
 

 

 روز ماه سال ساعت 

 

 ا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد .: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوان 75ماده 

رجمه : در صورتیکه اسناد به زبان فارسی نباشد عالوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ت 75ماده 

 مود .و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند ن

 : دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به عالوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود . 06ماده 

صل و رونوشت اسنادی : خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضرنماید . خوانده نیز باید ا 60ماده 

 شد .را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید .  رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان به عالوه یک نسخه با

 

 محل دستور دادگاه :

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء :

 رسیدگی    
 وقت

 نظارت    

 نام و نام خانوادگی ، سمت و امضاء اقدام کننده :

 اقدامات :

 

 ] به منظور تسریع در رسیدگی رعایت موارد زیر ضروری است [

 ی گواهان باشد گواهان خود را در وقت رسیدگی حاضر و معرفی نمایند .در صورتی که مستند دعوی شما گواه -1

مرجع  چنانچه دعاوی دیگر که ارتباط کامل با دعاوی فعلی دارد و در این دادگاه یا شعب دیگر مطرح است با توصیف موضوع دعوی ، کالسه پرونده و -2

 رسیدگی دادگاه را قبال مستحضر نمائید .

ه دعوی در صورتی ممکن است که با دعوی فعلی مربوط و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادگاه آن را اعالم افزایش و یا تغییر خواست -3

 نمائید .

به اطالع  در صورتی که به هر دلیلی قادر به شرکت در جلسه مقرر دادرسی نباشید قبل از موعد با ارسال الیحه علت عدم حضور خود را با ذکر ادله آن -4

 دادگاه برسانید .

 اوراق اخطاریه و ضمائم آن در محلی که در دادخواست تعیین شده ابالغ می گردد در صورت تغییر نشانی فورا محل جدید و مشخصات صحیح را به -5

 دفتر دادگاه اطالع دهید .

 


