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 امضاء شاكي گواهي مي شود :
امضاء يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاااي انتمااامي يااا يكااي از 

و نهاد هاي انقالبي و يا امااام اماعاات مساااد محاال سااكونت  ماادعي گااواهي شااده باشااد و در   ادارات دولتي
صورتيكه شاكي مقيم خارج از كشااور باشااد بااه گااواهي يااي از مااامورين كنسااولي امهااوري اسااالمي ايااران 

 رسيده باشد . 

 به شعبه ....... ارجاع مي گردد
 

 امضاء رئيس كل ديوان  
 

 شماره و تاريخ ثبت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء

 امضاء شاكي گواهي ميشود : 

گشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهاد هااي امضاء يا اثر ان

انقالبي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت  مدعي گواهي شده باشد و در صورتيكه شاكي مقيم خاار  از كشاور باشاد باه گاواهي 

 ان رسيده باشد .يك از مامورين كنسولي جمهوري اسالمي اير

 مستخر  از قانون ديوان عدالت اداري :
ايد ضميمه .......... دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه باشد رونوشت يا فتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواست ها ب -12ماده  

 باشد از طرف مدير دفتر رد مي شود و شاكي مي تواند تجديد دادخواست نمايد . شرايط مذكور  دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و
رسيدگي ديوان مجاني است و كسي كه مغرضانه دعوي بي اساس و خالف واقع عليه اشخاص اقامه مي كند در صورت ثبوت غرض و خالف واقع و بي -13ماده  

 اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند نمود . 
ا ندارند . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعااي نيااز قباال از ثبااوت تخلااف از در  و تبصره : شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعالم شده حق افشاي آن ر

 نشر آن ممنوعند . 
مطالبااه نمااوده و مالحظااه و  اساات........ ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحد هاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداري   -16ماده  

سوابق يا سند مورد مطالعه را ارسال نمايااد و اگاار بااه علتااي انجااام آن ا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده مطالعه نمايد واحدي كه پرونده ي
اساات بااراي  مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعالم نمايد در غير اين صورت متخلف به انفصال موقت تا يااك سااال محكااوم خواهنااد شااد . همااين مجااازات مقاارر

دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شااده  11توضيح از نماينده واحد هاي مذكور در بند الف ماده   كه ديوان احتيا  به اخذ  موردي
 از حضور در ديوان استنكاف نمايد . 

لتي و شهرداري ها و تشكيالت وابسته به آنها و نهاد هاي انقالبي مكلفند واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دو -21ماده  
تااي و قااانوني احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحد هاي مذكور است اجرا نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكاام ديااوان بااه انفصااال از خاادمت دول

 محكوم مي شود . 
 جنوبي پارك شهر ( ديوان عدالت اداري  آدرس : تهران ، خيابان بهشت) خيابان 


