
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 تشكيالت :اول بخش

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران بمنظور رسيدگي به 173و هفتاد و سوم ) اصل يكصد یدر اجرا -1 ماده

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

شود زيرنظر  ناميده مي« انديو»كننده، ديوان عدالت اداری كه در اين قانون به اختصار  حدود اختيارات مقام تصويب

 گردد. تشكيل مي هيرييس قوه قضائ

 يتخصص یهاأتيو ه يعموم أتيه دنظر،يتجد ،یديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدو -2 ماده

 .شود يم نييو تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تع یادار ،ييقضا التي. تشكباشد يم

 .ديارائه نما هيقوه قضائ سيخود را به رئ شنهاداتيتواند پيم یلت ادارعدا وانيد سيرئ -تبصره

و دو مستشار  سيرئ کياز  دنظريو هر شعبه تجد البدل يدادرس عل اي سيرئ کياز  وانيد یهر شعبه بدو -3 ماده

آراء شعب است.  تينظر اكثر ،یو مالک صدور رأ ابدي يم تيبا حضور دو عضو رسم دنظري. شعبه تجدشود يم ليتشك

 است. يقطع وانيد دنظريتجد

اختالف نظر حاصل شود،  یو هنگام صدور رأ ابدي تيبا حضور دو عضو رسم دنظريچنانچه جلسه شعبه تجد -تبصره

 .شود يبه آنان اضافه م وانيد سيعضو مستشار توسط رئ کي

ر ال سابقه كار قضائي باشند. دشوند و بايد دارای ده سيمنصوب م هيقوه قضائ سيقضات ديوان با حكم رئ -4 ماده

های رشته حقوق يا مدارک حوزوی همتراز، ارشد يا دكترا در يكي از گرايش  مورد قضات دارای مدرک كارشناسي

 داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

 .باشند يقضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني م -1 تبصره

 .دينما شنهاديپ هيقوه قضائ سيرا به رئ طيتواند قضات واجد شرايم یعدالت ادار وانيد سيرئ -2 تبصره

باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت.  ديوان نيز مي دنظريرئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجد -5 ماده

 .دينما ضيتفوخود را به معاونان  اراتياخت يبرخ تواند يم یو

 يدفاتر بازرس اي یدر محل دادگستر وانيد یدفاتر ادار وان،يمردم به خدمات د يدر دسترس ليبه منظور تسه -6 ماده

 عهده دارند:را به ريز فيدفاتر وظا ني. اگردد يم سيها تأساز مراكز استان کيكل كشور در هر 

 و ارشاد مراجعان ييراهنما -الف

 انيشاك یهاها و درخواست ستو ثبت دادخوا رشيپذ -ب

 يكيپست الكترون اينمابر  قيدر حوزه آن دفتر كه از طر وانيد یآراء صادر شده از سو اي اتيابالغ نسخه دوم شكا -پ

 اند. كرده افتيدر وانياز د یگريد قيبه هر طر اي

 در حوزه مربوط به آن دفتر. وانياحكام د یانجام دستورات واحد اجرا -ث

 یده سال سابقه كار ادار یمختلف كه حداقل دارا یها از رشته يكارشناسان ازيبه تعداد مورد ن تواند يم انويد -7 ماده

 داشته باشد. وانيباالتر باشند، به عنوان مشاور د اي يو مدرک كارشناس
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ناس كارش وان،يد سيرئ صيبه تشخ ايبه درخواست شعبه  ،ياز شعب به مشاوره و كارشناس کيهر  ازيصورت ن در

طور  را به جهيموضوع، نت يصورت كارشناس پس از بررسني. در اشود يم يبه شعبه معرف وانيد سيمشاور توسط رئ

 .دينما يم یمبادرت به صدور رأ یشعبه با مالحظه نظر و يتا در پرونده درج شود. قاض كند يمكتوب به شعبه ارائه م

منصوب  25/9/1385مصوب  یعدالت ادار واني( قانون د9ماده ) یكه در اجرا ينيمشاور یايحقوق و مزا -تبصره

 .شود ياند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت م شده

هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وی  -8 ماده

 ت.حاضر اس یشود و مالک صدور رأی، نظر اكثريت اعضا تشكيل مي

توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأی، در  ( اين قانون مي7مشاوران و كارشناسان موضوع ماده ) -تبصره

 جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

كه از تعداد كافي دادرس  دينما يم هفيزيرنظر رئيس ديوان يا معاون وی، انجام وظ وانياحكام د یواحد اجرا -9 ماده

 دفتر و كارمند برخوردار است. رياحكام، مد یاجرا

با داشتن مدرک  يپنج سال سابقه قضائ ايو  ياحكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائ یدادرسان اجرا یبرا -تبصره

آن الزم  یهمتراز حوزو اي( ياسالمحقوق  يفقه و مبان شي)گرا اتيحقوق و اله یها دكترا در رشته اي ارشدي كارشناس

 است.

 

 یدادرس نیيآ :دوم بخش

 تيصالح :اول فصل

 صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: -10 ماده

 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: -1

و  يدولت یهاها و مؤسسات و شركتزمانها و سااعم از وزارتخانه يدولت یتصميمات و اقدامات واحدها -الف

 و مؤسسات وابسته به آنها. يانقالب یو نهادها التيو تشك ياجتماع نيها و سازمان تأمیشهردار

 در امور راجع به وظايف آنها.« الف»مذكور در بند  یتصميمات و اقدامات مأموران واحدها -ب

هايي  و كميسيون یبه تخلفات ادار يدگيرس یهاأتيقطعي هرسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات  -2

ها  ( قانون شهرداری100های مالياتي، هيأت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ) مانند كميسيون

 منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات  یمات كشورخد تيريرسيدگي به شكايات قضات و مشموالن قانون مد -3

( و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و 1مذكور در بند )

 كشوری از حيث تضييع حقوق استخدامي

( اين ماده پس از 2( و )1تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای ) -1 تبصره

 بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است. وانيدر د یصدور رأ

های انتظامي قضات  و دادگاه يها و ساير مراجع قضائي دادگستری و نظامتصميمات و آراء دادگاه -2 تبصره

 باشد. يمسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نم یروهايدادگستری و ن
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يمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه كه تصم در صورتي -11 ماده

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

 نمايد. تضييع شده، صادر مي

حكم، مكلف به  یعالوه بر اجرا هيلعن بر اساس ماده فوق، مرجع محكومٌآ تيپس از صدور حكم و قطع -تبصره

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

 هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: فيحدود صالحيت و وظا -12 ماده

دولتي  ها و ساير نظامات و مقررات نامه رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين -1

قانون و يا عدم  ايبا شرع  رتيكه مقررات مذكور به علت مغا یدر موارد يردولتيغ يها و مؤسسات عموم و شهرداری

قوانين و مقررات يا خودداری از انجام  یيا تخلف در اجرا راتصالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيا

 شود. وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي

 صادر شده باشد. وانيصدور رأی وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب د -2

 باشد. صادر شده  وانيرويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب د جاديصدور رأی ا -3

و  هيقوه قضائ سيرئ ماتيها و تصمها، بخشنامهنامهنييرسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آ -تبصره

عالي امنيت ملي از شمول مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورایمصوبات و تصميمات شورای نگهبان، مجمع تشخيص 

 اين ماده خارج است.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خالف شرع يا در مواردی  -13 ماده

 هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.  حقوق اشخاص، كه به منظور جلوگيری از تضييع

 كشور است. يعال وانيشعب د ،يمراجع قضائ ريو سا وانيشعب د نيب تيمرجع حل اختالف در صالح -14 ماده

 كه يحكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدام یرفع ابهام و اشكال، دستور اجرا ،يصدور حكم اصالح -15 ماده

 است. يقطع یعهده شعبه صادركننده رأمجدد است، به یريگ ميمستلزم تصم

 

 

 یدگيرس بيترت  :دوم فصل

 یدر شعب بدو یدگيرس :اول مبحث

 دادخواست :اول

های  به زبان فارسي روی برگه ديرسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست با -16 ماده

 شود. ميمخصوص، تنظ

به تقديم  یشود، نياز ارسال مي وانيهايي كه با صدور قرار عدم صالحيت از مراجع قضائي ديگر به د پرونده -1 تبصره

 ندارد. يدادرس نهيدادخواست و پرداخت هز

قانون،  ني( ا10( ماده )2دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ) ميقانون مهلت تقد نيا بياز زمان تصو -2 تبصره

مرجع  يقطع ميتصم اي یابالغ رأ خيخارج از كشور، شش ماه از تار ميافراد مق یكشور سه ماه و برا اشخاص داخل یبرا

 اي ی( است. مراجع مربوط مكلفند در رأيو انقالب )در امور مدن يعموم یها دادگاه يدادرس نييمربوط مطابق قانون آ
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كه ابالغ یقابل اعتراض است. در موارد وانيدآنها ظرف مدت مزبور در  ميتصم اي یكه رأ ندينما حيخود تصر ميتصم

. در دينما يم يدگيدر ابتداء به موضوع ابالغ رس وانيشعبه د ديعدم اطالع از آن را بنما یادعا نفع ینبوده و ذ يواقع

مهلت مذكور، مالک محاسبه اند، داشته یشتريدر مهلت ب تيقبالً حق شكا يكه به موجب قانون سابق، اشخاص یموارد

 .است

 ،یو يقانون ندهينما ايمقام  قائم اي ليوك اي نفع یكه شخص ذ كنند يم يدگيرس يتيبه شكا وانيشعب د -17 ماده

 را برابر قانون، درخواست كرده باشد. تيبه شكا يدگيرس

 باشد: رينكات ز یحاو ديدادخواست با -18 ماده

 يمشخصات شاك -الف

 يقياشخاص حق یو اقامتگاه برا تيشغل، تابع ،يد، كد ملتول خينام پدر، تار ،يخانوادگ نام و نام  -1

 ياشخاص حقوق یو شماره تلفن تماس برا ينام، شماره ثبت، اقامتگاه اصل -2

 تيمشخصات طرف شكا -ب

موضوع ماده  یها كامل دستگاه نام محل كار مأمور دولت در صورت امكان قيدق يسمت و نشان ،يخانوادگ  و نام نام

 قانون ني( ا10)

 دادخواست توسط آنان ميدر صورت تقد ،يشاك يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليو اقامتگاه وك يخانوادگ  نام و نام -پ

 و خواسته تيموضوع شكا -ت

 تيشرح شكا -ث

 مورد استناد ليمدارک و دال -ج

 ليذ ياء و مهر شخص حقوقامض ايو  یو يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليوك اي ياثر انگشت شاك ايامضاء  -چ

 دادخواست

 يقانون ندگانيو نما ياشخاص حقوق یكننده سمت برامدرک اثبات -ح

نمابر خود را به منظور  ايشماره تلفن همراه  اي يكيپست الكترون ينشان ،يپست يعالوه بر نشان تواند يم يشاك -تبصره

 است. ياز طرق مزبور كاف يكيصورت امر ابالغ به نيكه در ا ديابالغ اوراق اعالم نما

هزار  ستيدو دنظريو در شعب تجد الي( ر100000هزار ) كصدي وان،يد یدر شعب بدو يدادرس نهيهز -19 ماده

 است. الي( ر200000)

هر سه  رانيا ياسالم یجمهور یبانک مركز لهيوسبه تناسب نرخ تورم اعالم شده به ماده نيمبلغ مذكور در ا -تبصره

 .باشد يم ليقابل تعد رانيوز أتيه بيو تصو هيقوه قضاي سيرئ دييو تأ وانيد سيرئ شنهاديبار به پکيسال 

دادخواست  وستيشده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پ يخوانا و گواه ريتصو ايرونوشت  ديبا يشاك -20 ماده

 .دينما

مستقر در مراكز  یدفاتر ادار ايو  وانيب ددفاتر شع ايو  رخانهيدب لهيوسبه ديرونوشت مدارک با اي ريتصو -1 تبصره

شود. در  قيتصد يو عموم يدولت یواحدها اي يشاك ليوك ،يدفاتر اسناد رسم ،يعموم یهادفاتر دادگاه ايها و استان
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از  يكيدر دفتر  ديشده باشد، مطابقت آن با اصل، با هيهسند، خارج از كشور ت ريتصو ايكه رونوشت يصورت

 شود. يگواه ران،يا ياسالم یجمهور یها يندگيدفاتر نما ايو  ها یكنسولگر ايها  سفارتخانه

 ايممكن نباشد و  يشاك یاز سو يو عموم يدولت یاسناد و مدارک مربوط به واحدها قيكه تصدیدر موارد -2 تبصره

مصدق  ريتصو ديو بادادخواست است  رشيمكلف به پذ وانيد د،ياز آنها ارائه نما یرينتواند تصو يكه اساساً شاكنيا

 . دياسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نما

شده آن  يترجمه گواه  شده، يرونوشت گواه اي رينباشد، عالوه بر تصو يكه سند به زبان فارسيدر صورت -21 ماده

 ايها  فارتخانهس اي يمترجمان رسم لهيوسبه ديرونوشت با اصل، با اي ريترجمه و مطابقت تصو شود. صحت  وستيپ ديبا زين

 شود. يدر خارج از كشور، گواه رانيا يسالما یجمهور یها يندگيدفاتر نما ايو  ها یكنسولگر

 اي ريتصو ديشده باشد، با ميتقد يشاك يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليهرگاه دادخواست توسط وك -22 ماده

 گردد. مهيضم زيدهنده ن شده سند مثبِت سمت دادخواست يرونوشت گواه

 نياوراق و همچن نيشود. ا هينسخه ته کيبه اضافه  تيبه تعداد طرف شكا ديدادخواست و ضمائم آن با -23 ماده

 گاهيثبت در پا اي وانيد يكيپست الكترون اي يپست سفارش لهيوسبه ديدادخواست، با لياوراق مربوط به رفع نقص و تكم

گردد.  ميها تسلآن مستقر در مراكز استان یدفاتر ادار اي وانيد رخانهيدب به ايارسال و  وانيد رخانهيبه دب ،يكيالكترون

 قيارسال از طر ايو  يآن به پست سفارش ميتسل ايو  يكيالكترون گاهيپا ايو  وانيد رخانهيثبت دادخواست در دب خيتار

 .شود يمحسوب م ميتقد خيتار وان،يد یدفاتر ادار اي يكيپست الكترون

 بيترت واصل شده را به یهاها مكلفند دادخواستآن مستقر در مراكز استان یدفاتر ادار اي وانيد هرخانيدب -24 ماده

 ايمقام و  قائم اي ليوك ،يبه شاك ت،يو طرف شكا يثبت، نام شاك خيمشتمل بر شماره و تار یديوصول، ثبت نموده و رس

 كنند. ميتسل یو يقانون ندهينما

 يحاك یاست قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردمكلف  وانيد رخانهيدب -25 ماده

 .دينما مهيوجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضم تيشكا ياز طرح قبل

 .شود يبه شعبه ارجاع م یمعاون و اي وانيد سيثبت شده، توسط رئ یهادادخواست -26 ماده

دفتر شعبه، رد  ريباشد، به موجب قرار مد یاقامتگاه و اي يشاك يخانوادگ است، فاقد نام و نامچنانچه دادخو -27 ماده

مجدد مستلزم  ی. چنانچه طرح دعواستين تيصدور آن، مانع طرح مجدد شكا ياست، ول يقرار قطع ني. اشود يم

 شود.يزمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه م تيرعا

قانون در دادخواست  ني( ا18)ب( تا )ث( و )چ( ماده ) یاز موارد مذكور در بندها کيكه هر يدر صورت -28 ماده

دفتر  ريقانون نقص داشته باشد، مد ني( ا23) ي( ال19مقرر در مواد ) طيدادخواست از جهت شرا اينشده باشد و  تيرعا

ها به دفاتر مستقر در مراكز استان قياز طر اي ميمستق طور هب یا هياخطار يدادخواست را ط صيشعبه ظرف دو روز نقا

فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به  ه،يابالغ اخطار خيده روز از تار ،ي. شاككند ياعالم م يشاك

ابالغ،  خيتارقرار ظرف ده روز از  ني. اگردد ياو، رد م نيجانش اي ردفتريدادخواست بموجب قرار مد د،يرفع نقص ننما

 البدل يدادرس عل اي سيبه اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئ يدگياست. رس وانيض در همان شعبه دقابل اعترا
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. گردد يدفتر شعبه به معترض ابالغ م ريمزبور، مراتب توسط مد يو پس از صدور دستور توسط قاض شود يشعبه انجام م

 .ستين تيرد دادخواست، مانع طرح مجدد شكا ياست، ول يقطع ميتصم نيا

شعبه قرار  يقاض اريبالفاصله در اخت ليدفتر شعبه آن را پس از تكم ريپس از ارجاع دادخواست به شعبه، مد -29 ماده

نسخه از  کيو كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال  تيدر صورت احراز صالح وانيشعبه د ي. قاضدهد يم

تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف  كند يماده به دفتر اع ت،يدادخواست و ضمائم آن به طرف شكا

 .رديقرار گ يدگيرس انيدر جر ت،يشكا

خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست  وانيقانون باشد، شعبه د ني( ا90ای مشمول تبصره ماده ) چنانچه پرونده -تبصره

 .دينما يصادر م یو رأ يدگيبه آن رس ت،يو ضمائم آن به طرف شكا

ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول  خيماه از تار کيموظف است ظرف  تيطرف شكا -30 دهما

 .دينما يم یو مبادرت به صدور رأ يدگينيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رس يدگيپاسخ، مانع رس

شعبه  دينما یماده خوددار نيد مقرر در ابدون عذر موجه از دادن پاسخ در موع تيكه طرف شكايدر صورت -تبصره

روز قابل  ستيحكم ظرف ب ني. ادينما يسال انفصال از خدمت محكوم م کيكننده، متخلف را به سه ماه تا يدگيرس

 است. دنظريدر شعب تجد دنظريتجد

 وانيعبه دارتباط نداشته باشند و ش گريكديمتعدد مطرح شود كه با  اتيدادخواست، شكا کياگر ضمن  -31 ماده

و نسبت به  كند يم يدگيصورت جداگانه رسمطرح شده را به اتيكند، شكا يدگيبه آنها رس يدادرس کينتواند ضمن 

 .دينما يصادر م تيندارد، قرار عدم صالح تيآنچه كه صالح

كه يدر صورت ند،يدادخواست مطرح نما کيخود را به موجب  یها تيچنانچه اشخاص متعدد، شكا -32 ماده

 مياتخاذ تصم ،يدادرس کينسبت به همه موارد ضمن  وانيواحد داشته باشد، شعبه د یمزبور منشأ و مبنا اتياشك

 .شود يم يدگيرس گانهو جدا کيصورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكنيا ري. در غدينما يم

خود جهت امر  انيرا از م یا ندهيمادر دادخواست، ن توانند ياز پنج نفر باشند، م شيكه بيدر صورت انيشاك -تبصره

 .ندينما يمعرف وانيابالغ و اخطار، به شعبه د

 يشعبه، مراتب ط صيو منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخ حيصر ديو خواسته با تيموضوع شكا -33 ماده

نسبت به رفع ابهام اقدام  ه،يابالغ اخطار خيمكلف است ظرف ده روز از تار يو شاك گردد ياعالم م يبه شاك یا هياخطار

 .دينما يدادخواست صادر م طالصورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابنيا ريكند. در غ

 

 دستور موقت :دوم

اقدامات يا تصميمات يا  یكه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراصورتي در -34 ماده

قانون، سبب ورود خسارتي  ني( ا10سط اشخاص و مراجع مذكور در ماده )آراء قطعي يا خودداری از انجام وظيفه تو

 تي. پس از طرح شكاديدستور موقت نما ورصد یتقاضا تواند يممكن يا متعسر است، م گردد كه جبران آن غير مي

پرداخت  درخواست مستلزم نيارائه شود. ا وانيبه د ،يدگيتا قبل از ختم رس ديدرخواست صدور دستور موقت با ،ياصل

 .ستين يدادرس نهيهز
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كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر  شعبه رسيدگي -35 ماده

 نمايد. اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي یتوقف اجرا

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

 گردد. لغو مي زيدادخواست اصلي، دستور موقت ن

ای است كه به اصل  قانون، شعبه ني( ا34مرجع رسيدگي به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده ) -36 ماده

اضای صدور تق وان،يكه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دمواردی كند لكن در رسيدگي مي یدعو

شود و در صورت  از شعب ارجاع مي يكيباشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضای مزبور به  دستور موقت شده 

 .شود يصدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي م

و  يدگيارج از نوبت رسخ یموظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعو وانيشعبه د -37 ماده

 .ديصادر نما يمقتض یرأ

 یفور ميدفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصم ريمد -تبصره

 است.

صدور دستور موقت،  یو در صورت رد تقاضا نيلغو آن، مفاد آن به طرف ايدر صورت صدور دستور موقت  -38 ماده

 يقانون ماتيتصم یشعبه، مانع اجرا ميصدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصم ی. تقاضاشود يابالغ م يه شاكمفاد آن ب

 .ستيقانون ن ني( ا10موضوع ماده )

ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مكلفند طبق آن ها، ادارات، هيأتسازمان -39 ماده

ماه تا  كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش  اف، شعبه صادراقدام نمايند و در صورت استنك

 نمايد. يک سال و جبران خسارت وارده محكوم مي

كننده نسبت به يدگيدستور موقت، شعبه رس یبر عدم ضرورت ادامه اجرا يمبن يليدر صورت حصول دال -40 ماده

 .دينما يلغو آن اقدام م

 

 یدور رأو ص یدگيرس :سوم

تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه  كننده مي شعبه رسيدگي -41 ماده

نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه  يو مراجع اداری بخواهد و يا به ساير مراجع قضائ هيقضائ

شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم  اقدامات خواسته  كند، تحقيقات و شعبه ديوان تعيين مي

 مجازات اداری يا انتظامي است.

در صورتي كه محتوای شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوی مطالبي عليه شخص ثالث نيز  -42 ماده

 .ستيباشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده ن

توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از  یتواند هر يک از طرفين دعوا را برای ادا ديوان ميشعبه  -43 ماده

 ( اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.10ادارات و واحدهای مذكور در ماده )
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حات مورد درخواست توضي یتوضيح حاضر نشود يا از ادا یكه شاكي پس از ابالغ برای ادادر صورتي -1 تبصره

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

ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر  اكينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوی بدون اخذ توضيح از ش تصميم مي

 گردد. مي

، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر كه طرف شكايتدر صورتي -2 تبصره

نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به  توضيح خودداری كند، شعبه او را جلب مي یاز حضور جهت ادا  موجه،

 كند. يسال محكوم م ماه تا يک  مدت يک 

در مهلت اعالم شده از سوی شعبه  شده يشخص معرفعدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور  -3 تبصره

 است.  سال  ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يک

ها و ساير  در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، كليه واحدهای دولتي، شهرداری -44 ماده

مطالبه  های مورد تاريخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهمؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يک ماه از 

 ليآن را به ديوان اعالم كنند. در صورت موجه ندانستن دال يلكه ارسال اسناد ممكن نباشد، دالاقدام نمايند و در صورتي

ي ت از خدمات دولتماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موق کيو مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف  وانيتوسط د

حسب مورد  رام نيشود. ا سال محكوم مي ماه تا يک  سوم حقوق و مزايا به مدت سه  از يک ماه تا يک سال يا كسر يک

طبق مدارک و قرائن  یصدور رأ اي ازيو مدارک مورد ن ليبه دال يابيدر جهت دست ياقدام مقتض یبرا وانيد اريمانع اخت

 .ستيموجود در پرونده ن

 .رديگ يشده مطابق مقررات مربوط صورت م یبند اسناد طبقه مطالبه

 فيماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظا نيمكلف است عالوه بر موارد مذكور در ا وانيشعبه د -تبصره

 .ديصالح اعالم نما يبه مرجع قضائ یفريك بيرا جهت تعق يقانون

صورت، شعبه نيمسترد كند و در ا ت،ياز وصول پاسخ طرف شكادادخواست خود را قبل  تواند يم يشاك -45 ماده

. پس از وصول پاسخ، به دينما ديدادخواست خود را تجد تواند يم ي. شاككند يقرار ابطال دادخواست صادر م

 .شود ياثر داده نم بيترت درخواست استرداد دادخواست 

صورت، قرار سقوط ني. در ادينظر نما صرف يكل  خود به تياز شكا ،یقبل از صدور رأ تواند يم يشاك -46 ماده

 .ستيمجدداً قابل طرح ن تيو همان شكا شود يصادر م تيشكا

و شعب  وانيمطروحه در شعب د یها شعبه، به پرونده سيرئ اي وانيد سيرئ صيدر صورت ضرورت به تشخ -47 ماده

 .شود يم يدگيآن، خارج از نوبت رس دنظريتجد

 ت،يبا صدور قرار عدم صالح وانيباشد، شعبه د يمراجع قضائ ريسا تيدر صالح ت،يبه شكا يدگيهرگاه رس -48 ماده

 يرقضائيمراجع غ تيو چنانچه موضوع را در صالح دينما ياعالم م يپرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاك

 است. يدگيمكلف به رس ري. مرجع اخدينما يصالح ارسال م جعپرونده را به مر ت،يبداند، ضمن صدور قرار عدم صالح
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اصالح خواسته پس از  یخواسته خود را اصالح كند. قبول تقاضا ،یتا قبل از صدور رأ تواند يم يشاك -49 ماده

 رييخواسته تغ تيشعبه، ماه صياست كه به تشخ نيمشروط بر ا ت،يطرف شكا یارسال دادخواست و ضمائم آن برا

 .ديصادر نما یبه ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح شده، رأ ازين نكرده باشد و شعبه بتواند بدون

است، قرار اناطه صادر و  یگريمرجع د تيباشد كه در صالح یمنوط به اثبات امر وانيد يدگيهرگاه رس -50 ماده

دفتر  يصالح مراجعه و گواه به مرجع وان،يد هياخطار خيماه از تار کيظرف  ديبا نفع ی. ذشود يابالغ م نيمراتب به طرف

دهد و  خود ادامه مي يدگيبه رس وانيصورت دنيا ري. در غدينما ميتسل وانيبر طرح موضوع، به د يمرجع مزبور را مبن

 .رديگ يم يمقتض ميتصم

شعبه  کيمرتبط باشد در  ايموضوع واحد  یدارا وانيرئيس د صيكه به تشخ وانيمطروحه در د اتيشكا -51 ماده

به عمل  يدگيكه سبق ارجاع دارد رس یا ها در شعبه و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده شود يم يدگيرس

 .ديآ يم

او مطلع شود، تا  يقانون ندهيزوال سمت نما اي يمحجور شدن شاك اياز فوت  وانيكه شعبه د يدر صورت -52 ماده

 يشاك يدفتر شعبه به نشان قيصادر و مراتب از طر يتوقف دادرس محجور، قرار اي يمتوف يمقام قانون قائم يو معرف نييتع

 .شود ياعالم م

قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف  يحت وانيشعبه د ر،ياز جهات ز کيدر صورت احراز هر  -53 ماده

 :كند يصادر م تيقرار رد شكا ت،يشكا

 نداشته باشد. يقانون تياهل ت،يطرح شكا یبرا يشاك -الف

 نباشد. نفع یمطروحه ذ تيدر شكا ياكش -ب

 نباشد. تيمتوجه طرف شكا تيشكا -پ

 مطرح شده باشد. ،يخارج از موعد قانون تيشكا -ت

مقام آنان هستند،  قائم ،یكه اصحاب دعو ياشخاص ايهمان اشخاص  نيموضوع قبالً ب ثيطرح شده از ح تيشكا -ث

 نسبت به آن صادر شده باشد. يو حكم قطع يدگيرس

 شده باشد. يمنتف ت،يبه شكا يدگيموجبات رس -ج

الزم بداند،  يرا به دادرس تياز طرف شكا ريغ یگريد يحقوق اي يقيجلب شخص حق ،يگاه شاكهر -54 ماده

 ،يروز پس از ثبت دادخواست اصل يدادخواست جداگانه، حداكثر ظرف س اي يميضمن دادخواست تقد تواند يم

 يبه دادرس یگريد يا حقوقي يقيجلب شخص حق ت،يكه طرف شكا يدر صورت نيكند. همچن ميخود را تسل یتقاضا

از  یريتصو وانيصورت، شعبه دني. در ادينما ميدادخواست خود را تقد ،يضمن پاسخ كتب تواند يرا ضروری بداند، م

 .كند يشخص ثالث ارسال م یرا برا نيو مستندات طرف حيدادخواست، لوا

خود را در  ايقائل باشد  يخود حق یبرا وان،يموضوع پرونده مطروحه در شعبه د در يهرگاه شخص ثالث -55 ماده

كه دادخواست  يشود. در صورت یدادخواست، وارد دعو ميبا تقد تواند يبداند، م نفع یذ نياز طرف يكيمحق شدن 

خ آنان با و وصول پاس یدعو نيطرف یواصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برا یمذكور قبل از صدور رأ

 .دينما يم یمالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأ
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و شعبه  ديرا درخواست نما يحقوق اي يقياز هر شخص حق حياخذ توض تيطرف شكا ايو  يهرگاه شاك -56 ماده

نسبت به  زينرأساً  تواند يم وانينمايد. شعبه د اقدام مي حيبداند نسبت به اخذ توض قتيآن را مؤثر در كشف حق زين وانيد

 .دياشخاص اقدام نما رياز سا حياخذ توض

كه به حقوق  يصادر شده در صورت ،يدر مرحله دادرس نفع یكه بدون دخالت فرد ثالث ذ وانيآراء شعب د -57 ماده

اعتراض در شعبه  نياطالع از حكم، قابل اعتراض است. ا خيشخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تار

 .دينما يم یارائه شده، مبادرت به صدور رأ ليدال يسو شعبه مزبور با برر شود يبه پرونده، مطرح م كننده يدگيرس

هفته مبادرت به انشاء  کيرا اعالم و ظرف  يدگيختم رس قات،يتحق ليو تكم يدگيپس از رس وانيشعبه د -58 ماده

 .دينما يم یرأ

 باشد: رينكات ز یحاو ديدادنامه با -59 ماده

 شماره دادنامه، شماره پرونده خ،يتار -فال

 دادرس شعبه اي سيرئ يگخانواد و نام و نام يدگيمرجع رس -ب

 اقامتگاه دياو با ق يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليو وك يمشخصات شاك -پ

 اقامتگاه دياو با ق يقانون ندهينما اي ليو وك تيمشخصات طرف شكا -ت

 و خواسته تيموضوع شكا -ث

مشاور، در  هيانجام شده و اشاره به نظر قاتيتحق ت،يو دفاع طرف شكا تيگردش كار، متضمن خالصه شكا -ج

 .يدگيبه اعالم ختم رس حيقانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصر ني( ا7كه طبق ماده ) يصورت

 يمستندات، اصول و مواد قانون ل،يبا ذكر جهات، دال یرأ -چ

 و مهر شعبه البدل يدادرس عل اي سيامضاء رئ -ح

 ،يصورت عام و كلبه ديو نبا ندينما فيتكل نييطور خاص تع به ت،يمكلفند در مورد هر شكا وانيشعب د -60 ماده

 حكم صادر كنند.

 .گردد يارسال م نيابالغ به طرف یو رونوشت آن ظرف پنج روز برا شود يدادنامه پس از صدور، ثبت م -61 ماده

 :رديصورت گ رياز طرق ز يكيبه  تواند يم وانيغ آراء دابال -62 ماده

 آنان توسط دفتر شعبه يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليوك اي تيشكا نيبه طرف -الف

 يمدن يدادرس نيياداره ابالغ، به موجب مقررات آ قياز طر -ب

 روش ابالغ نياستفاده از ا یآنان برا يقبل یشكات به تقاضا اي ينمابر، به ادارات دولت اي کيپست الكترون قياز طر -پ

 قانون ني( ا6موضوع ماده ) وانيد یدفاتر ادار قياز طر -ت

 محل اقامت یدادگستر لهيوسبه -ث

( ماده 2مراجع مذكور در بند ) ماتيبه آراء و تصم يدگيدر مرحله رس وانيكننده ديدگيهرگاه شعبه رس -63 ماده

 دينما يرا ابرام م یلطمه وارد نكند، آن را اصالح و رأ یكه به اساس رأ ديرا مالحظه نما يصنق ايقانون، اشتباه  ني( ا10)

آنها، پرونده را به  نييباشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تع رمؤث یماهو اي يشكل راديواجد ا یو چنانچه رأ
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 ياعالم یرادهايا اينسبت به رفع نقص  نوايمرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه د

 .دينما یصدور رأ اي مياقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصم

كننده ارجاع  يدگيشود، پرونده به همان شعبه رس تيصادره مجدداً شكا یرأ ايمتخذه و  ميكه از تصميصورت در

دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط،  صيخقانون و مقررات تش ريرا مغا یرأ ايو  ميشود. شعبه مذكور چنانچه تصم مي

 .دينما يم یماهو یقانون، مبادرت به صدور رأ ني( ا7موضوع ماده ) نيآن را نقض و پس از اخذ نظر مشاور

هر رشته، از  ني(، عنداللزوم از نظر كارشناسان و متخصص7موضوع ماده ) نيعالوه بر نظر مشاور تواند يشعبه م -تبصره

 .ديمربوط استفاده نما یهادستگاه ايو  یدادگستر يرسم كارشناسان انيم

 ،يعلم یهاتيصالح لياز قب يموضوعات صياالجرا، تشخ الزم یا مصوبه ايكه به موجب قانون یدر موارد -64 ماده

ضوابط  تيفقط از جهت رعا وانيواگذار شده باشد، شعب د ييهاأتيه اي ونيسيعهده كمبه ينشيو گز يتيامن ،يتخصص

از  يشاك تيكنند و در صورت شكا مي يدگيمصوبه رس ايآن بر اساس قانون  يبررس نديموضوع و فرآ قيو تطب يانونق

 يكارشناس أتيموظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به ه كننده يدگيموضوع، شعبه رس صيتشخ ثيح

 .دينما یانشاء رأبا كسب نظر آنان، مبادرت به  گردد يم نييكه توسط شعبه تع ربط یذ يتخصص

 

 دنظریدر شعب تجد یدگيرس :دوم مبحث

آنها، قابل  يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليوك اي نياز طرف يكيبه درخواست  وانيد یآراء شعب بدو هيكل -65 ماده

 یروز و برا ستيب رانيا مياشخاص مق یبرا يخواه دنظرياست. مهلت تجد دنظريدر شعب تجد يخواه دنظريتجد

 ابالغ است. خيدو ماه از تار رانيخارج از ا ميشخاص مقا

انجام  وانيد یدفاتر ادار اي رخانهيدب اي یدادخواست به دفتر شعبه صادر كننده رأ ميبا تقد يدنظرخواهيتجد -66 ماده

 .شود يارجاع م دنظرياز شعب تجد يكيبه  وانيد سيتوسط رئ دنظري. دادخواست تجدرديگ يم

 باشد: رينكات ز یمخصوص نوشته شود و حاو یها برگه یرو ديبا دنظريتجد دادخواست -67 ماده

 دنظرخواهيمشخصات و اقامتگاه تجد -الف

 دنظرخواستهيتجد یرأ خيشماره و تار -ب

 دنظرخواستهيتجد یشعبه صادركننده رأ -پ

 دنظرخواستهيتجد یابالغ رأ خيتار -ت

 يدنظرخواهيو جهات تجد ليدال -ث

 است. یضرور دنظر،يدادخواست تجد ميقانون در تقد ني( ا23( تا )20ات مواد )مقرر تيرعا -تبصره

اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت  اي دنظرخواهيفاقد مشخصات تجد دنظر،يچنانچه دادخواست تجد -68 ماده

 رياست. در سا يقرار قطع ني. اشود يرد م دنظر،يدفتر شعبه تجد ريدادخواست به موجب قرار مد ،يدنظرخواهيتجد

خارج از مهلت  دنظر،ي. اگر دادخواست تجدگردد يم مقانون اقدا ني( ا28وفق ماده ) دنظر،يموارد نقص دادخواست تجد

 .كند يقرار رد دادخواست را صادر م دنظريشده باشد، شعبه تجد ميمقرر تسل

موجب  ،یدر مرحله بدو يرر قانونعدم رفع نقص آن در موعد مق ايدادخواست و  يقانون طيشرا تيعدم رعا -69 ماده

كه ظرف  كند ياخطار م یبه دادخواست دهنده بدو دنظريموارد شعبه تجد ني. در استين دنظريدر مرحله تجد ینقض رأ
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كه سمت دادخواست  يدر صورت ني. در صورت عدم اقدام و همچنديابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نما خيده روز از تار

 .شود يصادر م یصادر شده نقض و قرار رد دعو یدهنده محرز نباشد رأ

 ايو  نياعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرف لياز قب ياز اشتباهات ريغ یبدو یدر رأ دنظريچنانچه شعبه تجد -70 ماده

 دييآن را تأ ،یمالحظه نكند ضمن اصالح رأ یگرياشكال د ده،يدر آن قسمت از خواسته كه به اثبات رس يافتادگ  از قلم

 كند. مي

-نيا ريو در غ دييرا تأ یشعبه بدو یندهد، رأ صيرا وارد تشخ دنظرخواهيتجد راديا دنظريچنانچه شعبه تجد -71 ماده

 .دينما يم یمبادرت به صدور رأ ،یماهو يدگيصورت آن را نقض و پس از رس

دهد، آن را  صيتشخ يقانون نيرا مطابق با مواز يدنظرخواهيكه قرار مورد تجديدر صورت دنظريشعبه تجد -72 ماده

به شعبه صادر كننده قرار عودت  یماهو يدگيرس یصورت پس از نقض قرار، پرونده را برانيا ري. در غكند يم دييتأ

 .دينما يم

 یاست. اجرا دنظريبا شعبه تجد ميصدور دستور موقت شود، اتخاذ تصم یتقاضا دنظريهرگاه در مرحله تجد -73 ماده

 دنظريكه توسط مرجع تجدمادام یاست. دستور موقت صادر شده از شعبه بدو وانيد سيرئ دييتأ دستور موقت مستلزم

 است. يلغو نگردد، به قوت خود باق

 دنظريبه اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجد يپ یصادركننده رأ یشعبه بدو يچنانچه قاض -74 ماده

 ليشده با توجه به دل ادي. شعبه كند يارسال م دنظريبه شعبه تجد وانيد سيرئ قيطر پرونده را از لينرفته باشد، با ذكر دل

صادره به صورت قرار باشد  یو هرگاه رأ دينما يصادر شده را نقض م یو در صورت وارد دانستن اشتباه، رأ یابراز

 كند. مي یماهو يگديصورت اقدام به رسنيا رياعاده و در غ یبه شعبه بدو يدگيپرونده را جهت ادامه رس

در شعبه  یصادر كننده رأ ياز سه قاض يدو قاض ايو  ياز دو قاض يقاض کيكه حداقل يدر صورت -75 ماده

 وانيد سي. رئدارند ياعالم م وانيد سيبه رئ ليخود ببرند، مراتب را با ذكر دل یماهو اي يبه اشتباه شكل يپ دنظر،يتجد

 .دهد يمعبه هم عرض ارجاع به ش یو صدور رأ يدگيپرونده را جهت رس

انجام  یكننده رأرفع ابهام كه توسط شعبه صادر اياشتباه محاسبه و  ايدر مورد سهو قلم  يصدور حكم اصالح -76 ماده

 .ستيقانون ن ني( ا75( و )74مشمول مواد ) شود، يم

شود و به امضاء آنان  درج مي یرأ سينو  شيدر پ زين تياتفاق نظر نباشد، نظر اقل یبر مبنا یكه رأيدر صورت -77 ماده

 .گردد يم يگانيو در پرونده با رسد يم

كه به موجب قانون نياست مگر ا یجار زين دنظريدر مرحله تجد شود يم تيرعا یكه در مرحله بدو يمقررات -78 ماده

 مقرر شده باشد. یگريد بيترت 

 صيقانون تشخ ايشرع  نيّرا خالف ب وانيشعب د يقطع یرأ وانيد سيرئ اي هيقوه قضائ سيكه رئيدر صورت -79 ماده

به شعبه هم عرض  یو صدور رأ یماهو يدگيرس یپرونده را برا ليبار با ذكر دل کي یفقط برا وانيد سيدهند، رئ

 است. يصادر شده قطع ی. رأدينما يارجاع م

به  یصدور رأ یرت پرونده براصونيصادر شده باشد، در ا یماده از شعبه بدو نيموضوع ا يقطع یچنانچه رأ -تبصره

 .گردد يارجاع م دنظريشعبه تجد
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 یعموم أتيدر ه یدگيرس :سوم مبحث

. در درخواست مذكور، رديگ يدرخواست انجام م ميبا تقد وان،يد يعموم أتيابطال مصوبات در ه یتقاضا -80 ماده

 است: یضرور ريبه موارد ز حيتصر

 مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده -الف

 مشخصات مصوبه مورد اعتراض -ب

 مصوبه با آن شده رتيمغا یكه ادعا يمواد قانون اي يحكم شرع -پ

مرجع  اراتيخروج از اخت اي نيقوان ريسا اي يقانون اساس ايمصوبه با شرع  رتيمغا ثيو جهات اعتراض از ح ليدال -ت

 كننده بيتصو

 كنندهاثر انگشت درخواست ايامضاء  -ث

كننده و پرداخت بودن درخواست نفع یارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذ م،يت مربوط به تنظمقررا ريسا -تبصره

 يعموم أتيبه دفتر ه وان،يد سيها توسط رئاست. درخواست یجار زيدر درخواست ابطال مصوبه ن ،يدادرس نهيهز

 .شود يارجاع م

 :دينما ياقدام م ريبه شرح ز يعموم أتيتر هدف ريموارد مذكور در ماده فوق مد تيدر صورت عدم رعا -81 ماده

 .دينما يمورد بند )الف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر م در

 .دينما يقانون عمل م ني( ا28مورد بند )ث( مطابق ماده ) در

نقص مكلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع  يصادر و متقاض هيموارد با ذكر جهات نقص، اخطار ريسا در

 است. يقرار، قطع نيشود. ا صورت، قرار رد درخواست صادر مينيا رياقدام كند. در غ

( 85. چنانچه درخواست مشمول ماده )رساند يم وانيد سيدرخواست را به نظر رئ ،يعموم أتيدفتر ه ريمد -82 ماده

موارد، درخواست جهت اخذ  هيبقو در  كند يوفق حكم آن ماده اقدام م ،یو يمعاون قضائ اي سيقانون باشد، رئ نيا

 .رديگ يقرار م يدگيرس وبتو در ن شود يكننده، به دفتر اعاده مبيپاسخ از مرجع تصو

. كند يكننده، ارسال م بيمرجع تصو یاز درخواست و ضمائم آن را برا یا نسخه يعموم أتيدفتر ه ريمد -83 ماده

ت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاء ابالغ، نسب خيماه از تار کيمرجع مربوط مكلف است ظرف 

 .دينما يم تخاذا يمقتض ميو تصم يدگيبه موضوع رس يعموم أتيمهلت مزبور، ه

كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت برای ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان چنانچه مرجع تصويب -تبصره

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

مركب از حداقل  يتخصص یأتهاياست، ابتداء به ه وانيد يعموم أتيه تيكه مطابق قانون در صالح یامور -84 ماده

منوط به حضور دو سوم اعضاء است كه  يتخصص یأتهايجلسات ه تي. رسمشود يارجاع م وانيپانزده نفر از قضات د

 :كنند يعمل م ريز بيترت  به

 هيو ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظر تيبر قبول شكا يتخصص أتيمطلق ه تيكه نظر اكثريدر صورت -الف

 .شود يارسال م يعموم أتيبه ه ميجهت اتخاذ تصم أتيه

 یرأ ني. اكند يصادر م تيبه رد شكا یباشد، رأ تيبر رد شكا يتخصص أتيچهارم اعضاء ه كه نظر سهيدر صورت -ب

قابل اعتراض است. در صورت اعتراض  وانيده نفر از قضات د اي وانيد سيرئ یصدور، از سو خيروز از تار ستيظرف ب
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 أتيباشد، پرونده به شرح بند )الف( در ه تيشكا ردكمتر از سه چهارم اعضاء بر  تيكه نظر اكثريدر صورت ايو 

 .شود يم ميمطرح و اتخاذ تصم يعموم

 .رسد يم وانيبالفاصله به اطالع قضات د يتخصص یهاأتيه ماتيتصم -1 تبصره

مطرح باشد موضوع جهت  يدگيرس یبرا يشرع نيبا مواز رتيبه لحاظ مغا تيهرگاه مصوبه مورد شكا -2 تبصره

-الزم يتخصص یهاأتيو ه يعموم أتيه ینگهبان برا یشورا یشود. نظر فقهاينگهبان ارسال م یاظهارنظر به شورا

 ع است.االتبا

باشد، مانند  يبه درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتف يدگيرس وان،يد سيرئ صيكه به تشخ یدر موارد -85 ماده

قرار رد درخواست را  وانيد سيدر مورد مصوبه، رئ وانيد يقبل یوجود رأ اي يمتقاض یموارد استرداد درخواست از سو

 است. يقرار قطع ني. اكند يصادر م

خروج  ايقانون  ايمصوبه با شرع  کي رتيبه هر نحو از مغا وانيد سيرئ اي هيقوه قضائ سيكه رئيرتدر صو -86 ماده

مطرح و ابطال مصوبه را درخواست  يعموم أتيمطلع شوند، موظفند موضوع را در ه كننده بيمقام تصو اراتيآن از اخت

 .ندينما

مطرح باشد، موضوع جهت  يدگيرس یبرا يشرع نيبا مواز رتيبه لحاظ مغا یا كه مصوبهيدر صورت -87 ماده

 االتباع است. الزم يعموم أتيه ینگهبان برا یشورا ی. نظر فقهاشود ينگهبان ارسال م یاظهارنظر به شورا

 .دياز مصوبه را ابطال نما يقسمت ايتمام  تواند يقانون م ني( ا12( ماده )1بند ) یدر اجرا ،يعموم أتيه -88 ماده

ر موارد مشابه، آراء متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است هرگاه د -89 ماده

پس از بررسي  يو ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عموم هيبه محض اطالع، موضوع را ضمن ته

رأی برای شعب ديوان و ساير مراجع نمايد. اين  مي منسبت به صدور رأی اقدا ح،يصح یو احراز تعارض و اعالم رأ

مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء  هياالتباع است. اثر آراء وحدت رو اداری مربوط در موارد مشابه الزم

نفع ظرف  شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذی سابق نمي

 یدنظريصورت پرونده به شعبه تجدنيرا دارد. در ا يروزنامه رسمي حق تجديدنظرخواه درج رأی در تاريخيک ماه از 

مزبور  یبر طبق رأ یو صدور رأ يدگيشود و شعبه مذكور موظف به رس كه قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي

 است.

باشد، رئيس ديوان   صادر شدهچند شعبه ديوان  ايهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو  -90 ماده

كه . در صورتيديآن را نسبت به موضوعات مشابه نما یتسر یموضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضا تواند يم

 رينمايد. اين رأی برای سا رويه تصويب مي ادهيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را برای ايج

 االتباع است. و حقوقي مربوط الزم شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي

رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از  جاديپس از صدور رأی ا -تبصره

 گيرد. انجام مي ت،يطرف شكا یاز دادخواست و ضمائم آن برا یا نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه
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با  رتيمغا اياشتباه  یدر موارد ادعا ،يعموم أتيمجدد در ه يدگيسر یبرا يعموم أتيه يطرح آراء قبل -91 ماده

و مستدل  يكتب یتقاضا اي وانيد سيرئ اي هيقوه قضائ سيرئ یمستلزم اعالم اشتباه از سو گر،يكديتعارض با  ايقانون 

 است. وانينفر از قضات د ستيب

 يالزام ،یرأی هيأت عمومي در مصوبات بعدمفاد  تيابطال شود، رعا يعموم أتيدر ه یا چنانچه مصوبه -92 ماده

موضوع را خارج از  وانيد سيكنند، رئ بيتصو يعموم أتيه یرأ ريمغا یدياست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد

مطرح  يعموم أتيكننده، در ه بيمرجع تصو ندهيقانون و فقط با دعوت نما ني( ا83مفاد ماده ) تينوبت بدون رعا

 .دينما يم

 یآن از سو یدر صورت عدم اجرا دانند، يم نفع یخود را ذ ،يعموم أتيآراء ه یكه در اجرا یراداف -93 ماده

 یدرخواست از سو ني. انديدرخواست نما وان،يبه استنكاف مسؤول مربوط را از د يدگيرس توانند يم ربط، یمسؤوالن ذ

كننده و  بودن درخواست نفع یت احراز ذدر صور ذكور. شعبه مشود يارجاع م دنظرياز شعب تجد يكيبه  وان،يد سيرئ

 .دينما يم ميقانون اتخاذ تصم ني( ا109استنكاف مسؤول مربوط، به موجب ماده )

داده شود،  صيشرع تشخ نيخالف مواز هيقوه قضائ سيرئ یاز سو وانيد يعموم أتيكه آراء هيدر صورت -94 ماده

 .دينمايم دنظريتجد هيقوه قضائ سيبا توجه به نظر رئ يعموم أتيه

به  يعموم أتيدفتر ه قيباشد از طر يياجرا اتيكه مستلزم عمل وانيد يعموم أتياحكام صادر شده از ه -95 ماده

اعالم  ربط یذ یموظف است مراتب را به مباد وانياحكام د ی. واحد اجراگردد يابالغ م وانياحكام د یواحد اجرا

 ني( ا110باشند و در صورت استنكاف طبق ماده ) مي وانيبه د جهينت حكم و اعالم ی. مراجع مذكور مكلف به اجرادينما

 شود. قانون اقدام مي

است كه ظرف سه ماه  یانامه نييقانون، مطابق آ نيوفق ا يتخصص یهاأتيو ه يعموم أتياداره جلسات ه -96 ماده

 رسد.يم هيقوه قضائ سيرئ بيقانون، به تصو نياالجراء شدن االزم خياز تار

به انتخاب  أتيه تياز اعضاء اكثر يكي اي وانيد سياعضاء توسط رئ تيمطابق نظر اكثر يعموم أتيه یرا -97 هماد

 گردد.يانشاء م وانيد سيرئ

 است.    يمدن يدادرس نييمطابق مقررات آ يعموم أتيابالغ و اصالح آراء ه -تبصره

 

 یاعاده دادرس :سوم بخش

 نمود: ميتقد يتوان دادخواست اعاده دادرسيم ليت ذبه جها يدر مورد احكام قطع -98 ماده

 صادر شده باشد. تيحكم، خارج از موضوع شكا -الف

 از خواسته صادر شده باشد. شتريب زانيحكم به م -ب

 در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد. -پ

 گريشعبه د ايشعبه و اصحاب آن، كه قبالً توسط همان  یدر خصوص همان دعو یگريحكم صادر شده با حكم د -ت

 تعارض باشد. نيموجب ا يكه سبب قانوندر شده است، متعارض بوده بدون آنصا

 يعدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانون ايبودن و  يباشد كه پس از صدور، جعل یحكم، مستند به اسناد -ث

 ثابت شده باشد.
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باشد و ثابت شود  يكننده اعاده دادرسدرخواست تيحقان ليكه دل ديدست آبه يليپس از صدور حكم، اسناد و دال -ج

 نبوده است. یو اريدر اخت يدادرس انيشده در جر ادي لياسناد و دال

 است: ريبه شرح ز يدادخواست اعاده دادرس ميمهلت تقد -99 ماده

 شعبه یابالغ رأ خيروز از تار ستيقانون، ب ني( ا98ماده )« پ»تا « الف» یمورد بندها در

 يروز از زمان حصول سبب اعاده دادرس ستيقانون، ب ني( ا98ماده )« ج»تا « ت» یخصوص بندها رد

كه  يقانون با ذكر جهت نيمواد مربوط به دادخواست مندرج در ا تيبا رعا يدادخواست اعاده دادرس -100 ماده

 .شود يم ميتقد یشده است، به شعبه صادركننده رأ يموجب اعاده دادرس

 است. وانيد دنظريدادخواست به شعب تجد ميتقد نهيبرابر هز يدادخواست اعاده دادرس نهيهز -101 ماده

است. شعبه مذكور در  يشعبه صادركننده حكم قطع تيدر صالح يبه دادخواست اعاده دادرس يدگيرس -102 ماده

 يدگيل دادخواست مبادرت به رسو در صورت قبو دينما يدادخواست قرار الزم را صادر م نيرد ا ايابتداء در مورد قبول 

 .كند يم یماهو

حكم مورد  یدر صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرا تواند يم يبه اعاده دادرس كننده يدگيشعبه رس -103 ماده

 .ديرا صادر نما ياعاده دادرس یتقاضا

را نقض و  يعاده دادرسا یدهد، حكم مورد تقاضا صيرا وارد تشخ يهرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرس -104 ماده

از حكم باشد، فقط همان قسمت  يراجع به قسمت يكه دادخواست اعاده دادرسي. در صورتدينما يصادر م يحكم مقتض

كننده پس از  يدگيدو حكم باشد، شعبه رس رتيمغا ،ي. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسگردد ياصالح م اينقض 

 ماند. مي يو حكم اول به قوت خود باق دينما يمحكم دوم را نقض  ،يقبول اعاده دادرس

 .ستيمجدد از همان جهت ن يقابل اعاده دادرس گردد، يصادر م يكه پس از اعاده دادرس يحكم -105 ماده

 يقانون ندهينما ايمقام و  قائم اي ليوك ،یدعو نياز طرف ريغ یگريعنوان شخص د چيبه ه يدر اعاده دادرس -106 ماده

 شود. یوارد دعو دتوان يآنان، نم

 

 احكام یاجرا :چهارم بخش

اجراء  تيرا پس از ابالغ به فور وانيقانون مكلفند آراء د ني( ا10اشخاص و مراجع مذكور در ماده ) هيكل -107 ماده

 .ندينما

كام اح ینسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرا کي هيعل به محكومٌ یپس از ابالغ رأ وانيشعب د -108 ماده

 تيجلب رضا ايكامل آن  یماه نسبت به اجرا کيمكلف است ظرف مدت  هيعل. محكومٌندينما يارسال م وانيد

 .ديگزارش نما وانيد حكاما یبه واحد اجرا يطور كتب را به جهيله اقدام و نتمحكومٌ

آن  یربط از اجرا یكشور مسؤوالن ذ يدر روزنامه رسم وانيد يعموم أتيه یهرگاه پس از انتشار رأ -109 ماده

نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات  استنكاف نمايند، به تقاضای ذی

 شود. مي حكومسال و جبران خسارت وارده م ماه تا يک   دولتي به مدت سه
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كه از عدم  یدادخواست باشد. افراد ميصورت تقدبه ديبا ،يعموم أتيآراء ه یاجرا یبرا نفع یذ یتقاضا -تبصره

تا  نديمنعكس نما وانيد سيموضوع را به رئ توانند يم شوند، يدر مورد ابطال مصوبه مطلع م يعموم أتيآراء ه یاجرا

 .دينما قداما وانيشعب د قيموضوع از طر یريگينسبت به پ وانيد سيرئ

 وان،ياحكام د یواحد اجرا ،يحكم قطع یرااز اج هيعلمرجع محكومٌ ايدر صورت استنكاف شخص  -110 ماده

 .كند يگزارش م وانيد سيمراتب را به رئ

. شعبه مذكور موظف است خارج از دينما يارجاع م يقطع یبالفاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأ وانيد سيرئ

 وانياحكام د یحد اجرابه وا یصادر و پرونده را جهت اقدامات بعد يمقتض یو رأ يدگينوبت به موضوع استنكاف رس

 .ديارسال نما

چند  ايمركب از دو  يونيسيكم ايو  أتيتوسط شورا، ه ميحكم، مستلزم اتخاذ تصم یكه اجرایدر موارد -1 تبصره

 وان،ياعضاء مؤثر در مخالفت با حكم د يتمام ند،يحكم صادر شده استنكاف نما تينفر باشد و اعضاء آنها از تبع

 .شوند يمستنكف شناخته م

 است. وانيد دنظريشعب تجد ،يعموم أتيه یبه استنكاف از رأ يدگيمرجع رس -2 تبصره

 مياشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفه ايبه استنكاف ابتداء شخص  كننده يدگيشعبه رس -3 تبصره

مهلت داده  یبه و انويحكم و اعالم به د یهفته جهت اجرا کي. چنانچه مستنكف استمهال كند، حداكثر دينما يم

 گيرد. قانون قرار مي ني( ا112مهلت، مشمول حكم مقرر در ماده ) یپس از انقضا ايصورت و نيا ريو در غ شود يم

 :كند يحكم م یمبادرت به اجرا رياحكام از طرق ز یدادرس اجرا -111 ماده

 مدت معين.له در  حكم يا جلب رضايت محكومٌ یمسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرا احضار

سال  حكم يک  یبه در صورت عدم اجرا داشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌعليه و بر توقيف حساب بانكي محكومٌ دستور

 پس از ابالغ.

های عمومي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی دستور

 و انقالب )در امور مدني(.

و  يو تملک اراض دينحوه خر يقانون حهيال تيابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأی ديوان با رعا دستور

 یانقالب و اصالحات بعد یشورا 17/11/1358دولت مصوب  يو نظام يعمران ،يعموم یها برنامه یاجرا یامالک برا

 مصلحت نظام صيمجمع تشخ 15/12/1370 صوبدولت و نهادها م یواگذار ياراض فيتكل نييآن و قانون تع

رأی، استنكاف نمايد با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت  یعليه از اجراكه محكومٌدر صورتي -112 ماده

شود. رأی صادر شده ظرف بيست روز پس از ابالغ  از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي

صادر شده باشد به  دنظريمذكور در شعبه تجد یكه رأ يتباشد و در صور ديوان مي دنظريجدقابل تجديدنظر در شعبه ت

 .گردد يشعبه هم عرض ارجاع م

 يحكم قطع یقانون، مانع از اجرا ايشرع  نيّخالف ب ايو  يطرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاض -113 ماده

 .ديحكم را صادر نما یوقف اجراقرار ت كننده يدگيكه شعبه رسمگر آن ستين وانيد
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به  هيلعشود و محكومٌ يتوافق نيطرف نيب یرأ یراجع به نحوه اجرا وان،يآراء د یاجرا انيچنانچه در جر -114 ماده

با  وانياحكام د یرا درخواست كند و واحد اجرا يياجرا اتيادامه عمل تواند يله م محكومٌ د،يتعهدات خود عمل ننما

 .دينما يم یريگيتوافق، موضوع را پ اي وانيد یرأ یاجرا

 يبه جهت ايو  دياستناد نما يبه موانع قانون وان،يد ياحكام قطع یدر مقام اجرا هيلعكه محكومٌیدر موارد -115 ماده

موجه شناخته شود، از موارد اعاده  وان،ياحكام د یدادرس اجرا صيجهات به تشخ نيحكم نباشد و ا یاجرا يامكان عمل

. شعبه مزبور در گردد يارجاع م يقطع ین جهات به شعبه صادركننده رأيبه ا يدگيو پرونده به منظور رس يلقت يدادرس

 نيگزيجا نييتع ايبه جبران خسارت و  يمقتض یحكم، رأ یعدم امكان اجرا ايو  يوجود مانع قانون دييصورت تأ

احكام  یاجرا دبه واح ياجرائ اتيادامه عمل یه براصورت قرار رد صادر و پروندنيا ري. در غدينما يبه صادر ممحكومٌ

 است. يمرحله قطع نيقرار صادر شده در ا ايو  ی. رأشود ياعاده م وانيد

مرجع  یاز سو يمقدمات ديموكول به تمه ايخارج و  هيعل محكومٌ ارياز اخت يحكم قطع یكه اجرایدر موارد -116 ماده

اعالم، مرجع  خيماه از تار کيوارد نشده باشد، ظرف  يدادرس انيدر جر ريخباشد و مرجع ا هيعل از محكومٌ ريغ یگريد

و اظهارنظر  يدگيبه موضوع رس ديبا يقطع یصادر شده اعتراض كند و شعبه صادركننده رأ یبه رأ تواند يشده م ادي

 االجراء است. و الزم يقطع یرأ ني. ادينما

آن امكان نداشته  یكه اجراینحورا مبهم بداند، به وانيشعبه د یرأ وان،ياحكام د یچنانچه دادرس اجرا -117 ماده

 ی. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برادينما يرفع ابهام م یتقاضا یباشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأ

 االتباع است. الزم وان،ياحكام د یدادرس اجرا

مكلفند دستورات  8/7/1386مصوب  یخدمات كشور تيريمد( قانون 5موضوع ماده ) يياجرا یها دستگاه -118 ماده

حسب مورد،  يو انتظام یادار بيماده، عالوه بر تعق نيحكم اجرا كنند. تخلف از مقررات ا یرا در مقام اجرا وانيد

 قانون است. ني( ا112مستوجب مجازات مقرر در ماده )

مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد قانون، چنانچه  ني( ا111ماده )« 1»بند  یدر اجرا -119 ماده

 .دينما يقانون، اقدام م ني( ا43ماده )« 2»احكام مطابق تبصره  یحاضر نشود، دادرس اجرا وانياحكام د یاجرا

 

 مقررات ریسا :پنجم بخش

 .شوند يموجود منحل م یها به پرونده يدگيپس از رس وانيد يفعل صيشعب تشخ -120 ماده

منافع  ايو  يحقوق عموم عييتض انيدر جر وانيد سيرئ وان،يدر د يبه موضوع يدگيهرگاه ضمن رس -121 ماده

 وانيكل كشور، دادستان كل كشور و د يموظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرس رد،يقرار گ المال تيب

 .ديمحاسبات كشور اعالم نما

موارد سكوت  ريو وكالت و سا وانيد ماتيغ اوراق، آراء و تصممقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابال -122 ماده

 ی( و قانون اجرايو انقالب )در امور مدن يعموم یدادگاهها يدادرس نيياست كه در قانون آ يبيترت قانون به  نيدر ا

 مقرر شده است. ياحكام مدن

 .گردد يممنظور  هيبودجه قوه قضائ فيرد ليمستقل ذ فيدر رد وانيبودجه د -123 ماده



  21/  اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون

 

 

آن  یو اصالحات بعد 25/9/1385مصوب  یعدالت ادار وانيقانون، قانون د نياالجراء شدن ا الزم خياز تار -124 ماده

 .شود يلغو م هيقوه قضائ  26/2/1379مصوب  یعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ

 22/9/1390روز سه شنبه مورخ  يو نه تبصره در جلسه علن يو چهار ماده و س ستيو ب كصديفوق مشتمل بر  قانون

 یاز سو 25/3/1392 خيقانون در تار ني( ا94( و )90(، )89(، )12(، )10شد و مواد ) بيتصو ياسالم یمجلس شورا

به  30/9/1390 خيقانون در تار نيمواد ا يداده شد و مابق صيمصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخ صيمجمع تشخ

 .دينگهبان رس یشورا دييتأ


