی موضوع اجرای ماده  56قانون جنگلها و

اختیارات اراضی موضوع اجرای ماده  56قانون

1

مراتع

جنگلها و مراتع

2

نزع اشجار

سند مالکیت

3

مطالبه بهای نسق زارعانه

4

اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1
ماده  9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ...

سند
سند مالکیت  -برگ تشخیص  -رای کمیسیون موضوع ماده56

سایر دعاوی

1

تشخیص تاریخ اسناد عادی

اسناد متعارض -مدارک مبنی بر تعیین تاریخ اسناد عادی

2

الزام به تحویل اسناد و مدارک

مدارک مربوطه

3

دستور موقت

باتوجه به خواسته اصلی

4

تأمین خواسته

باتوجه به خواسته اصلی

5

اجرای حکم دادگاه خارجی

6

رفع مزاحمت

سند مالکیت

ترجمه رسمی -گواهی امضاء نماینده سیاسی کشور خارجی
صادرکننده حکم مقیم ایران -گواهی نماینده سیاسی یاکنسولی
ایران از کشور صادرکننده حکم -حکم دادگاه خارجی

7

رفع ممانعت از حق

سند مالکیت

8

تجدیدنظرخواهی

باتوجه به خواسته اصلی

9

واخواهی

باتوجه به خواسته اصلی

