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دادنامه
تاریخ دادنامه:

شماره دادنامه:

کالسه پرونده :

مرجع رسیدگی  :شعبه  ...........دیوان عدالت اداري
شاکی.................................... :

طرف شكایت........................... :
موضوع شكایت وخواسته :الزام هیات حل اختالف موضوع ماده  3قانون ثبت احوال به رسیدگي بهه اعتهضاا ان نیضیهه شهوراي
تامین(ورود)

گردشكار :شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به خواسته فوقالذکر اجماالً اظهار نموده است که به داللت اثبات نسب از
دادگاه  .....به موجب دادنامه شماره  ...مورخ  ....ایرانی بودن بنده احراز گردید .اما پس از مراجعه به ثبت احوال ،پرونده را به شورای تامین
ارسال کرده و شورای مذکور تابعیت اینجانب را مردود اعالم نمود .با این وصف و مستند به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای
حکم به ورود شکایت و الزام هیات به رسیدگی به موضوع را دارم.
پس از تبادل لوایح ،اداره مشتکی عنه طی الیحه شماره  ....مورخ  ....اظهار داشته است که وظایف هیات حل اختالف موضوع ماده  3ثبت
احوال در پنج بند ماده مزبور مشخص شده و حسب آن هیات حل اختالف هیچ وظیفهای در طرح و رسیدگی به آرای شورای تامین ندارد.
لذا صدور حکم به رد شکایت از آن مرجع محترم مورد استدعاست.
اینک مستند به ماده  58قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوقالعاده به
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و با بررسی مندرجات پرونده و مراتب مذکور در گردشکار و مالحظه مستندات قانونی ،ختم رسیدگی را
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
«رأی دیوان»
با عنایت به اینكه به صراحت رای وحدت رویه شماره  81/1/20 -658هیات عمومی دیوان عالی کشور ،هرگااه تابییات داردی
مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به
اتخاذ تصمیم مینماید و در صورت اعتراض میترض ،هیات حل اختالف مقرر در ماده  3قانون ثبت احوال نسابت باه موضاوع
رسیدگی و اظهار نظر میکند و تصمیم هیات بر طبق ماده  4قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است .لذا مستند باه
ماده  10قانون تشكیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و الزام هیات حل اخاتالف مساتقر در اداره
ثبت احوال به رسیدگی به اعتراض شاکی از نظریه شورای تامین در خصوص تابییت ایشان صادر و اعالم میگردد/.
دادرس شیبه  ................دیوان عدالت اداری

