
 قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری

  ٢۵/٣/١٣٩٢مصوب 

   

  تشكيالت  -بخش اول

) قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران بمنظور رسيدگي به ١٧٣در اجرای اصل يكصد و ھفتاد و سوم ( -١ماده 

خالف قانون يا شرع يا خارج ھاي دولتي  نامه شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين

شود  ناميده مي» ديوان«كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار  از حدود اختيارات مقام تصويب

  گردد. زيرنظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي

ديوان در تھران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، ھيأت عمومی و ھيأتھای تخصصی  -٢ماده 

  شود. باشد. تشکيالت قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين می می

  تواند پيشنھادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نماید.رئيس دیوان عدالت اداری می -تبصره

رئيس و دو  البدل و ھر شعبه تجدیدنظر از یک ھر شعبه بدوی دیوان از یک رئيس یا دادرس علی - ٣ماده 

یابد و مالک صدور رأی، نظر اکثریت  شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسميت می مستشار تشکيل می

  است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسميت یابد و ھنگام صدور رأی اختالف نظر حاصل  -تبصره

  شود. ط رئيس دیوان به آنان اضافه میشود، یک عضو مستشار توس

قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي  -۴ماده 

ارشد يا دكترا در يكي از گرايشھاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي   باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي

  ر قضائي كافي است.ھمتراز، داشتن پنج سال سابقه كا

  باشند. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می -١تبصره 

  تواند قضات واجد شرایط را به رئيس قوه قضائيه پيشنھاد نماید.رئيس دیوان عدالت اداری می -٢تبصره 

باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواھد  ان نيز ميرئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديو -۵ماده 

  تواند برخی اختيارات خود را به معاونان تفویض نماید. داشت. وی می



به منظور تسھيل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر  -۶ماده 

  گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عھده دارند: ا تأسيس میبازرسی کل کشور در ھر یک از مراکز استانھ

  راھنمایی و ارشاد مراجعان - الف

  ھا و درخواستھای شاکيان پذیرش و ثبت دادخواست - ب

ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست  - پ

  اند. ی از دیوان دریافت کردهالکترونيکی یا به ھر طریق دیگر

  انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. - ث

ھای مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه  تواند به تعداد مورد نياز کارشناسانی از رشته دیوان می -٧ماده 

  داشته باشد. کار اداری و مدرک کارشناسی یا باالتر باشند، به عنوان مشاور دیوان

در صورت نياز ھر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخيص رئيس دیوان، 

شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع،  کارشناس مشاور توسط رئيس دیوان به شعبه معرفی می

قاضی شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به  کند تا در پرونده درج شود. طور مکتوب به شعبه ارائه می نتيجه را به

  نماید. صدور رأی می

منصوب  ٢۵/٩/١٣٨۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ٩حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده ( -تبصره

  شود. اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شده

قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي ھيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم  -٨ماده 

  شود و مالك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است. وي تشكيل مي

توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق  ) اين قانون مي٧مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ( -تبصره

  ات كارشناسي خود را ارائه نمايند.رأي، در جلسات ھيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظر

نماید که از تعداد کافي  واحد اجرای احكام دیوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه می -٩ماده 

  دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

ج سال سابقه قضائی با برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پن -تبصره

ھای حقوق و الھيات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی) یا  ارشد یا دکترا در رشته داشتن مدرک کارشناسی

  ھمتراز حوزوی آن الزم است.



   

  آیين دادرسی -بخش دوم

  صالحيت -فصل اول

  صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: -١٠ماده 

  و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:رسيدگي به شكايات  -١

ھا و سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و تصميمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه - الف

  ھا و سازمان تأمين اجتماعی و تشکيالت و نھادھای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنھا.شھرداری

  در امور راجع به وظايف آنھا.» الف«واحدھای مذكور در بند تصميمات و اقدامات مأموران  - ب

رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي ھيأتھای رسيدگی به تخلفات اداری و  -٢

) ١٠٠ھاي مالياتي، ھيأت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ( ھايي مانند كميسيون كميسيون

  منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنھاھا  قانون شھرداري

رسيدگي به شكايات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدھا و  -٣

) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنھا محتاج ذكر نام است ١مؤسسات مذكور در بند (

  ث تضييع حقوق استخدامياعم از لشكري و كشوري از حي

) اين ماده پس از ٢) و (١تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندھاي ( -١تبصره 

  صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تظامي قضات تصميمات و آراء دادگاھھا و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاھھاي ان -٢تبصره 

  باشد.دادگستري و نيروھای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی

در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه  -١١ماده 

اعاده حقوق كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به  رسيدگي

  نمايد. تضييع شده، صادر مي

پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوٌم عليه عالوه بر اجرای حكم، مكلف به  -تبصره

  رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

  ت:حدود صالحيت و وظایف ھيأت عمومي ديوان به شرح زير اس -١٢ماده 



ھا و ساير نظامات و مقررات  نامه رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين -١

ھا و مؤسسات عمومی غيردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا  دولتي و شھرداري

تيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اخ

  شود. خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي

  صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. -٢

  باشد. شده صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر  -٣

ھا و تصميمات رئيس قوه ھا، بخشنامهنامهرسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیين -تبصره 

قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي 

  امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

از زمان صدور رأي ھيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خالف شرع يا در  اثر ابطال مصوبات -١٣ماده 

ھيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب   مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،

  نمايد.

  ر است.عالی کشو مرجع حل اختالف در صالحيت بين شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان -١۴ماده 

صدور حکم اصالحی، رفع ابھام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و ھرگونه اقدامی که  -١۵ماده 

  گيری مجدد است، به عھده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. مستلزم تصميم

   

  ترتيب رسيدگی -فصل دوم

  رسيدگی در شعب بدوی -مبحث اول

  دادخواست –اول

ب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي رسيدگي در شع -١۶ماده 

  ھاي مخصوص، تنظيم شود. برگه

شود، نيازی به  ھايي كه با صدور قرار عدم صالحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي پرونده -١تبصره 

  تقديم دادخواست و پرداخت ھزینه دادرسی ندارد.



) این قانون، ١٠) ماده (٢تصویب این قانون مھلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (از زمان  -٢تبصره 

برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقيم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصميم 

مدنی) است. مراجع مربوط ھای عمومی و انقالب (در امور  قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیين دادرسی دادگاه

مکلفند در رأی یا تصميم خود تصریح نمایند که رأی یا تصميم آنھا ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. 

نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ  در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذی

- دی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق شکایت در مھلت بيشتری داشتهنماید. در موار رسيدگی می

      اند، مھلت مذکور، مالک محاسبه است.

مقام یا نماینده قانونی  نفع یا وکيل یا قائم کنند که شخص ذی شعب دیوان به شکایتی رسيدگی می -١٧ماده 

  د.وی، رسيدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باش

  دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: -١٨ماده 

  مشخصات شاکی - الف

  خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعيت و اقامتگاه برای اشخاص حقيقی نام و نام  -١

  نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -٢

  مشخصات طرف شکایت - ب

  خانوادگی، سمت و نشانی دقيق محل کار مأمور دولت در صورت امکان  نام و نام .١

  ) این قانون١٠ھای موضوع ماده ( نام کامل دستگاه .٢

مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست  خانوادگی و اقامتگاه وکيل یا قائم  نام و نام - پ

  توسط آنان

  موضوع شکایت و خواسته - ت

  شرح شکایت - ث

  مدارک و دالیل مورد استناد -ج

مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مھر شخص حقوقی ذیل  امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکيل یا قائم -چ

  دادخواست

  مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی -ح



نيکی یا شماره تلفن ھمراه یا نمابر خود تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترو شاکی می -تبصره

  را به منظور ابالغ اوراق اعالم نماید که در این صورت امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست ھزار ١٠٠٠٠٠ھزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد ھزار ( -١٩ماده 

  ) ریال است.٢٠٠٠٠٠(

کور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعالم شده به وسيله بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مبلغ مذ -تبصره

ھر سه سال یک بار به پيشنھاد رئيس دیوان و تأیيد رئيس قوه قضاييه و تصویب ھيأت وزیران قابل تعدیل 

  باشد. می

رد استناد خود را پيوست شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواھی شده اسناد و مدارک مو -٢٠ماده 

  دادخواست نماید.

تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسيله دبيرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در  -١تبصره 

مراکز استانھا و یا دفاتر دادگاھھای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکيل شاکی یا واحدھای دولتی و عمومی 

ه رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تھيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در تصدیق شود. در صورتی ک

  ھای جمھوری اسالمی ایران، گواھی شود. ھا و یا دفاتر نمایندگی ھا یا کنسولگری دفتر یکی از سفارتخانه

ی ممکن در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدھای دولتی و عمومی از سوی شاک -٢تبصره 

نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنھا ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و 

   باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ھی ترجمه گوا  در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، عالوه بر تصویر یا رونوشت گواھی شده، -٢١ماده 

ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسيله مترجمان  شده آن نيز باید پيوست شود. صحت 

ھای جمھوری اسالمی ایران در خارج از کشور،  ھا و یا دفاتر نمایندگی ھا یا کنسولگری رسمی یا سفارتخانه

  گواھی شود.

نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا مقام و یا  ھرگاه دادخواست توسط وکيل یا قائم -٢٢ماده 

  دھنده نيز ضميمه گردد. رونوشت گواھی شده سند مثبِت سمت دادخواست

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تھيه شود. این اوراق و  - ٢٣ماده 

به وسيله پست سفارشی یا پست الکترونيکی  ھمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست، باید

دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونيکی، به دبيرخانه دیوان ارسال و یا به دبيرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در 

مراکز استانھا تسليم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبيرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونيکی و یا تسليم آن به 

  شود. فارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونيکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب میپست س



ترتيب  دبيرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانھا مکلفند دادخواستھای واصل شده را به - ٢۴ماده 

طرف شکایت، به شاکی، وکيل یا وصول، ثبت نموده و رسيدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و 

  مقام و یا نماینده قانونی وی تسليم کنند. قائم

دبيرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جھت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی  -٢۵ماده 

  حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نماید.

  شود. دادخواستھای ثبت شده، توسط رئيس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می -٢۶ماده 

خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر  چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام -٢٧ماده 

انچه طرح دعوای شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نيست. چن شعبه، رد می

  مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه می شود.

) این قانون در دادخواست ١٨در صورتی که ھر یک از موارد مذکور در بندھای (ب) تا (ث) و (چ) ماده ( -٢٨ماده 

ن نقص داشته باشد، ) این قانو٢٣) الی (١٩رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جھت شرایط مقرر در مواد (

طور مستقيم یا از طریق دفاتر مستقر در  ای به مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه

کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در  مراکز استانھا به شاکی اعالم می

گردد. این قرار  ادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشين او، رد میمھلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، د

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در ھمان شعبه دیوان است. رسيدگی به اعتراض نسبت به رد 

شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور،  البدل شعبه انجام می دادخواست، توسط رئيس یا دادرس علی

گردد. این تصميم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح  سط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ میمراتب تو

  مجدد شکایت نيست.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکميل بالفاصله در اختيار قاضی  -٢٩ماده 

و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال دھد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحيت  شعبه قرار می

کند تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم  یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می

  آن به طرف شکایت، در جریان رسيدگی قرار گيرد.

یوان خارج از نوبت و بدون ابالغ ) این قانون باشد، شعبه د٩٠اي مشمول تبصره ماده ( چنانچه پرونده -تبصره

  نماید. دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسيدگی و رأی صادر می

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول  -٣٠ماده 

رسيدگی و مبادرت به صدور رأی  پاسخ، مانع رسيدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده

  نماید. می



در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید  -تبصره

نماید. این حکم ظرف  شعبه رسيدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می

  جدیدنظر است.بيست روز قابل تجدیدنظر در شعب ت

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان  -٣١ماده 

کند و  نتواند ضمن یک دادرسی به آنھا رسيدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگی می

  نماید. نسبت به آنچه که صالحيت ندارد، قرار عدم صالحيت صادر می

ھای خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که  چه اشخاص متعدد، شکایتچنان -٣٢ماده 

شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به ھمه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ 

  شود. مینماید. در غير این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگی  تصميم می

ای را از ميان خود جھت  توانند در دادخواست، نماینده شاکيان در صورتی که بيش از پنج نفر باشند، می -تبصره

  امر ابالغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابھام به تشخيص شعبه، مراتب  -٣٣ماده 

گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به  ای به شاکی اعالم می ریهطی اخطا

  نماید. رفع ابھام اقدام کند. در غير این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبھم، قرار ابطال دادخواست صادر می

   

  دستور موقت - دوم

ن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آ -٣۴ماده 

) این قانون، سبب ورود ١٠يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (

تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از  گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می خسارتي مي

ور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسيدگی، به دیوان ارائه شود. این طرح شکایت اصلی، درخواست صد

  درخواست مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی نيست.

كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر  شعبه رسيدگي -٣۵ماده 

  نمايد. صادر ميتوقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، 

دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد  -تبصره

  گردد. دادخواست اصلي، دستور موقت نيز لغو مي



اي است كه به  ) این قانون، شعبه٣۴مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده ( -٣۶ماده 

كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از ھيأت عمومي دیوان، تقاضاي  رسيدگي مياصل دعوی 

شود و  باشد، ابتداء پرونده جھت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي صدور دستور موقت شده 

  شود. یدر صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در ھيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي م

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسيدگی  -٣٧ماده 

  و رأی مقتضی صادر نماید.

مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم  -تبصره

  فوری است.

موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، در صورت صدور دستور  -٣٨ماده 

شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجرای تصميمات  مفاد آن به شاکی ابالغ می

  ) این قانون نيست.١٠قانونی موضوع ماده (

ايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مكلفند طبق آن سازمانھا، ادارات، ھيأتھا و مأموران طرف شك -٣٩ماده 

كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت  اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر

  نمايد. ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شش 

دستور موقت، شعبه رسيدگی کننده در صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای  -۴٠ماده 

  نماید. نسبت به لغو آن اقدام می

   

  رسيدگی و صدور رأی -سوم

تواند ھرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دھد يا آن را از ضابطان  كننده مي شعبه رسيدگي -۴١ماده 

د. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف قوه قضائيه و مراجع اداري بخواھد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دھ

شده را انجام دھند. تخلف از اين ماده حسب  كند، تحقيقات و اقدامات خواسته  مھلتي كه شعبه ديوان تعيين مي

  مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ليه شخص در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي ع -۴٢ماده 

  ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

تواند ھر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از  شعبه ديوان مي -۴٣ماده 

  ) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.١٠ادارات و واحدھاي مذكور در ماده (



در صورتي كه شاكي پس از ابالغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست  -١تبصره 

استنكاف كند، شعبه ديوان با مالحظه دادخواست اوليه و اليحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظھارات او، 

اكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماھوي بدون اخذ توضيح از ش اتخاذ تصميم مي

  گردد. صادر مي

در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون  -٢تبصره 

نمايد يا به انفصال موقت از خدمات  از حضور جھت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي  عذر موجه،

  كند.سال محكوم می تا يك ماه  دولتي به مدت يك 

شده در مھلت اعالم شده از  عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی -٣تبصره 

  است.  سال  سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك

ھا و ساير  دھاي دولتي، شھرداريدر صورت درخواست رئيس ديوان يا ھر يك از شعب ديوان، كليه واح - ۴۴ماده 

ھاي مورد  مؤسسات عمومي و مأموران آنھا مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده

مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، داليل آن را به ديوان اعالم كنند. در صورت موجه 

ن و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال ندانستن دالیل توسط دیوا

سال محكوم  ماه تا يك  سوم حقوق و مزايا به مدت سه  موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك

یل و مدارک مورد شود. این امر حسب مورد مانع اختيار دیوان برای اقدام مقتضی در جھت دستيابی به دال مي

  نياز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست.

  گيرد. بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می مطالبه اسناد طبقه

شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف  -تبصره

  فری به مرجع قضائی صالح اعالم نماید.قانونی را جھت تعقيب کي

تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت،  شاکی می - ۴۵ماده 

تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ،  کند. شاکی می شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می

  شود. رتيب اثر داده نمیت به درخواست استرداد دادخواست 

نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط  کلی صرف  تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به شاکی می - ۴۶ماده 

  شود و ھمان شکایت مجدداً قابل طرح نيست. شکایت صادر می

ھای مطروحه در شعب دیوان و  در صورت ضرورت به تشخيص رئيس دیوان یا رئيس شعبه، به پرونده -۴٧ماده 

  شود. شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسيدگی می



ھرگاه رسيدگی به شکایت، در صالحيت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم  -۴٨ماده 

نماید و چنانچه موضوع را در صالحيت  رسال و مراتب را به شاکی اعالم میصالحيت، پرونده را به مرجع مذکور ا

نماید. مرجع اخير  مراجع غيرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می

  مکلف به رسيدگی است.

تقاضای اصالح خواسته پس از  تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول شاکی می -۴٩ماده 

ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخيص شعبه، ماھيت خواسته 

تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح شده، رأی 

  صادر نماید.

وط به اثبات امری باشد که در صالحيت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و ھرگاه رسيدگی دیوان من -۵٠ماده 

نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و  شود. ذی مراتب به طرفين ابالغ می

ه رسيدگی گواھی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسليم نماید. در غير این صورت دیوان ب

  گيرد. دھد و تصميم مقتضی می خود ادامه مي

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخيص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک  – ۵١ماده 

ای که سبق ارجاع دارد  ھا در شعبه شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به ھمه پرونده شعبه رسيدگی می

  .آید رسيدگی به عمل می

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود،  -۵٢ماده 

مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به  تا تعيين و معرفی قائم

  شود. نشانی شاکی اعالم می

جھات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف  در صورت احراز ھر یک از -۵٣ماده 

  کند: شکایت، قرار رد شکایت صادر می

  شاکی برای طرح شکایت، اھليت قانونی نداشته باشد. - الف

  نفع نباشد. شاکی در شکایت مطروحه ذی - ب

  شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. - پ

  ه باشد.شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شد - ت

مقام آنان  شکایت طرح شده از حيث موضوع قبالً بين ھمان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم - ث

  ھستند، رسيدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.



  موجبات رسيدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج

کایت را به دادرسی الزم بداند، ھر گاه شاکی، جلب شخص حقيقی یا حقوقی دیگری غير از طرف ش - ۵۴ماده 

تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی،  می

تقاضای خود را تسليم کند. ھمچنين در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقيقی یا حقوقی دیگری به 

دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه  تواند ضمن پاسخ کتبی، دادرسی را ضروري بداند، می

  کند. دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفين را برای شخص ثالث ارسال می

ھرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را  -۵۵ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که  اند، مینفع بد در محق شدن یکی از طرفين ذی

دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفين دعوی و وصول 

  نماید. پاسخ آنان با مالحظه پاسخ ھر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می

وضيح از ھر شخص حقيقی یا حقوقی را درخواست نماید و ھرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ ت - ۵۶ماده 

تواند  نمايد. شعبه دیوان می شعبه دیوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي

  رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از سایر اشخاص اقدام نماید.

در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به  نفع آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی -۵٧ماده 

حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض 

شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور  کننده به پرونده، مطرح می در شعبه رسيدگی

  نماید. رأی می

شعبه دیوان پس از رسيدگی و تکميل تحقيقات، ختم رسيدگی را اعالم و ظرف یک ھفته مبادرت به  -۵٨ ماده

  نماید. انشاء رأی می

  دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: -۵٩ماده 

  تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده - الف

  خانوادگی رئيس یا دادرس شعبه مرجع رسيدگی و نام و نام - ب

  مقام و یا نماینده قانونی او با قيد اقامتگاه شاکی و وکيل یا قائم مشخصات - پ

  مشخصات طرف شکایت و وکيل یا نماینده قانونی او با قيد اقامتگاه - ت

  موضوع شکایت و خواسته - ث



گردش کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در  -ج

  ) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسيدگی.٧طبق ماده (صورتی که 

  رأی با ذکر جھات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی -چ

  البدل و مھر شعبه امضاء رئيس یا دادرس علی -ح

و نباید به صورت عام و  طور خاص تعيين تکليف نمایند شعب دیوان مکلفند در مورد ھر شکایت، به -۶٠ماده 

  کلی، حکم صادر کنند.

  گردد. شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابالغ به طرفين ارسال می دادنامه پس از صدور، ثبت می -۶١ماده 

  تواند به یکی از طرق زیر صورت گيرد: ابالغ آراء دیوان می -۶٢ماده 

  نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبهمقام و یا  به طرفين شکایت یا وکيل یا قائم - الف

  از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیين دادرسی مدنی - ب

از طریق پست الکترونيک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش  - پ

  ابالغ

  ) این قانون۶از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده ( - ت

  به وسيله دادگستری محل اقامت - ث

) ٢ھرگاه شعبه رسيدگی کننده دیوان در مرحله رسيدگی به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند ( -۶٣ماده 

) این قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأی را ١٠ماده (

واجد ایراد شکلی یا ماھوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر ھمه موارد و  نماید و چنانچه رأی ابرام می

تعيين آنھا، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به 

  رفع نقص یا ایرادھای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم یا صدور رأی نماید.

که از تصميم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به ھمان شعبه رسيدگی کننده ارجاع  در صورتی

شود. شعبه مذکور چنانچه تصميم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخيص دھد، مستند به قانون و مقررات  مي

  نماید. ، مبادرت به صدور رأی ماھوی می) این قانون٧مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (

)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين ھر ٧تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوع ماده ( شعبه می -تبصره

  رشته، از ميان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاھھای مربوط استفاده نماید.



االجرا، تشخيص موضوعاتی از قبيل صالحيتھای علمی،  الزم ای در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه -۶۴ماده 

تخصصی، امنيتی و گزینشی به عھده کميسيون یا ھيأتھایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جھت 

كنند و در صورت  رعایت ضوابط قانونی و تطبيق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسيدگی مي

کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به  يث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگیشکایت شاکی از ح

گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی  ربط که توسط شعبه تعيين می ھيأت کارشناسی تخصصی ذی

  نماید.

   

  رسيدگی در شعب تجدیدنظر  -مبحث دوم

مقام و یا نماینده قانونی آنھا،  از طرفين یا وکيل یا قائم کليه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی -۶۵ماده 

قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است. مھلت تجدیدنظرخواھی برای اشخاص مقيم ایران بيست روز و 

  برای اشخاص مقيم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.

عبه صادر کننده رأی یا دبيرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدیدنظرخواھی با تقدیم دادخواست به دفتر ش -۶۶ماده 

  شود. گيرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئيس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می انجام می

  ھای مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه -۶٧ماده 

  مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه - الف

  شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته - ب

  شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته - پ

  تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظرخواسته - ت

  دالیل و جھات تجدیدنظرخواھی - ث

  ) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.٢٣) تا (٢٠رعایت مقررات مواد ( -تبصره

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مھلت  -۶٨ماده 

شود. این قرار قطعی است. در  تجدیدنظرخواھی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می

د. اگر دادخواست تجدیدنظر، گرد ) این قانون اقدام می٢٨سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (

  کند. خارج از مھلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می



عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی،  -۶٩ماده 

ه تجدیدنظر به دادخواست دھنده بدوی اخطار موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نيست. در این موارد شعب

کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و ھمچنين در صورتی  می

  شود. که سمت دادخواست دھنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می

بدوی غير از اشتباھاتی از قبيل اعداد، ارقام، سھو قلم، مشخصات چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی  -٧٠ماده 

افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده، اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح   طرفين و یا از قلم

  کند. رأی، آن را تأیيد مي

أی شعبه بدوی را تأیيد و در غير چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخيص ندھد، ر -٧١ماده 

  نماید. این صورت آن را نقض و پس از رسيدگی ماھوی، مبادرت به صدور رأی می

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواھی را مطابق با موازین قانونی تشخيص دھد،  -٧٢ماده 

را برای رسيدگی ماھوی به شعبه صادر کننده قرار کند. در غير این صورت پس از نقض قرار، پرونده  آن را تأیيد می

  نماید. عودت می

ھرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجدیدنظر است.  -٧٣ماده 

اجرای دستور موقت مستلزم تأیيد رئيس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط 

  یدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.مرجع تجد

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به ھر علتي به شعبه  -٧۴ماده 

کند. شعبه یاد  تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دليل پرونده را از طریق رئيس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می

نماید و ھرگاه رأی  برازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض میشده با توجه به دليل ا

صادره به صورت قرار باشد پرونده را جھت ادامه رسيدگی به شعبه بدوی اعاده و در غير این صورت اقدام به 

  کند. رسيدگی ماھوی مي

سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه  در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از -٧۵ماده 

دارند. رئيس  تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماھوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دليل به رئيس دیوان اعالم می

  دھد. عرض ارجاع میدیوان پرونده را جھت رسيدگی و صدور رأی به شعبه ھم

اسبه و یا رفع ابھام که توسط شعبه صادر کننده صدور حکم اصالحی در مورد سھو قلم یا اشتباه مح -٧۶ماده 

  ) این قانون نيست.٧۵) و (٧۴شود، مشمول مواد ( رأی انجام می

شود و به  نویس رأی درج مي  در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش -٧٧ماده 

  گردد. رسد و در پرونده بایگانی می امضاء آنان می



شود در مرحله تجدیدنظر نيز جاری است مگر این که به موجب  مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می - ٧٨ماده 

  ترتيب دیگری مقرر شده باشد. قانون 

در صورتی که رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بيّن شرع یا قانون  -٧٩ماده 

ر با ذکر دليل پرونده را برای رسيدگی ماھوی و صدور رأی به شعبه باتشخيص دھند، رئيس دیوان فقط برای یک

  نماید. رأی صادر شده قطعی است. عرض ارجاع میھم

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور  -تبصره

  گردد. رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می

   

  در ھيأت عمومی رسيدگی -مبحث سوم

گيرد. در درخواست  تقاضای ابطال مصوبات در ھيأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می -٨٠ماده 

  مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

  مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده - الف

  مشخصات مصوبه مورد اعتراض - ب

  به با آن شدهحکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصو - پ

دالیل و جھات اعتراض از حيث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانين یا خروج از اختيارات  - ت

  کننده مرجع تصویب

  امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده - ث

نده و نفع بودن درخواست کن سایر مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی -تبصره

پرداخت ھزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاری است. درخواستھا توسط رئيس دیوان، به دفتر 

  شود. ھيأت عمومی ارجاع می

  نماید: در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر ھيأت عمومی به شرح زیر اقدام می -٨١ماده 

  نماید. قرار رد درخواست صادر میدر مورد بند (الف) ظرف پنج روز   .١

  نماید.) این قانون عمل می٢٨در مورد بند (ث) مطابق ماده (  .٢



در سایر موارد با ذکر جھات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ،  .٣

قطعی  شود. این قرار، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غير این صورت، قرار رد درخواست صادر مي

  است.

رساند. چنانچه درخواست مشمول  مدیر دفتر ھيأت عمومی، درخواست را به نظر رئيس دیوان می -٨٢ماده 

کند و در بقيه موارد،  ) این قانون باشد، رئيس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می٨۵ماده (

  گيرد. شود و در نوبت رسيدگی قرار می درخواست جھت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می

ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال  مدیر دفتر ھيأت عمومی نسخه -٨٣ماده 

کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در ھر صورت،  می

  نماید. مومی به موضوع رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ میپس از انقضاء مھلت مزبور، ھيأت ع

چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مھلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس  -تبصره

  تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد. ديوان مي

انون در صالحيت ھيأت عمومی دیوان است، ابتداء به ھيأتھای تخصصی مرکب از اموری که مطابق ق -٨۴ماده 

شود. رسميت جلسات ھيأتھای تخصصی منوط به حضور دو سوم  حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می

  کنند: ترتيب زیر عمل می  اعضاء است که به

ت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به ھمراه در صورتی که نظر اکثریت مطلق ھيأت تخصصی بر قبول شکای - الف

  شود. نظریه ھيأت جھت اتخاذ تصميم به ھيأت عمومی ارسال می

کند. این  در صورتی که نظر سه چھارم اعضاء ھيأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می - ب

دیوان قابل اعتراض است. در صورت  رأی ظرف بيست روز از تاریخ صدور، از سوی رئيس دیوان یا ده نفر از قضات

اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چھارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در 

  شود. ھيأت عمومی مطرح و اتخاذ تصميم می

  رسد. تصميمات ھيأتھای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می -١تبصره 

مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسيدگی مطرح باشد موضوع ھرگاه  -٢تبصره 

جھت اظھارنظر به شورای نگھبان ارسال می شود. نظر فقھای شورای نگھبان برای ھيأت عمومی و ھيأتھای 

    االتباع است.تخصصی الزم



طال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، در مواردی که به تشخيص رئيس دیوان، رسيدگی به درخواست اب -٨۵ماده 

مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئيس دیوان قرار رد 

  کند. این قرار قطعی است. درخواست را صادر می

رع یا قانون یا در صورتی که رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان به ھر نحو از مغایرت یک مصوبه با ش -٨۶ماده 

کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در ھيأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را  خروج آن از اختيارات مقام تصویب

  درخواست نمایند.

ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسيدگی مطرح باشد، موضوع جھت  در صورتی که مصوبه - ٨٧ماده 

  االتباع است. شود. نظر فقھای شورای نگھبان برای ھيأت عمومی الزم یاظھارنظر به شورای نگھبان ارسال م

تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال  ) این قانون می١٢) ماده (١ھيأت عمومی، در اجرای بند ( -٨٨ماده 

  نماید.

ھرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف  -٨٩ماده 

است به محض اطالع، موضوع را ضمن تھيه و ارائه گزارش در ھيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. ھيأت عمومی 

يد. اين رأي براي شعب نما پس از بررسي و احراز تعارض و اعالم رأی صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي

االتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده  ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

شود لكن در مورد احكامي كه در ھيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص  است و موجب نقض آراء سابق نمي

ج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواھی را دارد. در این نفع ظرف يك ماه از تاريخ در داده شده شخص ذي

شود و شعبه مذکور موظف به  صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي

  رسيدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

باشد، رئيس ديوان   ه ديوان صادر شدهھرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعب -٩٠ماده 

تواند موضوع را در ھيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي  می

نمايد. اين رأي براي  كه ھيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دھد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي

  االتباع است. اص حقيقي و حقوقي مربوط الزمسایر شعب ديوان، ادارات و اشخ

پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از  -تبصره

  گيرد. ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه

ی برای رسيدگی مجدد در ھيأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا طرح آراء قبلی ھيأت عموم -٩١ماده 

مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان یا تقاضای 

  کتبی و مستدل بيست نفر از قضات دیوان است.



یت مفاد رأي ھيأت عمومي در مصوبات بعدی، ای در ھيأت عمومی ابطال شود، رعا چنانچه مصوبه -٩٢ماده 

الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھيأت عمومی تصویب کنند، رئيس دیوان موضوع را 

) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھيأت ٨٣خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (

  نماید. عمومی مطرح می

دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی  نفع می افرادی که در اجرای آراء ھيأت عمومی، خود را ذی -٩٣ه ماد

توانند رسيدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از  ربط، می مسؤوالن ذی

نفع بودن  ر در صورت احراز ذیشود. شعبه مذکو سوی رئيس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می

  نماید. ) این قانون اتخاذ تصميم می١٠٩کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده ( درخواست

در صورتی که آراء ھيأت عمومی دیوان از سوی رئيس قوه قضائيه خالف موازین شرع تشخيص داده  -٩۴ماده 

  نماید.تجدیدنظر میشود، ھيأت عمومی با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه 

احکام صادر شده از ھيأت عمومی دیوان که مستلزم عمليات اجرایی باشد از طریق دفتر ھيأت  -٩۵ماده 

گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی  عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابالغ می

باشند و در صورت استنکاف  و اعالم نتيجه به دیوان مي ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم ذی

  شود. ) این قانون اقدام مي١١٠طبق ماده (

ای است که ظرف نامهاداره جلسات ھيأت عمومی و ھيأتھای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیين -٩۶ماده 

  سد.رسه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، به تصویب رئيس قوه قضائيه می

رای ھيأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئيس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت ھيأت به  -٩٧ماده 

  گردد.انتخاب رئيس دیوان انشاء می

     ابالغ و اصالح آراء ھيأت عمومی مطابق مقررات آیين دادرسی مدنی است. -تبصره

   

  اعاده دادرسی  -بخش سوم

  توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:در مورد احکام قطعی به جھات ذیل می -٩٨ماده 

  حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. –الف

  حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. - ب



  در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. - پ

اب آن، که قبالً توسط ھمان شعبه یا شعبه حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص ھمان دعوی و اصح - ت

  دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنھا به موجب حکم مراجع صالح  - ث

  قانونی ثابت شده باشد.

کننده اعاده دادرسی باشد و  د و دالیلی به دست آید که دليل حقانيت درخواست پس از صدور حکم، اسنا -ج

  ثابت شود اسناد و دالیل یاد شده در جریان دادرسی در اختيار وی نبوده است.

  مھلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: -٩٩ماده 

  روز از تاریخ ابالغ رأی شعبه) این قانون، بيست ٩٨ماده (» پ«تا » الف«در مورد بندھای   .١

  ) این قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی٩٨ماده (» ج«تا » ت«در خصوص بندھای   .٢

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جھتی که  -١٠٠ماده 

  شود. ه رأی تقدیم میموجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکنند

  ھزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر ھزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. -١٠١ماده 

رسيدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحيت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه  -١٠٢ماده 

نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت  را صادر میمذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار الزم 

  کند. به رسيدگی ماھوی می

تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم  کننده به اعاده دادرسی می شعبه رسيدگی -١٠٣ماده 

  مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

د تشخيص دھد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را ھرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وار -١٠۴ماده 

نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد،  نقض و حکم مقتضی صادر می

گردد. چنانچه جھت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد،  فقط ھمان قسمت نقض یا اصالح می

نماید و حکم اول به قوت خود باقی  اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می کننده پس از قبول شعبه رسيدگی 

  ماند. مي

  گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از ھمان جھت نيست. حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می -١٠۵ماده 



مقام و یا نماینده  در اعاده دادرسی به ھيچ عنوان شخص دیگری غير از طرفين دعوی، وکيل یا قائم -١٠۶ماده 

  تواند وارد دعوی شود. قانونی آنان، نمی

   

  اجرای احکام -بخش چھارم

اء ) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجر١٠کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( -١٠٧ماده 

  نمایند.

عليه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای  شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوٌم  -١٠٨ماده 

عليه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب   نمایند. محکومٌ  احکام دیوان ارسال می

  ن گزارش نماید.طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوا له اقدام و نتيجه را به رضایت محکوٌم 

ربط از اجرای آن  ھرگاه پس از انتشار رأی ھيأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤوالن ذي -١٠٩ماده 

نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از  استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي

  شود. ن خسارت وارده محكوم ميسال و جبرا ماه تا يك   خدمات دولتي به مدت سه

نفع برای اجرای آراء ھيأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم  تقاضای ذی -تبصره

توانند موضوع را به رئيس دیوان منعکس  شوند، می اجرای آراء ھيأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

  ری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.نمایند تا رئيس دیوان نسبت به پيگي

عليه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان،  در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوٌم  -١١٠ماده 

  کند. مراتب را به رئيس دیوان گزارش می

وظف است خارج نماید. شعبه مذکور م رئيس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جھت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام 

  دیوان ارسال نماید.

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، ھيأت و یا کميسيونی مرکب از دو یا  -١تبصره 

بعيت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم چند نفر باشد و اعضاء آنھا از ت

  شوند. دیوان، مستنکف شناخته می

  مرجع رسيدگی به استنکاف از رأی ھيأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. -٢تبصره 



ا به آنھا کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع ر شعبه رسيدگی -٣تبصره 

نماید. چنانچه مستنکف استمھال کند، حداکثر یک ھفته جھت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی  تفھيم می

) این قانون ١١٢شود و در غير این صورت و یا پس از انقضای مھلت، مشمول حکم مقرر در ماده ( مھلت داده می

  گيرد. قرار مي

  کند: مبادرت به اجرای حکم میدادرس اجرای احکام از طرق زیر  -١١١ماده 

  له در مدت معين. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعھد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكوٌم   .١

به در صورت عدم  عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوٌم  دستور توقيف حساب بانكي محكوٌم   .٢

  سال پس از ابالغ. اجرای حكم يك 

نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي  متخلف به درخواست ذي دستور توقيف و ضبط اموال شخص  .٣

  دادگاھھاي عمومي و انقالب (در امور مدني).

دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و   .۴

 ١٧/١١/١٣۵٨مصوب ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت  تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعيين تکليف اراضی واگذاری دولت و نھادھا مصوب 

  مجمع تشخيص مصلحت نظام ١٢/١٣٧٠/١۵

عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال  در صورتي كه محكوٌم  -١١٢ماده 

شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس  پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميموقت از خدمات دولتي تا 

باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر  از ابالغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي

  گردد. عرض ارجاع میشده باشد به شعبه ھم

ه قاضی و یا خالف بيّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتبا -١١٣ماده 

  کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. قطعی دیوان نيست مگر آن که شعبه رسيدگی

عليه  چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بين طرفين توافقی شود و محکوٌم  -١١۴ماده 

تواند ادامه عمليات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام  له می ماید، محکوٌم به تعھدات خود عمل نن

  نماید. دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پيگيری می

عليه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به  در مواردی که محکوٌم  -١١۵ماده 

عملی اجرای حکم نباشد و این جھات به تشخيص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته  جھتی امکان

شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسيدگی به این جھات به شعبه صادرکننده رأی قطعی 

، رأی مقتضی به جبران گردد. شعبه مزبور در صورت تأیيد وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم ارجاع می



نماید. در غير این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عمليات  به صادر می خسارت و یا تعيين جایگزین محکوٌم 

  شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است. اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می

عليه خارج و یا موکول به تمھيد مقدماتی از سوی  عی از اختيار محکوٌم در مواردی که اجرای حکم قط -١١۶ماده 

عليه باشد و مرجع اخير در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ  مرجع دیگری غير از محکوٌم 

موضوع تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به  اعالم، مرجع یاد شده می

  االجراء است. رسيدگی و اظھارنظر نماید. این رأی قطعی و الزم

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبھم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان  - ١١٧ماده 

ص رفع نماید. نظر شعبه در خصو نداشته باشد با ذکر مورد ابھام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابھام می

  االتباع است. ابھام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزم

مکلفند  ٨/٧/١٣٨۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵ھای اجرایی موضوع ماده ( دستگاه -١١٨ماده 

دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقيب اداری و انتظامی 

  ) این قانون است.١١٢مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (حسب 

) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در ١١١ماده (» ١«در اجرای بند  -١١٩ماده 

) این قانون، اقدام ۴٣ماده (» ٢«واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 

  نماید. می

   

  سایر مقررات -بخش پنجم

  شوند. ھای موجود منحل می شعب تشخيص فعلی دیوان پس از رسيدگی به پرونده -١٢٠ماده 

ھرگاه ضمن رسيدگی به موضوعی در دیوان، رئيس دیوان در جریان تضييع حقوق عمومی و یا منافع  -١٢١ماده 

المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و  بيت

  دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.

غ اوراق، آراء و تصميمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابال -١٢٢ماده 

ترتيبی است که در قانون آیين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب (در امور مدنی) و قانون  در این قانون به 

  اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

  گردد. یبودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائيه منظور م -١٢٣ماده 



و اصالحات بعدی  ٢۵/٩/١٣٨۵االجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب  از تاریخ الزم -١٢۴ماده 

  شود. قوه قضائيه لغو می  ٢۶/٢/١٣٧٩آن و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

شنبه مورخ روز سهقانون فوق مشتمل بر یکصد و بيست و چھار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی  

) این قانون در تاریخ ٩۴) و (٩٠)، (٨٩)، (١٢)، (١٠مجلس شورای اسالمی تصویب شد و مواد ( ٢٢/٩/١٣٩٠

از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقی مواد این  ٣/١٣٩٢/٢۵

  به تأیيد شورای نگھبان رسيد. ٣٠/٩/١٣٩٠قانون در تاریخ 

 


