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يعدالت اداروانیدیدادرسنییو آالتیقانون تشک

25/3/1392مصوب

تشکیالت-اولبخش

رسیدگی منظوره ) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ب173اصل یکصد و هفتاد و سوم (ياجرادر-1ماده
هاي دولتی خالف قانون یا شرع نامهآیینبه شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و

نامیده » دیوان«کننده، دیوان عدالت اداري که در این قانون به اختصاریا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب
.گرددمیتشکیلهیییس قوه قضائنظر رشود زیرمی

یتخصصيأتهایو هیعمومأتیهنظر،د یتجد،يدیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدو-2ماده
.شودیمنییو تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعيادار،ییقضاالتی. تشکباشدیم

.دیارائه نماهییقوه قضاسییخود را به رشنهاداتیپتواندیميعدالت اداروانیدسییر-تبصره

و دو سییرکیاز دنظریو هر شعبه تجدالبدلیدادرس علایسییرکیاز وانیديهر شعبه بدو-3ماده
تینظر اکثر،يو مالك صدور رأابدییمتیبا حضور دو عضو رسمدنظری. شعبه تجدشودیملیمستشار تشک

.استیقطعوانیددنظریاست. آراء شعب تجد

اختالف نظر حاصل يو هنگام صدور رأابدیتیبا حضور دو عضو رسمدنظریچنانچه جلسه شعبه تجد-تبصره
.شودیبه آنان اضافه موانیدسییعضو مستشار توسط رکیشود، 

کار قضائی شوند و باید داراي ده سال سابقهیمنصوب مهییقوه قضاسییقضات دیوان با حکم ر-4ماده
مدارك ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهاي رشته حقوق یا باشند. در مورد قضات داراي مدرك کارشناسی

.حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است

.باشندیقضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی م-1تبصره

.دینماشنهادیپهییقوه قضاسییرا به رطیقضات واجد شراتواندیميعدالت اداروانیدسییر-2تبصره

باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور دیوان نیز میدنظریرئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجد-5ماده
.دینماضیخود را به معاونان تفواراتیاختیبرختواندیميخواهد داشت. و



ایيدر محل دادگستروانیديدفاتر اداروان،یمردم به خدمات دیدر دسترسلیبه منظور تسه-6ماده
:را به عهده دارندریزفیوظادفاترنی. اگرددیمسیاز مراکز استانها تأسکیکل کشور در هر یدفاتر بازرس

.و ارشاد مراجعانییراهنما-الف

.انیشاکيها و درخواستهاو ثبت دادخواسترشیپذ-ب

پست اینمابر قیدر حوزه آن دفتر که از طروانیديآراء صادر شده از سوایاتیابالغ نسخه دوم شکا-پ
.اندکردهافتیدروانیاز ديگریدقیبه هر طراییکیالکترون

.در حوزه مربوط به آن دفتروانیاحکام ديانجام دستورات واحد اجرا-ث

سال سابقه ده يمختلف که حداقل دارايهااز رشتهیکارشناسانازیبه تعداد مورد نتواندیموانید-7ماده
.داشته باشدوانیباالتر باشند، به عنوان مشاور داییو مدرك کارشناسيکار ادار

وان،یدسییرصیبه تشخایبه درخواست شعبه ،یاز شعب به مشاوره و کارشناسکیهر ازیصورت ندر
موضوع، یصورت کارشناس پس از بررسنی. در اشودیمیبه شعبه معرفوانیدسییکارشناس مشاور توسط ر

مبادرت يشعبه با مالحظه نظر ویتا در پرونده درج شود. قاضکندیطور مکتوب به شعبه ارائه مرا بهجهینت
.دینمایميبه صدور رأ

25/9/1385مصوب يعدالت اداروانی) قانون د9ماده (يکه در اجراینیمشاوريایحقوق و مزا-تبصره
.شودیاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت ممنصوب شده

ی یهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضا-8ماده
.حاضر استيشود و مالك صدور رأي، نظر اکثریت اعضاوي تشکیل می

بدون داشتن حق توانند با دعوت رئیس دیوان) این قانون می7مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (-تبصره
.کارشناسی خود را ارائه نمایندرأي، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات

از تعداد کافی کهدیانمیمفهیزیرنظر رئیس دیوان یا معاون وي، انجام وظوانیاحکام ديواحد اجرا-9ماده
.دفتر و کارمند برخوردار استریاحکام، مديدادرس اجرا

با ییقضاپنج سال سابقهایو ییاحکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضايدادرسان اجرايبرا-تبصره
ای) یحقوق اسالمیمبانفقه وشی(گرااتیحقوق و الهيهادکترا در رشتهایارشدیداشتن مدرك کارشناس

.آن الزم استيهمتراز حوزو



یدادرسنییآ-دومبخش

تیصالح-اولفصل

:صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است-10ماده

:رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از-1

و یدولتشرکتهايومؤسساتوسازمانهاوها	اعم از وزارتخانهیدولتيتصمیمات و اقدامات واحدها-الف
.و مؤسسات وابسته به آنهایانقالبيو نهادهاالتیو تشکیاجتماعنیو سازمان تأمها	يشهردار

.در امور راجع به وظایف آنها» الف«مذکور در بند يتصمیمات و اقدامات مأموران واحدها-ب

و ياداربه تخلفاتیدگیسريأتهایرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ه-2
هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده هایی مانند کمیسیونکمیسیون

منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاشهرداري ها) قانون 100(
و سایر مستخدمان يخدمات کشورتیریرسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مد-3

) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر 1واحدها و مؤسسات مذکور در بند (
نام است اعم از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی

اده ) این م2) و (1تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (-1تبصره
.بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی استوانیدر ديپس از صدور رأ

و دادگاههاي انتظامی قضات یتصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستري و نظام-2تبصره
.باشد	یمسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نميروهایدادگستري و ن

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه -11ماده
الزام طرف شکایت به اعاده کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یارسیدگی

.نمایدحقوق تضییع شده، صادر می

حکم، مکلف يعالوه بر اجراهیوق، مرجع محکومٌ علآن بر اساس ماده فتیپس از صدور حکم و قطع-تبصره
.به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است

:هیأت عمومی دیوان به شرح زیر استفیحدود صالحیت و وظا-12ماده

نظامات و ها و سایرنامهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین-1
که مقررات مذکور به علت يدر مواردیردولتیغیها و مؤسسات عموممقررات دولتی و شهرداري



یا تخلف راتاستفاده از اختیاقانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءایبا شرع رتیمغا
.شودوق اشخاص میموجب تضییع حققوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی کهيدر اجرا

.صادر شده باشدوانیصدور رأي وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب د-2
.باشدصادر شده وانیرویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دجادیصدور رأي ا-3

قوه سییرماتتصمیوها	بخشنامهها،	نامه	نییرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آ-تبصره
و مصوبات و تصمیمات شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالی هییقضا

.امنیت ملی از شمول این ماده خارج است

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در -13ماده
را به زمان تصویب مصوبه مترتب هیأت مذکور اثر آنمواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص،

.نماید

کشور یعالوانیعب دش،ییمراجع قضاریو ساوانیشعب دنیبتیمرجع حل اختالف در صالح-14ماده
.است

یحکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقداميرفع ابهام و اشکال، دستور اجرا،یصدور حکم اصالح-15ماده
.استیقطعيمجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأيریگمیکه مستلزم تصم

یدگیرسبیترت-دومفصل

يدر شعب بدویدگیرس-اولمبحث

دادخواست–اول

فارسی روي به زباندیرسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست با-16ماده
.شودمیهاي مخصوص، تنظبرگه

يشود، نیازمیارسالوانیهایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دپرونده-1تبصره
.نداردیدادرسنهیبه تقدیم دادخواست و پرداخت هز

نی) ا10) ماده (2دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (میقانون مهلت تقدنیابیاز زمان تصو-2تبصره
ایيابالغ رأخیخارج از کشور، شش ماه از تارمیافراد مقياشخاص داخل کشور سه ماه و برايقانون، برا

) است. یو انقالب (در امور مدنیعموميهادادگاهیدادرسنییمرجع مربوط مطابق قانون آیقطعمیتصم
وانیآنها ظرف مدت مزبور در دمیتصمایيکه رأندینماحیخود تصرمیتصمایيمراجع مربوط مکلفند در رأ



در وانیشعبه ددیعدم اطالع از آن را بنمايادعاذینفعنبوده و یکه ابالغ واقعيقابل اعتراض است. در موارد
در تیشکاقبالً حقیکه به موجب قانون سابق، اشخاصي. در مواردمی نمایدیدگیابتداء به موضوع ابالغ رس

.استمحاسبهمالكمذکور،مهلتاند،	داشتهيشتریمهلت ب

یقانونندهینماایمقام قائمایلیوکاینفعیکه شخص ذکنندیمیدگیرسیتیبه شکاوانیشعب د-17ماده
.را برابر قانون، درخواست کرده باشدتیبه شکایدگیرس،يو

:باشدرینکات زيحاودیدادخواست با-18ماده

یمشخصات شاک-الف

یقیاشخاص حقيو اقامتگاه براتیشغل، تابع،یتولد، کد ملخینام پدر، تار،یخانوادگنام و نام -1
یاشخاص حقوقيو شماره تلفن تماس براینام، شماره ثبت، اقامتگاه اصل-2

تیمشخصات طرف شکا-ب

محل کار مأمور دولت در صورت امکانقیدقیسمت و نشان،یخانوادگو نامنام

قانوننی) ا10موضوع ماده (يهاکامل دستگاهنام

میدر صورت تقد،یشاکیقانونندهینماایو قائم مقامایلیو اقامتگاه وکیخانوادگنام و نام-پ
دادخواست توسط آنان

و خواستهتیشکاموضوع -ت

تیشرح شکا-ث

مورد استنادلیمدارك و دال-ج

شخص امضاء و مهرایو يویقانونندهینماایو قائم مقامایلیوکاییاثر انگشت شاکایامضاء -چ
.دادخواستلیذیحقوق

.یقانونندگانیو نمایاشخاص حقوقيمدرك اثبات کننده سمت برا-ح

نمابر خود را ایشماره تلفن همراه اییکیپست الکترونینشان،یپستیعالوه بر نشانتواندیمیشاک-تبصره
.استیکافاز طرق مزبوریکیصورت امر ابالغ به نیکه در ادیبه منظور ابالغ اوراق اعالم نما

ستیدودنظریو در شعب تجدالی) ر100,000هزار (کصدیوان،یديدر شعب بدویدادرسنهیهز-19ماده
.استالی) ر200,000هزار (



یاسالميجمهوريبانک مرکزلهیماده به تناسب نرخ تورم اعالم شده به وسنیمبلغ مذکور در ا-تبصره
قابل رانیوزأتیهبیو تصوهیقوه قضایسییردییو تأوانیدسییرشنهادیبار به پکیهر سه سال رانیا

.باشدیملیتعد

وستیشده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پیخوانا و گواهریتصوایرونوشت دیبایشاک-20ماده
.دیدادخواست نما

مستقر در يدفاتر ادارایو وانیدفاتر شعب دایو رخانهیدبلهیبه وسدیرونوشت مدارك باایریتصو-1تبصره
یو عمومیدولتيواحدهااییشاکلیوک،یدفاتر اسناد رسم،یعموميدفاتر دادگاههاایمراکز استانها و 

دیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بایسند، خارج از کشور تهریتصوایکه رونوشت یشود. در صورتقیتصد
.شودیگواهران،یایاسالميجمهوريهایندگیدفاتر نماایو هايکنسولگرایها از سفارتخانهیکیدر دفتر 

ممکن یشاکياز سویو عمومیدولتيهااسناد و مدارك مربوط به واحدقیکه تصديدر موارد-2تبصره
دادخواست است و رشیمکلف به پذوانیدد،یاز آنها ارائه نمايرینتواند تصویکه اساساً شاکنیااینباشد و 

.دیمصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماریتصودیبا

یترجمه گواهشده،یرونوشت گواهایرینباشد، عالوه بر تصویکه سند به زبان فارسیدر صورت-21ماده
مترجمان لهیبه وسدیرونوشت با اصل، باایریترجمه و مطابقت تصوشود. صحت وستیپدیبازیشده آن ن

در خارج از کشور، رانیایسالمايجمهوريهای ندگیدفاتر نماایو هاي کنسولگرایها سفارتخانهاییرسم
.شودیگواه

ریتصودیشده باشد، بامیتقدیشاکیقانونندهینماایو قائم مقامایلیهرگاه دادخواست توسط وک-22ماده
.گرددمهیضمزیدهنده نشده سند مثبِت سمت دادخواستیرونوشت گواهای

اوراق و نیشود. اهینسخه تهکیبه اضافه تیبه تعداد طرف شکادیدادخواست و ضمائم آن با-23ماده
یکیپست الکتروناییپست سفارشلهیبه وسدیدادخواست، بالیاوراق مربوط به رفع نقص و تکمنیهمچن

آن مستقر يدفاتر ادارایوانیدرخانهیبه دبایارسال و وانیدرخانهیبه دب،یکیالکترونگاهیثبت در پاایوانید
آن میتسلایو یکیالکترونگاهیپاایو وانیدرخانهیثبت دادخواست در دبخیگردد. تارمیدر مراکز استانها تسل

.شودیمحسوب ممیتقدخیتاروان،یديدفاتر اداراییکیپست الکترونقیارسال از طرایو یبه پست سفارش

واصل شده را يهاآن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستيدفاتر ادارایوانیدرخانهیدب-24ماده
،یبه شاکت،یو طرف شکایثبت، نام شاکخیمشتمل بر شماره و تاريدیوصول، ثبت نموده و رسبیترتبه
.کنندمیتسليویقانونندهینماایمقام و قائمایلیوک



مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه وانیدرخانهیدب-25ماده
.دینمامهیوجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمتیشکایاز طرح قبلیحاکيمورد

.شودیبه شعبه ارجاع ميمعاون وایوانیدسییثبت شده، توسط ردادخواست هاي -26ماده

دفتر ریباشد، به موجب قرار مدياقامتگاه واییشاکیخانوادگچنانچه دادخواست، فاقد نام و نام-27ماده
ي. چنانچه طرح دعواستینتیصدور آن، مانع طرح مجدد شکایاست، ولیقرار قطعنی. اشودیشعبه، رد م

.شودیزمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه متیمجدد مستلزم رعا

قانون در نی) ا18(ب) تا (ث) و (چ) ماده (ياز موارد مذکور در بندهاکیکه هر یصورتدر-28ماده
قانون نقص نی) ا23(ی) ال19مقرر در مواد (طیدادخواست از جهت شرااینشده باشد و تیدادخواست رعا

قیاز طرایمیمستقطورهبياهیاخطاریدادخواست را طصیدفتر شعبه ظرف دو روز نقاریداشته باشد، مد
. کندیاعالم میدفاتر مستقر در مراکز استانها به شاک

فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ه،یابالغ اخطارخیده روز از تار،یشاک
ابالغ، خیقرار ظرف ده روز از تارنی. اگرددیاو، رد منیجانشایدفتر ریدادخواست بموجب قرار مدد،یننما

دادرس ایسییبه اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط ریدگیاست. رسوانیقابل اعتراض در همان شعبه د
دفتر شعبه به ریمزبور، مراتب توسط مدیو پس از صدور دستور توسط قاضشودیشعبه انجام مالبدلی عل

.ستینتیمانع طرح مجدد شکا،رد دادخواستیاست، ولیقطعمیتصمنی. اگرددیمعترض ابالغ م

یقاضاریبالفاصله در اختلیدفتر شعبه آن را پس از تکمریپس از ارجاع دادخواست به شعبه، مد-29ماده
و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور تیدر صورت احراز صالحوانیشعبه دی. قاضدهدیشعبه قرار م

دادخواست تا پس از ابالغکندیمبه دفتر اعاده ت،یه طرف شکانسخه از دادخواست و ضمائم آن بکیارسال 
.ردیقرار گیدگیرسانیدر جرت،یو ضمائم آن به طرف شکا

خارج از نوبت و بدون ابالغ وانیقانون باشد، شعبه دنی) ا90اي مشمول تبصره ماده (چنانچه پرونده-تبصره
.می نمایدصادر يو رأیدگیبه آن رست،یدادخواست و ضمائم آن به طرف شکا

ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول خیماه از تارکیموظف است ظرف تیطرف شکا-30ماده
می يو مبادرت به صدور رأیدگیرستوجه به مدارك موجود، به پروندهنیست و شعبه بایدگیپاسخ، مانع رس

.نماید

يماده خوددارنیبدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اتیکه طرف شکایدر صورت-تبصره
حکم نی. امی نمایدسال انفصال از خدمت محکوم کیکننده، متخلف را به سه ماه تا یدگیشعبه رسدینما

.استنظردیدر شعب تجدنظردیروز قابل تجدستیظرف ب



ارتباط نداشته باشند و شعبه گریکدیمتعدد مطرح شود که با اتیدادخواست، شکاکیاگر ضمن -31ماده
یدگیمطرح شده را به صورت جداگانه رساتیکند، شکایدگیبه آنها رسیدادرسکینتواند ضمن وانید
.می نمایدصادر تیندارد، قرار عدم صالحتیو نسبت به آنچه که صالحکندیم

یدر صورتند،یدادخواست مطرح نماکید را به موجب خويهاتیچنانچه اشخاص متعدد، شکا-32ماده
اتخاذ ،یدادرسکینسبت به همه موارد ضمن وانیواحد داشته باشد، شعبه ديمزبور منشأ و مبنااتیکه شکا

.شودیمیدگیرساگانهو جدکیصورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکنیاری. در غمی نمایدمیتصم

خود انیرا از مياندهیدر دادخواست، نماتوانندیاز پنج نفر باشند، مشیکه بیدر صورتانیشاک-تبصره
.ندینمایمعرفوانیجهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه د

شعبه، مراتب صیو منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخحیصردیو خواسته باتیموضوع شکا-33ماده
نسبت به ه،یابالغ اخطارخیمکلف است ظرف ده روز از تاریو شاکگرددیاعالم میبه شاکياهیاخطاریط

.می نمایددادخواست صادر بطالصورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار انیاریرفع ابهام اقدام کند. در غ

دستور موقت-دوم

اقدامات یا ياجرادرصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که -34ماده
قانون، نی) ا10تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداري از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (

دستور موقت ورصديتقاضاتواندیممکن یا متعسر است، مگردد که جبران آن غیرسبب ورود خسارتی می
ارائه وانیبه د،یدگیتا قبل از ختم رسدیبادرخواست صدور دستور موقت،یاصلتی. پس از طرح شکادینما

.ستینیدادرسنهیدرخواست مستلزم پرداخت هزنیشود. ا

حسب مورد، دستور موقت مبنی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برشعبه رسیدگی-35ماده
.نمایداقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر میيبر توقف اجرا

دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا -تبصره
.گرددلغو میزیرد دادخواست اصلی، دستور موقت ن

اي است که به شعبهقانون، نی) ا34اده (مرجع رسیدگی به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع م-36ماده
وان،یکند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی درسیدگی میياصل دعو

از شعب ارجاع یکیباشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضاي مزبور به تقاضاي صدور دستور موقت شده 
.شودیشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی ممی



خارج از نوبت يموظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعووانیشعبه د-37ماده
.دیصادر نمایمقتضيو رأیدگیرس

میه را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمدفتر شعبه مکلف است پروندریمد-تبصره
.استيفور

صدور دستور يو در صورت رد تقاضانیلغو آن، مفاد آن به طرفایدر صورت صدور دستور موقت -38ماده
يشعبه، مانع اجرامیصدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمي. تقاضاشودیابالغ میموقت، مفاد آن به شاک

.ستیقانون ننی) ا10موضوع ماده (یقانونماتیتصم

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند طبق -39ماده
کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر

.نمایدال و جبران خسارت وارده محکوم میماه تا یک سشش 

کننده یدگیدستور موقت، شعبه رسيبر عدم ضرورت ادامه اجرایمبنیلیدر صورت حصول دال-40ماده
.می نمایدنسبت به لغو آن اقدام 

يو صدور رأیدگیرس-سوم

بداند انجام دهد یا آن را از تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم کننده میشعبه رسیدگی-41ماده
نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور ییو مراجع اداري بخواهد و یا به سایر مراجع قضاهییضابطان قوه قضا

شده را انجام دهند. تخلف از کند، تحقیقات و اقدامات خواسته مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می
.اري یا انتظامی استاین ماده حسب مورد مستلزم مجازات اد

در صورتی که محتواي شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوي مطالبی علیه شخص -42ماده
.ستیثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده ن

توضیح دعوت نماید و در صورتی که يتواند هر یک از طرفین دعوا را براي اداشعبه دیوان می-43ماده
) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده 10شکایت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (

.است

توضیحات مورد درخواست يتوضیح حاضر نشود یا از ادايدر صورتی که شاکی پس از ابالغ براي ادا-1تبصره
حظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، استنکاف کند، شعبه دیوان با مال



ممکن نشود، قرار ابطال اکینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوي بدون اخذ توضیح از شاتخاذ تصمیم می
.گردددادخواست صادر می

حضار، بدون در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از ا-2تبصره
نماید یا به انفصال موقت از خدمات توضیح خودداري کند، شعبه او را جلب میياز حضور جهت اداعذر موجه،

.کند	یسال محکوم مماه تا یک دولتی به مدت یک 

در مهلت اعالم شده از شدهی عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرف-3تبصره
.استسالان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسوي شعبه دیو

و شهرداري ها در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهاي دولتی، -44ماده
هاي پروندهبه ارسال اسناد وسایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت 

آن را به دیوان اعالم کنند. در یلمورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دال
ماه، مستنکف، به حکم کیو مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف وانیتوسط دلیصورت موجه ندانستن دال

ماه سوم حقوق و مزایا به مدت سه کی از یک ماه تا یک سال یا کسر یشعبه به انفصال موقت از خدمات دولت
به یابیدر جهت دستیاقدام مقتضيبراوانیداریحسب مورد مانع اخترامنیشود. اسال محکوم میتا یک 

اسناد طبقهمطالبه.ستیطبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيصدور رأایازیو مدارك مورد نلیدال
.ردیگیشده مطابق مقررات مربوط صورت ميبند

ول مربوطه از انجام ئماده مراتب امتناع مسنیمکلف است عالوه بر موارد مذکور در اوانیشعبه د-تبصره
.دیصالح اعالم نماییبه مرجع قضايفریکبیرا جهت تعقیقانونفیوظا

صورت، نیمسترد کند و در ات،یدادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکاتواندیمیشاک-45ماده
. پس از وصول پاسخ، دینمادیدادخواست خود را تجدتواندیمی. شاککندیشعبه قرار ابطال دادخواست صادر م
.شودیاثر داده نمبیترتبه درخواست استرداد دادخواست 

صورت، قرار نی. در ادینظر نماصرفیکلخود بهتیاز شکا،يقبل از صدور رأتواندیمیشاک-46ماده
.ستیمجدداً قابل طرح نتیو همان شکاشودیصادر متیسقوط شکا

وانیمطروحه در شعب ديهاشعبه، به پروندهسییرایوانیدسییرصیدر صورت ضرورت به تشخ-47ماده
.شودیمیدگیآن، خارج از نوبت رسدنظریو شعب تجد

با صدور قرار عدم وانیباشد، شعبه دییمراجع قضاریساتیدر صالحت،یبه شکایدگیهرگاه رس-48ماده
و چنانچه موضوع را درمی نمایداعالم یپرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکت،یصالح



. می نمایدصالح ارسال جعپرونده را به مرت،یبداند، ضمن صدور قرار عدم صالحییقضاریمراجع غتیصالح
.استیدگیمکلف به رسریمرجع اخ

اصالح خواسته پس يخواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضا،يتا قبل از صدور رأتواندیمیشاک-49ماده
تیشعبه، ماهصیاست که به تشخنیمشروط بر ات،یطرف شکاياز ارسال دادخواست و ضمائم آن برا

به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح ازینکرده باشد و شعبه بتواند بدون نرییخواسته تغ
.دیصادر نمايشده، رأ

است، قرار اناطه يگریمرجع دتیباشد که در صالحيمنوط به اثبات امروانیدیدگیهرگاه رس-50ماده
به مرجع صالح وان،یدهیاخطارخیماه از تارکیظرف دیباذینفع. شودیابالغ منیصادر و مراتب به طرف

وانیصورت دنیاری. در غدینمامیتسلوانیبر طرح موضوع، به دیدفتر مرجع مزبور را مبنیمراجعه و گواه
.ردیگیمیمقتضمیدهد و تصمخود ادامه مییدگیبه رس

کیمرتبط باشد در ایموضوع واحد يداراوانیرئیس دصیکه به تشخوانیمطروحه در داتشکای-51ماده
که سبق ارجاع دارد ياها در شعبهو در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهشودیمیدگیشعبه رس

.دیآیبه عمل میدگیرس

او مطلع یقانونندهیزوال سمت نمااییمحجور شدن شاکایاز فوت وانیکه شعبه دیدر صورت-52ماده
دفتر قیصادر و مراتب از طریمحجور، قرار توقف دادرساییمتوفیقانونقائم مقامیو معرفنییشود، تا تع

.شودیاعالم میشاکیشعبه به نشان

قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف یحتوانیشعبه در،یاز جهات زکیدر صورت احراز هر -53ماده
:کندیصادر متیقرار رد شکات،یشکا

.نداشته باشدیقانونتیاهلت،یطرح شکايبرایشاک-الف

.نباشدنفعیمطروحه ذتیدر شکایشاک-ب

.نباشدتیمتوجه طرف شکاتیشکا-پ

.مطرح شده باشد،یخارج از موعد قانونتیشکا-ت

مقام آنان قائم،يکه اصحاب دعویاشخاصایهمان اشخاص نیموضوع قبالً بثیطرح شده از حتیشکا-ث
.نسبت به آن صادر شده باشدیو حکم قطعیدگیرسهستند، 

.شده باشدیمنتفت،یبه شکایدگیموجبات رس-ج



الزم بداند، یرا به دادرستیاز طرف شکاریغيگریدیحقوقاییقیجلب شخص حق،یهر گاه شاک-54ماده
،یروز پس از ثبت دادخواست اصلیدادخواست جداگانه، حداکثر ظرف ساییمیضمن دادخواست تقدتواندیم

به يگریدیا حقوقییقیجلب شخص حقت،یکه طرف شکایدر صورتنیکند. همچنمیخود را تسليتقاضا
صورت، شعبه نی. در ادینمامیدادخواست خود را تقد،یضمن پاسخ کتبتواندیرا ضروري بداند، میدادرس

.کندیشخص ثالث ارسال ميرا برانیو مستندات طرفحیاز دادخواست، لوايریتصووانید

خود ایقائل باشد یخود حقيبراوان،یدر موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیهرگاه شخص ثالث-55ماده
که یشود. در صورتيدادخواست، وارد دعومیبا تقدتواندیبداند، مذینفعنیاز طرفیکیرا در محق شدن 

و وصول يدعونیطرفيواصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برايدادخواست مذکور قبل از صدور رأ
.می نمایديپاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأ

و دیرا درخواست نمایحقوقاییقیاز هر شخص حقحیاخذ توضتیطرف شکاایو یهرگاه شاک-56ماده
تواندیموانینماید. شعبه داقدام میحیبداند نسبت به اخذ توضقتیآن را مؤثر در کشف حقزینوانیشعبه د

.دیاشخاص اقدام نماریاز ساحینسبت به اخذ توضزیرأساً ن

که به یصادر شده در صورت،یدر مرحله دادرسنفعیکه بدون دخالت فرد ثالث ذوانیآراء شعب د-57ماده
اعتراض نیاطالع از حکم، قابل اعتراض است. اخیحقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تار

ارائه شده، مبادرت به صدور لیدالیسو شعبه مزبور با بررشودیبه پرونده، مطرح مکنندهیدگیدر شعبه رس
.می نمایديرأ

هفته مبادرت کیرا اعالم و ظرف یدگیختم رسقات،یتحقلیو تکمیدگیپس از رسوانیشعبه د-58ماده
.می نمایديبه انشاء رأ

:باشدرینکات زيحاودیدادنامه با-59ماده

شماره دادنامه، شماره پروندهخ،یتار-الف

دادرس شعبهایسییریخانوادگو نام و نامیدگیمرجع رس-ب

اقامتگاهدیاو با قیقانونندهینماایو قائم مقامایلیو وکیمشخصات شاک-پ

اقامتگاهدیاو با قیقانونندهینماایلیو وکتیمشخصات طرف شکا-ت

و خواستهتیموضوع شکا-ث

مشاور، هیانجام شده و اشاره به نظرقاتیتحقت،یو دفاع طرف شکاتیگردش کار، متضمن خالصه شکا-ج
.یدگیبه اعالم ختم رسحیقانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصرنی) ا7که طبق ماده (یدر صورت



یمستندات، اصول و مواد قانونل،یبا ذکر جهات، داليرأ-چ

و مهر شعبهالبدلیدادرس علایسییامضاء ر-ح

به صورت عام دیو نباندینمافیتکلنییطور خاص تعبهت،یمکلفند در مورد هر شکاوانیشعب د-60ماده
.حکم صادر کنند،یو کل

ارسال نیابالغ به طرفيو رونوشت آن ظرف پنج روز براشودیدادنامه پس از صدور، ثبت م-61ماده
.گرددیم

:ردیصورت گریاز طرق زیکیبه تواندیموانیابالغ آراء د-62ماده

آنان توسط دفتر شعبهیقانونندهینماایو قائم مقامایلیوکایتیشکانیبه طرف-الف

یمدنیدادرسنییاداره ابالغ، به موجب مقررات آقیاز طر-ب

نیاستفاده از ايآنان برایقبليشکات به تقاضاایینمابر، به ادارات دولتایکیپست الکترونقیاز طر-پ
روش ابالغ

قانوننی) ا6موضوع ماده (وانیديدفاتر ادارقیاز طر-ت

محل اقامتيدادگسترلهیبه وس-ث

مراجع مذکور در بند ماتیبه آراء و تصمیدگیدر مرحله رسوانیکننده دیدگیهرگاه شعبه رس-63ماده
لطمه وارد نکند، آن را اصالح و يکه به اساس رأدیرا مالحظه نماینقصایقانون، اشتباه نی) ا10) ماده (2(
باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه رمؤثيماهواییشکلرادیواجد ايو چنانچه رأمی نمایدرا ابرام يرأ

وانیآنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دنییموارد و تع
.دینمايصدور رأایمیاقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیاعالميرادهایااینسبت به رفع نقص 

کننده یدگیرسشود، پرونده به همان شعبهتیصادره مجدداً شکايرأایمتخذه و میتصمکه از یصورتدر
دهد، مستند به قانون صیقانون و مقررات تشخریرا مغايرأایو میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمارجاع می

يقانون، مبادرت به صدور رأنی) ا7موضوع ماده (نیو مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاور
.می نمایديماهو

نی)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصص7موضوع ماده (نیعالوه بر نظر مشاورتواندیشعبه م-تبصره
.دیمربوط استفاده نمايدستگاههاایو يدادگستریکارشناسان رسمانیهر رشته، از م



يهاتیصالحلیاز قبیموضوعاتصیاالجرا، تشخالزممصوبه ايایکه به موجب قانون يدر موارد-64ماده
فقط از وانیواگذار شده باشد، شعب دییأتهایهایونیسیبه عهده کمینشیو گزیتیامن،یتخصص،یعلم

کنند مییدگیمصوبه رسایآن بر اساس قانون یبررسندیموضوع و فرآقیو تطبیضوابط قانونتیجهت رعا
موظف است حسب مورد پس از کنندهیدگیموضوع، شعبه رسصیتشخثیاز حیشاکتیو در صورت شکا

با کسب نظر آنان، مبادرت گرددیمنییکه توسط شعبه تعربطیذیتخصصیکارشناسأتیارجاع پرونده به ه
.دینمايبه انشاء رأ

دنظریدر شعب تجدیدگیرس-دوممبحث

یقانونندهینماایو قائم مقامایلیوکاینیاز طرفیکیبه درخواست وانیديآراء شعب بدوهیکل-65ماده
رانیامیاشخاص مقيبرایخواهدنظریاست. مهلت تجددنظریدر شعب تجدیخواهدنظریآنها، قابل تجد

.ابالغ استخیدو ماه از تاررانیخارج از امیاشخاص مقيروز و براستیب

يدفاتر ادارایرخانهیدبایيدادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأمیبا تقدتجدیدنظر خواهی -66ماده
.شودیارجاع مدنظریاز شعب تجدیکیبه وانیدسییتوسط ردنظری. دادخواست تجدردیگیانجام موانید

:باشدرینکات زيمخصوص نوشته شود و حاويهابرگهيرودیبادنظریدادخواست تجد-67ماده

خواهدنظریمشخصات و اقامتگاه تجد-الف

خواستهدنظریتجديرأخیشماره و تار-ب

خواستهدنظریتجديشعبه صادرکننده رأ-پ

خواستهدنظریتجديابالغ رأخیتار-ت

تجدیدنظر خواهیو جهات لیدال-ث

.استيضروردنظر،یدادخواست تجدمیقانون در تقدنی) ا23) تا (20مقررات مواد (تیرعا-تبصره

پس از انقضاء اقامتگاه او باشد،ایدنظرخواهیفاقد مشخصات تجددنظر،یچنانچه دادخواست تجد-68ماده
یقرار قطعنی. اشودیرد مدنظر،یدفتر شعبه تجدریدادخواست به موجب قرار مد،تجدیدنظر خواهیمهلت 

. اگر دادخواست گرددیممقانون اقدانیا)28وفق ماده (دنظر،یموارد نقص دادخواست تجدریاست. در سا
.کندیقرار رد دادخواست را صادر مدنظریشده باشد، شعبه تجدمیخارج از مهلت مقرر تسلدنظر،یتجد



،يدر مرحله بدویعدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونایدادخواست و یقانونطیشراتیعدم رعا-69ماده
اخطار يبه دادخواست دهنده بدودنظریموارد شعبه تجدنی. در استیندنظریدر مرحله تجديموجب نقض رأ

در نی. در صورت عدم اقدام و همچندیابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماخیکه ظرف ده روز از تارکندیم
.شودیصادر ميصادر شده نقض و قرار رد دعويکه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأیصورت

مشخصات قلم،اعداد، ارقام، سهو لیاز قبیاز اشتباهاتریغيبدويدر رأدنظریچنانچه شعبه تجد-70ماده
مالحظه نکند ضمن يگریاشکال دده،یدر آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیافتادگاز قلمایو نیطرف

.کندمیدییآن را تأ،ياصالح رأ

و دییرا تأيشعبه بدويندهد، رأصیرا وارد تشخخواهدنظریتجدرادیادنظریچنانچه شعبه تجد-71ماده
.می نمایديمبادرت به صدور رأ،يماهویدگیصورت آن را نقض و پس از رسنیاریدر غ

صیتشخیقانوننیرا مطابق با موازتجدیدنظر خواهی که قرار مورد یدر صورتدنظریشعبه تجد-72ماده
به شعبه صادر يماهویدگیرسيصورت پس از نقض قرار، پرونده را برانیاری. در غکندیمدییدهد، آن را تأ

.می نمایدکننده قرار عودت 

دنظریبا شعبه تجدمیصدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميتقاضادنظریهرگاه در مرحله تجد-73ماده
مادام که ياست. دستور موقت صادر شده از شعبه بدووانیدسییردییدستور موقت مستلزم تأياست. اجرا

.استیلغو نگردد، به قوت خود باقدنظریتوسط مرجع تجد

علتی به شعبه به اشتباه خود ببرد و پرونده به هریپيصادرکننده رأيشعبه بدویچنانچه قاض-74ماده
. شعبه کندیارسال مدنظریتجدبه شعبهوانیدسییرقیپرونده را از طرلینرفته باشد، با ذکر دلدنظریتجد

و هرگاه می نمایدصادر شده را نقض يو در صورت وارد دانستن اشتباه، رأيابرازلیشده با توجه به دلادی
صورت اقدام نیاریاعاده و در غيبه شعبه بدویدگیصادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيرأ

.کندمیيماهویدگیبه رس

در شعبه يننده رأکصادریاز سه قاضیدو قاضایو یاز دو قاضیقاضکیکه حداقل یدر صورت-75ماده
. دارندیاعالم موانیدسییبه رلیخود ببرند، مراتب را با ذکر دليماهواییبه اشتباه شکلیپدنظر،یتجد

.دهدیمارجاععرض-به شعبه هميو صدور رأیدگیپرونده را جهت رسوانیدسییر

رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده ایاشتباه محاسبه و ایدر مورد سهو قلم یصدور حکم اصالح-76ماده
.ستیقانون ننی) ا75) و (74مشمول مواد (شود،یانجام ميرأ

شود و درج میيرأسینوشیدر پزینتیاتفاق نظر نباشد، نظر اقليبر مبنايکه رأیدر صورت-77ماده
.گرددیمیگانیو در پرونده بارسدیبه امضاء آنان م



که به نیاست مگر ايجارزیندنظریدر مرحله تجدشودیمتیرعايکه در مرحله بدویمقررات-78ماده
.مقرر شده باشديگریدبیترتموجب قانون 

ایشرع نیّرا خالف بوانیشعب دیقطعيرأوانیدسییرایهییقوه قضاسییکه ریدر صورت-79ماده
و صدور يماهویدگیرسيپرونده را برالیبا ذکر دلبار-کیيفقط براوانیدسییدهند، رصیقانون تشخ

.استیصادر شده قطعي. رأمی نمایدارجاععرض	به شعبه هميرأ

يصورت پرونده برانیصادر شده باشد، در ايماده از شعبه بدونیموضوع ایقطعيچنانچه رأ-تبصره
.گرددیارجاع مدنظریبه شعبه تجديصدور رأ

یعمومأتیدر هیدگیرس-سوممبحث

.ردیگیدرخواست انجام ممیبا تقدوان،یدیعمومأتیابطال مصوبات در هيتقاضا-80ماده

:استيضرورریبه موارد زحیدر درخواست مذکور، تصر

.مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده-الف

.مشخصات مصوبه مورد اعتراض-ب

.مصوبه با آن شدهرتیمغايکه ادعایمواد قانوناییحکم شرع-پ

اراتیخروج از اختاینیقوانریسااییقانون اساسایمصوبه با شرع رتیمغاثیو جهات اعتراض از حلیدال-ت
.کنندهبیمرجع تصو

.اثر انگشت درخواست کنندهایامضاء -ث

بودن درخواست کننده و ذینفعارسال و ثبت دادخواست، به استثناء م،یمقررات مربوط به تنظریسا-تبصره
به دفتر وان،یدسییاست. درخواستها توسط ريجارزیدر درخواست ابطال مصوبه ن،یدادرسنهیپرداخت هز

.شودیارجاع میعمومأتیه

:نمایدمیاقدام ریبه شرح زیعمومأتیدفتر هریموارد مذکور در ماده فوق مدتیدر صورت عدم رعا-81ماده

.می نمایددر مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر 

.دنمای	یقانون عمل منی) ا28در مورد بند (ث) مطابق ماده (



مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به یصادر و متقاضهیموارد با ذکر جهات نقص، اخطارریسادر
.استیقرار، قطعنیشود. اصورت، قرار رد درخواست صادر مینیاریرفع نقص اقدام کند. در غ

. چنانچه درخواست مشمول رساندیموانیدسییدرخواست را به نظر ر،یعمومأتیدفتر هریمد-82ماده
موارد، هیو در بقکندیوفق حکم آن ماده اقدام م،يوییمعاون قضاایسییقانون باشد، رنی) ا85ماده (

.ردیگیقرار میدگیرسوبتو در نشودیکننده، به دفتر اعاده مبیدرخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصو

کننده، ارسال بیمرجع تصوياز درخواست و ضمائم آن را برايانسخهیعمومأتیدفتر هریمد-83ماده
پاسخ اقدام کند. در هر صورت، ابالغ، نسبت به ارسالخیماه از تارکی. مرجع مربوط مکلف است ظرف کندیم

.می نمایدتخاذایمقتضمیو تصمیدگیبه موضوع رسیعمومأتیپس از انقضاء مهلت مزبور، ه

براي ارسال پاسخ نماید، رئیس چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت -تبصره
.تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازددیوان می

مرکب یتخصصيأتهایاست، ابتداء به هوانیدیعمومأتیهتیکه مطابق قانون در صالحيامور-84ماده
منوط به حضور دو سوم یتخصصيأتهایجلسات هتیرسم. شودیارجاع موانیاز حداقل پانزده نفر از قضات د

:کنندیعمل مریزبیترتاعضاء است که به

و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه تیبر قبول شکایتخصصأتیمطلق هتیکه نظر اکثریدر صورت-الف
.شودیارسال میعمومأتیبه همیجهت اتخاذ تصمأتیههینظر

. کندیصادر متیبه رد شکايباشد، رأتیبر رد شکایتخصصأتیچهارم اعضاء هکه نظر سهیدر صورت-ب
قابل اعتراض است. وانیدده نفر از قضاتایوانیدسییريصدور، از سوخیروز از تارستیظرف بيرأنیا

باشد، پرونده به شرح تیشکاردکمتر از سه چهارم اعضاء بر تیکه نظر اکثریدر صورتایدر صورت اعتراض و 
.شودیممیمطرح و اتخاذ تصمیعمومأتیبند (الف) در ه

.رسدیموانیبالفاصله به اطالع قضات دیتخصصيأتهایهماتیتصم-1تبصره

مطرح باشد موضوع یدگیرسيبرایشرعنیبا موازرتیبه لحاظ مغاتیهرگاه مصوبه مورد شکا-2تبصره
يأتهایو هیعمومأتیهينگهبان برايشورايشود. نظر فقهاینگهبان ارسال مينظر به شوراجهت اظهار

.استاالتباع	الزمیتخصص

باشد، یبه درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفیدگیرسوان،یدسییرصیکه به تشخيدر موارد-85ماده
قرار وانیدسییدر مورد مصوبه، روانیدیقبليوجود رأاییمتقاضيمانند موارد استرداد درخواست از سو

.استیقرار قطعنی. اکندیرد درخواست را صادر م



قانون ایمصوبه با شرع کیرتیبه هر نحو از مغاوانیدسییرایهییقوه قضاسییکه ریدر صورت-86ماده
مطرح و ابطال یعمومأتیهمطلع شوند، موظفند موضوع را درکنندهبیمقام تصواراتیخروج آن از اختای

.ندیمصوبه را درخواست نما

مطرح باشد، موضوع یدگیرسيبرایشرعنیبا موازرتیبه لحاظ مغامصوبه ايکه یدر صورت-87ماده
االتباع الزمیعمومأتیهينگهبان برايشوراي. نظر فقهاشودینگهبان ارسال ميجهت اظهارنظر به شورا

.است

از مصوبه را ابطال یقسمتایتمام تواندیقانون منی) ا12) ماده (1بند (يدر اجرا،یعمومأتیه-88ماده
.دینما

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان -89ماده
و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت هیموظف است به محض اطالع، موضوع را ضمن ته

نماید. این رأي براي میمنسبت به صدور رأي اقداح،یصحيپس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأیعموم
مذکور نسبت هیاست. اثر آراء وحدت روالزم االتباع موارد مشابه شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در

شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرست و موجب نقض آراء سابق نمیبه آینده ا
درج رأي در روزنامه رسمی حق تجدیدتاریخنفع ظرف یک ماه از داده شده شخص ذیصحیح تشخیص

شود مینداشته ارجاع که قبالً در پرونده دخالتينظردیصورت پرونده به شعبه تجدنیرا دارد. در اینظرخواه
.مزبور استيبر طبق رأيو صدور رأیدگیو شعبه مذکور موظف به رس

باشد، رئیس چند شعبه دیوان صادر شدهایهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو -90ماده
. دردیآن را نسبت به موضوعات مشابه نمايتسريموضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضاتواندیدیوان م

نماید. این رویه تصویب میادصورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را براي ایج
.االتباع استحقیقی و حقوقی مربوط الزمشعب دیوان، ادارات و اشخاصریرأي براي سا

رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج جادیپس از صدور رأي ا-تبصره
.گیردانجام میت،یطرف شکاياز دادخواست و ضمائم آن برايااز نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

ایاشتباه يدر موارد ادعا،یعمومأتیمجدد در هیدگیرسيبرایعمومأتیهیطرح آراء قبل-91ماده
يتقاضاایوانیدسییرایهییقوه قضاسییريمستلزم اعالم اشتباه از سوگر،یکدیتعارض با ایبا قانون رتیمغا
.استوانینفر از قضات دستیو مستدل بیکتب

،يمفاد رأي هیأت عمومی در مصوبات بعدتیابطال شود، رعایعمومأتیدر همصوبه ايچنانچه -92ماده
موضوع وانیدسییکنند، ربیتصویعمومأتیهيرأریمغايدیاست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیالزام



کننده، در بیمرجع تصوندهیقانون و فقط با دعوت نمانی) ا83مفاد ماده (تیرا خارج از نوبت بدون رعا
.می نمایدمطرح یعمومأتیه

يآن از سوياجرادر صورت عدمدانند،یمنفعیخود را ذ،یعمومأتیآراء هيکه در اجرايافراد-93ماده
درخواست نی. اندیدرخواست نماوان،یول مربوط را از دئبه استنکاف مسیدگیرستوانندیم،ذیربطان مسئول 

بودن فعیندر صورت احراز ذذکور. شعبه مشودیارجاع مدنظریاز شعب تجدیکیبه وان،یدسییرياز سو
.می نمایدمیقانون اتخاذ تصمنی) ا109ول مربوط، به موجب ماده (ئاستنکاف مسکننده ودرخواست

صیشرع تشخنیخالف موازهییقوه قضاسییرياز سووانیدیعمومأتیکه آراء هیدر صورت-94ماده
.دنمای	یمدنظریتجدهییقوه قضاسییبا توجه به نظر ریعمومأتیداده شود، ه

أتیدفتر هقیباشد از طرییاجرااتیکه مستلزم عملوانیدیعمومأتیاحکام صادر شده از ه-95ماده
يموظف است مراتب را به مبادوانیاحکام دي. واحد اجراگرددیابالغ موانیاحکام ديبه واحد اجرایعموم

باشند و در صورت استنکاف میوانیبه دجهیحکم و اعالم نتي. مراجع مذکور مکلف به اجرادیاعالم نماربطیذ
.شودقانون اقدام مینی) ا110طبق ماده (

است که ظرف اي	نامه	نییقانون، مطابق آنیوفق ایتخصصيأتهایو هیعمومأتیاداره جلسات ه-96ماده
.رسد	یمهییقوه قضاسییربیقانون، به تصونیالزم االجراء شدن اخیسه ماه از تار

به أتیهتیاز اعضاء اکثریکیایوانیدسییاعضاء توسط رتیمطابق نظر اکثریعمومأتیهيرا-97ماده
.گردد	یانشاء موانیدسییانتخاب ر

.استیمدنیدادرسنییمطابق مقررات آیعمومأتیابالغ و اصالح آراء ه-تبصره

یاعاده دادرس-سومبخش

:نمودمیتقدیدادخواست اعاده دادرستوان	یملیبه جهات ذیدر مورد احکام قطع-98ماده

.صادر شده باشدتیحکم، خارج از موضوع شکا–الف

.از خواسته صادر شده باشدشتریبزانیحکم به م-ب

.در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد-پ

ایو اصحاب آن، که قبالً توسط همان شعبه يدر خصوص همان دعويگریحکم صادر شده با حکم د-ت
.تعارض باشدنیموجب ایصادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونگریشعبه د



عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع ایبودن و یباشد که پس از صدور، جعليحکم، مستند به اسناد-ث
.ثابت شده باشدیصالح قانون

باشد یکننده اعاده دادرسدرخواست تیحقانلیکه دلدیبه دست آیلیپس از صدور حکم، اسناد و دال-ج
.نبوده استيواریدر اختیدادرسانیشده در جرادیلیو ثابت شود اسناد و دال

:استریبه شرح زیدادخواست اعاده دادرسمیمهلت تقد-99ماده

يخصوص بندهادرشعبهيابالغ رأخیروز از تارستیقانون، بنی) ا98ماده (» پ«تا » الف«يدر مورد بندها
یروز از زمان حصول سبب اعاده دادرسستیقانون، بنی) ا98ماده (» ج«تا » ت«

یقانون با ذکر جهتنیمواد مربوط به دادخواست مندرج در اتیبا رعایدادخواست اعاده دادرس-100ماده
.شودیممیتقديشده است، به شعبه صادرکننده رأیکه موجب اعاده دادرس

.استوانیددنظریدادخواست به شعب تجدمیتقدنهیبرابر هزیدادخواست اعاده دادرسنهیهز-101ماده

است. شعبه یشعبه صادرکننده حکم قطعتیدر صالحیبه دادخواست اعاده دادرسیدگیرس-102ماده
ول دادخواست و در صورت قبمی نمایددادخواست قرار الزم را صادر نیرد اایمذکور در ابتداء در مورد قبول 

.کندیميماهویدگیمبادرت به رس

حکم يدر صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراتواندیمیبه اعاده دادرسکنندهیدگیشعبه رس-103ماده
.دیرا صادر نمایاعاده دادرسيمورد تقاضا

را یاعاده دادرسيدهد، حکم مورد تقاضاصیرا وارد تشخیهرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرس-104ماده
از حکم باشد، یراجع به قسمتیکه دادخواست اعاده دادرسی. در صورتمی نمایدصادر ینقض و حکم مقتض

دو حکم باشد، رتیمغا،ی. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسگرددیاصالح مایفقط همان قسمت نقض 
یو حکم اول به قوت خود باقمی نمایدحکم دوم را نقض ،یکننده پس از قبول اعاده دادرسیدگیشعبه رس

.ماندمی

.ستیمجدد از همان جهت نیقابل اعاده دادرسگردد،یصادر میکه پس از اعاده دادرسیحکم-105ماده

ندهینماایو قائم مقامایلیوک،يدعونیاز طرفریغيگریعنوان شخص دچیبه هیدر اعاده دادرس-106ماده
.شوديوارد دعوتواندیآنان، نمیقانون



احکامياجرا-چهارمبخش

تیرا پس از ابالغ به فوروانیقانون مکلفند آراء دنی) ا10اشخاص و مراجع مذکور در ماده (هیکل-107ماده
.ندیاجراء نما

ينسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراکیهیعلبه محکومٌ يپس از ابالغ رأوانیشعب د-108ماده
جلب ایکامل آن يماه نسبت به اجراکیمکلف است ظرف مدت هیعل. محکومٌ ندینمایارسال موانیاحکام د

.دیگزارش نماوانیدحکامايبه واحد اجرایطور کتبرا بهجهیله اقدام و نتمحکومٌ تیرضا

ياز اجراذیربطوالن ئکشور مسیدر روزنامه رسموانیدیعمومأتیهيهرگاه پس از انتشار رأ-109ماده
نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت آن استنکاف نمایند، به تقاضاي ذی

.شودمیحکومسال و جبران خسارت وارده مماه تا یک از خدمات دولتی به مدت سه

که از يدادخواست باشد. افرادمیبه صورت تقددیبا،یعمومأتیآراء هياجرايبراذینفعيتقاضا-تبصره
وانیدسییموضوع را به رتوانندیمشوند،یدر مورد ابطال مصوبه مطلع میعمومأتیآراء هيعدم اجرا

.دینماقداماوانیشعب دقیطرموضوع ازيریگینسبت به پوانیدسییتا رندیمنعکس نما

وان،یاحکام ديواحد اجرا،یحکم قطعياز اجراهیعلمرجع محکومٌ ایدر صورت استنکاف شخص -110ماده
.کندیگزارش موانیدسییمراتب را به ر

. شعبه مذکور موظف است می نمایدارجاع یقطعيبالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأوانیدسییر
به واحد ياقدامات بعدصادر و پرونده را جهتیمقتضيو رأیدگیموضوع استنکاف رسخارج از نوبت به 

.دیارسال نماوانیاحکام دياجرا

مرکب از دو یونیسیکمایو أتیتوسط شورا، همیحکم، مستلزم اتخاذ تصميکه اجرايدر موارد-1تبصره
اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم یتمامند،یحکم صادر شده استنکاف نماتیچند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعای
.شوندیمستنکف شناخته موان،ید

.استوانیددنظریشعب تجد،یعمومأتیهيبه استنکاف از رأیدگیمرجع رس-2تبصره

اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها ایبه استنکاف ابتداء شخص کنندهیدگیشعبه رس-3تبصره
به وانیحکم و اعالم به ديهفته جهت اجراکی. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر می نمایدمیتفه

نی) ا112مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (يپس از انقضاایصورت و نیاریو در غشودیمهلت داده ميو
.گیردقانون قرار می

:کندیحکم ميمبادرت به اجراریاحکام از طرق زيدادرس اجرا-111ماده



.له در مدت معینحکم یا جلب رضایت محکومٌ يمربوط و اخذ تعهد بر اجرامسئول احضار 

حکم يبه در صورت عدم اجراعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ 
.بالغسال پس از ایک 

نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههاي دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي
.عمومی و انقالب (در امور مدنی)

و تملکدینحوه خریقانونحهیالتیدستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأي دیوان با رعا
انقالب و يشورا17/11/1358دولت مصوب یو نظامیعمران،یعموميهابرنامهياجرايو امالك برایاراض

صیمجمع تشخ15/12/1370مصوبدولت و نهادها يواگذاریاراضفیتکلنییآن و قانون تعياصالحات بعد
مصلحت نظام

حکم، به انفصال رأي، استنکاف نماید با رأي شعبه صادرکنندهيعلیه از اجرادر صورتی که محکومٌ -112ماده
شود.رأي صادر شده ظرف بیست روز موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می

دنظریمذکور در شعبه تجديکه رأیتباشد و در صوردیوان میدنظریپس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجد
.گرددمیارجاععرض	صادر شده باشد به شعبه هم

حکم يقانون، مانع از اجراایشرع نیّخالف بایو یطرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاض-113ماده
.دیحکم راصادر نمايقرار توقف اجراکنندهیدگیمگر آن که شعبه رسستینوانیدیقطع

شود و محکومٌ یتوافقنیطرفنیبيرأيراجع به نحوه اجراوان،یآراء دياجراانیچنانچه در جر-114ماده
يرا درخواست کند و واحد اجراییاجرااتیادامه عملتواندیله ممحکومٌ د،یبه تعهدات خود عمل ننماهیعل

.می نمایديریگیتوافق، موضوع را پایوانیديرأيبا اجراوانیاحکام د

ایو دیاستناد نمایبه موانع قانونوان،یدیاحکام قطعيدر مقام اجراهیعلکه محکومٌ يدر موارد-115ماده
موجه شناخته وان،یاحکام ديدادرس اجراصیجهات به تشخنیحکم نباشد و اياجرایامکان عملیبه جهت

یقطعين جهات به شعبه صادرکننده رأیبه ایدگیو پرونده به منظور رسیتلقیشود، از موارد اعاده دادرس
به یمقتضيحکم، رأيعدم امکان اجراایو یوجود مانع قانوندییتأ. شعبه مزبور در صورتگرددیارجاع م

يصورت قرار رد صادر و پرونده برانیاری. در غمی نمایدبه صادر محکومٌ نیگزیجانییتعایجبران خسارت و 
یمرحله قطعنیقرار صادر شده در اایو ي. رأشودیاعاده موانیاحکام دياجرادبه واحییاجرااتیادامه عمل

.است

از یمقدماتدیموکول به تمهایخارج و هیعلمحکومٌ اریاز اختیحکم قطعيکه اجرايدر موارد-116ماده
ماه کیوارد نشده باشد، ظرف یدادرسانیدر جرریباشد و مرجع اخهیعلاز محکومٌ ریغيگریمرجع ديسو



به دیبایقطعيشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأصادريبه رأتواندیشده مادیاعالم، مرجع خیاز تار
.االجراء استو الزمیقطعيرأنی. ادیو اظهارنظر نمایدگیموضوع رس

آن امکان يکه اجرايرا مبهم بداند، به نحووانیشعبه ديرأوان،یاحکام ديچنانچه دادرس اجرا-117ماده
. نظر شعبه در خصوص می نمایدرفع ابهام يتقاضاينداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأ

.االتباع استالزموان،یاحکام ديدادرس اجرايرفع ابهام، برا

مکلفند 8/7/1386مصوب يخدمات کشورتیری) قانون مد5موضوع ماده (ییاجرايهادستگاه-118ماده
یو انتظامياداربیماده، عالوه بر تعقنیحکم اجرا کنند. تخلف از مقررات ايرا در مقام اجراوانیتورات ددس

.قانون استنی) ا112حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (

مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، مسئول قانون، چنانچه نی) ا111ماده (» 1«بند يدر اجرا-119ماده
قانون، اقدام نی) ا43ماده (» 2«احکام مطابق تبصره يحاضر نشود، دادرس اجراوانیاحکام ديدر واحد اجرا

.می نماید

مقرراتریسا-پنجمبخش

.شوندیموجود منحل ميهابه پروندهیدگیپس از رسوانیدیفعلصیشعب تشخ-120ماده

ایو یحقوق عمومعییتضانیدر جروانیدسییروان،یدر دیبه موضوعیدگیهرگاه ضمن رس-121ماده
کل کشور، دادستان کل یموظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسرد،یقرار گالمالتیمنافع ب

.دیمحاسبات کشور اعالم نماوانیکشور و د

موارد ریو وکالت و ساوانیدماتیمقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصم-122ماده
) یو انقالب (در امور مدنیعموميدادگاههایدادرسنییاست که در قانون آیبیترتقانون به نیسکوت در ا
.مقرر شده استیاحکام مدنيو قانون اجرا

.گرددیمنظور مهییبودجه قوه قضافیردلیمستقل ذفیدر ردوانیبودجه د-123ماده

و اصالحات 25/9/1385مصوب يعدالت اداروانیقانون، قانون دنیاالجراء شدن االزمخیاز تار-124ماده
.شودیلغو مهییقوه قضا26/2/1379،3مصوب يعدالت اداروانیدیدادرسنییآن و آيبعد

مورخشنبه	روز سهیو نه تبصره در جلسه علنیو چهار ماده و سستیو بکصدیفوق مشتمل بر قانون
خیقانون در تارنی) ا94) و (90)، (89)، (12)، (10شد و مواد (بیتصویاسالميمجلس شورا22/9/1390



مواد یداده شد و مابقصیمصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخصیمجمع تشخياز سو25/3/1392
.دینگهبان رسيشورادییبه تأ30/9/1390خیقانون در تارنیا


