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   بمنظور پاسخگویی مناسب و سریع، نکات ذیل را رعایت فرمایید:  

همانند  را آن، می توانید بصورت دستی اطالعات فرم را ندارید این امکان چاپدر صورتی که ( .با دقت تکمیل نماییدچاپ نموده و را  فرم پیوست .1

 )نماییدو ارسال  تنظیم فرم

 . صفحه تنظیم و پیوست نمایید 5را بصورت کامل و دقیق در موضوع مالقات  .2

 .پیوست نمایید بصورت مرتب و منظم را مستندات الزمتصویر  .3

 .را پیوست نمایید )گاه بدوي، تجدیدنظر، دیوان عالی کشورداعم از دا(تمامی آراء مرتبط با پرونده تصویر  .4

 - ان خیام شمالی، روبروي پارك شهر، کاخ دادگستري، دبیرخانه دیوان عالی کشور تهران، خیاب: پس از تکمیل نمودن موارد فوق، به نشانی .5

 .قید شود "تقاضاي مالقات مردمی "و در روي بسته پستی عنوان ارسال  1114943311کد پستی 

  .دقت فرمایید در صورت ناقص بودن مدارك فوق، امکان مالقات میسر نخواهد بود .6

  

  :تذکرات

، یکی )باشدخص محکوم علیه، زندانی مانند اینکه شعدم امکان حضور  یکی از طرفین پرونده باشد و در صورتمتقاضی مالقات باید  .1

  . یل پرونده می تواند حضور یابدکو یا و ول که اطالع کافی از پرونده دارداز بستگان درجه ا

 .رماییدلذا در تکمیل فرم دقت ف.  خواهد شدپیوست، بررسی  تمامی مندرجات اعالمی در فرم .2

صرفاً در صورتی که وقت مالقات تعیین شد، . مدارك را ارسال فرمایید و از ارسال اصل اوراق خودداري فرمایید) کپی(حتماً رونوشت .3

 .اصل مدارك را می توانید به همراه خود بیاورید

 . تعیین وقت مالقات، اصول مدارك خود را همراه داشته باشیددر صورت  .4

تاریخ و ساعت مالقات، صرفاً بصورت تلفنی اطالع رسانی خواهد شد و جهت جلوگیري از هرگونه سوء استفاده دیگران، پیامک  .5

 .گرددارسال نمی 

  .براي بار اول درخواست مالقات دارندکثرت درخواست هاي مالقات مردمی، اولویت با اشخاصی است که با توجه به  .6
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  مالقاتمشخصات پرونده موضوع:  

  :استان و شهرستان مربوطه      :اتهام یا خواسته  :رقمی 18یا  16شماره پرونده 

      

  :علت درخواست مالقات

  پرونده جاري در دیوان عالی کشور □               دیوان عالی کشور  ازاعتراض به رأي صادره  □                 دادگستري استان ازاعتراض به رأي صادره  □

      ..........................................................................................................................: سایر □      عفو و بخشودگی □ پرونده جاري در دادگستري استان        □

 

 وکیل و همراهمشخصات متقاضی مالقات ،:  

  :تلفن ثابت متقاضی مالقات |تلفن همراه  |کد ملی  |نام پدر   |نام و نام خانوادگی 

    تلفن ثابت  تلفن همراه  کد ملی  نام پدر  نام و نام خانوادگی

  ................................................................................. :دقیقاً ذکر شود طرفین پروندهیکی از نسبت شما با  : سایر □     متهم یا خوانده پرونده هستم  □       شاکی یا خواهان پرونده هستم □

  متقاضییا همراه تلفن همراه وکیل  نام و نام خانوادگی، کد ملی و

  )حضور همراه، صرفاً در صورت ضرورت یا  مواردي که امکان حضور وکیل وجود ندارد، مقدور می باشد: توضیح(

  همراه می باشد □      وکیل می باشد □  تلفن همراه  کد ملی  نام و نام خانوادگی

 

  پرونده موضوع مالقات طرف مقابلمشخصات:  

    : نام و نام خانوادگی 
 

 سوابق پرونده:  

  عدم اقدام □ رد       □قبول       □  :قانون آیین دادرسی کیفري در دادگستري استان مربوطه 477نتیجه درخواست اعمال ماده 

    .......................: شماره شعب و کالسه پرونده دیوان   477ماده  □    474ماده  □فرجامخواهی     □:  بله  خیر    □  پرونده در دیوان عالی کشور سابقه دارد؟آیا 

 

 سوابق مالقات:  

    .................................................................................................: تاریخ قبلی مالقات - بله  □ خیر □  سابقه قبلی مالقات با ریاست دیوان عالی کشور دارید؟
 

  لطفا در این قسمت چیزي ننویسید

  


