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  امضاء شاكي گواهي مي شود :
يله دفتر يكي از دادگاه اكي بايد به وـس اء يا اثر انگـشت ـش ها يا بخـشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات امـض

مدعي گواهي ـشده باـشد و در ـصورتيكه ـشاكي   و نهاد هاي انقالبي و يا امام جماعت مـسجد محل ـسكونت دولتي
  مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يك از مامورين كنسولي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء 

  امضاء شاكي گواهي ميشود :  

 گشـت شـاكي بايد به وسـيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشـدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهاد هاي انقالبي و يا امامامضـاء يا اثر ان

جماعت مـسجد محل ـسكونت  مدعي گواهي ـشده باـشد و در ـصورتيكه ـشاكي مقيم خارج از كـشور باـشد به گواهي يك از مامورين كنـسولي جمهوري 

  ان رسيده باشد .اسالمي اير

  مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري : 
ايد ضـميمه .......... دادخواسـت بايد به تعداد طرف دعوي به اضـافه يك نسـخه باشـد رونوشـت يا فتوكپي مصـدق مدارك و مسـتندات به تعداد دادخواسـت 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
ورت ثبوت غرض و خالف واقع و بي اـس -13ماده  خاص اقامه مي كند در ـص اس و خالف واقع عليه اـش انه دعوي بي اـس ي كه مغرـض ت و كـس يدگي ديوان مجاني اـس اس رـس

  بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند نمود . 
اي آن ر ده حق افـش يدگي و ثبوت تخلف اعالم ـش اكي و ديوان قبل از رـس ره : ـش ر آن تبـص ايل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نـش ا ندارند . مطبوعات و وـس

  ممنوعند . 
هرداري  -16ماده  ته و ـش ات وابـس ـس نادي را كه در واحد هاي دولتي و موـس وابق و اـس ورت لزوم مي تواند ـس مطالبه نموده و مالحظه و مطالعه نمايد   اـست........ ديوان در ـص

ند نزد اوـست مكلف اـست در مهلتي كه ديوان تعيين كرده واحدي كه پرونده ي ال نمايد و اگر به علتي انجام آن مقدور نباـشد جهات ا ـس ند مورد مطالعه را ارـس وابق يا ـس ـس
د . همين مجازات مقرر اـست براي موردي ال محكوم خواهند ـش ال موقت تا يك ـس ورت متخلف به انفـص  كه ديوان احتياج به اخذ آن را به ديوان اعالم نمايد در غير اين ـص

  دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد .  11توضيح از نماينده واحد هاي مذكور در بند الف ماده 
لتي و ـشهرداري ها و تـشكيالت وابـسته به آنها و نهاد هاي انقالبي مكلفند احكام واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و ـسازمان ها و موـسـسات و ـشركت هاي دو -21ماده 

  انوني محكوم مي شود . ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحد هاي مذكور است اجرا نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و ق
 جنوبي پارك شهر ) ديوان عدالت اداري آدرس : تهران ، خيابان بهشت( خيابان 


