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ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ۰۹/۰۳/۱۳۸۵
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﻧﻬﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪو
ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎده ) (۱۳و ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺎده ) (۱۹ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵/۹/۱۳۸۵از ﺳﻮی آن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۱۱۲/۱۶۷۵۸۱ﻣﻮرخ  ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ
ﻣﯽﮔﺮدد .د رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻓﺼﻞ اول -ﺗﺸﮑﯿﻼت دﯾﻮان
ﻣﺎده  _۱در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم ) (۱۷۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ادارات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﺧﺎرج از
ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺒﮑﻨﻨﺪه ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری زﯾﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺎده  _۲دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ
دﯾﻮان ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺎده  _۳ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﯾﺎ دﮐﺘﺮا در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺣﻮزوی ﻣﻌﺎدل ،داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﯾﻮان و ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﺋﯽ در دﯾﻮان دارﻧﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﺎده  _۴رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدرﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺎده  _۵ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﯽ و اداری دﯾﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .
ﻣﺎده  _۶ﺑﻮدﺟﻪ دﯾﻮان در ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﯾﻞ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده  _۷ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان دارای ﯾﮏ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻣﻼک در ﺻﺪور رای ،ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ  .آراء
ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .
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ﻣﺎده  _۸در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺑﺎ
اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی ﻣﯽﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺑﻼغ وی
ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده  _۹ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﯾﻮان ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر اداری و ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﯾﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ،
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﺒﺼﺮه۱
ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ،دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۱ﺗﺎ ) (۴ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب ۱۴/۲/۱۳۶۱ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺗﺒﺼﺮه ۲ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر
ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی دادرﺳﺎن ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل دﯾﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده _۱۰ﻣﺎده ۱۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﯾﻮان در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﻮان از ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل و ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻼک در ﺻﺪور رای ،ﻧﻈﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ .ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .
ﻣﺎده -۱۱ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم
ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ وی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻼک در ﺻﺪور رای ،ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رای ،در
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺎده -۱۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ،واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﮑﺎم زﯾﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺪادی دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻓﺼﻞ دوم -ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺣﺪوداﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﻣﺎده ۱۳ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
– ۱رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از:اﻟﻒ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ .ب ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮران واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ
.
 -۲رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اداری ،ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(۱۰۰
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵۶ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪی آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  ۳.رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ) (۱و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ اﻋﻢ از ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری از ﺣﯿﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ .
ﺗﺒﺼﺮه -۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۱و ) (۲اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از
ﺗﺼﺪﯾﻖ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه- ۲ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻈﺎﻣﯽ و دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت
دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده- ۱۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺒﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯿﮑﻨﻨﺪه ،ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ رای ﯾﺎ ﻟﻐﻮ اﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻟﺰام ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ
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اﻋﺎده ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه ،ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻓﻮق ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺟﺮاء ﺣﮑﻢ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺎده -۱۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﺎ
آراء ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) ،(۱۳ﺳﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﺮورت و ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺒﺼﺮه دﺳﺘﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺻﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار اﺳﻘﺎط ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﯾﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ،
ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﻣﺎده -۱۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دو ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ دو ﻗﺎﺿﯽ از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎﻫﻮی در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼمﻧﻈﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﮑﺘﻮب ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻬﻮاﻟﻘﻠﻢ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﯾﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده -۱۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رای ،ﻣﺪارک ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮ در رای
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺒﺼﺮه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء رای را
ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۱۸در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ،آراء دﯾﻮان را واﺟﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿّﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ی ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت وارد داﻧﺴﺘﻦ اﺷﮑﺎل ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
رای و ﺻﺪور رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺒﺼﺮه آراﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﺮع
اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده- ۱۹ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ۱:رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از :آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﺪﻟﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮاء ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺷﻮد  ۲.ﺻﺪور رای وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻣﻮرد
آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان  ۳.ﺻﺪور رای وﺣﺪت روﯾﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ،آراء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺼﺮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از
ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺎرج اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۲۰اﺛﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از زﻣﺎن ﺻﺪور رای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ،ﻫﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺛﺮ آن را از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان
ﻣﺎده -۲۱رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮ روی ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮف دﻋﻮی ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ۱در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺒﺼﺮه ۲ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (۰۰۰،۵۰رﯾﺎل و در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ) (۰۰۰،۱۰۰رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮدﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده- ۲۲دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد  .دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ و
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ﺿﻤﺎﺋﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .ﻋﺪم وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮده و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ و
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۲۳وﮐﺎﻟﺖ در دﯾﻮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )دراﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ( اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۲۴ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را از ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ اداری ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ دﻫﺪ  .ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات اداری ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۲۵ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۶ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺷﻌﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻟﮑﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮعاﻟﯿﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪه در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده -۲۶ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ادارات ،ﻫﯿﺎﺗﻬﺎ و ﻣﺎﻣﻮران ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ،ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۲۷ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و
رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۲۸در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل دﻻﯾﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﺮورت اداﻣﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ آن
اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۲۹ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺛﺎﻟﺚ ،ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ،اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ و اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )دراﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ( اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۳۰در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﮑﺎﯾﺖ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ،ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده -۳۱ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی را ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از
ادارات و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (۱۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه: ۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮای اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ از اداء ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات او ،اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺪون اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه: ۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر ﺑﺪون ﻋﺬر
ﻣﻮﺟﻪ ،از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺒﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ۳ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﺌﻮول در ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ وی از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده -۳۲در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ،ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺎﻣﻮران آﻧﻬﺎ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻻﯾﻞ آن را ﺑﻪ دﯾﻮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ
اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﺷﻮد .
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ﻣﺎده – ۳۳ﻣﻮارد رد دادرس در دﯾﻮان و ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ اوراق ،آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﻮان ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده -۳۴ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (۱۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ آراء دﯾﻮان را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻓﻮراً اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.
ﻣﺎده -۳۵در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮاء رای ،ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﻣﻌﺎون او ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
دادرﺳﺎن واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﮑﺎم ارﺟﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۳۶دادرس اﺟﺮاء اﺣﮑﺎم از ﻃﺮق زﯾﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ۱:اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺌﻮول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ
اﺟﺮاء ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ  ۲.دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ۳.دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذیﻧﻔﻊ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در
اﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ( ۴دﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ رای دﯾﻮان  .ﻣﺎده ۳۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از
اﺟﺮاء رای اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ رای ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ،ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد  .رای ﺻﺎدره ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﻮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده -۳۸در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺧﺮوج از اﺧﺘﯿﺎرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ی ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﺮوری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺼﺮه در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻣﺪﯾﺮدﻓﺘﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ  .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻇﺮف ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻧﻘﺺ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۳۹در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮارد اﺳﺘﺮداد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد رای ﻗﺒﻠﯽ دﯾﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﻪ ،رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را
ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۴۰در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺧﺮوج
آن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﯾﺒﮑﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۴۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۴۲ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در اﺟﺮاء ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺎده ) (۱۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ را اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده -۴۳ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ،ﻣﻮﺿﻮع را در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺮاز ﺗﻌﺎرض ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور
رای اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ رای ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداری ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ  .اﺛﺮ رای
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ آراء ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و
ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ ذیﻧﻔﻊ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درج رای در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺣﻖ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ را دارد و ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رای ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ
 .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد آراﺋﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد .
ﻣﺎده -۴۴ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪی ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ رای ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ
دﯾﻮان ،ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد  .اﯾﻦ رای ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ،ادارات و
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذیرﺑﻂ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﺻﺪور رای وﺣﺪت روﯾﻪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﯾﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .
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ﻣﺎده -۴۵ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر رای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﻮوﻻن ذیرﺑﻂ از اﺟﺮاء آن
اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ذیﻧﻔﻊ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ،ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﻗﺖ از
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﻧﻘﺪی از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺎده -۴۶ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﻣﺎده -۴۷ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﻮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۰و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ،در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﻣﺎده -۴۸ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﻻﯾﺤﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان را ﺗﻬﯿﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .
ﻣﺎده -۴۹از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۶۰و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و
ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد) (۴۷و ) (۴۸ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻣﺎده و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺒﺼﺮه در
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﻧﻬﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎده ) (۱۳و ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺎده ) (۱۹ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵/۹/۱۳۸۵از ﺳﻮی آن
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ,ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
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