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 سرپرست و مسئول امور مالی )مدیر مالی(

 های متداول در مورد این نوع دادخواست سوال

 

 

 تفاوت بین سرپرست و مسئول امور مالی چیست؟ 

فردی است که از لحاظ ذهنی قادر به گرفتن تصمیم های ذیل برای خود  شخصی در جایگاه تصمیم گیری برای تعیین به معنای سرپرستی

مورد اینکه در کجا زندگی کند، با چه کسانی می تواند در ارتباط باشد، به چه نوع خدماتی در داخل منزل نیازمند است و تصمیمات در . نیست

.    اینکه چه نوع درمان پزشکی یا دندان پزشکی نیاز دارد  

توانایی الزم برای مدیریت و کنترل در جایگاه تصمیم گیری برای فردی است که  به معنای تعیین شخصی (مدیریت مالی) یمال امور مسئولیت

 امور مالی، اموال و پول خود را نداشته و قادر به اتخاذ تصمیم های قانونی و یا ورود به قرار داد ها نیست

 

. 
؟اینگونه دادخواست ها باید چگونه ارائه شوند  

 .را می توانید به صورت آنالین دریافت و کامل نمایید دادخواستفرم های 

 .پروسه رسیدگی به دادخواست خود بیشتر بدانیددر مورد 

 

 

 برگزاری جلسه رسیدگی به دادخواست، چقدر طول میکشد؟

اگر  .هفته پس از تسلیم دادخواست برگزار می شوند 3-4جلسه رسیدگی به دادخواست های امور سرپرستی و مسئولیت امور مالی، عموما 

جلسه ) از برگزاری جلسه رسیدگی ، یک جلسه به عنوان شنود مقدماتی مورد دادخواست دارای پیچیدگی های خاصی باشد، ممکن است پیش

.  در چنین مواقعی برگزاری جلسه استماع یا رسیدگی به دادخواست، ممکن است بیشتر طول بکشد. برای آن تنظیم گردد( مقدماتی از طرفین  

 

؟مینما ارائه یمدارک چه دیبا( یمتقاض) واهانخ عنوان به  

  .کلیه مدارک مرتبط را ارائه نمایید به عنوان خواهان و در جهت تحکیم دادخواست خود، موظفید

  اطالعات ارائه شده در تحکیم دادخواست باید شامل

 توانایی برای گرفتن تصمیمات شخصیبیماری فرد و میزان /در مورد ناتوانی ذهنی( درقالب گزارش) مدارک پزشکی یا حرفه ای . 

 کلیه اطالعات یا مدارک موجود در مورد خطرات ممکن برای فرد . 

  گزارش تیم سنجش مراقبت های سالمندی 

 شده نییتع شیپ از یدرمان یمراقبت یها دستورالعملو  سرپرستی دائم دائم، وکالت وکالت کلیه مدارک موجود مانند    

 مورد مهارت های فرد در امور روزمره زندگی  ومدیریت امور مالی خود گزارش های کار درمانی در . 

 مختصر الیحه یک ارائه و نگارش ضمن خوددادخواست  تحکیم جهت میتواند متقاضی(صفحه 2 حداکثر A4 )، کتبا 

 .    نمایند بیان را حکمی چنین صدور برای نیاز بر دال خود لدالی
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  افتاد؟ خواهد یاتفاقات چهدادخواست  میتسل از پس

نفع شناخته می شوند را  یه افرادی که در این دادخواست ذیتلفن تماس و آدرس فرد موضوع دادخواست، و کل متقاضی موظف است جرئیات،

 .   به دیوان دادرسی ارائه نماید

پزشکی تسلیم شده در تحکیم  ارائه شده، اسناددادخواست  دیوان دادرسی،(، رسیدگی به دادخواست)پیش از برگزاری جلسه استماع دادخواست 

دادخواست، و کلیه لوایح ارائه شده به همراه فراخوان حضوردر جلسه ریسدگی را برای فرد ارسال می نماید. حقوق قانونی فرد نیز در بخشی 

 از این مدارک توضیح داده شده است. 

 . ا از زمان برگزاری جلسه و ماهیت دادخواست آگاه خواهد نمودنفع و شهود مرتبط به پرونده ر دیوان دادرسی کلیه افراد ذی

 

 

  هستند؟ یکسان چه پرونده در نفع یذ افراد

  :نفع در پرونده شاملی افراد ذ

 و / همسر/ شریک زندگی) شناخته میشود مانند  فرد شخصی که در منزل فرد به عنوان عمده ترین مسئول نگهداری غیر حرفه ای

 (خانوادهیا یکی از افراد 

  اشخاصی که با فرد مالکیت مشترک ملک دارند.  

 وکیل دائمی تعیین شده برای شخص بر اساس وکالتنامه دائم . 

 جایگزین که در وکالت نامه سرپرستی دائم یا دستورالعمل های درمانی مراقبتی از پیش تعیین شده نام برده ( گیرنده های)تصمیم گیر

 . شده اند

 فرزندان، برادر و خواهر ها، نوه های بزرگسال و شهود موجود در پرونده از دیگر ا شخاصی هستند که ممکن است به عنوان افراد منتفع 

.شناخته شوند( فعن ذی)    

 

 

  باشند؟ داشته یدسترس مدارک به توانند یم نفع یذ ای منتفع افراد از کی چیه ،یدگیرس جلسه یبرگزار از شیپ ایآ

. مدرک دیگری دریافت نمیکنند افراد دیگر بجز فراخوان شرکت در جلسه پرونده، موضوع شخص استثناء به و از تشکیل جلسه دادگاهپیش 

دلیل این امر این است که، دادخواست های . فراخوانی که در آن جزئیات دادخواست و زمان و مکان برگزاری جلسه اطالع رسانی شده است

مالی بر اساس اختالف بین طرفین دادخواست نیستند بلکه نیازمند پی گیری از سوی دیوان دادرسی نسبت به شرایط  سرپرستی و مدیریت امور

  .       شخص از اهمیت باالیی برخوردار است( پزشکی و مالی) حفظ اطالعات حساس برای دیوان دادرسی و وضعیت یک انسان می باشند.

یوان، پیش از شرکت در جلسه دادرسی شخصی نیازمند دسترسی به این اطالعات باشد، ممکن است با این حال، در مواردی که به تشخیص د

از طرف دیوان برای آن شخص ( مانند اطالعات مالی)یک کپی از دادخواست  ارائه شده، گزارش های پزشکی و یا اطالعت مورد نیاز دیگر

شده بر اساس وکالتنامه دائم و افراد تصمیم گیرنده جایگزین که در دستورالعمل شریک زندگی فرد، وکیل معین : افرادی مانند. )ارسال گردد

 (.  مراقبتی درمانی از پیش تعیین شده نام برده شده اند
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 وجود دارد؟ رسیدگی در جلسهدادخواست آیا الزامی برای حضور فرد موضوع 

مگر اینکه به علت بیماری یا دیگر شرایط خاص نتواند در جلسه ، حضور و شرکت فرد موضوع دادخواست در جلسات دادرسی مهم است. بله

حاضر شود. این مسئله به این دلیل است که تصمیمات گرفته شده در دیوان دادرسی می تواند تاثیرات عمده ای بر حقوق شخصی فرد موضوع 

 فرد شرکت یبرا الزم یها یهماهنگ جادیا. ت استاز این رو کلیه تالش ها در جهت شرکت هرچه بیشتر فرد در این جلسا .دادخواست بگذارد

  . است یمتقاض شخص ای خواهان فیوظا از یدادرس جلسات دادخواست در موضوع

به علت بیماری یا دیگر شرایط خاص قادر به شرکت نباشد، میتوانید برای  ولی خود باشدو دیدگاه های  بیان خواسته هاانتقال و قادر به  اگر فرد

در زمان انجام، این مالقات . از اعضاء دیوان دادرسی با  فرد موضوع دادخواست پیش از برگزاری جلسه دادگاه  تقاضا ارئه دهیدمالقات یکی 

گرفتن اظهارات فرد توسط مسئول دیوان انجام خواهد شد. در این زمینه پروسه خاصی  و به منظور( هرجا که باشد) در محل زندگی شخص

 وجود دارد که باید آن را طی نمایید. لطفا   به بروشور اطالعات مراجعه شود.

 

 آیا من به عنوان متقاضی )خواهان( ملزم به شرکت هستم؟ 

 .  بله، کلیه متقاضیان، متخصصین سالمت، وکال، پزشکان و افراد فامیل باید در این جلسات رسیدگی شرکت نمایند

 

 آیا شخص پیشنهادی برای سرپرستی و یا مدیریت امور مالی ملزم به شرکت است؟  

در شرایط خاص امکان شرکت این . بله، برای انتخاب شدن برای وظایف فوق، ابتدا باید صالحیت این افراد توسط دیوان دادرسی احراز گردد

 .  ور فیزیکی این افراد در این جلسات الزامی استافراد از طریق تلفن یا ویدیو می تواند هماهنگ شود، اما عموما حض

 

 آیا باید ارائه چنین دادخواستی را با فرد موضوع دادخواست و افراد دیگر دخیل در این رابطه درمیان بگذارم؟ 

 . این امر یکی از وظایف اصلی شخص متقاضی است. بله

 

آیا در صورت تمایل برای پیشنهاد خود به عنوان سرپرست یا مسئول امور مالی باید درخواست جداگانه ای تسلیم 
 نمایم؟    

 .   شخص متقاضی عموما در دادخواست خود افراد مورد نظر برای انتخاب به عنوان سرپرست و مسئول امور مالی را معرفی مینماید. خیر

مسئله را دارید و مایلید خود یا شخص دیگری را به عنوان سرپرست یا مسئول پیشنهاد نمایید، باید این مسئله را کتبا  اگر شما عالقه الزم به این

 .     نیازی به ارائه درخواست دیگر نیست. و پیش از زمان دادرسی به اطالع دیوان برسانید
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 (د جلسه رسیدگی ) استماع دادخواستسواالت متداول در مور

 

؟در جلسه رسیدگی ) استماع دادخواست(، چه اتفاقی میافتد  
 

دیوان بسته به نوع دادخواست ارائه شده در مورد نحوه دادرسی تصمیم ( مقام تصمیم گیری)جلسات بررسی نسبتا نیمه رسمی بوده و مسئول 

مطالبی که طرفین دادخواست و دیگر شهود در طی مدارک ارائه شده توسط طرفین و شهود را در نظر گرفته، به  دیوان،  گزارشها و. میگیرد

 .  دادرسی بیان می کنند گوش کرده، اسناد ارائه شده را در نظر گرفته و نهایتا در مورد دادخواست ارائه شده تصمیم گیری می نماید

 60اغلب در جلسات رسیدگی  د،سرپرستی و مدیریت که مورد اختالف یا دارای پیچیدگی خاص نیستن دادخواست های ارائه شده برای احکام

در جایی که دادخواست مورد اختالف طرفین بوده و یا دارای پیچیدگی باشد، ممکن است برای تصمیم گیری در . دقیقه ای تنظیم می شوند

ت طوالنی تر بعضی پرونده ها که دچار اختالفات جدی یا مسائل پیچیده هستند ممکن است در جلسا. ساعته تنظیم شوند 2-4جلسات رسیدگی 

 . مورد بررسی قرار بگیرند

 . دیینما مراجعه بروشور به .افتد یم اتفاق یدادرس جلسات در آنچه مورد در شتریب اطالع کسب یبرا

 

 

 آیا ممکن است کسی به عنوان نماینده از سوی من حاضر شود؟ 

داشتن وکیل یا  .دادگاه نیست و سعی دارد جلسات رسیدگی را با کمترین تشریفات و هزینه ممکن برای طرفین برگزار نماید ،دیوان دادرسی

در دیوان دادرسی بوده و میتوانند وکیل خود را داشته ( متقاضی و فرد موضوع دادخواست)گرفتن حمایت قانونی از حقوق طرفین  نماینده و

 .       به این کار نیستباشند، اما عموما نیازی 

 شرکت کنندگان دیگر نیز دارای این حق هستند ولی تنها با اجازه مقام تصمیم گیرنده در جلسه رسیدگی مجاز به همراهی با وکیل خود خواهند

 . بود

 .  به دیوان ارائه نمایند در صورت تمایل برای حضور وکیل یا هر نماینده دیگری باید از وکیل خود بخواهید که نامه اعالن وکالت خود را

عموما  Community Stream Tribunal))رسیدگی به امور در دیوان دادرسی، بخش رسیدگی به امور اجتماعی و شهروندی

     .ای از کسی طلب نماید هزینهدر پایان دادرسی  رایگان است و به ندرت ممکن است دیوان

 

 

 چه کسانی هستند؟ (Community Stream)اعضاء هیئت دیوان دادرسی، بخش امور اجتماعی و شهروندی 

جلسات رسیدگی در بخش امور اجتماعی و شهروندی دیوان دادرسی توسط اعضاء دیوان که بر اساس حیطه تخصصی خود انتخاب شده اند 

 برگزار میشوند.   

 .  پرستار ها، مددکاران اجتماعی و مسئولین خدمات معلولین می باشنداعضاء شامل وکال، پزشکان، حسابداران، 

 . در اغلب موارد یک یا دو عضو در جایگاه تصمیم گیری قرار خواهند داشت
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 آیا باید چیزی به همراه خود به جلسه دادرسی بیاورم؟ 

اگر شما شخص متقاضی بوده و مدرکی دارید که مایلید توسط دیوان مورد . عموما برای شرکت در جلسه دادرسی نیازی به آوردن چیزی نیست

روز، و نه دیرتر،  14توجه قرار گیرد، می توانید آن را حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادرسی اصلی، به هنگام ارائه دادخواست و یا ظرف 

فع دیگری که تشخیص دهد ن شخص ذی رد موضوع دادخواست و هردیوان یک کپی از آن مدارک را به ف. پس از ارائه دادخواست تسلیم نمایید

 .    باید آن مدرک را رویت نماید ارسال می نماید

این  .مورد توجه واقع نشوند پیش از تشکیل جلسه، توسط اعضاء دیوان برگزاری جلسه، ممکن است، مدارک دیر ارائه شده، مثال طی هفته

منجر به  فع که در جلسه شرکت دارند،ن به اعضاء دیوان و دیگر افراد ذی مسئله ممکن است جهت دادن فرصت کافی برای بررسی  مدارک

 .   تعویق برگزاری جلسه ی رسیدگی شود

 .   خواهد بوداجتناب کنید چرا که بسیاری از آن بی ارتباط با دادخواست ارائه شده  طوالنی  و  لوایح از ارائه مدارک 

خود را به ادله جهت اجتناب از تعویق برگزاری جلسه رسیدگی و از دست دادن فرصت رسیدگی به مدارک و شواهد، بهتر است موارد و 

 .  با خود به جلسه بیاورید میتوانید برای یادآوری  واشاره یادداشت های خود را . صورت شفاهی و در طول جلسه دادرسی ارائه نمایید

 

 

 چه زمانی از نتیجه دادرسی مطلع خواهم شد؟ 

 .   و به صورت شفاهی به حضار اعالم می شود عموما در پایان جلسات دادرسی، تصمیم گرفته شده و دالیل آن توسط دیوان

در چنین شرایطی . ایددر مورد پرونده های پیچیده تر، دیوان دادرسی اتخاذ تصمیم را موکول به بررسی دقیق تر مدارک، شواهد و اسناد می نم

 .   رای دیوان احتماال ظرف مدت سه هفته اتخاذ خواهد شد

که بسته به )  درخواست برای دریافت کتبی دالیل تصمیم اتخاذ شده قابل ارائه است، اما آماده کردن آن می تواند تا سه هقته به طول بیانجامد

 (. پیچیدگی مسائل مطرح شده می تواند طوالنی تر شود

در اولین فرصت ممکن، در پایان جلسه رسیدگی، حکم . م صادره در مورد سرپرستی و یا مدیریت مالی بالفاصله قابل اجرا خواهند بوداحکا

 .  صادره به صورت الکترونیکی برای طرفین ارسال میگردد

 

 

  مدت اعتبار احکام صادره چقدر است؟

 .  موارد معدود احکام دارای مدت اعتبار مشخص می باشنددر . دائمی است اعتبار احکام صادره در دیوان دادرسی

. طول بکشد سال بعد از صدور 3 این زمان می تواند تا. احکام صادره ثبت می نماید تاریخ مشخصی را برای بازبینی در بیشتر موارد، دیوان

این امر بر اساس . مورد بازبینی قرار میگیرند( بعضا کمتر) ماهه 12اگر چه، اغلب احکام سرپرستی و مدیریت امور مالی پس از یک دوره 

.   بوده و به عنوان بازبینی خودکار شناخته می شود 1993قانون سرپرستی و مدیریت امور مالی مصوب سال  57 ماده  
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 قانون به چه صورت است؟     57کارکرد بازبینی خودکار بر اساس ماده 

جهت بررسی دیدگاه شما نسبت به لزوم تداوم  نفع در پرونده باشید، در این مقطع، یک فرم نظر سنجی ما از طرفین یا از جمله افراد ذیاگر ش

 . باید به محض دریافت، پرسشنامه را تکمیل نموده و به دیوان دادرسی عودت دهید. حکم ارسال می گردد

کن است بر اساس مدارک، اقدام به تایید، تغییر و یا لغو مم فرم ها و دیگر اسناد موجود را بررسی نموده و در پی آن یکی از اعضاء دیوان

اگر مسئول دیوان برگزاری جلسه دادرسی دیگری را الزم ببیند پرونده برای برگزاری (. یعنی بدون برگزاری جلسه بیشتر)نماید  حکم( ابطال)

 . نفع در این مورد اطالع رسانی می شود ارجاع شده و به طرفین و افراد ذیجلسه 

 در مورد بازبینی خودکار اطالعات بیشتری کسب نمایید

 

 آیا درخواست تغییر یا لغو حکم پیش از سررسید زمان بازبینی امکان پذیر است؟

 رفاهی وی داشته باشد، فرد موضوع دادخواست  یا هر کس دیگری که نگرانی جدی نسبت به وضعیت در صورت داشتن و ارائه دالیل کافی،

 .  خود مبنی بر تغییر یا لغو حکم را در هر زمانی ارائه نمایدمی تواند درخواست 

وی نیستید، ابتدا باید اثبات کنید که تغییر عمده ای در شرایط ( مسئول امود مالی)با این حال، اگر شما خود فرد، سرپرست، یا مدیر امور مالی 

 مدافع منافعبا در نظر گرفتن این که شما از دفتر متولی و .)استصورت گرفته  وی( مسئول امور مالی)سرپرست، یا مدیر امور مالی  فرد یا

  (Public Advocate or Public Trustee)(.عموم نیستید

 .  با حکم دلیل کافی و قابل قبولی برای درخواست تغییر یا ابطال حکم نیست تنها عدم موافقت شما

 

 

در صورتیکه بر اساس حکم دیوان برای من مسئول امور مالی در نظر گرفته شده باشد، چگونه میتوانم آن حکم را 
 لغو )باطل( نمایم؟ 

که تغییری دروضعیت شخص موضوع دادخواست ایجاد شده است، میتواند اقدام به لغو حکم انتصاب  دیوان دادرسی متقاعد شود در شرایطی که

 . نماید( امور مالی مسئول) مدیر مالی

دیوان باید متقاعد شود که در نتیجه بهبود وضعیت توان ذهنی، اکنون فرد قادر است شخصا به امور مالی خور رسیدگی کرده و ان را مدیریت 

 .  در بیشتر موارد این امر نیازمند ارائه مدارک پزشکی جدید مبنی بر بازیابی توان ذهنی فرد خواهد بود. نماید

دیوان باید متقاعد شود که شواهدی . شرایطی که دیوان به این نتیجه برسد که لغو حکم به سود فرد است نیز میتواند اقدام به ابطال حکم نمایددر 

معرض سوء استفاده مالی قرار  یک ساز وکار غیر رسمی ولی مناسب برای اداره امور مالی شخص، به صورتی که وی را در مبنی بر وجود

 . ود داردوج ندهد،
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. در صورتیکه شما فرد موضوع دادخواست یا مسئول امور مالی وی باشید، در هر زمانی که مایل باشید میتوانید درخواست خود را ارائه نمایید

ارائه اگر شخص دیگری هستید، پیش از ارائه درخواست لغو حکم، باید مدارک مناسبی برای تحکیم درخواست خود در هریک از موارد فوق 

 .نمایید

در صورت تعیین دفتر متولی عموم یا دفتر مدافع منافع عموم، آیا به من نیز اطالع رسانی میشود و آیا میتوانم با 
 آنها در مورد فرد موضوع دادخواست تماس بگیرم؟  

 .   موضوع رسیدگی استدرک اهمیت حفظ روابط مهم شخص  1993قانون سرپرستی و مدیریت )مدیریت مالی( مصوب سال  اصولیکی از 

رفاه و معیشت شخص برای شما دارای اهمیت ویژه ای است، نظرات شما را دراین موارد مد نظر  در صورتیکه با فرد روابط نزدیکی دارید و

 . داد قرار خواهیم

هرگونه نگرانی یا ناراحتی نسبت به وضعیت رفاهی و معیشتی ( به عنوان مسئول ارتباطات معرفی شده اید بر اساس احکام صادره) اگر شما

                                  (Public Trustee)عموم یمتولیا  (Office of the Public Advocate) عموم منافع مدافعفرد دارید میتوانید با دفتر 

     .تماس گرفته و با آنها در این مورد صحبت نمایید

 . .  از دیوان دادرسی مستقل بوده و دو سازمان جدا می باشند و در صورت نیاز باید مستقیما با آنها تماس حاصل نمایید این دو سازمان

 

 در صورت عدم رضایت از رای صادره در دیوان دادرسی، چه کاری میتوان انجام داد؟

نفع در  ، در صورت اثبات خود به عنوان ذی شخص دیگرو با کسب اجازه از دیوان، هریک از طرفین و یا هر  در پایان جلسه دادرسی

 (. بازبینی داخلی یا تجدید نظر) برای بازبینی رای صادره نماید می تواند اقدام به ارائه درخواست پرونده،

هزینه از دیگر پیش از رسیدگی به چنین درخواست هایی ممکن است مبلغی به عنوان . این تقاضا برای فرد موضوع دادخواست رایگان است

 . متقاضیان دریافت شود

 . دکسب نمایی یاطالعات بیشتر در مورد بازبینی داخلی

 

  اتی هستند؟جلس نوع چه (Directions Hearings) مقدماتی   جلسات

 . از جمله جلسات مفدماتی است که پیش از جلسه دادرسی پرونده برگزار میشود جلسات مقدماتی 

مستندات گرفته نشده و هیچ تصمیم گیری قطعی انجام  در جلسات مقدماتی،. اداری در رسیدگی به امور پرونده استبخشی از روال  این جلسات

 . نمی شود

هدف دیگر از این جلسات حصول اطمینان از . می باشد هدف از برگزاری این جلسات شناخت بیشتر موضوع تحت رسیدگی و افراد ذی نفع

در طول این جلسات، دیوان . به دیوان دادرسی، پیش از زمان برگزاری دادرسی است توسط طرفین، مستندات،کلیه اطالعات، مدارک و  تسلیم 

خاص در زمان های مشخص، این جلسات را هدایت می  برای انجام اموری( به طرفین دادخواست ارائه شده) از طریق صدور دستوراتی 

 . نماید

برگزاری این جلسات باعث اجتناب . و تنها در مورد پرونده های پیچیده اتفاق می افتد دادرسی،عموما برگزاری جلسات مقدماتی، پیش ازجلسه 

 از به تعویق افتادن بی مورد دادرسی، حصول اطمینان از آگاهی طرفین و افراد ذی نفع از محتویات و مستندات پرونده و داشتن فرصتی مناسب

 . برای پاسخگویی خواهد شد
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مقدماتی می افتد؟ چه اتفاقی در جلسات  

 .  چنین جلسه ای عموما در حضور یکی از اعضاء قانونی دیوان برگزار میشود 

 (. اما در بعضی موارد ممکن است این نیاز وجود داشته باشد) جلساتی نیست اغلب نیازی به شرکت کردن فرد موضوع دادخواست در چنین

. هریک از طرفین دیگر،  زمان و جزئیات جلسه به آنها اطالع رسانی خواهد شدو یا ( خواهان)در صورت نیاز برای حضور شخص متقاضی 

و نه همه ی افراد ذی نفع برای شرکت  بسته به پیچیدگی مسئله و دستوراتی که ممکن است در طول جلسه صادر شود، ممکن است تنها بعضی

 .در جلسه فراخوانده شوند

به صورت ( در موارد بسیار پیجیده) برگزار میشوند ولی در موارد خاص ( انس تلفنیکنفر)این جلسات مقدماتی عموما از طریق تلفن 

 .   در بعضی موارد جلسات مقدماتی از طریق لینک های صوتی و تصویری نیز می توانند برگزار شوند. حضوری برگزار میگردند

سایی افراد ذی نفع در پرونده و دریافت و آگاهی از کلیه عضو دیوان )مسئول برگزاری جلسات مقدماتی(، در جهت شناخت بیشتر موضوع، شنا

سپس مسئول .  خواهد نمود(یا دیگر حاضرین در جلسه)مدارک و مستندات مرتیط به پرونده، اقدام به پیگیری و پرسش از طرفین دادخواست 

 . کارهایی در محدوده زمانی مشخص خواهند بودبه انجام  طرفین موظف برگزاری جلسه اقدام به صدور دستورالعمهایی مینماید که براساس آن

 دیوان همچنین ممکن است از طرفین بخواهد تا پیش از برگزاری جلسه دادرسی کپی های مدارک و لوایح ارائه شده به دیوان را به یکدیگر نیز

 .  ارائه نمایند

 .  دقیقه خواهد بود 30-60ان دادرسی بین بسته به پیچیدگی های پرونده و موارد تحت رسیدگی، زمان جلسات مقدماتی در دیو

 


