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 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 25/3/1392 مصوب

 

رسیدگی به شکایات، تظلّمات و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور ( ۱۷۳در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ) ـ1 ماده

-ا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبهای دولتی خالف قانون یا شرع ینامهاعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین

 .گرددتشکیل می قضائیه زیرنظر رئیس قوه  ،شودنامیده می« دیوان»ن به اختصار دیوان عدالت اداری که در این قانو ،کننده

 قضائی، تتشکیال. باشد می تخصصی هیأتهای و عمومی هیأت تجدیدنظر، بدوی، شعب از متشکل و است مستقر تهران در دیوان ـ2 ماده

 شود.ین میتعی قضائیه قوه رئیس تصویب با دیوان شعب تعداد و اداری

 .نماید ارائه قضائیه قوه رئیس به را خود پیشنهادات تواندمی اداری عدالت دیوان رئیس ـ تبصره

 
. شودمی تشکیل مستشار دو و رئیس یک از تجدیدنظر شعبه هر و البدلعلی دادرس یا رئیس یک از دیوان بدوی شعبه هر ـ3 ماده

 است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعیاست.  مالک صدور رأی، نظر اکثریتیابد و می رسمیت عضو دو حضور با تجدیدنظر شعبه

 

 
 

 

ویژگی های دیوان عدالت اداری

مقام تعیین کننده 

تشکیالت قضائی، اداری

و تعداد شعب دیوان

با تصویب 
رئیس قوه 
ین قضائیه تعی
.می   شود

اجزا و تشکیالت

دیوان عدالت 

اداری

شعب بدوی-1

تجدیدنظرشعب -2

هیأت عمومی -3

هیأتهای -4
تخصصی 

محل استقرار 

دیوان عدالت 

اداری

دیوان در 
ر تهران مستق

.است

تشکیل شده زیر 

:نظر

دیوان عدالت 
اداری زیرنظر 
رئیس قوه   
یل قضائیه تشک
.می   گردد

وظایف دیوان 

عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، 
تظلّمات و اعتراضات مردم 
نسبت به مأموران، واحدها و
آیین   نامه   های دولتی 

خالف قانون یا شرع یا خارج
از حدود اختیارات مقام 

.تصویب   کننده

دیوان عدالت اداریبدوی اجزای شعب

دادرس علی البدل یا یک رئیس



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مستشار ضوع یک ،شود حاصل نظر اختالف رأی صدور هنگام و یابد رسمیت عضو دو حضور با تجدیدنظر شعبه جلسه چنانچه ـ تبصره

 .شودمی اضافه آنان به  دیوان رئیس توسط

باشند. در مورد قضات دارای  سال سابقه کار قضائی دارای ده شوند و باید  منصوب می  با حکم رئیس قوه قضائیهقضات دیوان  ـ۴ ماده

 ن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشت

 باشند.قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می کار سابقه سال پنج حداقل که قضاتی ـ1 تبصره

 .نماید پیشنهاد قضائیه قوه رئیس به را شرایط واجد قضات تواند  می اداری عدالت دیوان رئیـس ـ2 تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوان عدالت اداریتجدیدنظراجزای شعب 

دو مستشار و یک رئیس

 با تجدیدنظر شعبه

 عضو دو حضور

.یابدمی رسمیت  

در  مالک صدور رأی،

 شعب تجدیدنظر،

.نظر اکثریت است  

آراء شعب 

 تجدیدنظر دیوان

قطعی  عدالت اداری

 است.
 

 منصوب کننده قضات دیوان

چگونگی نصب و 

سابقه الزم برای 

 قضات دیوان

سال سابقه کار قضائی ده   برای قضات با مدرک لیسانس 

در مورد قضات دارای مدرک 

 کارشناسی ارشد یا دکترا

 سال پنج حداقل که قضاتی در مورد

دیوان دارندقضائی در  کار سابقه  

سال سابقه کار قضائیپنج   

سال سابقه کار قضائی پنج  

 رئیس قوه قضائیه
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  :دیوان رئیس ـ 5 ماده

 

 

 

 در کشور کل بازرسی دفاتر یا دادگستری محل در دیوان اداری دفاتردیوان خدمات به مردم دسترسی در تسهیل منظور  به ـ ۶ ماده

 . گرددمی تأسیس استانها مراکز از یک هر

 ده دارند:عه  به را زیر وظایف اداری دیوان دفاتر 

 راهنمایی و ارشاد مراجعان 

 های شاکیانپذیرش و ثبت دادخواستها و درخواست 

  ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق

 اند. دیگری از دیوان دریافت کرده

 ی احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفترانجام دستورات واحد اجرا 

 نکات زیر قابل توجه است: مشاوران دیواندر مورد  ـ۷ ماده

  مدرک و اداری کار سابقه سال  ده دارای حداقل که مختلف های  رشته از کارشناسانی نیاز مورد تعداد به تواندمیدیوان 

 .باشد هداشت دیوان مشاور عنوان به باشند، باالتر یا کارشناسی

  ،کارشناس مشاور توسط به تشخیص رئیس دیوان یا به درخواست شعبهدر صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی ،

 به شعبه ارائه می  طور مکتوببهشود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را رئیس دیوان به شعبه معرفی می

 نماید.ی شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی میکند تا در پرونده درج شود. قاض

 مطابق مقررات اند منصوب شده  ۲۵/۹/۱۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( ۹) ماده اجرای در که مشاورینی مزایای و حقوق

 شود.محاسبه و پرداخت میزمان انتصاب 

 

 

 

 

 

  : دیوان عمومی هیأتاجزای  ـ ۸ ماده

 

 

 

 

 

 

 باشد می نیز دیوان تجدیدنظر اول شعبه رئیس.  

 

 واهد داشت.خ مشاور و معاون نیاز، مورد دادتع به 

 

 برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. تواندمی 
 

 ضات ق دوسوم حداقل شرکت با دیوان عمومی هیأت

 ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی ویبه  دیوان

  .شود تشکیل می

 

  ،است. نظر اکثریت اعضای حاضرمالک صدور رأی 

 

 این قانون میتوانند ( ۷موضوع ماده ) و کارشناسان مشاوران

، در بدون داشتن حق رأی با دعوت رئیس دیوان

و در صورت لزوم  شرکت کنندجلسات هیأت عمومی 

 نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
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   عدالت اداری: دیوان احکام اجرای واحد ـ9 ماده

 

 

 

 

 

  :احکام اجرای دادرسان برایسابقه قضایی الزم  ـ تبصره

 

 

 

 دادرسی آیین ـ دوم بخش

 فصل اول ـ صالحیت

 

 

 

 

 

 

 

  حدود و صالحیت ـ1۰ماده

 :است زیر قرار به دیوان اختیارات

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از صدور رأی در دیوان این ماده ( ۲و )( ۱) بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده اتخسار میزان تعیین ـ 1 تبصره

 است. بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی

 نماید می وظیفه انجام وی، معاون یا دیوان رئیس نظر زیر. 

 مدیر دفتر و کارمند از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام ،

 برخوردار است.
  

  ًقضائی سابقه سال ده حداقل داشتناصوال 

 مدرک داشتن با قضائی سابقه سال پنج حداقل داشتن 

 و حقوق های  رشته در دکترا یا ارشد کارشناسی

می(یا همتراز اسال حقوق ومبانی فقه گرایش)الهیات

 حوزوی آن

 از: اشخاص حقیقی یا حقوقیتراضات ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اع۱

ها و مؤسسات ها و سازماناعم از وزارتخانه واحدهای دولتیالف ـ تصمیمات و اقدامات 

ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای های دولتی و شهرداریو شرکت

 انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

در امور راجع به « الف»کور در بند ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذ

 وظایف آنها
 

های رسیدگی به آراء و تصمیمات قطعی هیأتـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از  ۲

اختالف کارگر هیأت حل، های مالیاتیکمیسیونمانند  هاییتخلفات اداری و کمیسیون

اً از حیث نقض منحصر هاقانون شهرداری(  ۱۰۰کمیسیون موضوع ماده ) ، و کارفرما

 قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

و سایر  شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوریـ رسیدگی به ۳

و مستخدمان مؤسساتی که شمول ( ۱مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )

ییع این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تض

 حقوق استخدامی
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 ئی که قابل آرا و تصمیمات ـ 2 تبصره

  :باشد نمی اداری عدالت دیوان در شکایت

 

 

 

کننده، حکم بر نقض  کایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی صمیمات و اقدامات موضوع شت که صورتی در ـ11 ماده

 نماید. شده، صادر میاعاده حقوق تضییع رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به

، مکلف به رعایت مفاد آن در حکمعلیه عالوه بر اجرای کومٌ مح مرجع فوق، ماده براساس آن قطعیت و حکم صدور از پس ـ تبصره

 تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 
 

 

 

 

 حدود صالحیت  ـ12 ماده

 هیأت عمومی دیوانو وظایف 

 شرح زیر است: به  

 

 

 

 

 

 

ت، تصمیمات و اقدامات موضوع شکایوظیفه شعبه رسیدگی کننده به شکایات در صورتی که 

موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد

نده، شعبه رسیدگی   کن

الزام طرف حکم بر 

ق شکایت به اعاده حقو

تضییع شده، صادر 

.مینماید

یا ه، شعبه رسیدگی   کنند

حکم بر لغو اثر از 

تصمیم و اقدام مورد 

.صادر مینمایدشکایت 

یا
ه، شعبه رسیدگی   کنند

حکم بر نقض رأی

.صادر مینماید

 ی نظامیدادگاههاء آرا و تصمیمات 

 ی انتظامی قضات دادگستری و نیروهای دادگاههاء آرا و تصمیمات

 مسلح

 ء سایر مراجع قضائی دادگستریآرا و تصمیمات 

نامه ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین ۱

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در رات دولتی و شهرداریها و سایر نظامات و مقر 

علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع  مواردی که مقررات مذکور به 

مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا 

 ود.شخودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده  ۲

 باشد.
 

ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر  ۳

 شده باشد.
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 به  که مواردی در یا شرع خالف مصوبات مورد در مگر ،است عمومی هیأت رأی صدور زمان از مصوبات ابطال اثر ـ13 ماده

 .اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور

 .است کشور عالی  دیوان شعب قضائی مراجع سایر و عدالت اداری دیوان شعب بین صالحیت در اختالف حل مرجع ـ1۴ ماده

 هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم و  انفصال مستنکفو  دستور اجرای حکم، رفع ابهام و اشکال، صدور حکم اصالحی ـ15 ماده

 است.   شعبه صادرکننده رأی قطعی   عهده به  گیری مجدد است

 فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

 بدوی شعب در رسیدگی ـ اول مبحث

 دادخواست ـ اول

، های مخصوصبرگهروی  به زبان فارسی است. دادخواست باید مستلزم تقدیم دادخواستدر شعب دیوانرسیدگی  ـ1۶ ماده

 تنظیم شود.

 پرداخت و دادخواست تقدیم به نیازی شود می ارسال دیوان به دیگر قضائی مراجع از صالحیت، عدم قرار صدور با که هایی پرونده

 .ندارد دادرسی هزینه

و  اشخاص داخل کشور سه ماهاین قانون، برای ( ۱۰ماده)( ۲)بند موضوع موارد به راجع دادخواست، تقدیم مهلت قانون، این تصویب زمان از

های دادرسی دادگاه مرجع مربوط مطابق قانون آیین   تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی  از  راد مقیم خارج از کشور، شش ماهبرای اف

رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت که  تصریح نماینددر رأی یا تصمیم خود  مکلفندعمومی و انقالب )در امور مدنی( است. مراجع مربوط 

نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به و ذی  ابالغ، واقعی نبودهاست. در مواردی که  مزبور در دیوان قابل اعتراض

اند، مهلت مذکور، موجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته نماید. در مواردی که به  موضوع ابالغ رسیدگی می 

 مالک محاسبه است.

رسیدگی به موارد زیر از شمول تبصره ـ

صالحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

(مهم): خارج است

تصمیمات مراجع قضائی قوه قضائیه

یه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائها، بخشنامهنامهصرفاً آیین

مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان

مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان 

مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی 



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

7 
 

 
 را شکایت به رسیدگی وی، قانونی نماینده یا مقام قائم یا وکیل یا نفعذی شخص که کنندمی رسیدگی شکایتی به دیوان شعب ـ1۷ ماده

 قانون، درخواست کرده باشد. برابر

 

:در شعب دیوان

دیم مستلزم تقرسیدگی 

. استدادخواست

به زبان فارسیدادخواست 

های مخصوصبرگهروی 

پرونده   هایی که با 

صدور قرار عدم 

صالحیت، از مراجع 

ن قضائی دیگر به دیوا

:ارسال می  شود

.نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد

از زمان تصویب این 

قانون، مهلت تقدیم 

دادخواست، راجع به 

(  ۲)موارد موضوع بند

:این قانون( ۱۰)ماده

از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم ماهاشخاص داخل کشور سه ماهبرای 

های مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاهقطعی

. است( در امور مدنی)عمومی و انقالب 

از تاریخ ابالغ رأی یا برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه

-مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاهتصمیم قطعی

. است( در امور مدنی)های عمومی و انقالب 

و ذی  نفع ادعای عدم اطالع از ابالغ، واقعی نبودهدر مواردی که 

آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ رسیدگی می   

. نماید

دادخواست ـ1۸ماده 

باید حاوی نکات زیر

:باشد

الف ـ مشخصات 

شاکی

گاه برای ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامت۱

اشخاص حقیقی

ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی۲

ب ـ مشخصات 

طرف شکایت

ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان۱

این قانون( ۱۰)ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده۲

خواست توسط پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم داد

آنان

ت ـ موضوع شکایت و خواسته

ث ـ شرح شکایت

ج ـ مدارک و دالیل مورد استناد

قوقی ذیل چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص ح

دادخواست

ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
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منظور ابالغ اوراق اعالم نماید راه یا نمابر خود را بهبر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن هم تواند عالوه شاکی می ـ تبصره

 .امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی استصورت که در این

 ریال است.(۲۰۰.۰۰۰ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار )(۱۰۰.۰۰۰) هزار دیوانیکصد بدوی شعب در دادرسی هزینه ـ19 ماده

 به بار  یک سال سه هر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک وسیله  به شده اعالم تورم نرخ سبتنا به ماده این در مذکور مبلغ ـ تبصره

 .باشدمی تعدیل قابل وزیران هیأت تصویب و قضائیه قوه رئیس تأیید و دیوان رئیس پیشنهاد

 نماید. پیوست دادخواسترا خود  شده اسناد و مدارک مورد استنادتصویر خـوانا و گواهـی یا رونوشـتشـاکی باید  ـ2۰ ماده

 یا و استانها مراکز در مستقر اداری دفاتر یا و دیوان شعب دفاتر یا و دبیرخانه وسیله  به باید مدارک رونوشت یا تصویر ـ1 تبصره

 شود.  تصدیق واحدهای دولتی و عمومییا  وکیل شاکی، اسناد رسمی دفاتر ،عمومی دادگاههای دفاتر

ها یا  در دفتر یکی از سفارتخانه ، باید مطابقت آن با اصلتهیه شده باشد،  خارج از کشورکه رونوشت یا تصویر سند،  ر صورتی د

 ، گواهی شود.های جمهوری اسالمی ایران ها و یا دفاتر نمایندگی  کنسولگری 

 اساساً  که  این یا و نباشد ممکن شاکی سوی از عمومی و دولتی واحدهای به مربوط مدارک و ناداس تصدیق که مواردی در ـ2 تبصره

 مربوطه دستگاه از را اسناد مصدق تصویر باید و است دادخواست پذیرش به مکلف دیوان نماید، ارائه آنها از تصویری نتواند شاکی

 .نماید مطالبه

 
نیز باید پیوست  شده آنترجمه گواهی شده،بر تصویر یا رونوشت گواهی، عالوه سند به زبان فارسی نباشدکه صورتی در ـ21 ماده

ها و یا دفاتر ها یا کنسولگری به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید  صحت ترجمهشود. 

 ، گواهی شود.های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشورنمایندگی

 تصویر یا رونوشت باید ،مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد دادخواست توسط وکیل یا قائم هرگاه  ـ22 ماده

 دد.گر دهنده نیز ضمیمه شده سند مثبِت سمت دادخواست  گواهی 

 

مراجع تصدیق کننده 

اد تصویر یا رونوشت اسن

: و مدارک شاکی

در ایران

دفاتر اداری مستقر در مراکز و یا دفاتر شعب دیوانو یا دبیرخانه

وکیل ، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر دادگاههای عمومیو یا استانها

واحدهای دولتی و عمومییا شاکی

در خارج از کشور
دفتر یکی از سفارتخانه   ها یا کنسولگری   ها و یا دفاتر نمایندگی

های جمهوری اسالمی ایران

تکالیف شاکی 

نسبت به اسناد و

مدارک مورد 

:استنادش

به دادخواستخود تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استنادیا رونوشـتپیوست -۱

تصویر یا رونوشت مدارک تصدیق -۲

سند به زبان فارسی نباشددر صورتی که ترجمه گواهی شده اسناد و مدارک -3

هرگاه دادخواست تصویر یا رونوشت   گواهی   شده سند مثبِت سمت دادخواست   دهندهضمیمه-4

توسط وکیل یا قائم   مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

9 
 

تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط  به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخهباید  آن دادخواست و ضمائم ـ23 ماده

دبیرخانه دیوان وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به  به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به 

در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه  تاریخ ثبت دادخواستارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. 

 .شودوب می تاریخ تقدیم محسالکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، 

و  ترتیب وصول، ثبت نمودهبه دادخواستهای واصل شده را  مکلفند استانها مراکز در مستقر آن اداری دفاتر یا دیوان دبیرخانه ـ2۴ ماده

 رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

مر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت ا سوابق به مراجعه با ارجاع جهت پرونده ارسال از قبل است مکلف دیوان دبیرخانه ـ25 ادهم

 وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 .شودمی ارجاع شعبه به وی معاون یا دیوان رئیس توسط شده، ثبت دادخواستـهای ـ2۶ ماده

شود. این قرار  رد می  د، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه،خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باش چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام  ـ2۷ ماده

ص باشد از زمان اطالع قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخ

 شود.محاسبه می

این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا ( ۱۸اده)م( چ) و( ث) تا( ب) بندهای در مذکور موارد از یک هر که  صورتی در ـ2۸ ماده

نقایص دادخواست  ظرف دو روز مدیر دفتر شعبهاین قانون نقص داشته باشد، ( ۲۳الی )( ۱۹دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

 کند. می  مبه شاکی اعالطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها  به  ایطی اخطاریه را 

 .، فرصت رفع نقص داردده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه شاکی

 گردد. می به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رددادخواست قدام به رفع نقص ننمایددر مهلت مذکور اشاکی چنانچه  

 است.  در همان شعبه دیوان، قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابالغ)قرار رد دادخواست ناقص(قرار این 

انجام می شود و پس از صدور دستور توسط  البدل شعبه توسط رئیس یا دادرس علی ه رد دادخواستنسبت ب رسیدگی به اعتراض

است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد  قطعیاین تصمیم گردد قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ می 

 کایت نیست.ش

 

نکات راجع به دادخواست ناقص

مرجع رسیدگی به  

اعتراض به قرار رد 

دادخواستی که رفع 

نقص نشده

رئیس یا دادرس علی   

البدل شعبه 

مهلت اعتراض به قرار 

رد دادخواستی که 

رفع نقص نشده

ظرف ده روز از تاریخ 

ابالغ، قابل اعتراض 

در همان شعبه دیوان 

ضمانت اجرای عدم 

رفع نقص دادخواست

دادخواست به موجب 

قرار مدیر دفتر یا 

جانشین او، رد می   

.گردد

مهلت شاکی برای 

رفع نقص دادخواست

ده روز از تاریخ ابالغ 

اخطاریه

مهلت اعالم نقایص 

دادخواست در دیوان 

عدالت

اعالم ظرف دو روز 

بهتوسط مدیر دفتر شع



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

10 
 

دهد.  قرار می بالفاصله در اختیار قاضی شعبه آن را پس از تکمیل مدیر دفتر شعبهدادخواست به شعبه،  پس از ارجاع ـ29 ماده

و ضمائم  نسخه از دادخواست ستور ارسال یکدآن را با صدور  در صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده قاضی شعبه دیوان

 کند تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.به طرف شکایت، به دفتر اعاده می آن

ادخواست و ضمائم آن بدون ابالغ دو  خارج از نوبت شعبه دیواناین قانون باشد، ( ۹۰)ماده تبصره مشمول ای  پرونده چنانچه ـ تبصره

 نماید.می رسیدگی و رأی صادر، به آن به طرف شکایت

اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع   ارسال پاسخ  نسبت به ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ موظف است طرف شکایت ـ3۰ ماده

 نماید.ه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میرسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پروند

اده م  این در )موعد یک ماهه از تاریخ ابالغ(مقرر موعد در پاسخ دادن از موجه عذر بدون شکایت طرف که  صورتی در ـ تبصره

روز  ظرف بیست  حکممحکوم می نماید. این  متسال انفصال از خد ماه تا یک متخلف را به سهکننده، شعبه رسیدگی خودداری نماید

 است. قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر

 

 
یوان نتواند ضمن یک د شعبه و باشند نداشته ارتباط یکدیگر با که شود مطرح متعدد شکایات ،دادخواست یک ضمن اگر ـ31 ماده

 )مهم( :دادرسی به آنها رسیدگی کند

  رسیدگی می کند  صورت جداگانه به شکایات مطرح شده را 

 و 

 نماید.صادر می قرار عدم صالحیتبت به آنچه که صالحیت ندارد، نس 

 :نمایند مطرح دادخواست یک موجب به را خود هایشکایت ،متعدد اشخاص چنانچه ـ32 ماده

 شعبه دیوان نسبت به باشد  داشته  منشأ و مبنای واحدشکایات مزبور  که  صورتی در

 .نماید، اتخاذ تصمیم مییک دادرسی ضمنهمه موارد 

  مطابق مفاد ماده قبل باشد  داشتهن  منشأ و مبنای واحدشکایات مزبور  کهتی صوردر

 شود. رسیدگی می به تفکیک و جداگانهموارد 

جهت امر ابالغ و اخطار،  ای را از میان خودنمایندهدر دادخواست،  توانند  میباشند نفر پنج از بیش که  صورتی در شاکیان ـ تبصره

 به شعبه دیوان معرفی نمایند.

پاسخ به دادخواست 

توسط طرف شکایت

ظرف یک ماه از تاریخ ابالغمهلت ارسال پاسخ از جانب طرف شکایت

ضمانت اجرای عدم پاسخ طرف شکایت در 

موعد مقرر بدون عذر موجه

سه ماه تا یک سال انفصال محکومیت به 

از خدمت

مهلت اعتراض به حکم محکومیت طرف 

شکایت به علت عدم پاسخ در موعد مقرر

ظرف بیست   روز قابل تجدیدنظر در 

شعب تجدیدنظر
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ای به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه باشد. در صورت وجود ابهام به صریح و منجزباید  موضوع شکایت و خواسته ـ33 ماده

صورت، شعبه نسبت گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر اینشاکی اعالم می 

 نماید.به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 
 موقت دستور ـ دوم

 یا قطعی آراء یا تصمیمات یا اقدامات اجرای که شود مدعی آن از پس یا خود شکایت طرح ضمن شاکی که  صورتی در ـ3۴ ماده

جبران آن گردد که می سبب ورود خسارتی، ن قانونای( 1۰ودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده)خ

 نماید.  تقاضای صدور دستور موقتتواند است، می  رغیرممکن یا متعس

مستلزم ، به دیوان ارائه شود. این درخواست ا قبل از ختم رسیدگیت، درخواست صدور دستور موقت باید پس از طرح شکایت اصلی

  )مهم(.پرداخت هزینه دادرسی نیست

 
 

 

 

 مدعی ضمنا   و باشد داشته اعتراض خود، به نسبت شهرداری کارگزینی کل مدیر تصمیم به شهرداری کارمندان از یکی چنانچه

 است؟ صحیح مورد کدام شد، خواهد ناپذیر رانجب خسارات ورود به منجر مذکور تصمیم اجرای که باشد

 قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این (۱

 است. تامین تودیع و  دادرسی هزینه پرداخت مستلزم موقت دستور

رفع ابهام از موضوع 

شکایت و خواسته

در صورت وجود ابهام به 

:تشخیص شعبه

ای به شاکی اعالم مراتب طی اخطاریه

.می  گردد

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه:مهلت شاکی برای رفع ابهام

ضمانت اجرای عدم رفع ابهام

:توسط شاکی

به شعصدور قرار ابطال دادخواست توسط

نسبت به قسمت مبهم

زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

پس از طرح شکایت اصلی

مستلزم پرداختاین درخواست 

.هزینه دادرسی نیست

ه ، بتا قبل از ختم رسیدگیباید 

. دیوان ارائه شود

ضمن طرح شکایت

!!!۷9وکالت آزمون   
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 پرداخت به نیاز موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این (۲

 است. تامین تودیع مستلزم قرار صدور دلی ندارد، هزینه

 ندارد. موقت دستور صدور حق موضوع ینا در هیئت و است داریا تخلفات به سیدگیر هیئت الحیتص در مرا این (۳

 قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت اندیو صالحیت در امر این (4

 نیست. تامین تودیع و  دادرسی هزینه پرداخت مستلزم موقت دستور

 است. یحصح ۴ گزینه اداری عدالت قانون 34 ماده نص به استناد با همچنین و اداری عدالت قانون 1۰ ماده 3 بند طبق پاسخ:

، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوعکننده  شعبه رسیدگی ـ35 ماده

 نماید.مزبور یا انجام وظیفه، صادر می تصمیمات و آراء 

 :موقت دستور ـ تبصره

 کایت نداردش اصل در تأثیری.  

 گردد.ست اصلی دستور موقت نیز لغو میط یا ابطال یا رد دادخوادر صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقا 

است که به اصل دعوی رسیدگی  ایشعبه این قانون( ۳4موضوع ماده) مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت ـ3۶ ماده

 .کندمی

ابتداء پرونده تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، وانضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیدر مواردی که 

پرونده در هیأت عمومی در شعبه،  در صورت صدور دستور موقتشود و می جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع

 )مهم(شود. می خارج از نوبت رسیدگی

رسیدگی و رأی مقتضی صادر  نسبت به اصل دعوی خارج از نوبتت صدور دستور موقتدر صور موظف استشعبه دیوان  ـ3۷ ماده

 نماید.

 .است فوری تصمیم اتخاذ به موظف شعبه و برساند شعبه نظر  به فوریت به را پرونده است مکلف شعبه دفتر مدیر ـ تبصره

به ، مفاد آن تقاضای صدور دستور موقت  رد    صورت در و طرفین به آن مفاد ،آن  لغو   یا موقت دستور  صدور  صورت در ـ3۸ ماده

این ( ۱۰اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده) مانع، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه ،تقاضای صدور دستور موقتشود.  ابالغ می  شاکی

 .نیستقانون 

در صورت لفند طبق آن اقدام نمایند و مک ،موقت دستور  ابالغ   و صدور  از پس شکایت فطر مأموران و هیأتها ادارات، سازمانها، ـ39 ماده

محکوم  جبران خسارت واردهو  انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به استنکاف

 نماید.می

آن اقدام    لغو   به نسبت کنندهرسیدگی شعبه ،موقت دستور اجرای ادامه ضرورت عدم بر مبنی دالیلی حصول صورت در ـ۴۰ماده

 نماید.می

 رأی صدور و رسیدگی ـ سوم

از ضابطان قوه قضائیه و آن را یا  )راساً(را که الزم بداند، انجام دهد هرگونه تحقیق یا اقدامیتواند می کنندهشعبه رسیدگی ـ۴1 ماده

کند، مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ظرف مکلفنددهد. ضابطان و مراجع مزبور  جع قضائی نیابتبه سایر مرا یاو  مراجع اداری بخواهد

 است. مستلزم مجازات اداری یا انتظامیاز این ماده حسب مورد  تخلفتحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. 

 امر این باشد، نیز ثالث شخص علیه مطالبی حاوی وان،دی شعبه در مطروحه دادخواست و شکایت محتوای که  صورتی در ـ۴2 ماده

 .نیست پرونده به شعبه رسیدگی مانع
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شکایت از ادارات و واحدهای نماید و در صورتی که  برای ادای توضیح دعوترا  هریک از طرفین دعواتواند شعبه دیوان می ـ۴3 ماده

 است. فی نمایندهطرف شکایت مکلف به معراین قانون باشد،  (1۰مذکور در ماده)

 :ددرخواست استنکاف کن مورد توضیحات ادای از یا نشود حاضر توضیح ادای برای ابالغ از پس شاکی که صورتی در ـ 1 تبصره

  نمایدمی اتخاذ تصمیم طرف شکایت یا استماع اظهارات او با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیهشعبه دیوان. 

   گردد.صادر می قرار ابطال دادخواست بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشوداگر اتخاذ تصمیم ماهوی 

، از حضور بدون عذر موجهو پس از احضار،  خص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشدش شکایت، طرف که صورتی در ـ 2 تبصره

سال محکوم ماه تا یکمدت یک به  انفصال موقت از خدمات دولتیبه  یانماید یمجلب شعبه او را جهت ادای توضیح خودداری کند

 کند.می

موجب در مهلت اعالم شده از سوی شعبه دیوان،  شدهور شخص معرفیحض عدم یا شکایت طرف توسط نماینده تعیین عدم ـ 3 تبصره

 سال است. از دو ماه تا یک  ولتیانفصال موقت از خدمات د

ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ـ۴۴ ماده

  .اقدام نمایند مطالبههای مورد ارسال اسناد و پروندهنسبت به  ماه از تاریخ ابالغظرف یکآنها مکلفند 

 کنند.  به دیوان اعالم)دالیل ممکن نبودن ارسال( دالیل آن را  ارسال اسناد ممکن نباشددر صورتی که 

انفصال کف، به حکم شعبه به مستنماهامتناع از ارسال ظرف یکو  مطالبه مجددتوسط دیوان و  موجه ندانستن دالیلدر صورت 

شود. این امر حسب سال محکوم می ت سه ماه تا یک به مد کسر یک سوم حقوق و مزایایا سال از یک ماه تا یک  ز خدمات دولتیموقت ا

موجود در پرونده  مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دالیل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن

 گیرد.شده مطابق مقررات مربوط صورت می بندی نیست. مطالبه اسناد طبقه

 تعقیب جهت را قانونی وظایف انجام از مربوطه مسؤول امتناع مراتب ماده این در مذکور موارد بر عالوه است مکلف دیوان شعبه ـ تبصره

 .نماید اعالم صالح قضائی مرجع به کیفری

 
قرار ابطال شعبه  و دراین صورت مسترد کند، قبل از وصول پاسخ طرف شکایتتواند دادخواست خود را می شاکی ـ5۴ ماده

 نماید.  تجدیدتواند دادخواست خود را کند. شاکی میصادر می دادخواست

 ی شودترتیب اثر داده نمدادخواست استرداد ، به درخواست پس از وصول پاسخ. 

 

 

اسناد و پرونده ها توسط مطالبه

واحدهای دولتی، دیوان عدالت از 

شهرداری ها و سایر مؤسسات 

:عمومی 

ظرف ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبهبه مذکور مکلف واحدهای-۱

.هستندیک ماه از تاریخ ابالغ

ن ارسالدالیل ممکن نبودباید ارسال اسناد ممکن نباشددر صورتی که -۲

.کنندبه دیوان اعالمرا

امتناع از و مطالبه مجددتوسط دیوان و موجه ندانستن دالیلدر صورت -3

.مستنکف قابل مجازات استارسال ظرف یک ماه

استرداد درخواست اثر 

توسط شاکیدادخواست 

توسط شعبهقرار ابطال دادخواستصدور قبل از وصول پاسخ طرف شکایت

.ترتیب اثر داده نمی شودبه درخواست طرف شکایتپس از وصول پاسخ



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

14 
 

 

 
 

 ................. استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری

 .درصورتی پذیرفته می شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد( ۱

 .در صورتی پذیرفته می شود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد (۲

 .در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود (۳

 .حال پذیرفته می شود در هر( 4

 صحیح است. 2گزینه ، از قانون دیوان عدالت اداری 45مطابق با ماده  پاسخ:

شود  صادر می  قرار سقوط شکایتنماید. در این صورت،  نظر به کلی صرف ، از شکایت خود قبل از صدور رأیتواند شاکی می ـ۴۶ ماده

 .شکایت مجددا  قابل طرح نیستو همان 

 
های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، ، به پروندهبه تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبهدر صورت ضرورت  ـ۴۷ ماده

 شود.رسیدگی می خارج از نوبت

  در صالحیت دیوان عدالت اداری نباشد: )مهم( شکایت، به رسیدگی هرگاه ـ۴۸ ماده

  مذکور مرجع به را پرونده ،صالحیت عدم قرار صدور با دیوان شعبهباشد قضائی مراجع سایر صالحیت درچنانچه 

 .نمایدمی اعالم شاکی به را مراتب و ارسال

 پرونده را به مرجع صالح عدم صالحیت قرار صدور ضمن بداند غیرقضائی مراجع صالحیت در را موضوع چـنانچه ،

 است. مرجع اخیر مکلف به رسیدگید. نمای ارسال می 

 و دادخواست ارسال از پس خواسته اصالح تقاضای قبول. کند اصالح را خود خواسته ،رأی صدور از قبل تا تواندمی شاکی ـ۴9 ماده

ن نیاز بدوو شعبه بتواند  ماهیت خواسته تغییر نکرده باشدعبه، ش تشخیص به که است این بر مشروط ،شکایت طرف برای آن ضمائم

 )دقت( ، براساس دادخواست اصالح شده، رأی صادر نماید.به ارسال مجدد دادخواست

 

اثر صرف نظر از شکایت به طور کلی

امکان پذیر استقبل از صدور رأی-۱

قرار سقوط شکایت صادر می   شود-۱

.همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست-۲

اصالح خواسته 

توسط شاکی

تا قبل از صدور رأیاصوالً :مهلت اصالح خواسته

قبول تقاضای اصالحشرط 

پس از ارسال خواسته 

دادخواست و ضمائم آن 

:برای طرف شکایت

ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد

و

، براساس بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواستشعبه بتواند 

.دادخواست اصالح شده، رأی صادر نماید

!!!۴9وکالت آزمون   
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 طرفین به مراتب و صادر اناطه قرار است، دیگری  مرجع صالحیت در که باشد امری اثبات به منوط دیوان رسیدگی هرگاه ـ 5۰ ماده

بر  گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی و  به مرجع صالح مراجعهیه دیوان، اخطار ظرف یک ماه از تاریخ ابالغباید ذینفع د. شومی ابالغ

 )مهم(گیرد. و تصمیم مقتضی می  دهد رسیدگی خود ادامه میدیوان به  صورتغیر این . در طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید

 
 :اندیو در مطروحه شکایات ـ 51 ماده

 شودرسیدگی می در یک شعبهباشد  د یا مرتبطموضوع واحبه تشخیص رئیس دیوان دارای  اگر. 

   آیدعمل می دارد رسیدگی به  سبق ارجاعای که ها در شعبه ، به همه پرونده رجاع به چند شعبهادر صورت. 

فی ، تا تعیین و معراز فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شودکه شعبه دیوان  در صورتی  ـ 52 ماده

 شود.صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم می قرار توقف دادرسیقائم مقام قانونی متوفی یا محجور، 

 

مقایسه قرار اناطه 

در دیوان عدالت 

اداری، آیین 

دادرسی مدنی و 

آیین دادرسی 

کیفری

در دیوان عدالت 

اداری

5۰ماده 

است، منوط به اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع   دیگریهرگاه رسیدگی دیوان 

ظرف یک ماه از تاریخ باید ذینفع . شودمیبه طرفین ابالغصادر و مراتب قرار اناطه

گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی   بر و به مرجع صالح مراجعهاخطاریه دیوان، ابالغ

رسیدگی خود ادامه دیوان به غیر این  صورتدر . طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید

.می   گیردو تصمیم مقتضی می  دهد

در آیین دادرسی 

مدنی

۱9ماده 

الحیت هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در ص

قف دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ  مرجعِ صالحیت دار متو

در دادگاهِ صالح اقامه ی دعواظرف یک ماه در این  مورد، خواهان مکلف است . می شود

ردِ دعوا قرارکرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ  رسیدگی کننده تسلیم کند، وگرنه، 

عوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه ی د

.کند

در آیین دادرسی 

کیفری

۲۱ماده 

ر صالحیت هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها د

ا صدور قرار مرجع کیفری نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و ب

ه صورت اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده ب

قرار ظرف یک ماه از تاریخ ابالغدر این صورت، هرگاه ذی نفع . موقت بایگانی می شود

بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجعاناطه 

.اتخاذ می کندرسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی کیفری به 

مقایسه توقف 

دادرسی در دیوان 

عدالت اداری و 

آیین دادرسی 

مدنی 

در دیوان عدالت 

اداری

5۲ماده 

در صورتی   که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی 

قرار توقف او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، 

.شودصادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم میدادرسی 

در آیین دادرسی 

مدنی

۱۰5ماده 

هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب 

و  دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان . مراتب را به طرف دیگر اعالم می دارد

دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا 

تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به

.دیگران ادامه خواهد یافت
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قرار رد ، یتشکا طرف به ضمائم و دادخواست ارسال از قبل حتی دیوان شعبه ،زیر جهات از هریک احراز صورت در ـ 53 ماده

 کند:صادر می شکایت

 باشد. اهلیت قانونی نداشتهای طرح شکایت، الف ـ شاکی بر 

  نفع نباشد ذی ب ـ شاکی در شکایت مطروحه. 

  متوجه طرف شکایت نباشدپ ـ شکایت. 

  مطرح شده باشد.خارج از موعد قانونیت ـ شکایت ، 

  د، بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستن از حیث موضوع قبالًث ـ شکایت طرح شده

 نسبت به آن صادرشده باشد. رسیدگی و حکم قطعی

  شده باشد. منتفیبه شکایت،  موجبات رسیدگیج ـ 

 دادخواست ضمن تواندمی بداند، الزم دادرسی به را شکایت طرف از غیر دیگری حقوقی یا حقیقی شخص جلب شاکی، هرگاه ـ 5۴ ماده

کند. همچنین در تسلیم خود را  تقاضای، ثـبت دادخواست اصلی حداکثر ظرف سی روز پس از، یمی یا دادخواست جداگانهتقد

تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود  که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می  صورتی 

 کند.را برای شخص ثالث ارسال میصورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین  را تقدیم نماید. در این 

 
 از یکی شدن محق در را خود یا باشد قائل حقی خود برای دیوان، شعبه در مطروحه پرونده موضوع در ثالثی شخص هرگاه ـ 55 ماده

ی واصل شود، که دادخواست مذکور قبل از صدور رأ ی شود. در صورتی دعو وارد ،دادخواست تقدیم با تواندمی ،بداند نفع  ذی طرفین

 نماید.طرف، مبادرت به صدور رأی می شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه 

 

مقایسه جلب 

شخص ثالث در 

دیوان عدالت 

اداری و آیین 

دادرسی مدنی 

در دیوان 

عدالت اداری

54ماده 

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم بداند، 

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

همچنین در صورتی   که طرف شکایت، جلب شخص . ، تقاضای خود را تسلیم کنددادخواست اصلی

حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می   تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست 

. خود را تقدیم نماید

م.د.در آ

۱35ماده 

تا پایان جلسه اول دادرسی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، می تواند 

از دادگاه تقدیم دادخواست ظرف سه روز پس از جلسه با و خود را اظهار کرده جهات و دالیل 

.چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر، درخواست جلب او را بنماید

مقایسه ورود 

شخص ثالث در 

دیوان عدالت 

اداری و آیین 

دادرسی مدنی 

در دیوان عدالت 

اداری

55ماده 

برای خود حقی قائل در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، شخص ثالثیهرگاه 

با تقدیم ، می تواند خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی   نفع بداندیا باشد

واصل قبل از صدور رأی در صورتی   که دادخواست مذکور . ، وارد دعوی شوددادخواست

آنان با مالحظه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ شود، شعبه 

.پاسخ هر سه   طرف، مبادرت به صدور رأی می   نماید

در آیین دادرسی 

مدنی

۱3۰ماده 

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقال حقی 

تا وقتی که قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند

 این که رسیدگی در مرحله بدوی چه، وارد دعوا گردد، ختم دادرسی اعالم نشده است

دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی . باشد یا در مرحله تجدیدنظر

.که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعالن نماید
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 . .........................عتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداریا

 .پذیرفتنی نیست( ۱

 .شودقانون آیین دادرسی مدنی انجام میمقررات پذیرفتنی است و رسیدگی طبق ( ۲

 .شوددرسی دیوان عدالت اداری انجام میت و آیین داالپذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکی( ۳

 .شودمیپذیرفتنی است و در صورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام ( 4

 صحیح است. 3گزینه  قانون دیوان عدالت اداری 55ماده  پاسخ:

شعبه دیوان نیز آن را مؤثر را درخواست نماید و  اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقیهرگاه شاکی و یا طرف شکایت  ـ 5۶ماده

توضیح از سایر اشخاص اقدام تواند رأساً نیز نسبت به اخذ  نماید. شعبه دیوان می نسبت به اخذ توضیح اقدام می در کشف حقیقت بداند

 نماید.

که به حقوق شخص ثالث،  در صورتی  نفع در مرحله دادرسی، صادر شدهیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذیآراء شعب د ـ 5۷ ماده

کننده به پرونده،  ر شعبه رسیدگی است. این اعتراض د ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراضخلل وارد نموده باشد 

 نماید.شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی میمطرح می

 .نمایدمی رأی انشاء به مبادرت هفته یک ظرف و اعالم را رسیدگی ختم تحقیقات، تکمیل و رسیدگی از پس دیوان شعبه ـ 5۸ ماده

 :باشد زیر نکات حاوی باید دادنامه ـ 59 ماده

 الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده 

 ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه 

 پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه 

 نونی او با قید اقامتگاهت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قا 

 ث ـ موضوع شکایت و خواسته 

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

 این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی( ۷که طبق ماده) صورتی 

 ات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونیچ ـ رأی با ذکر جه 

  البدل و مهر شعبه ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی 

 صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. و نباید به  طور خاص تعیین تکلیف نمایند به ، در مورد هر شکایتعب دیوان مکلفند ش ـ ۶۰ ماده

 .گردد  می ارسال طرفین به ابالغ برای روز  پنج ظرف آن رونوشت و شود  می ثبتصدور از پس دادنامه ـ ۶1 ماده

 یکی از طرق زیر صورت گیرد: به تواند  می دیوان آراء ابالغ ـ ۶2 ماده

 عبهالف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر ش 

 ب ـ از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی 

 پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابالغ 

 (۶ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده )این قانون 

  متوسیله دادگستری محل اقا ث ـ به 

!!!39وکالت آزمون   
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اشتباه این قانون، ( ۱۰ماده)( ۲) بند در مذکور مراجع تصمیمات و آراء به رسیدگی درمرحله دیوان کنندهرسیدگی شعبه هرگاه ـ ۶3 ماده

 :یا نقصی را مالحظه نماید

 مایدن می  اصالح و رأی را ابرامآن را به اساس رأی لطمه وارد نکند اگر اشتباه یا نقص. 

  پرونده را به شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد

 رفع نقص یا ایرادهای اعالمینسبت به  مطابق دستور شعبه دیوان. مرجع مذکور موظف است مرجع مربوط اعاده کند

 نماید. به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی مبادرتاقدام و سپس 

  ارجاع کنندهبه همان شعبه رسیدگیپرونده که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددا  شکایت شود در صورتی 

قررات مربوط، آن را شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و ممی

 تواندمی شعبه) نماید.میصدور رأی ماهوی  ، مبادرت به این قانون( ۷پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده)نقض و 

، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی (۷)ماده موضوع مشاورین نظر بر عالوه

 (وط استفاده نماید.دادگستری و یا دستگاههای مرب

 

 

 

مؤثر به مرجع صادر کننده  تقانون شهرداری ها را به علت وجود ایرادا 1۰۰سیون ماده بدوی دیوان عدالت اداری، رأی کمیشعبه 

از ر سیدگی صادر می کند مجددا  شکایت می شود و دیوان رأی را مغایر  سرأی اعاده می نماید. نسبت به رأیی که این مرجع پ

 شخیص می دهد. کدام مورد، صحیح است؟قانون ت

 .پرونده بدون نقض رأی، به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارسال می شود( ۱

 .شعبه دیوان رأی را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون مربوطه اعاده می نماید( ۲

 .ومی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی ارسال می شودپرونده به هیئت عم( ۳

 .شعبه دیوان رأی را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، مبادرت به صدور رأی ماهوی می کند( 4

 باشد.می ۴گزینه پاسخ صحیح  از قانون دیوان عدالت اداری 1۰و  63مطابق با ماده  پاسخ:

 گزینشی و امنیتی تخصصی، علمی، صالحیتهای قبیل از موضوعاتی تشخیص االجراء، الزم ایمصوبه یا قانون موجب به که مواردی در ـ 64ماده

تطبیق موضوع و فرآیند بررسی  و قانونی ضوابط رعایت جهت از فقط دیوان شعب باشد، شده واگذار هاییهیأت یا کمیسیون عهده  به

شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است  و در صورت کنندآن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می

با کسب نظر آنان، مبادرت گردد ربط که توسط شعبه تعیین میی ذ پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصیحسب مورد 

 .نماید رأی به انشاء

 تجدیدنظر شعب در رسیدگی ـ دوم مبحث
 تجدیدنظرخواهی قابل آنها، قانونی نماینده  یا و  مقام قائم   یا وکیل یا طرفین از یکی درخواست به :دیوان بدوی شعب آراء کلیه ـ 65 ماده

شخاص مقیم خارج از ایران دو ماه ا برای و روز بیست ایران مقیم اشخاص برای تجدیدنظرخواهی  مهلت. است تجدیدنظر شعب در

  است. از تاریخ ابالغ

. گیردمی انجام دیوان اداری دفاتر یا دبیرخانه یا رأی صادرکننده شعبه دفتر به دادخواست تقدیم با یتجدیدنظرخواه ـ 66 ماده

 .شودمی ارجاع تجدیدنظر شعب از یکی به دیوان رئیس توسط تجدیدنظر دادخواست

!!!۶9وکالت آزمون   
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 تجدیدنظرخواهی، مهلت انقضای از پسباشد او اقامتگاه یا تجدیدنظرخواه مشخصات فاقد تجدیدنظر، دادخواست چنانچه ـ ۶۸ ماده

است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر،  قرار قطعیشود. این می  رد  ،تجدیدنظر شعبه دفتر مدیر قرار موجب به دادخواست

 )مهم(گردد. این قانون اقدام می( ۲۸وفق ماده)

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

نقض رأی در موجب  در مرحله بدویم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی عد یا و دادخواست قانونی شرایط رعایت عدم ـ ۶9 ماده

 . تتجدیدنظر نیس مرحله 

اقدام  رفع نقصنسبت به  ظرف ده روز از تاریخ ابالغکند که می خطارا دهنده بدویدادخواستبه شعبه تجدیدنظر در این موارد 

 )مهم(نماید.  

رأی صادرشده نقض  درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشدو همچنین )یعنی عدم رفع نقص(  درصورت عدم اقدام

  )مهم(شود.می صادر  و قرار رد دعوی

:درخواست دهنده تجدیدنظر در دیوان عدالت

نماینده قانونی قائم مقام قانونی وکیل یکی از طرفین

تجدیدنظر در شعب 

دیوان عدالت اداری

:مهلت تجدیدنظر

از تاریخ اشخاص مقیم ایران بیست روزبرای 

ابالغ

اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ برای 

ابالغ

مرجع تقدیم دادخواست 

:تجدیدنظر

دفتر شعبه صادرکننده رأی

دبیرخانه

دفاتر اداری دیوان

نوشته شود و حاوی روی برگه   های مخصوصباید دادخواست تجدیدنظرـ۶۷ماده 

:نکات زیر باشد

ث ـ دالیل و جهات 

تجدیدنظرخواهی

ت ـ تاریخ ابالغ 

رأی 

هتجدیدنظرخواست

پ ـ شعبه 

صادرکننده رأی 

هتجدیدنظرخواست

ب ـ شماره و تاریخ

رأی 

هتجدیدنظرخواست

الف ـ مشخصات و 

اقامتگاه 

تجدیدنظرخواه
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 در افتادگی  قلم از یا و طرفین مشخصات قلم، سهو ارقام، اعداد، قبیل از اشتباهاتی از غیر بدوی رأی در تجدیدنظر شعبه چنانچه ـ۷۰ ماده

 .کندضمن اصالح رأی، آن را تأیید می ه نکندظمالح دیگری اشکال رسیده، اثبات  به که خواسته از قسمت آن

)یعنی صورت  و در غیر این  تأییدرأی شعبه بدوی را ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهدچنانچه شعبه تجدیدنظر  ـ۷1 ماده

 می نماید. صدور رأی، مبادرت به پس از رسیدگی ماهویو  نقض)یعنی رای شعبه بدوی را( آن را  اگر ایراد را وارد بداند(

 آن را تأیید می مطابق با موازین قانونی تشخیص دهدرا  مورد تجدیدنظرخواهی قرار کهصورتی در تجدیدنظر شعبه ـ۷2 ماده

شعبه به  ماهویبرای رسیدگی ، پرونده را نقض قرار پس از  )یعنی اگر آن را خالف موازین قانونی بداند(رتصو کند. در غیر این 

 .عودت می نمایدصادرکننده قرار 

اجرای دستور . با شعبه تجدیدنظر استتصمیم  اتخاذ شود موقت دستور صدور تقاضای تجدیدنظر مرحله در هرگاه ـ۷3 ماده

، به مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردداست. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی  مستلزم تأیید رئیس دیوان موقت

 قوت خود باقی است.

شعبه تجدیدنظر نرفته  به علتی هر به پرونده  و  ببرد خود اشتباه به پی رأی صادرکننده بدوی شعبه قاضی چنانچه ـ۷۴ ماده

 . کنداز طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال میبا ذکر دلیل پرونده را باشد

نماید و هرگاه می رأی صادرشده را نقضبا توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه )یعنی شعبه تجدیدنظر(شعبه یاد شده

)یعنی اگر رای صادره صورت در غیر این و  پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعادهباشد  قرار صورت رأی صادره به 

 .کندمی اقدام به رسیدگی ماهوی بصورت قرار نباشد(

پی به اشتباه ، در شعبه تجدیدنظرصادرکننده رأی  دو قاضی از سه قاضی یا حداقل یک قاضی از دو قاضی ودر صورتی که  ـ۷5 ماده

ر دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدومی رئیس دیوان اعالم  به  با ذکر دلیلمراتب را شکلی یا ماهوی خود ببرند

 دهد.ارجاع می عرض شعبه هم به  رأی

 

 

 

 

در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رأیی که صادر نموده پی ببرد، چه 

 اقدامی باید انجام دهد؟

 .دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد م و رئیسالمراتب را باذکر دلیل به رئیس دیوان اع( ۱

 .هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد( ۲

 .م و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضاییه می فرستدالمراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اع( ۳

 .پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود م و در هر حال،المراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اع( 4

 صحیح است. ۴گزینه ، از قانون دیوان عدالت اداری ۷5مطابق با ماده پاسخ:

 مواد مشمول شود،می انجام رأی صادرکننده شعبه توسط که ابهام رفع یا و محاسبه اشتباه یا قلم سهو مورد در اصالحی حکم صدور ـ۷6 ماده

 این قانون نیست.( ۷۵و )( ۷4)

!!!59وکالت ون آزم  
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شود و مینویس رأی درج نظر اقلیت نیز در پیش نباشد )یعنی نظر موافق همه(نظررأی بر مبنای اتفاقدر صورتی که  ـ۷۷ ماده

 گردد.می در پرونده بایگانیمیرسد و  به امضای آنان

موجب قانون ترتیب دیگری مقرر  که به  در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این  شودمقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می ـ۷۸ ماده

 باشد. شده 

تشخیص دهند، رئیس  خالف بیّن شرع یا قانونرأی قطعی شعب دیوان را  رئیس دیوانیا  رئیس قوه قضائیهدر صورتی که  ـ۷9 ماده

نماید. رأی صادرشده ارجاع می عرضشعبه همبه  و صدور رأی ماهویگی برای رسیدبا ذکر دلیل پرونده را  بار برای یک فقطدیوان 

 است. قطعی

خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص آن را  رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوانرای قطعی ای که )ماده این موضوع قطعی رأی چنانچه ـ تبصره

 .گرددمی ارجاع تجدیدنظر شعبه به رأی صدور برای پرونده صورت ینا درباشد شده صادر بدوی شعبه از (دهند

 عمومی هیأت در رسیدگی ـ سوم مبحث

 موارد به تصریح مذکور، درخواست در. گیردمی انجام درخواست تقدیم با دیوان عمومی هیأت در مصوبات ابطال تقاضای ـ ۸۰ ماده

 :است ضروری زیر

 کننده مشخصات و اقامتگاه درخواست  الف ـ 

 ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض 

 پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده 

  ت ـ دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از

 کننده اختیارات مرجع تصویب 

 کنندهاثر انگشت درخواست ث ـ امضاء یا 

کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در  نفع بودن درخواستسایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی ـ تبصره

 شود.ان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میها توسط رئیس دیودرخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست

 نماید:شرح زیر اقدام می عمومی به تفوق مدیر دفتر هیأ ماده در مذکور موارد رعایت عدم ورتص در ـ ۸1 ماده

 ۱ نماید.صادر می ظرف پنج روز قرار رد درخواستدر صورت عدم ذکر مشخصات و اقامتگاه درخواست کنندهـ 

 ۲ اخطار رفع .نمایداین قانون عمل می( ۲۸مطابق ماده)  کنندهامضاء یا اثر انگشت درخواستصورت عدم وجود در ـ(

 شود.(شود و در صورت عدم رفع نقص درخواست رد مینقص داده می

 ۳ نسبت به رفع غظرف ده روز پس از ابالمتقاضی مکلف است و  اخطاریه صادر، با ذکر جهات نقص در سایر مواردـ ،

 است. قطعیشود. این قرار، صادر می قرار رد درخواستصورت،  این نقص اقدام کند. درغیر

 :رساندمی دیوان رئیس نظر  به را )تقاضای ابطال مصوبات(درخواست عمومی، هیأت دفتر مدیر ـ ۸2 ماده

 رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه وان، به تشخیص رئیس دی)یعنی این قانون باشد( ۸5)ماده مشمول درخواست چنانچه

رئیس دیوان قرار رد )یعنی کندرئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می(موضوعا  منتفی باشد

  کند(میدرخواست را صادر 

 شود و در نوبت رسیدگی قرار می کننده، به دفتر اعاده میویبدرخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصدر بقیه موارد

 گیرد.
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ربوط م مرجع. کندمی ارسال ،کنندهتصویب مرجع برای را آن ضمائم و درخواست از اینسخه عمومی هیأت دفتر مدیر ـ ۸3 ماده

اقدام کند.   ارسال پاسخ، نسبت به ماه از تاریخ ابالغ ظرف یک است مکلف ی موضوع تقاضای ابطال( )مرجع تصویب کننده مصوبه

 نماید.اتخاذ می هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی، پس از انقضای مهلت مزبوردر هر صورت، 

خواست تمدید درظرف مهلت مقرر  ی موضوع تقاضای ابطال(یعنی مرجع تصویب کننده مصوبه)کنندهمرجع تصویبچنانچه  ـ تبصره

 .حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازددرصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را  تواندمیرئیس دیوان وقت برای ارسال پاسخ نماید

 
 از نفر پانزده حداقل از مرکب تخصصی هایهیأت به ابتداء است دیوان عمومی هیأت صالحیت در قانون مطابق که اموری ـ ۸۴ ماده

 کنند:ترتیب زیر عمل می ست که به اعضاء ا حضور دوسوممنوط به تخصصی  ای هیأته جلسات رسمیت. شودمی ارجاع دیوان قضات

 پرونده به همراه نظریه هیأت  صوبه باشدکه نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال م الف ـ در صورتی

 شود.می عمومی ارسال جهت اتخاذ تصمیم به هیأت 

 ظرف کند. این رأی صادر می رد شکایترأی به که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشدب ـ درصورتی

است. در صورت اعتراض و یا در  قابل اعتراض ده نفر از قضات دیوان یا از سوی رئیس دیوان، یخ صدوربیست روز از تار

شرح بند)الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ  پرونده به که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد صورتی 

 شود.تصمیم می

 .رسدمی دیوان قضات اطالع به بالفاصله تخصصی هیأتهای صمیماتت ـ1 تبصره

 شورای به اظهارنظر جهت موضوع باشد مطرح رسیدگی برای شرعی موازین با مغایرت لحاظ به شکایت مورد مصوبه هرگاه ـ2 تبصره

 است. االتباع الزم برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی  شورای نگهبان نظر فقهای. شودمی ارسال نگهبان

، مانند موارد استرداد رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا  منتفی باشد، به تشخیص رئیس دیواندر مواردی که  ـ ۸5 ماده

کند. این قرار قطعی را صادر می قرار رد درخواسترئیس دیوان درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه

 است.

 اختیارات از آن خروج یا قانون یا شرع با مصوبه یک مغایرت از نحو هر به دیوان رئیس یا قضائیه قوه رئیس که  صورتی در ـ ۸۶ ماده

 :شوند مطلع کننده تصویب مقام

 مطرح عمومی هیأت در را موضوع موظفند  

  و

 .ابطال مصوبه را درخواست نمایند 

الی موضوع تقاضای ابطمرجع تصویب کننده مصوبهچگونگی پاسخ 

ی مرجع تصویب کننده مصوبهاگر 

تقاضای تمدیدموضوع تقاضای ابطال

رئیس مهلت برای پاسخگویی کند،

رسیدگی را حداکثر تا تواندمیدیوان 

. سه ماه به تاخیر اندازد

بعد از اتمام مهلت یک ماهه پاسخگویی

مرجع تصویب کننده ی مصوبه موضوع

دیوان هیأت عمومیتقاضای ابطال، 

به موضوع رسیدگی و تصمیم عدالت

.اتخاذ می   نمایدمقتضی

ای از درخواستنسخهبعد از ارسال 

و ضمائم آن برای مرجع ابطال مصوبه

ظرف یک   ، این مرجع کنندهتصویب

نسبت به باید ، ماه از تاریخ ابالغ

.اقدام کندارسال پاسخ
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شورای موضوع جهت اظهارنظر به برای رسیدگی مطرح باشد ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعیمصوبهکه در صورتی  ـ ۸۷ ماده

 است. االتباع الزم برای هیأت عمومی،  نظر فقهای شورای نگهبانارسال می شود.  نگهبان

 تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. این قانون می( ۱۲ماده)( ۱رای بند )اج در عمومی، هیأت ـ ۸۸ ماده

 

 

 

 

 

 :باشد شده صادر دیوان شعبه چند یا یک از متعارض آراء ،مشابه موارد در هرگاه ـ ۸9 ماده

 نماید مطرح دیوان عمومی هیأت در گزارش ئهارا و تهیه ضمن را موضوع اطالع، محض  به است موظف دیوان رئیس . 

  نماید. اقدام می صدور رأی، نسبت به اعالم رأی صحیحو  احراز تعارضو  بررسیهیأت عمومی پس از 

  است.  االتباع الزم این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه 

  شودت و موجب نقض آراء سابق نمیاس نسبت به آیندهاثر آراء وحدت رویه مذکور. 

   ظرف یک ماه از تاریخ درج  نفعذیشخص  ص داده شدهغیرصحیح تشخیدر مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و

صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت  را دارد. در این  حق تجدیدنظرخواهی رأی در روزنامه رسمی

 شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. نداشته ارجاع می 

 :باشد شده صادر دیوان شعبه چند یا دو از مشابه رأی پنج حداقل واحد موضوع در هرگاه ـ9۰ ماده

 نماید مشابه موضوعات به نسبت را آن تسری تقاضای و مطرح عمومی هیأت در را موضوع تواند می دیوان رئیس . 

 این رأی برای ایجاد رویه تصویب می نماید، آن را درشده را صحیح تشخیص دهدصا آراء عمومی هیأت که ورتیص در .

 است. االتباع الزم برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط 

 نیاز  بدون و نوبت از جخار صورت به دیوان شعب در ماده این موضوع شکایات به رسیدگی ،رویه ایجاد رأی صدور از پس

 گیرد.م می، انجاای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به ارسال نسخه 

در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با  برای رسیدگی مجدد طرح آراء قبلی هیأت عمومی ـ91 ماده

 :یکدیگر

 قضائیه یا رئیس دیوان  مستلزم اعالم اشتباه ازسوی رئیس قوه 

 یا 

 .تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است 

 :شودابطال در هیأت عمومی  ایمصوبهچنانچه  ـ92ماده

 الزامی استرعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی . 

  ،خارج رئیس دیوان موضوع را تصویب کنند مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومیهرگاه مراجع مربوط

 مرجع برای را آن ضمائم و درخواست از ای)یعنی بدون ارسال نسخهاین قانون( ۸۳بدون رعایت مفاد ماده) از نوبت

 ماید.ن، در هیأت عمومی مطرح میکنندهفقط با دعوت نماینده مرجع تصویب و  کننده جهت اخذ پاسخ(تصویب

ربط ذی مسؤوالن سوی از آن اجرای عدم صورت در دانند،می نـفعذی را خود عمومی، أتهی آراء اجرای در که رادیاف ـ93 ماده

ز شعب . این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایندا به رسیدگی توانندمی

ها و سایر  نامه رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین -12ماده  1بند 

علت  ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به نظامات و مقررات دولتی و شهرداری

وط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مرب

 شود.اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
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این ( ۱۰۹کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده) شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواست تجدیدنظر ارجاع می

خسارت وارده محکوم ران مدت سه ماه تا یک سال و جب به دولتی خدمات از موقت انفصال به مستنکفیعنی  نماید.قانون اتخاذ تصمیم می

 شود.می

هیأت عمومی ، خالف موازین شرع تشـخیص داده شوداز سوی رئیس قوه قضائیه  ،آراء هیأت عمومی دیوانکه  درصورتی ـ9۴ ماده

 نماید.تجدیدنظر می باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه

به واحد اجرای احکام از طریق دفتر هیأت عمومی  دکه مستلزم عملیات اجرائی باشصادر شده از هیأت عمومی دیوان  احکام ـ95 ماده

ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیمیدیوان ابالغ 

 شود.این قانون اقدام می( ۱۱۰باشند و در صورت استنکاف طبق ماده) اعالم نتیجه به دیوان می 

 

ای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین  ـ9۶ ماده

 رسد.تصویب رئیس قوه قضائیه می به شدن این قانون، 

 ء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوانیکی از اعضا یا توسط رئیس دیوان مطابق نظر اکثریت اعضاء أی هیأت عمومیر ـ9۷ ماده

 .گرددانشاء می

 .است  مدنی دادرسی  آیین مقررات مطابق عمومی هیأت آراء اصالح و ابالغ ـ تبصره

 دادرسی اعاده ـ سوم بخش

 

:حکم صادره از  هیات عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد

ضمانت اجرای استنکاف از 

اجرای حکم توسط مراجع 

به مربوطه موجب محکومیت 

انفصال موقت از خدمت دولت 

.استو جبران خسارت وارده 

مراجع مذکور مکلف به 

اجرای حکم و اعالم نتیجه به 

دیوان می   باشند 

واحد اجرای احکام دیوان 

موظف است مراتب را به 

. مبادی ذی ربط اعالم نماید

به از طریق دفتر هیأت عمومی 

واحد اجرای احکام دیوان 

.گرددمیابالغ 

جهات ـ9۸ماده 

تقدیم دادخواست

اعاده دادرسی در 

احکام قطعی 

:دیوان

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

.ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

.پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد

عبه ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبالً توسط همان ش

.اشدیا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن   که سبب قانونی موجب این تعارض ب

جب حکم ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به مو

.مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد

ه دادرسی ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به   دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاد

.باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یادشده در   جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است
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 :است زیر شرح به دادرسی اعاده دادخواست تقدیم مهلت ـ99 ماده

 بیست روز از تاریخ ابالغ رأی شعبهاین قانون، ( ۹۸ماده)« پ»تا « الف»بندهای  ـ در مورد۱

 بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسیاین قانون، ( ۹۸ماده)« ج»تا « ت»ـ درخصوص بندهای  ۲

 
دادرسی شده  که موجب اعاده  یذکر جهت با قانون این در مندرج دادخواست به مربوط مواد رعایت با دادرسی اعاده دادخواست ـ1۰۰ماده

 به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.است، 

 .است دیوان تجدیدنظر شعب به دادخواست تقدیم هزینه رابرب دادرسی اعاده دادخواست هزینه ـ1۰1 ماده

 . است قطعی حکم صادرکننده شعبه صالحیت در دادرسی اعاده دادخواست به رسیدگی ـ1۰2 ماده

 نمایدمی قرار الزم را صادراین دادخواست  در مورد قبول یا رد ابتداء ه مذکور درشعب. 

   کند.می ماهویرسیدگی مبادرت به  دادخواست قبولدر صورت 

مورد تقاضای  اجرای حکمتوقف دستور در صورت احراز ضرورتی تواند م کننده به اعاده دادرسی شعبه رسیدگی  ـ1۰3 ماده

 اعاده دادرسی را صادر نماید.

 :دهد تشخیص وارد را دادرسی اعاده دادخواست شعبه هرگاه ـ1۰۴ ماده

 نمایدمی صادر مقتضی حکم و نقض را دادرسی اعاده تقاضای مورد حکم . 

 گرددمی اصالح یا نقض قسمت همان فقطباشد حکم از قسمتی به راجع دادرسی اعاده دادخواست که  صورتی در. 

 حکم کننده پس از قبول اعاده دادرسی،  شعبه رسیدگی باشد مغایرت دو حکم، ت دادخواست اعاده دادرسیجه چنانچه

 )مهم(ماند.می حکم اول به قوت خود باقیاید و نممی دوم را نقض

 .نیست جهت همان از مجدد دادرسی اعاده قابل گردد، می صادر دادرسی اعاده از پس که حکمی ـ1۰5 ماده

 نمی ،آنان قانونی نماینده یا و مقام قائم یا وکیل دعوی، طرفین از غیر دیگری شخص عنوان هیچ به دادرسی اعاده در ـ1۰۶ ماده

 .شود دعوی وارد اندتو

مهلت تقدیم 

دادخواست اعاده 

:دادرسی 

خ بیست روز از تاری

ابالغ رأی شعبه

:اگر

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

.ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

.پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد

بیست روز از زمان 

حصول سبب اعاده 

:اگردادرسی

الً ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قب

ه سبب توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن   ک

.قانونی موجب این تعارض باشد

بار آنها ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعت

.به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به   دست آید که دلیل حقانیت 

ریان درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یادشده در   ج

.دادرسی در اختیار وی نبوده است



  دکتر زهرا داستان ......  ..............   اقنون و تشکیالت و آیین داردسی دیوان عدالت اداری؛ نکته ای و نموداری               

26 
 

 احکام اجرای ـ چهارم بخش

 نمایند. پس از ابالغ به فوریت اجراءآراء دیوان را  مکلفنداین قانون  (1۰)ماده در مذکور مراجع و اشخاص کلیه ـ1۰۷ ماده

 می ارسال دیوان احکام اجرای واحد به پرونده انضمام به را آن از نسخه یک علیه محکومٌ به رأی ابالغ از پس دیوان شعب ـ1۰۸ ماده

 طور  به را نتیجه و اقدام له  محکومٌ رضایت جلب یا آن کامل اجرای به نسبت ماه  یک ظرف است مکلف علیه  محکومٌ. نمایند 

 .به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید کتبی

 

 

 

 
 

 

 به نمایند، استنکاف آن اجرای از ذیربط مسؤوالن کشور رسمی روزنامه در دیوان عمومی هیأت رأی انتشار از پس هرگاه ـ1۰9 ماده

مدت سه ماه تا یک  به دولتی خدمات از موقت انفصال به مستنکف ،دیوان شعب از یکی حکم با و دیوان رئیس یا نفع  ذی تقاضای

 شود.وارده محکوم می جبران خسارتسال و 

باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت  به صورت تقدیم دادخواستمی، باید آراء هیأت عمو نفع برای اجرای تقاضای ذی  ـ تبصره

موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع  توانندمیشوند، می مطلععمومی در مورد ابطال مصوبه 

 از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

 
به رئیس ، مراتب را واحد اجرای احکام دیوانعلیه از اجرای حکم قطعی ٌا مرجع محکومدر صورت استنکاف شخص ی ـ11۰ ماده

 کند.می دیوان گزارش

 نماید. می به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاعبالفاصله پرونده را رئیس دیوان

و رأی مقتضی صادر و  به موضوع استنکاف رسیدگی خارج از نوبتموظف است  ه رای قطعی()یعنی شعبه صادر کنندشعبه مذکور

 پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

 و باشد نفر چند یا دو از بمرک کمیسیونی یا و هیأت شورا، توسط تصمیم اتخاذ مستلزم حکم، اجرای که مواردی در ـ1 تبصره

 شوند.شناخته می مستنکفبا حکم دیوان،  تمامی اعضای مؤثر در مخالفتنمایند کافاستن شده صادر حکم تبعیت از آنها اعضای

 .است یواند تجدیدنظر شعبعمومی هیأت رأی از استنکاف به رسیدگی مرجع ـ2 تبصره

تقاضای اجرای رای 

پس از انتشار رای 

دیوان در روزنامه 

رسمی 

.باشدبه صورت تقدیم دادخواستآراء هیأت عمومی، باید تقاضای ذی   نفع برای اجرای

با حکم یکی از و به تقاضای ذی   نفع یا رئیس دیواندر صورت استنکاف مسووالن از اجرای رای، 

.مستنکف به انفصال موقت و جبران خسارت محکوم میشود، شعب دیوان

توانند موضوع را به رئیس عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه میمطلع از

.ایددیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نم

اول ابالغ رای دیوان به 

 محکوم علیه

 

سپس ارسال یک نسخه از رای 

به ضمیمه پرونده برای واحد 

 اجرای احکام دیوان

 

کوم علیه در نهایت تکلیف مح

و اعالم  به اجرای کامل رای

نتیجه بطور کتبی به واحد 

 اجرای احکام
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نماید. چنانچه می تفهیم آنها به را موضوع و احضار را مستنکف اشخاص یا شخص ابتداء استنکاف به کننده رسیدگی شعبه ـ3 تبصره

صورت و یا پس از  شود و در غیراین داده می مهلتجهت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی  هفتهحداکثر یککند،  استمهالمستنکف 

 )یعنی محکومیت به انفصال موقت و جبران خسارت(گیرد.این قانون قرار می( ۱۱۲انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده)

 کند:می مبادرت به اجرای حکماز طرق زیر  دادرس اجرای احکام ـ111 ماده

 در مدت معینله حکم یا جلب رضایت محکومٌ اخذ تعهد بر اجرایمسؤول مربوط و احضار ـ  ۱

یک سال پس از به در صورت عدم اجرای حکم  به میزان مبلغ محکوٌم  برداشت از آنعلیه و  محکومٌ  دستور توقیف حساب بانکیـ  ۲

 ابالغ

طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در  نفعبه درخواست ذی  متخلفشخص  دستور توقیف و ضبط اموالـ  ۳

 امورمدنی(

با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای  دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوانـ 4

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵/۱۲/۱۳۷۰لت و نهادها مصوب دو

 
به انفصال موقت از خدمات با رأی شعبه صادرکننده حکمنماید  استنکافاز اجرای رأی،  علیه محکومٌ که  در صورتی ـ112 ماده

در شعبه  قابل تجدیدنظربیست روز پس از ابالغ ظرف شود. رأی صادرشده ه محکوم میدولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارد

 گردد.می عرض ارجاع به شعبه هم که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد  باشد و در صورتی می تجدیدنظر دیوان

 نیستقطعی دیوان  مانع از اجرای حکمشرع یا قانون بیّن در موارد اعالم اشتباه قاضی و یا خالف  طرح مجدد پرونده ـ113 ماده

 نماید. قرار توقف اجرای حکم را صادرکننده شعبه رسیدگیکه  مگر آن 

علیه به تعهدات خود  ٌمحکوم و شود  بین طرفین توافقیآراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی  در جریان اجرایچنانچه  ـ11۴ ماده

یا توافق،  کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان درخواسترا  ادامه عملیات اجرائیتواند می له محکومٌ  عمل ننماید

 نماید.موضوع را پیگیری می

امکان عملی اجرای ید و یا به جهتی نما استناد قانونی موانع به دیوان، قطعی اماحک اجرای مقام در علیه محکوم که مواردی در ـ115 ماده

 :شناخته شودموجه دیوان،  دادرس اجرای احکامتشخیص و این جهات به  حکم نباشد

  گردد.ارجاع می شعبه صادرکننده رأی قطعیتلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به  اعاده دادرسیاز موارد مورد  

چگونگی اجرای 

حکم توسط دادرس 

اجرا در دیوان

اخذ تعهد بر مسؤول مربوط و احضار 

حکم یا جلب رضایت محکومٌ  له اجرای
در مدت معین

محکومٌ   دستور توقیف حساب بانکی

علیه 

عدم اجرایمنوط به حساب محکوم علیهبرداشت از 

.استیک سال پس از ابالغظرف حکم 

شخص دستور توقیف و ضبط اموال

متخلف
.استدرخواست ذی  نفعمستلزم

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ 

شده مغایر با رأی دیوان

با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 

امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و 

نظامی دولت
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 رأی مقتضی تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکمدر صورت  )یعنی شعبه صادر کننده رای قطعی(شعبه مزبور ،

 به صادر می نماید.  به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ 

 به واحد اجرای  عملیات اجرائیادامه و پرونده برای  قرار رد صادر )در صورت عدم پذیرش موانع اجرای حکم(صورتدر غیراین

 است. قطعی شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحلهاحکام دیوان اعاده می

 

 

 

 است؟ صحیح مورد کدام کند، استناد قانونی موانع به اداری عدالت دیوان قطعی حکم اجرای مقام در علیه محکوم چنانچه

 برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای کننده صادر شعبه چنانچه (۱

 شود.می ارجاع دیوان عمومی هیئت به رسیدگی

 کند. اجرا را حکم و برداشته را قانونی موانع باید علیه محکوم و شودنمی محسوب موجه عذر جهت این (۲

 صادر شعبه به رسیدگی برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، شخیصت موجه را آن دیوان احکام اجرای دادرس چنانچه (۳

 گردد.می ارجاع قطعی رای کننده

 برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای کننده صادر شعبه چنانچه (4

 شود.می رجاعا دیوان تجدیدنظر شعبه به رسیدگی

 است. صحیح 3 گزینه اداری عدالت دیوان قانون 115 ماده به استناد با پاسخ:

اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر ر مواردی که د ـ11۶ ماده

)یعنی مرجعی که  مرجع یادشده، ماه از تاریخ اعالمظرف یکه باشد، و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشد علیه باشد از محکومٌ 

باید به موضوع رسیدگی  شعبه صادرکننده رأی قطعیکند و  به رأی صادر شده اعتراضتواند میباید تمهیدات اجرای حکم را فراهم کند(

 است. االجراء قطعی و الزم و اظهارنظر نماید. این رأی 

 مورد ذکر با باشد نداشته امکان آن اجرای که نحوی به بداند، مبهم را دیوان شعبه رأی دیوان، احکام اجرای دادرس چنانچه ـ11۷ ماده

 الزم االتباعدرخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان،  نظر شعبهنماید. می مابها رفع تقاضای رأی صادرکننده شعبه از ابهام

 است.

مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای  ۸/۷/۱۳۸۶کشوری مصوب  قانون مدیریت خدمات ( ۵)ماده موضوع اجرائی دستگاههای ـ11۸ ماده

این قانون ( ۱۱۲حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده)

 است.

از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام  پس این قانون، چنانچه مسؤول مربوط ( ۱۱۱ماده)« ۱» بند اجرای در ـ119 ماده

حکم به انفصال شخص یا  جلب)یعنی نماید. این قانون، اقدام می ( 4۳ماده)( ۲، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره)دیوان حاضر نشود

 (موقت

 مقررات سایر ـ پنجم بخش

 شوند. های موجود منحل می دیوان پس از رسیدگی به پروندهعب تشخیص فعلی ش ـ12۰ ماده

 گیرد، قرار المالبیت منافع یا و عمومی حقوق تضییع جریان در دیوان رئیس دیوان، در موضوعی به رسیدگی ضمن هرگاه ـ121 ماده

 اعالم نماید. کشوردیوان محاسبات و  دادستان کل کشور، مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشورظف است مو

به  سایر موارد سکوت در این قانونو  وکالتو  آراء و تصمیمات دیوان، نحوه ابالغ اوراقو  رد دادرسمقررات مربوط به  ـ122 ماده

 مقرر شده است. دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی قانون آیین ترتیبی است که در 

!!!9۸وکالت آزمون   
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 گردد.تقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور میبـودجه دیوان در ردیف مس ـ123 ماده

دادرسی دیوان  و اصالحات بعدی آن و آیین  ۲۵/۹/۱۳۸۵ مصوب اداری  عدالت دیوان قانون قانون، این شدن االجراء  الزم تاریخ از ـ12۴ ماده

 شود. قوه قضائیه لغو می  ۲۶/۲/۱۳۷۹عدالت اداری مصوب 

مجلس شورای اسالمی  ۲۲/۹/۱۳۹۰شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه 

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت  ۲۵/۳/۱۳۹۲این قانون در تاریخ ( ۹4و )( ۹۰، )(۸۹، )(۱۲، )(۱۰تصویب شد و مواد)

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۳۰/۹/۱۳۹۰د و مابقی مواد این قانون در تاریخ نظام تشـخیص داده ش

1398، زمستان زهرا داستان  
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