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بخش اول .تشکیالت

ماده .۱در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (  )۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظهور رسهیدگی به شهکایات
ّ
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت ب مأموران واحدها و آیین نام های دولتی خالف قانون یا شهر یها خهارز اد حهدود اختیهارات
مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری ک در این قانون ب اختصار «دیوان» نامیده میشود دیرنظر رئیس قهوه قضهائی تشهکیل
میگردد.
ماده .۲دیوان در تهران مستقر است و متشهکل اد شهعب بهدوی تجدیهدنظر هیهأت عمهومی و هیأتههای تخصصهی مهی باشهد.
تشکیالت قضائی اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائی تعیین میشود.
تبصره .رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را ب رئیس قوه قضائی ارائ نماید.
ماده .۳هر شعب بدوی دیوان اد یک رئیس یا دادرس علی البهدل و ههر شهعب تجدیهدنظر اد یهک رئهیس و دو مستشهار تشهکیل
میشود .شعب تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و مالک صدور رأی نظر اکثریت است .آراء شعب تجدیهدنظر دیهوان
قطعی است.
تبصره .چنانچ جلس شعب تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف نظر حاصل شود یک عضهو
مستشار توسط رئیس دیوان ب آنان اضاف میشود.
ماده .۴قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائی منصوب میشوند و باید دارای ده سال سابق کار قضائی باشند .در مورد قضهات
دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی اد گرایشهای رشت حقوق یا مدارک حودوی همتراد داشهتن پهنس سهال سهابق کهار
قضائی کافی است.
تبصره .۱قضاتی ک حداقل پنس سال سابق کار قضائی در دیوان دارند اد شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره .۲رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را ب رئیس قوه قضائی پیشنهاد نماید.
ماده .۵رئیس دیوان رئیس شعب اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و ب تعداد مورد نیاد معاون و مشاور خواهد داشت .وی مهی
تواند برخی اختیارات خود را ب معاونان تفویض نماید.
ماده .۶ب منظور تسهیل در دسترسی مردم ب خدمات دیوان دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بادرسی کهل کشهور
در هر یک اد مراکز استانها تأسیس میگردد .این دفاتر وظایف دیر را ب عهده دارند:
الف .راهنمایی و ارشاد مراجعان
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ب .پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ .ابالغ نسخ دوم شکایات یا آراء صادر شده اد سوی دیوان در حوده آن دفتر ک اد طریق نمابر یا پسهت الکترونیکهی یها به ههر
طریق دیگری اد دیوان دریافت کرده اند.
ت .انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوده مربوط ب آن دفتر
ماده .۷دیوان می تواند ب تعداد مورد نیاد کارشناسانی اد رشت های مختلف ک حداقل دارای ده سال سابق کار اداری و مهدرک
کارشناسی یا باالتر باشند ب عنوان مشاور دیوان داشت باشد.
در صورت نیاد هریک اد شعب ب مشاوره و کارشناسی ب درخواست شعب یا ب تشخیص رئیس دیوان کارشهناس مشهاور توسهط
رئیس دیوان ب شعب معرفی میشود .در این صورت کارشناس پس اد بررسی موضو نتیج را به طهور مکتهوب به شهعب ارائه
میکند تا در پرونده درز شود .قاضی شعب با مالحظ نظر وی مبادرت ب صدور رأی مینماید.
تبصره .حقوق و مزایای مشاورینی ک در اجرای ماده ( )۹قانون دیوان عدالت اداری مصهوب  ۱۳۸۵/۹/۲۵منصهوب شهده انهد
مطابق مقررات دمان انتصاب محاسب و پرداخت میشود.
ماده .۸هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضهات دیهوان به ریاسهت رئهیس دیهوان و یها معهاون قضهائی وی تشهکیل
میشود و مالک صدور رأی نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره .مشاوران و کارشناسان موضو ماده ( )۷این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حهق رأی در جلسهات
هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائ نمایند.
ماده .۹واحد اجرای احکام دیوان دیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیف مینماید که اد تعهداد کهافی دادرس اجهرای
احکام مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره .برای دادرسان اجرای احکام داشتن حداقل ده سهال سهابق قضهائی و یها پهنس سهال سهابق قضهائی بها داشهتن مهدرک
کارشناسی ارشد یا دکترا در رشت های حقوق و الهیات(گرایش فق ومبانی حقوق اسالمی)یا همتراد حودوی آن الدم است.
بخش دوم .آینی دادریس

فصل اول .صالحیت

ماده .۱۰صالحیت و حدود اختیارات دیوان ب قرار دیر است:
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ّ
 .۱رسیدگی ب شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی اد:
الف .تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتهی اعهم اد ودارتخانه هها و سهادمانها و مسسسهات و شهرکتهای دولتهی و شههرداریها و
سادمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مسسسات وابست ب آنها
ب .تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع ب وظایف آنها
 .۲رسیدگی ب اعتراضهات و شهکایات اد آراء و تصهمیمات قطعهی هیأتههای رسهیدگی به تخلفهات اداری و کمیسهیونهایی ماننهد
ً
کمیسیونهای مالیاتی هیأت حلاختالف کارگر و کارفرما کمیسیون موضو ماده (  ) ۱۰۰قانون شهرداریها منحصرا اد حیث
نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
 . ۳رسیدگی ب شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مسسسات مهذکور در بنهد
( )۱و مستخدمان مسسساتی ک شمول این قانون نسبت ب آنها محتاز ذکر نام است اعم اد لشهکری و کشهوری اد حیهث تضهییع
حقوق استخدامی
تبصره .۱تعیین میزان خسارات وارده اد ناحی مسسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( )۱و ( )۲این ماده پس اد صهدور رأی در
دیوان بر وقو تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره .۲تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجهع قضهائی دادگسهتری و نظهامی و دادگاهههای انتظهامی قضهات دادگسهتری و
نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده .۱۱در صورتی ک تصمیمات و اقدامات موضو شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعب رسهیدگی کننهده
حکم بر نقض رأی یا لغو اثر اد تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت ب اعاده حقوق تضییعشده صادر مینماید.
تبصره .پس اد صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکومعلی عالوه بر اجرای حکم مکلف ب رعایت مفاد آن
در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشاب است.
ماده .۱۲حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان ب شرح دیر است:
ّ
 .۱رسیدگی ب شکایات تظلمات و اعتراضات اشهخاص حقیقهی یها حقهوقی اد آییننامه هها و سهایر نظامهات و مقهررات دولتهی و
شهرداریها و مسسسات عمومی غیردولتی در مواردی ک مقررات مذکور ب علت مغایرت با شهر یها قهانون و یها عهدم صهالحیت
مرجع مربوط یا تجاود یا سوءاستفاده اد اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یها خهودداری اد انجهام وظهایفی که موجهب
تضییع حقوق اشخاص میشود.
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 .۲صدور رأی وحدت روی در موارد مشاب ک آراء متعارض اد شعب دیوان صادر شده باشد.
 .۳صدور رأی ایجاد روی ک در موضو واحد آراء مشاب متعدد اد شعب دیوان صادر شده باشد.
ً
تبصره .رسیدگی ب تصمیمات قضائی قوه قضائی و صرفا آیین نام ها بخشنام ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائی و مصوبات و تصمیمات شهورای نگهبهان مجمهع تشهخیص مصهلحت نظهام مجلهس خبرگهان و
شورای عالی امنیت ملی اد شمول این ماده خارز است.
ماده .۱۳اثر ابطال مصوبات اد دمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصهوبات خهالف شهر یها در مهواردی که به
منظور جلوگیری اد تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را ب دمان تصویب مصوب مترتب نماید.
ماده .۱۴مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.
ماده .۱۵صدور حکم اصالحی رفع ابهام و اشکال دسهتور اجهرای حکهم و انفصهال مسهتنکف و هرگونه اقهدامی که مسهتلزم
تصمیم گیری مجدد است ب عهده شعب صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم .ترتیب رسیدگی

مبحث اول .رسیدگی در شعب بدوی
اول .دادخواست
ماده .۱۶رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است .دادخواست باید ب دبان فارسی روی برگه ههای مخصهوص
تنظیم شود.
تبصره .۱پرونده هایی ک با صدور قهرار عهدم صهالحیت اد مراجهع قضهائی دیگهر به دیهوان ارسهال میشهود نیهادی به تقهدیم
دادخواست و پرداخت هزین دادرسی ندارد.
تبصره .۲اد دمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواسهت راجهع به مهوارد موضهو بنهد( )۲مهاده( )۱۰ایهن قهانون بهرای
اشخاص داخل کشور س ماه و برای افراد مقیم خارز اد کشور شش مهاه اد تهاریا ابهالغ رأی یها تصهمیم قطعهی مرجهع مربهوط
مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) است .مراجهع مربهوط مکلفنهد در رأی یها تصهمیم خهود
تصریح نمایند ک رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .در مواردی ک ابالغ واقعی نبوده و ذینفهع
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ادعای عدم اطال اد آن را بنماید شعب دیوان در ابتداء ب موضو ابالغ رسیدگی مینماید .در مواردی ک ب موجب قانون سابق
ً
اشخاصی قبال حق شکایت در مهلت بیشتری داشت اند مهلت مذکور مالک محاسب است.
ماده .۱۷شعب دیوان ب شکایتی رسیدگی می کنند ک شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینهده قهانونی وی رسهیدگی به
شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
ماده .۱۸دادخواست باید حاوی نکات دیر باشد:
الف .مشخصات شاکی
 . ۱نام و نام خانوادگی نام پدر تاریا تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
 .۲نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب .مشخصات طرف شکایت
 .۱نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
 .۲نام کامل دستگاههای موضو ماده( )۱۰این قانون
پ .نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت .موضو شکایت و خواست
ث .شرح شکایت
ز .مدارک و دالیل مورد استناد
چ .امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح .مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره .شاکی می تواند عالوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را ب منظور ابالغ اوراق
اعالم نماید ک در اینصورت امر ابالغ ب یکی اد طرق مزبور کافی است.
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ماااده .۱۹هزینهه دادرسههی در شههعب بههدوی دیههوان یکصههد هههزار ()۱۰۰.۰۰۰ریههال و در شههعب تجدیههدنظر دویسههت هههزار
()۲۰۰.۰۰۰ریال است.
تبصره .مبلغ مذکور در این ماده ب تناسب نرخ تورم اعالم شده ب وسیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر س سال یک
بار ب پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائی و تصویب هیأت ودیران قابل تعدیل می باشد.
ماده .۲۰شاکی باید رونوشت یا تصویر خ.وانا و گواه.یشده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره .۱تصویر یا رونوشت مدارک باید ب وسیل دبیرخان و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفهاتر اداری مسهتقر در مراکهز اسهتانها و یها
دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود .در صورتی ک رونوشهت یها
تصویر سند خارز اد کشور تهی شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی اد سفارتخان ها یها کنسهولگری هها و یها دفهاتر
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران گواهی شود.
تبصره .۲در مواردی ک تصدیق اسناد و مدارک مربوط ب واحدهای دولتی و عمومی اد سوی شاکی ممکن نباشهد و یها ایهن که
ً
اساسا شاکی نتواند تصویری اد آنها ارائ نماید دیوان مکلف ب پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسهناد را اد دسهتگاه
مربوط مطالب نماید.
ماده .۲۱در صورتیک سند ب دبان فارسی نباشد عالوه بر تصویر یا رونوشت گواهیشده ترجم گواهیشده آن نیز باید پیوست
شود .صحت ترجم و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل باید ب وسیل مترجمان رسمی یا سفارتخان ها یا کنسولگریها و یا دفاتر
نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارز اد کشور گواهی شود.
ماده .۲۲هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصهویر یها رونوشهت گهواهی
مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیم گردد.
شده سند ِ
ماده .۲۳دادخواست و ضمائم آن باید ب تعداد طرف شکایت ب اضاف یک نسخ تهی شود .این اوراق و همچنین اوراق مربهوط
ب رفع نقص و تکمیل دادخواست باید ب وسیل پست سفارشهی یها پسهت الکترونیکهی دیهوان یها ثبهت در پایگهاه الکترونیکهی به
دبیرخان دیوان ارسال و یا ب دبیرخان دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز اسهتانها تسهلیم گهردد .تهاریا ثبهت دادخواسهت در
دبیرخان دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن ب پست سفارشی و یا ارسال اد طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان
تاریا تقدیم محسوب میشود.
ماده .۲۴دبیرخان دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را ب ترتیهب وصهول ثبهت
نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریا ثبت نام شاکی و طرف شکایت ب شاکی وکیل یا قائم مقام و یا نماینهده قهانونی وی
تسلیم کنند.
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ماده .۲۵دبیرخان دیوان مکلف است قبل اد ارسال پرونده جهت ارجا با مراجع ب سوابق امر چنانچ مهوردی حهاکی اد طهرح
قبلی شکایت وجود داشت باشد مشخصات آن را ب برگ دادخواست ضمیم نماید.
ماده .۲۶دادخواستهای ثبت شده توسط رئیس دیوان یا معاون وی ب شعب ارجا میشود.
ماده .۲۷چنانچ دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد ب موجب قرار مدیر دفتر شهعب رد میشهود.
این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست .چنانچ طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت دمان مشخص
باشد اد دمان اطال محاسب میشود.
ماده .۲۸در صورتی ک هر یک اد موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده( )۱۸این قانون در دادخواسهت رعایهت نشهده
باشد و یا دادخواست اد جهت شرایط مقرر در مواد ( )۱۹الی ( )۲۳این قانون نقص داشهت باشهد مهدیر دفتهر شهعب ظهرف دو رود
نقایص دادخواست را طی اخطاری ای ب طور مستقیم یا اد طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها ب شاکی اعالم میکند .شهاکی
ده رود اد تاریا ابالغ اخطاری فرصت رفع نقص دارد و چنانچ در مهلت مذکور اقدام ب رفع نقص ننماید دادخواست ب موجهب
قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میگردد  .این قرار ظرف ده رود اد تاریا ابالغ قابل اعتراض در همان شعب دیوان است .رسیدگی
ب اعتراض نسبت ب رد دادخواست توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعب انجام میشود و پس اد صدور دستور توسهط قاضهی
مزبور مراتب توسط مدیر دفتر شعب ب معترض ابالغ میگردد .این تصمیم قطعی است ولی رد دادخواست مهانع طهرح مجهدد
شکایت نیست.
ماده .۲۹پس اد ارجا دادخواست ب شعب مدیر دفتر شعب آن را پس اد تکمیل بالفاصل در اختیار قاضی شعب قرار می دههد.
قاضی شعب دیوان در صورت احراد صالحیت و کامل بهودن پرونهده آن را بها صهدور دسهتور ارسهال یهک نسهخ اد دادخواسهت و
ضمائم آن ب طرف شکایت ب دفتر اعاده میکند تا پس اد ابالغ دادخواست و ضمائم آن ب طرف شهکایت در جریهان رسهیدگی
قرار گیرد.
تبصره .چنانچ پرونده ای مشمول تبصره ماده( )۹۰این قانون باشد شعب دیهوان خهارز اد نوبهت و بهدون ابهالغ دادخواسهت و
ضمائم آن ب طرف شکایت ب آن رسیدگی و رأی صادر مینماید.
ماده .۳۰طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه اد تاریا ابالغ نسبت ب ارسال پاسها اقهدام کنهد .عهدم وصهول پاسها مهانع
رسیدگی نیست و شعب با توج ب مدارک موجود ب پرونده رسیدگی و مبادرت ب صدور رأی مینماید.
تبصااره .در صههورتی که طههرف شههکایت بههدون عههذر موجه اد دادن پاسهها در موعههد مقههرر در ایههن مههاده خههودداری نمایههد شههعب
رسیدگیکننده متخلف را ب س ماه تا یک سال انفصال اد خدمت محکوم مینماید .این حکم ظرف بیست رود قابل تجدیدنظر در
شعب تجدیدنظر است.
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ماده .۳۱اگر ضمن یک دادخواست شکایات متعدد مطرح شود ک با یکدیگر ارتباط نداشت باشند و شعب دیهوان نتوانهد ضهمن
یک دادرسی ب آنها رسیدگی کند شکایات مطرح شده را ب صورت جدا گان رسهیدگی میکنهد و نسهبت به آنچه که صهالحیت
ندارد قرار عدم صالحیت صادر مینماید.
ماده .۳۲چنانچ اشخاص متعدد شکایتهای خود را ب موجب یک دادخواست مطرح نمایند در صهورتی که شهکایات مزبهور
منشأ و مبنای واحد داشت باشد شعب دیوان نسبت ب هم مهوارد ضهمن یهک دادرسهی اتخهاذ تصهمیم مینمایهد .در غیهر ایهن
صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد ب تفکیک و جداگان رسیدگی میشود.
تبصره .شاکیان در صورتی ک بیش اد پنس نفر باشند می توانند در دادخواست نماینده ای را اد میهان خهود جههت امهر ابهالغ و
اخطار ب شعب دیوان معرفی نمایند.
ماده .۳۳موضو شکایت و خواست باید صریح و منجز باشد .در صورت وجود ابهام ب تشخیص شعب مراتب طی اخطاریه ای
ب شاکی اعالم میگردد و شاکی مکلف است ظهرف ده رود اد تهاریا ابهالغ اخطاریه نسهبت به رفهع ابههام اقهدام کنهد .در غیهر
اینصورت شعب نسبت ب قسمت مبهم قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
دوم .دستور موقت
ماده .۳۴در صورتی ک شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس اد آن مدعی شود ک اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا
خودداری اد انجام وظیف توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده( )۱۰این قهانون سهبب ورود خسهارتی میگهردد که جبهران آن
غیرممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید .پهس اد طهرح شهکایت اصهلی درخواسهت صهدور دسهتور
موقت باید تا قبل اد ختم رسیدگی ب دیوان ارائ شود .این درخواست مستلزم پرداخت هزین دادرسی نیست.
ماده .۳۵شعب رسیدگی کننده در صورت احراد ضرورت و فوریت موضو برحسب مورد دستور موقهت مبنهی بهر توقهف اجهرای
اقدامات تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیف صادر مینماید.
تبصره .دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصهلی
دستور موقت نیز لغو میگردد.
ماده .۳۶مرجع رسیدگی ب تقاضای صدور دستور موقت موضهو مهاده( )۳۴ایهن قهانون شهعب ای اسهت که به اصهل دعهوی
رسیدگی میکند لکن در مواردی ک ضمن درخواست ابطال مصوبات اد هیأت عمومی دیوان تقاضای صدور دستور موقت شهده
باشد ابتداء پرونده جهت رسیدگی ب تقاضای مزبور ب یکی اد شعب ارجا میشود و در صورت صهدور دسهتور موقهت در شهعب
پرونده در هیأت عمومی خارز اد نوبت رسیدگی میشود.
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ماده .۳۷شعب دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت ب اصل دعوی خارز اد نوبت رسیدگی و رأی مقتضهی
صادر نماید.
تبصره .مدیر دفتر شعب مکلف است پرونده را ب فوریت ب نظر شعب برساند و شعب موظف ب اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده .۳۸در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن مفاد آن ب طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقهت مفهاد آن به
شاکی ابالغ میشود .تقاضای صدور دستور موقت قبل اد اتخاذ تصمیم شعب مانع اجرای تصمیمات قانونی موضهو مهاده()۱۰
این قانون نیست.
ماده .۳۹سادمانها ادارات هیأتها و مأموران طرف شکایت پس اد صدور و ابالغ دستور موقت مکلفند طبق آن اقهدام نماینهد و
در صورت استنکاف شعب صادرکننده دستور موقت متخلف را ب انفصال اد خدمت ب مهدت شهش مهاه تها یهک سهال و جبهران
خسارت وارده محکوم مینماید.
ماده .۴۰در صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادام اجرای دستور موقت شعب رسیدگیکننده نسبت ب لغو آن اقهدام
مینماید.

سوم .رسیدگی و صدور رأی
ماده .۴۱شعب رسیدگیکننده می تواند هرگون تحقیق یا اقدامی را ک الدم بداند انجام دهد یها آن را اد ضهابطان قهوه قضهائی و
مراجع اداری بخواهد و یا ب سایر مراجع قضائی نیابت دهد .ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی ک شهعب دیهوان تعیهین
میکند تحقیقات و اقدامات خواست شده را انجام دهند .تخلف اد این ماده حسب مورد مستلزم مجادات اداری یا انتظامی است.
ماده .۴۲در صورتی ک محتوای شکایت و دادخواست مطروح در شعب دیوان حاوی مطالبی علی شخص ثالث نیز باشد ایهن
امر مانع رسیدگی شعب ب پرونده نیست.
ماده .۴۳شعب دیوان می تواند هریک اد طرفین دعوا را بهرای ادای توضهیح دعهوت نمایهد و در صهورتی که شهکایت اد ادارات و
واحدهای مذکور در ماده( )۱۰این قانون باشد طرف شکایت مکلف ب معرفی نماینده است.
تبصره .۱در صورتی ک شاکی پس اد ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا اد ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کنهد
شعب دیوان با مالحظ دادخواست اولی و الیح دفاعی طرف شکایت یا استما اظهارات او اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخهاذ
تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح اد شاکی ممکن نشود قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.
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تبصره .۲در صورتی ک طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشهد و پهس اد احضهار بهدون عهذر موجه اد
حضور جهت ادای توضیح خودداری کند شعب او را جلب مینماید یا ب انفصال موقت اد خهدمات دولتهی به مهدت یهک مهاه تها
یکسال محکوم میکند.
تبصره .۳عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفیشده در مهلت اعالم شده اد سوی شعب دیهوان
موجب انفصال موقت اد خدمات دولتی اد دو ماه تا یک سال است.
ماده .۴۴در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک اد شعب دیهوان کلیه واحهدهای دولتهی شههرداریها و سهایر مسسسهات
عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یکماه اد تاریا ابالغ نسبت ب ارسال اسهناد و پرونهدههای مهورد مطالبه اقهدام نماینهد و در
صورتی ک ارسال اسناد ممکن نباشد دالیل آن را ب دیوان اعالم کنند .در صورت موج ندانستن دالیل توسهط دیهوان و مطالبه
مجدد و امتنا اد ارسال ظرف یکماه مستنکف ب حکم شعب ب انفصال موقت اد خدمات دولتی اد یک ماه تا یک سال یا کسر
یک سوم حقوق و مزایا ب مدت س ماه تا یک سال محکوم میشود .این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در
جهت دستیابی ب دالیل و مدارک مورد نیاد یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست .مطالب اسناد طبقه بنهدی
شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره .شعب دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتنها مسهسول مربوطه اد انجهام وظهایف قهانونی را
جهت تعقیب کیفری ب مرجع قضائی صالح اعالم نماید.
ماده .۴۵شاکی می تواند دادخواست خود را قبل اد وصول پاسا طرف شکایت مسترد کند و درایهن صهورت شهعب قهرار ابطهال
دادخواست صادر میکند .شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید .پس اد وصول پاسا ب درخواست استرداد دادخواسهت
ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده .۴۶شاکی می تواند قبل اد صدور رأی اد شکایت خود ب کلی صرف نظر نماید .در این صورت قرار سقوط شهکایت صهادر
ً
میشود و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.
ماده .۴۷در صورت ضرورت ب تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعب ب پروندههای مطروح در شعب دیوان و شعب تجدید نظر
آن خارز اد نوبت رسیدگی میشود.
ماده .۴۸هرگاه رسیدگی ب شکایت در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد شعب دیوان با صدور قرار عدم صهالحیت پرونهده را
ب مرجع مذکور ارسال و مراتب را ب شاکی اعالم مینماید و چ.نانچه موضهو را در صهالحیت مراجهع غیرقضهائی بدانهد ضهمن
صدور قرار عدم صالحیت پرونده را ب مرجع صالح ارسال مینماید .مرجع اخیر مکلف ب رسیدگی است.
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ماده .۴۹شاکی می تواند تا قبل اد صهدور رأی خواسهت خهود را اصهالح کنهد .قبهول تقاضهای اصهالح خواسهت پهس اد ارسهال
دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت مشروط بر این است ک ب تشخیص شعب ماهیت خواست تغییر نکرده باشد و شعب
بتواند بدون نیاد ب ارسال مجدد دادخواست براساس دادخواست اصالح شده رأی صادر نماید.
ماده .۵۰هرگاه رسیدگی دیوان منوط ب اثبات امری باشد ک در صالحیت مرجع دیگهری اسهت قهرار اناطه صهادر و مراتهب به
طرفین ابالغ میشود .ذینفع باید ظرف یک ماه اد تاریا ابالغ اخطاری دیوان ب مرجع صالح مراجع و گواهی دفتر مرجع مزبور
را مبنی بر طرح موضو ب دیوان تسلیم نماید .در غیر این صورت دیوان به رسهیدگی خهود ادامه مهی دههد و تصهمیم مقتضهی
میگیرد.
ماده .۵۱شکایات مطروح در دیوان ک ب تشخیص رئیس دیوان دارای موضو واحهد یها مهرتبط باشهد در یهک شهعب رسهیدگی
میشود و در صورت ارجا ب چند شعب ب هم پرونده ها در شعب ای ک سبق ارجا دارد رسیدگی ب عمل می آید.
ماده .۵۲در صورتی ک شعب دیوان اد فوت یا محجور شدن شاکی یا دوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی
قائم مقام قانونی متوفی یا محجور قرار توقف دادرسی صادر و مراتب اد طریق دفتر شعب ب نشانی شاکی اعالم میشود.
ماده .۵۳در صورت احراد هریک اد جهات دیر شعب دیوان حتی قبل اد ارسال دادخواست و ضمائم به طهرف شهکایت قهرار رد
شکایت صادر میکند:
الف .شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشت باشد.
ب .شاکی در شکایت مطروح ذینفع نباشد.
پ .شکایت متوج طرف شکایت نباشد.
ت .شکایت خارز اد موعد قانونی مطرح شده باشد.
ً
ث .شکایت طرح شده اد حیث موضو قبال بین همان اشهخاص یها اشخاصهی که اصهحاب دعهوی قهائم مقهام آنهان هسهتند
رسیدگی و حکم قطعی نسبت ب آن صادرشده باشد.
ز .موجبات رسیدگی ب شکایت منتفی شده باشد.
ماده .۵۴هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر اد طرف شکایت را ب دادرسهی الدم بدانهد مهی توانهد ضهمن
دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگان حداکثر ظرف سی رود پس اد ث.بت دادخواست اصلی تقاضهای خهود را تسهلیم کنهد.
همچنین در صورتی ک طرف شکایت جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ب دادرسی را ضروری بداند می تواند ضمن پاسها
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کتبی دادخواست خود را تقدیم نماید .در این صورت شعب دیهوان تصهویری اد دادخواسهت لهوایح و مسهتندات طهرفین را بهرای
شخص ثالث ارسال میکند.
ماده .۵۵هرگاه شخص ثالثی در موضو پرونده مطروح در شعب دیوان برای خود حقی قائل باشهد یها خهود را در محهق شهدن
یکی اد طرفین ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود .در صورتی ک دادخواست مذکور قبهل اد صهدور رأی
واصل شود شعب پس اد ارسال دادخواست برای طرفین دعوی و وصول پاسا آنان با مالحظ پاسا هر س طرف مبهادرت به
صدور رأی مینماید.
ماده .۵۶هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح اد هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شهعب دیهوان نیهز آن را
ً
مسثر در کشف حقیقت بداند نسبت ب اخذ توضیح اقدام مینماید .شعب دیوان می تواند رأسا نیهز نسهبت به اخهذ توضهیح اد سهایر
اشخاص اقدام نماید.
ماده .۵۷آراء شعب دیوان ک بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحل دادرسی صادر شده در صورتی ک ب حقوق شخص ثالث
خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه اد تاریا اطال اد حکم قابل اعتراض است .این اعتراض در شعب رسیدگی کننده ب پرونهده
مطرح میشود و شعب مزبور با بررسی دالیل ارائ شده مبادرت ب صدور رأی مینماید.
ماده .۵۸شعب دیوان پس اد رسیدگی و تکمیل تحقیقهات خهتم رسهیدگی را اعهالم و ظهرف یهک هفته مبهادرت به انشهاء رأی
مینماید.
ماده .۵۹دادنام باید حاوی نکات دیر باشد:
الف .تاریا شماره دادنام شماره پرونده
ب .مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعب
پ .مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت .مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث .موضو شکایت و خواست
ز .گردش کار متضمن خالص شکایت و دفا طرف شکایت تحقیقات انجامشده و اشاره ب نظری مشاور در صورتی ک طبهق
ماده( )۷این قانون پرونده ب مشاور ارجا شده باشد و تصریح ب اعالم ختم رسیدگی
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چ .رأی با ذکر جهات دالیل مستندات اصول و مواد قانونی
ح .امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعب
ماده .۶۰شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت ب طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید ب صورت عام و کلی حکهم صهادر
کنند.
ماده .۶۱دادنام پس اد صدور ثبت میشود و رونوشت آن ظرف پنس رود برای ابالغ ب طرفین ارسال میگردد.
ماده .۶۲ابالغ آراء دیوان می تواند ب یکی اد طرق دیر صورت گیرد:
الف .ب طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعب
ب .اد طریق اداره ابالغ ب موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ .اد طریق پست الکترونیک یا نمابر ب ادارات دولتی یا شکات ب تقاضای قبلی آنان برای استفاده اد این روش ابالغ
ت .اد طریق دفاتر اداری دیوان موضو ماده( )۶این قانون
ث .ب وسیل دادگستری محل اقامت
ماده .۶۳هرگاه شعب رسیدگیکننده دیوان درمرحل رسیدگی ب آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ( )۲ماده( )۱۰این قهانون
اشتباه یا نقصی را مالحظ نماید ک ب اساس رأی لطم وارد نکند آن را اصالح و رأی را ابرام مینماید و چنانچ رأی واجد ایراد
شکلی یا ماهوی مسثر باشد شعب مکلف است با ذکر هم موارد و تعیین آنها پرونده را ب مرجع مربوط اعاده کند .مرجهع مهذکور
موظف است مطابق دستور شعب دیوان نسبت ب رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت ب اتخاذ تصمیم یا صهدور
رأی نماید.
ً
در صورتی ک اد تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددا شکایت شود پرونده ب همان شعب رسیدگیکننده ارجا میشهود .شهعب
مذکور چنانچ تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند ب قانون و مقررات مربهوط آن را نقهض و پهس اد
اخذ نظر مشاورین موضو ماده ( )۷این قانون مبادرت ب صدور رأی ماهوی مینماید.
تبصره .شعب می تواند عالوه بر نظر مشاورین موضو ماده( )۷عنداللزوم اد نظر کارشناسان و متخصصین هر رشهت اد میهان
کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

14

قاونن تشکیالت و آینی دادریس دویان عدالت اداری

ماده .۶۴در مواردی ک ب موجب قانون یا مصوب ای الدماالجراء تشخیص موضوعاتی اد قبیل صالحیتهای علمی تخصصی
امنیتی و گزینشی ب عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد شعب دیوان فقط اد جههت رعایهت ضهوابط قهانونی و تطبیهق
موضو و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوب رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شهاکی اد حیهث تشهخیص موضهو
شعب رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس اد ارجا پرونده ب هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط ک توسط شعب تعیین
میگردد با کسب نظر آنان مبادرت ب انشاء رأی نماید.

مبحث دوم .رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده .۶۵کلی آراء شهعب بهدوی دیهوان به درخواسهت یکهی اد طهرفین یها وکیهل یها قهائم مقهام و یها نماینهده قهانونی آنهها قابهل
تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است .مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست رود و برای اشخاص مقهیم
خارز اد ایران دو ماه اد تاریا ابالغ است.
ماده .۶۶تجدیدنظرخواهی با تق دیم دادخواست ب دفتر شعب صادرکننده رأی یا دبیرخان یا دفاتر اداری دیهوان انجهام مهی گیهرد.
دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان ب یکی اد شعب تجدیدنظر ارجا میشود.
ماده .۶۷دادخواست تجدیدنظر باید روی برگ های مخصوص نوشت شود و حاوی نکات دیر باشد:
الف .مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب .شماره و تاریا رأی تجدیدنظرخواست
پ .شعب صادرکننده رأی تجدیدنظرخواست
ت .تاریا ابالغ رأی تجدیدنظرخواست
ث .دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره .رعایت مقررات مواد ( )۲۰تا ( )۲۳این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ضروری است.
ماااده .۶۸چنانچ ه دادخواسههت تجدیههدنظر فاقههد مشخصههات تجدیههدنظرخواه یهها اقامتگههاه او باشههد پههس اد انقضههای مهلههت
تجدیدنظرخواهی دادخواست ب موجب قرار مدیر دفتر شعب تجدیدنظر رد میشود .این قرار قطعی است .در سهایر مهوارد نقهص
دادخواست تجدیدنظر وفق ماده( )۲۸این قانون اقدام میگردد .اگر دادخواست تجدیهدنظر خهارز اد مهلهت مقهرر تسهلیم شهده
باشد شعب تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر میکند.
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ماده .۶۹عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحل بدوی موجهب نقهض رأی
در مرحل تجدیدنظر نیست .در این موارد شعب تجدیدنظر ب دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند ک ظرف ده رود اد تاریا ابالغ
نسبت ب رفع نقص اقدام نمایهد .درصهورت عهدم اقهدام و همچنهین درصهورتی که سهمت دادخواسهت دهنهده محهرد نباشهد رأی
صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر میشود.
ماده .۷۰چنانچ شعب تجدیدنظر در رأی بدوی غیر اد اشتباهاتی اد قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا اد قلهم
افتادگی در آن قسمت اد خواست ک ب اثبات رسیده اشکال دیگری مالحظ نکند ضمن اصالح رأی آن را تأیید میکند.
ماده .۷۱چنانچ شعب تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد رأی شعب بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را
نقض و پس اد رسیدگی ماهوی مبادرت ب صدور رأی مینماید.
ماده .۷۲شعب تجدیدنظر در صورتی ک قرار مهورد تجدیهدنظرخواهی را مطهابق بها مهوادین قهانونی تشهخیص دههد آن را تأییهد
میکند .در غیر این صورت پس اد نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی ب شعب صادرکننده قرار عودت مینماید.
ماده .۷۳هرگاه در مرحل تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود اتخاذ تصمیم با شعب تجدیهدنظر اسهت .اجهرای دسهتور
موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است .دستور موقت صادرشده اد شعب بدوی مادام ک توسط مرجهع تجدیهدنظر لغهو نگهردد به
قوت خود باقی است.
ماده .۷۴چنانچ قاضی شعب بدوی صادرکننده رأی پی ب اشتباه خود ببرد و پرونده ب هر علتی ب شعب تجدیدنظر نرفت باشد
با ذکر دلیل پرونده را اد طریق رئیس دیوان ب شعب تجدید نظر ارسال میکند .شعب یاد شده با توج ب دلیل ابهرادی و درصهورت
وارد دانستن اشتباه رأی صادرشده را نقض مینماید و هرگاه رأی صادره ب صورت قرار باشد پرونده را جههت ادامه رسهیدگی به
شعب بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام ب رسیدگی ماهوی میکند.
ماده .۷۵در صورتی ک حداقل یک قاضی اد دو قاضی و یا دو قاضی اد س قاضی صادرکننده رأی در شهعب تجدیهدنظر پهی به
اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل ب رئیس دیوان اعالم می دارند .رئیس دیوان پرونده را جههت رسهیدگی و
صدور رأی ب شعب هم عرض ارجا می دهد.
ماده .۷۶صدور حکم اصالحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسب و یا رفع ابهام ک توسط شعب صادرکننده رأی انجام میشود
مشمول مواد ( )۷۴و ( )۷۵این قانون نیست.
ماده .۷۷در صورتی ک رأی بر مبنای اتفاقنظر نباشد نظر اقلیت نیز در پیشنویس رأی درز میشود و ب امضای آنان می رسد
و در پرونده بایگانی میگردد.
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ماده .۷۸مقرراتی ک در مرحل بدوی رعایت میشود در مرحل تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجهب قهانون ترتیهب
دیگری مقرر شده باشد.
ماده .۷۹در صورتی ک رئیس قوه قضائی یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف ّبین شر یا قهانون تشهخیص دهنهد
رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی ب شعب همعرض ارجها مینمایهد .رأی
صادرشده قطعی است.
تبصره .چنانچ رأی قطعی موضو این ماده اد شعب بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونهده بهرای صهدور رأی به شهعب
تجدیدنظر ارجا میگردد.

مبحث سوم .رسیدگی در هیأت عمومی
ماده .۸۰تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان با تقدیم درخواست انجام می گیرد .در درخواست مهذکور تصهریح به
موارد دیر ضروری است:
الف .مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده؛
ب .مشخصات مصوب مورد اعتراض؛
پ .حکم شرعی یا مواد قانونی ک ادعای مغایرت مصوب با آن شده؛
ت .دالیل و جهات اعتهراض اد حیهث مغهایرت مصهوب بها شهر یها قهانون اساسهی یها سهایر قهوانین یها خهروز اد اختیهارات مرجهع
تصویبکننده؛
ث .امضاء یا اثر انگشت درخواستکننده.
تبصره .سایر مقررات مربوط ب تنظیم ارسال و ثبت دادخواست ب استثنای ذینفع بهودن درخواسهتکننهده و پرداخهت هزینه
دادرسی در درخواست ابطال مصوب نیز جاری است .درخواستها توسط رئیس دیوان ب دفتر هیأت عمومی ارجا میشود.
ماده .۸۱در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأتعمومی ب شرح دیر اقدام مینماید:
 .۱در مورد بند(الف) ظرف پنس رود قرار رد درخواست صادر مینماید.
 .۲در مورد بند(ث) مطابق ماده( )۲۸این قانون عمل مینماید.
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 . ۳در سایر موارد با ذکر جهات نقص اخطاری صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده رود پس اد ابالغ نسبت ب رفع نقص اقهدام
کند .درغیراینصورت قرار رد درخواست صادر میشود .این قرار قطعی است.
ماده .۸۲مدیر دفتر هیأت عمومی درخواست را ب نظر رئیس دیوان می رساند .چنانچ درخواست مشمول ماده( )۸۵این قهانون
باشد رئیس یا معاون قضائی وی وفق حکم آن ماده اقدام میکند و در بقی موارد درخواست جهت اخذ پاسا اد مرجهع تصهویب
کننده ب دفتر اعاده میشود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
ماده .۸۳مدیر دفتر هیأت عمومی نسخ ای اد درخواست و ضهمائم آن را بهرای مرجهع تصهویب کننهده ارسهال میکنهد .مرجهع
مربوط مکلف است ظرف یک ماه اد تاریا ابالغ نسبت ب ارسال پاسا اقدام کند .در هر صورت پس اد انقضهای مهلهت مزبهور
هیأت عمومی ب موضو رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره .چنانچ مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسا نمایهد رئهیس دیهوان مهی توانهد
درصورت ضرورت رسیدگی ب پرونده را حداکثر تا س ماه دیگر ب تأخیر اندادد.
ماده .۸۴اموری ک مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است ابتداء ب هیأتهای تخصصی مرکب اد حهداقل پهانزده
نفر اد قضات دیوان ارجا میشود .رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط ب حضور دوسوم اعضاء است ک ب ترتیب دیر عمل
می کنند:
الف .در صورتی ک نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصهوب باشهد پرونهده به همهراه نظریه هیهأت
جهت اتخاذ تصمیم ب هیأت عمومی ارسال میشود.
ب .درصورتی ک نظر س چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شهکایت صهادر میکنهد .ایهن رأی ظهرف
بیست رود اد تاریا صدور اد سوی رئیس دیوان یا ده نفر اد قضات دیوان قابل اعتراض است .در صورت اعتراض و یها در صهورتی
ک نظر اکثریت کمتر اد س چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده ب شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخهاذ تصهمیم
میشود.
تبصره .۱تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصل ب اطال قضات دیوان می رسد.
تبصره .۲هرگاه مصوب مورد شکایت ب لحاظ مغایرت با موادین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضو جههت اظههارنظر به
شورای نگهبان ارسال میشود .نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الدماالتبا است.
ً
ماده .۸۵در مواردی ک ب تشخیص رئیس دیوان رسهیدگی به درخواسهت ابطهال مصهوب موضهوعا منتفهی باشهد ماننهد مهوارد
استرداد درخواست اد سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوب رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند .این
قرار قطعی است.
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ماده .۸۶در صورتی ک رئیس قوه قضائی یا رئیس دیوان ب هر نحهو اد مغهایرت یهک مصهوب بها شهر یها قهانون یها خهروز آن اد
اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظفند موضو را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوب را درخواست نمایند.
ماده .۸۷در صورتی ک مصوب ای ب لحاظ مغایرت با موادین شرعی برای رسیدگی مطرح باشهد موضهو جههت اظههارنظر به
شورای نگهبان ارسال میشود .نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الدم االتبا است.
ماده .۸۸هیأت عمومی در اجرای بند ( )۱ماده(  )۲ ۱این قانون می تواند تمام یا قسمتی اد مصوب را ابطال نماید.
ماده .۸۹هرگاه در موارد مشاب آراء متعارض اد یک یا چند شعب دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف اسهت به محهض
اطال موضو را ضمن تهی و ارائ گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید .هیأت عمومی پس اد بررسی و احراد تعهارض و
اعالم رأی صحیح نسبت ب صدور رأی اقدام مینماید .این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجهع اداری مربهوط در مهوارد مشهاب
الدم االتبا است .اثر آراء وحدت روی مذکور نسبت ب آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود لکن در مورد احکامی ک در
هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک مهاه اد تهاریا درز رأی در رودنامه رسهمی حهق
ً
تجدیدنظرخواهی را دارد .در این صورت پرونده ب شعب تجدیدنظری ک قبال در پرونهده دخالهت نداشهت ارجها میشهود و شهعب
مذکور موظف ب رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده .۹۰هرگاه در موضو واحد حداقل پنس رأی مشاب اد دو یا چند شعب دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان می تواند موضو
را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت ب موضوعات مشاب نماید .در صورتی ک هیأت عمومی آراء صادرشده را
صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد روی تصویب مینماید .این رأی بهرای سهایر شهعب دیهوان ادارات و اشهخاص حقیقهی و
حقوقی مربوط الدم االتبا است.
تبصره .پس اد صدور رأی ایجاد روی رسیدگی ب شکایات موضو این ماده در شعب دیوان ب صورت خارز اد نوبت و بدون نیاد
ب ارسال نسخ ای اد دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت انجام می گیرد.
ماده .۹۱طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی در موارد ادعهای اشهتباه یها مغهایرت بها قهانون یها
تعارض با یکدیگر مستلزم اعالم اشتباه ادسوی رئیس قوه قضائی یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر اد قضهات
دیوان است.
ماده .۹۲چنانچ مصوب ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمهومی در مصهوبات بعهدی الزامهی اسهت.
هرگاه مراجع مربوط مصوب جدیدی مغا یر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضو را خارز اد نوبت بهدون رعایهت
مفاد ماده( )۸۳این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.
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ماده .۹۳افرادی ک در اجرای آراء هی.أت عمومی خود را ذین.فع میدانند در صورت عدم اجرای آن اد سوی مسسوالن ذی
ربط می توانند رسیدگی ب استنکاف مسسول مربوط را اد دیوان درخواست نمایند .این درخواست اد سوی رئیس دیوان ب یکی اد
شعب تجدیدنظر ارجا میشود .شعب مذکور در صورت احراد ذینفهع بهودن درخواسهت کننهده و اسهتنکاف مسهسول مربهوط به
موجب ماده( )۱۰۹این قانون اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده .۹۴درصورتی ک آراء هیأت عمومی دیوان اد سوی رئیس قهوه قضهائی خهالف مهوادین شهر تشهخیص داده شهود هیهأت
عمومی باتوج ب نظر رئیس قوه قضائی تجدیدنظر مینماید.
ماده .۹۵احکام صادر شده اد هیأت عمومی دیوان ک مستلزم عملیات اجرائی باشد اد طریق دفتر هیأت عمومی ب واحد اجرای
احکام دیوان ابالغ میگردد .واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را ب مبادی ذیربط اعالم نماید .مراجع مذکور مکلف
ب اجرای حکم و اعالم نتیج ب دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده( )۱۱۰این قانون اقدام میشود.
ماده .۹۶اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون مطابق آیین نام ای است ک ظرف س ماه اد تاریا
الدماالجراء شدن این قانون ب تصویب رئیس قوه قضائی می رسد.
ماده .۹۷رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی اد اعضاء اکثریهت هیهأت به انتخهاب رئهیس
دیوان انشاء میگردد.
تبصره .ابالغ و اصالح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
بخش سوم .اعاده دادرسی
ماده .۹۸درمورد احکام قطعی ب جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف .حکم خارز اد موضو شکایت صادر شده باشد.
ب .حکم ب میزان بیشتر اد خواست صادر شده باشد.
پ .در مفاد حکم تضاد وجود داشت باشد.
ً
ت .حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن ک قبال توسط همان شعب یا شعب دیگر صادر شده
است متعارض بوده بدون آن ک سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

20

قاونن تشکیالت و آینی دادریس دویان عدالت اداری

ث .حکم مستند ب اسنادی باشد ک پس اد صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها ب موجب حکم مراجهع صهالح قهانونی ثابهت
شده باشد.
ز .پس اد صدور حکم اسناد و دالیلی ب دست آید ک دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسهی باشهد و ثابهت شهود اسهناد و
دالیل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده .۹۹مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ب شرح دیر است:
 .۱در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده( )۹۸این قانون بیست رود اد تاریا ابالغ رأی شعب ؛
 .۲درخصوص بندهای «ت» تا «ز» ماده( )۹۸این قانون بیست رود اد دمان حصول سبب اعاده دادرسی.
ماده .۱۰۰دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط ب دادخواست مندرز در این قهانون بها ذکهر جهتهی که موجهب اعهاده
دادرسی شده است ب شعب صادرکننده رأی تقدیم میشود.
ماده .۱۰۱هزین دادخواست اعاده دادرسی برابر هزین تقدیم دادخواست ب شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده .۱۰۲رسیدگی ب دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعب صادرکننده حکم قطعی است .شعب مذکور در ابتداء در مورد
قبول یا رد این دادخواست قرار الدم را صادر مینماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت ب رسیدگی ماهوی میکند.
ماده .۱۰۳شعب رسیدگی کننده ب اعاده دادرسی می تواند در صورت احراد ضرورت دستور توقهف اجهرای حکهم مهورد تقاضهای
اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده .۱۰۴هرگاه شعب دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دههد حکهم مهورد تقاضهای اعهاده دادرسهی را نقهض و حکهم
مقتضی صادر مینماید .در صورتی ک دادخواست اعاده دادرسی راجع ب قسمتی اد حکهم باشهد فقهط همهان قسهمت نقهض یها
اصالح میگردد .چنانچ جهت دادخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکهم باشهد شهعب رسهیدگی کننهده پهس اد قبهول اعهاده
دادرسی حکم دوم را نقض مینماید و حکم اول ب قوت خود باقی می ماند.
ماده .۱۰۵حکمی ک پس اد اعاده دادرسی صادر میگردد قابل اعاده دادرسی مجدد اد همان جهت نیست.
ماده .۱۰۶در اعاده دادرسی ب هیچ عنوان شخص دیگری غیر اد طرفین دعوی وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان نمی
تواند وارد دعوی شود.
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بخش چهارم .اجرای احکام
ماده .۱۰۷کلی اشخاص و مراجع مذکور در ماده( )۱۰این قانون مکلفند آراء دیوان را پس اد ابالغ ب فوریت اجراء نمایند.
ماده .۱۰۸شعب دیوان پس اد ابالغ رأی ب محکومعلی یک نسخ اد آن را ب انضمام پرونده ب واحد اجرای احکام دیوان ارسال
مینمایند .محکومعلی مکلف است ظرف یک ماه نسبت ب اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومل اقدام و نتیجه را به طهور
کتبی ب واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده .۱۰۹هرگاه پس اد انتشار رأی هیأت عمومی دیهوان در رودنامه رسهمی کشهور مسهسوالن ذی ربهط اد اجهرای آن اسهتنکاف
نمایند ب تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی اد شعب دیوان مستنکف ب انفصال موقت اد خدمات دولتی ب مدت س
ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
تبصره .تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی باید ب صورت تقدیم دادخواست باشد .افهرادی که اد عهدم اجهرای آراء
هیأت عمومی در مورد ابطال مصوب مطلع میشوند می توانند موضو را ب رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت ب
پیگیری موضو اد طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده .۱۱۰در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علی اد اجرای حکم قطعی واحد اجرای احکام دیوان مراتب را ب رئیس
دیوان گزارش میکند.
رئیس دیوان بالفاصل پرونده را ب شعب صادرکننده رأی قطعی ارجا مینمایهد .شهعب مهذکور موظهف اسهت خهارز اد نوبهت به
موضو استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی ب واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره .۱در مواردی ک اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا هیأت و یا کمیسیونی مرکب اد دو یها چنهد نفهر باشهد و
اعضای آنها اد تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند تمهامی اعضهای مهسثر در مخالفهت بها حکهم دیهوان مسهتنکف شهناخت
میشوند.
تبصره .۲مرجع رسیدگی ب استنکاف اد رأی هیأت عمومی شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره .۳شعب رسیدگی کننده ب استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضو را ب آنهها تفههیم مینمایهد.
چنانچ مستنکف استمهال کند حداکثر یکهفت جهت اجرای حکم و اعالم ب دیوان ب وی مهلت داده میشهود و در غیهراین
صورت و یا پس اد انقضای مهلت مشمول حکم مقرر در ماده( )۱۱۲این قانون قرار میگیرد.
ماده .۱۱۱دادرس اجرای احکام اد طرق دیر مبادرت ب اجرای حکم میکند:
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 .۱احضار مسسول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومل در مدت معین؛
 .۲دستور توقیف حساب بانکی محکومعلی و برداشت اد آن ب میزان مبلغ محکوم ب در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس
اد ابالغ؛
 .۳دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف ب درخواست ذینفع طبق مقررات قهانون آیهین دادرسهی دادگاهههای عمهومی و
انقالب (در امورمدنی)؛
 . ۴دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیح قانونی نحهوه خریهد و تملهک اراضهی و امهالک
برای اجرای برنام های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب  ۱۳۵۸/۱۱/۱۷شورای انقالب و اصهالحات بعهدی آن و قهانون
تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب  ۱۳۷۰/۱۲/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده .۱۱۲در صورتی ک محکومعلی اد اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعب صادرکننده حکم ب انفصال موقت اد خهدمات
دولتی تا پنس سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود .رأی صادرشده ظرف بیست رود پس اد ابالغ قابل تجدیهدنظر در شهعب
تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی ک رأی مذکور در شعب تجدیدنظر صادر شده باشد ب شعب هم عرض ارجا میگردد.
ماده .۱۱۳طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضی و یا خالف ّبین شر یها قهانون مهانع اد اجهرای حکهم قطعهی دیهوان
نیست مگر آن ک شعب رسیدگیکننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده .۱۱۴چنانچ در جریان اجرای آراء دیوان راجع ب نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علی ب تعهدات خود
عمل ننماید محکومل می تواند ادام عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق
موضو را پیگیری مینماید.
ماده .۱۱۵در مواردی ک محکوم علی در مقام اجرای احکام قطعی دیوان ب موانع قانونی استناد نمایهد و یها به جهتهی امکهان
عملی اجرای حکم نباشد و این جهات ب تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موج شناخت شود اد موارد اعاده دادرسی تلقی
و پرونده ب منظور رسیدگی ب این جهات ب شعب صادرکننده رأی قطعی ارجا میگردد .شعب مزبور در صورت تأیید وجهود مهانع
قانونی و یا عدم امکهان اجهرای حکهم رأی مقتضهی به جبهران خسهارت و یها تعیهین جهایگزین محکهوم به صهادر مینمایهد .در
غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادام عملیهات اجرائهی به واحهد اجهرای احکهام دیهوان اعهاده میشهود .رأی و یها قهرار
صادرشده در این مرحل قطعی است.
ماده .۱۱۶در مواردی ک اجرای حکم قطعی اد اختیار محکومعلی خارز و یا موکول ب تمهید مقهدماتی اد سهوی مرجهع دیگهری
غیر اد محکومعلی باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد ظرف یکماه اد تاریا اعالم مرجع یادشده میتواند به
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رأی صا در شده اعتراض کنهد و شهعب صهادرکننده رأی قطعهی بایهد به موضهو رسهیدگی و اظههارنظر نمایهد .ایهن رأی قطعهی و
الدماالجراء است.
ماده .۱۱۷چنانچ دادرس اجرای احکام دیوان رأی شعب دیوان را مبهم بداند ب نحوی ک اجرای آن امکان نداشهت باشهد بها
ذکر مورد ابهام اد شعب صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام مینماید .نظر شعب درخصوص رفع ابهام برای دادرس اجرای احکام
دیوان الدم االتبا است.
ماده .۱۱۸دستگاههای اجرائی موضو ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸مکلفند دستورات دیوان را
در مقام اجرای حکم اجراء کنند .تخلف اد مقررات این ماده عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسهب مهورد مسهتوجب مجهادات
مقرر در ماده( )۱۱۲این قانون است.
ماده .۱۱۹در اجرای بند « »۱ماده( )۱۱۱این قانون چنانچ مسسول مربوط پس اد احضار بهدون عهذر موجه در واحهد اجهرای
احکام دیوان حاضر نشود دادرس اجرای احکام مطابق تبصره( )۲ماده( )۴۳این قانون اقدام مینماید.
بخش پنجم .سایر مقررات
ماده .۱۲۰شعب تشخیص فعلی دیوان پس اد رسیدگی ب پرونده های موجود منحل میشوند.
ماده .۱۲۱هرگاه ضمن رسیدگی ب موضوعی در دیوان رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المهال قهرار
گیرد موظف است مراتب را حسب مورد ب سادمان بادرسی کل کشور دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.
ماده .۱۲۲مقررات مربوط ب رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون ب
ترتیبی است ک در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مهدنی) و قهانون اجهرای احکهام مهدنی مقهرر شهده
است.
ماده .۱۲۳بودج دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودج قوه قضائی منظور میگردد.
ماده .۱۲۴اد تاریا الدماالجراء شدن این قانون قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۸۵/۹/۲۵و اصالحات بعهدی آن و آیهین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۷۹/۲/۲۶قوه قضائی لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و ن تبصره در جلس علنی رود سه شهنب مهورخ  ۱۳۹۰/۹/۲۲مجلهس
شورای اسالمی تصویب شد و مواد( )۹۰( )۸۹( )۱۲( )۱۰و ( )۹۴این قانون در تاریا  ۱۳۹۲/۳/۲۵اد سوی مجمع تشهخیص
مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریا  ۱۳۹۰/۹/۳۰ب تأیید شورای نگهبان
رسید.
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