
 

  قانونی در آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنیجدول ابالغ های 

 نتیجه ابالغ ماده قانونی کیفیت ابالغ ردیف نتیجه ابالغ ماده قانونی کیفیت ابالغ ردیف

 قانونی 76ماده  2تبصره  رئیس دفتر اداره تصفیه از دریافت استنکاف نمود  24 واقعی 68 در شعبه یابالغ حضور 1

قائم مقام اداره تصفیه از دریافت استنکاف  25 واقعی 68 به مخاطب در محل ابالغ شد 2

 نمود 

 قانونی 76ماده  2تبصره 

 انجام نشده *** وقت رسیدگی مندرج در ابالغیه منقضی شده  26 قانونی 75 ابالغ به رئیس دفتر مخاطب 3

 انجام نشده *** آدرس مخاطب خارج از حوزه قضایی است  27 قانونی 75 رئیس دفتر از دریافت ابالغیه استنکاف نمود 4

 انجام نشده *** نشانی اعالمی ناقص بوده  28 قانونی 69 ابالغ بستگان و خادمان 5

 قانونی 73 ابالغ از طریق نشر آگهی  29 قانونی 70 از دریافت ابالغاستنکاف مخاطب  6

 انجام نشده *** نتیجه واصل نگردیده  30 قانونی 70 مخاطب در محل حاضر نبود 7

 انجام نشده *** عودت ابالغ به لحاظ عدم رعایت قانون 31 قانونی 70 نسخه ثانی در محل ابالغ شد 8

انجام  72 مخاطب در محل شناخته نشد 9

 نشده

 انجام نشده *** عودت ابالغ به لحاظ کسری اوراق  32

انجام  72 مخاطب از محل اعالمی نقل مکان نموده 10

 نشده

مخاطب دردفتر خدمات قضایی حاضر شده و  33

 ابالغ به وی انجام شد 

آیین  8و6و1ماده 

نامه خدمات 

 قضایی

 واقعی

 نجام نشدها *** به دلیل فوت ابالغ شونده اوراق اعاده گردد 34 قانونی 75 تبصره ابالغ به مسئول دفتر مرجع مخاطب 11

 واقعی 77 ابالغ به مخاطب در زندان 35 قانونی 75تبصره  مسئول دفتر از دریافت امتناع نمود 12

 واقعی 76 ابالغ به مدیر تصفیه 36 قانونی 75 ابالغ به قائم مقام رئیس دفتر مرجع مخاطب 13

مقام رئیس دفتر مرجع مخاطب از قائم  14

 دریافت استنکاف نمود

اوراق  68به دلیل عدم رعایت تبصره ماده  37 قانونی 75

 اعاده گردد

تبصره ماده 

68 

 قانونی

 قانونی 76ماده  2تبصره  ابالغ به رئیس اداره تصفیه 38 قانونی 76 ابالغ به قائم مقام مدیر موسسه 15

 قانونی 76ماده  2تبصره  ابالغ به قائم مقام اداره تصفیه 39 قانونی 76و  70 الصاق ابالغیه در موسسه 16

     قانونی 76 ابالغ به مدیر موسسه 17

     قانونی 76 موسسه ءدارنده حق امضا ابالغ به 18

     قانونی 76 ابالغ به مسئول دفتر موسسه 19

     قانونی 76 استنکاف مدیر موسسه از دریافت اوراق 20

خواهان در نشانی اعالم شده شناخته  21

 نشد و ابالغیه الصاق گردید

   rhttps://ghazaei93318001.i  قانونی 79

خواهان از نشانی که سابقه ابالغ داشته  22

 نقل مکان نموده

     قانونی 79

خواهان تغییر مکان داده و ابالغیه الصاق  23

 گردید

     قانونی 79
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