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 مقدهم

د. این فرایند رد صیانت از اقنون اساسی هب عنوان بنیادی رتین اقنون حاکم رب نظام حقوقی ره کشور، نیاز هب ازباراهی کنترل کننده با شیوه اقنونمند دار

گردد. اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان ربای توسط دادگاه اهی اداری فراهم می« داردسی اداری »مقررات دولتی از طریق ساز و کار 

گاه اهی دولتی  کایات و اعتراضات آانن از دست احقاق حقوق مردم اهمیت وژیه ای اقئل و جهت جلوگیری از نقض حقوق رد رسیدگی هب ش

کایات مردم )اصل تدابیر وژیه ای شیپ ینیب کرده است. از جمله این تداب  (، سازمان 09یر، مرجعیت مجلس شورای اسالمی رد رسیدگی هب ش

( می باشد. دیوان عدالت اداری هب 473( و دیوان عدالت اداری )اصل 471بازرسی کل کشور ربای نظارت رب اجرای قوانین )اصل 

و آنیی  ادارات  رد ربارب تعدیات احتمالی مأموران، آانن هب مردم و دافع از حقوق عنوان یک مرجع قضایی وژیه، نقش بسزایی رد خدمت رسانی

رتین مرجع اداری اریان، دیوان عدالت اداری انهم اهی دولتی رب عهده دارد. رب این اساس تنها مرجع عمومی اداری و رد عین حال عالی

کایات و تظلمات مردم نسبت هب هب منظور رسیدگ  ،است. مطابق ماده یک اقنون تشکیالت و آنیی داردسی دیوان عدالت اداری  ی هب ش

یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زری  شرع یامأمورین، ادارات و آنیی انهم اهی دولتی خالف اقنون 

تشکیل می
اساسی هب وژیه رد قلمرو اداره گردد. بنارباین بخش اقبل مالحظه ای از وظایف نظارت قضایی و صیانت از اقنون نظر رئیس قوه قضاهیی 

عمومی رب عهده این نهاد قرار داده شده است. رد مستند حاضر سعی رب آن است با آشنایی و شناخت تشکیالت، صالحیت و رتتیب رسیدگی رد 

   دیوان عدالت اداری بتوان نسبت هب ثبت و ارسال الکترونیکی دعاوی رد این مرجع اقدام نمود.



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

 

 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 يوان عدالت اداري و نحوه ارائه و رسیدگي دعاوي آن مرجعبررسي و شناخت د -9

 اداري عدالت ديوان اداري و سازماني تاريخچه -9-9

 شورای به راجع قانون» عنوان تحت قانونی 7229 اردیبهشت هفتم در اسالمی، انقالب پیروزی از پیش

هیچ گاه به  کهمشترک مجلسین وقت رسید  کمیسیون تصویب به تبصره 2 و ماده 23 بر مشتمل «دولتی

اجرا درنیامد. هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختالف دولت و ملت 

در فرانسه، دادگاه ها به . با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است این قانونتصویب . بوده است

دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور و دادگاه های اداری زیر  که عمومی و اداری تقسیم می گردند

نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری در صالحیت شورای دولتی و محاکم اداری است. با 

محو هرگونه استبداد و خودکامگی و »و « ایجاد نظام اداری صحیح»پیروزی انقالب، با رویکرد 

با تصویب نخستین قانون  که گذاری شدقانون اساسی پایه 712و  717ن در اصول ، نهادی نوی«انحصارطلبی

، از 7267آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسالمی در چهارم بهمن ماه 

قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از  پس از آنمهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. 

، قانون 7282سوی مجلس شورای اسالمی مورد تفسیر و اصالح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 

دیوان توسط مجلس شورای اسالمی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر 

. شدتشخیص مصلحت نظام  مجمع منجر به بررسی این قانون در برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود،

(، قانون دیوان را موافق با مصلحت 79( ماده )7( و بند )72با جایگزینی ماده ) 32/9/7282مجمع در تاریخ 

 قانون این 48 ماده موجب به نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

 تقدیم دولت طریق از و تهیه را دیوان دادرسی آئین هالیح ماهشش ظرف که بود شده موظف قضائیه قوه»

آن در کمیسیون قضایی و حقوقی  بعدی اصالحات و مزبور الیحه تقدیم اما. نماید اسالمی شورای مجلس

 مجلس در «اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت الیحه»مجلس شورای اسالمی منتهی به تصویب 
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 بر مجلس اصرار و نگهبان محترم شورای ایرادات به توجه با که شد 33/9/7297 تاریخ در اسالمی شورای

ن مصوبه را با اصالح مواد ای نظام مصلحت تشخیص مجمع نهایتاً خود، قبلی مصوبه

 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. 32/2/7293در تاریخ  (94()97()89()73()77)
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 هداف تشکیل ديوان عدالت اداري ا -2-9

دانست که در ذیل  احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری را می توان تشکیل دیوان عدالت از هدف

  بطور خالصه به شرح هر یک می پردازیم.

 احقاق حقوق مردم  الف:

این  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای مردم حقوقی را بر شمرده است. اصل یکصد و هفتاد و سوم

دانسته « رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان»را اداری هدف از تشکیل دیوان عدالت  قانون

بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد،  هر یک از شهروندانمادامی که  .است

 .برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بوداداری دیوان عدالت 

 داري برقراري عدالت ا ب:

عنه یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی که دو طرف دارد هر دعوا و شکایتی معموالً

نامیده می شود. دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند اما همیشه این گونه نیست. در مواردی، 

دو طرف هر ر مواردی که . داست یک طرف دعوا شهروند و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی

اما در مورد دعوای نوع دوم  .شوددعوا شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می

غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نظیر کمیسیون اصل به د. باشرسیدگی میصالح به دیوان عدالت اداری 

ود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور نیز وج

مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و  ولی این مراجع صرفاً .کنندرسیدگی می

رسیدگی قضایی . در صالحیت دیوان عدالت اداری است رسیدگی قضایی در این مورد صرفاً و قضایی ندارد

ها و نیز تشریفات پیچیده اداری به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پروندهبه شکایات مردم علیه دستگاه 

رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری عالوه بر دانش . همچنین یردگبه کندی صورت می دادرسی

روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص . های دیگری نیز الزم داردحقوق، آگاهی
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در نتیجه برای تحقق سریع و دقیق عدالت بهتر است به  .ها برخوردار نیستندنه پروندهالزم برای این گو

  دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود.
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 ماهیت حقوقي ديوان عدالت اداري -3-9

دیوان عدالت اداری نهادی است که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی )مراجع دادرسی خارج از قوه 

های مردم در این خصوص رسیدگی ها و شکایتنظارت و به اعتراض 7یا مراجع قضایی غیردولتی قضائیه(

های مانند های بازرسی و کمیسیونهیأتهای اداری، دادگاه عبارت از کند. برخی از این مراجعمی

 777حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده  هیأتهای مالیاتی، شورای کارگاه، کمیسیون

 ها و منابع طبیعیبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 26ها، کمیسیون موضوع ماده  قانون شهرداری

دیوان عدالت، یکی از مراجع خاصّ قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، است. در واقع 

نماید. با وجود دم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی مییعنی تظلمات و شکایات مر

قانون برنامه پنجساله  377)ز( ماده قسمت دوم از بند  این که دیوان نهادی متمرکز است، اما به موجب

قانون تشکیالت و آیین  6و ماده  7289( مصوب 7297ـ  7294پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )

ها، قوه قضائیه ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهان به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهدادرسی دیو

مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت 

 به. کند اقدام انهااست مراکز از یک هر در کشوراداری در محل دادگستری استانها یا دفاتر بازرسی کل 

 و هادادخواست ثبت و پذیرش مراجعان، ارشاد و راهنمایی» وظایف مزبور، دفاتر الذکر اخیر مقرره موجب

خه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از نس ابالغ شاکیان، هایدرخواست

اند و انجام دستورات واحد از دیوان دریافت کردهطریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری 

    را برعهده دارند.« اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

                                                 
سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد قانون مدیریت خدمات کشوری:  2ماده  - 7

 گردد می تأمین دولتی غیر منابع محل از آن ساالنه بودجه( ٪27تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می شود و بیش ازپنجاه درصد )

 «ارد.د عمومی جنبه که است خدماتی و وظایف دار وعهده
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 ساختار تشکیالتي ديوان عدالت اداري -4-9

 عدالت  ديوان اداري تشکیالت 

 شرح ذیل به قضاییه، تشکیالت اداری دیوان عدالت اداری قوه محترم ریاست اخیر مصوبه موجب به

 :باشدمی

و به تعداد مورد نیاز، رئیس دیوان عدالت اداری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب  :حوزه رياستالف( 

شعبه  استری د.تواند برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نمایمیوی معاون و مشاور خواهد داشت. 

 .باشد می داریبر عهده رئیس دیوان عدالت ا دیوان نیز اول تجدیدنظر

 

عمومی اعم از  معاونتسه در حال حاضر طبق نمودار سازمانی مصوب دیوان عدالت اداری  معاونت ها: ب(

و  "عمومی معاونت هیأت "، "معاونت آموزش و پرورش و پیشگیری "، "معاونت توسعه و مدیریت منابع"

امور اداری، استخدامی و معاونت  "، "کار و تامین اجتماعی معاونت "تخصصی  سه معاونت قضایی

 مشغول به فعالیت می باشند.در این سازمان  "اراضی و شهرسازی ،مور اقتصادیا معاونت " و "فرهنگی

دادخواست/  و صالحیت رسیدگی به موضوعات معینی را بر عهده دارند ی قضاییها هر یک از معاونت

دد. الزم به ذکر است گرارسال میعاونت به یکی از این سه محسب موضوع جهت رسیدگی  درخواست ها

قابلیت رسیدگی در هر سه مشترک بوده و  برخی موضوع خواسته های در صالحیت دیوان عدالت اداری

 معاونت را دارند.

 

زیرمجموعه هر یک از معاونت های دیوان عدالت اداری شامل یک اداره کل و چند اداره ادارات كل:  ج(

  وی اداره می شوند. انو معاون دیوان ئیسزیرنظر ر همگیباشند که می

 

و  «هیات عمومی»، « مرکزی »، « حوزه ریاست»دیوان عدالت اداری شامل چهار دبیرخانه  :هادبیرخانه د( 

 ها به شرح ذیل می باشد:می باشد. ساختار و صالحیت هریک از دبیرخانه «اجرای احکام»
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 ( دبیرخانه حوزه ریاست: 7 .7

دبیرخانه زیر نظر اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی اداره می شود که صالحیت رسیدگی به این  .3

 .را دارا می باشد قانون دیوان عدالت اداری 779،97،97،89،86،84،19موضوعات مواد 

 ( دبیرخانه مرکزی:3 .2

این دبیرخانه شامل دو بخش کارشناسان و واحد ممیزی است. کارشناسان دبیرخانه موظف به بررسی   .4

موارد شکلی دادخواست و سابقه یابی پرونده می باشند. در صورت نقص در دادخواست، موارد نقص به 

اشد، شاکی اعالم می شود تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورتی که دادخواست فاقد نقص ب

جهت ارجاع به معاونت قضایی ذیصالح به واحد ممیزی ارسال می شود. در بخش ممیزی کارشناس 

/ درخواست ها با توجه نموده و در صورت تکمیل دادخواست به بررسی دادخواست اقدام مربوطه مجدداً

، "اجتماعیکار و تامین "، "اقتصادی و اراضی"به نوع موضوع، آن را به یکی از سه معاونت تخصصی 

الزم به ذکر است چنانچه پرونده به . جهت رسیدگی ارسال می نماید "اداری و استخدامی و فرهنگی"

به واحد ممیزی جهت  معاونتی که صالحیت رسیدگی به موضوع را ندارد ارجاع شود، پرونده مجدداً

صحیح نباشد،  تشخیص معاونت صالح ارسال می گردد. چنانچه واحد مربوطه قادر به تشخیص معاونت

 جهت تعیین معاونت ذیصالح ارسال می گردد. یس دیوانپرونده به رئ

 ( دبیرخانه هیات عمومی:2

 قانون دیوان عدالت اداری 779، 93،97،97،89،86،84مواد  موضوعات به رسیدگی صالحیت این دبیرخانه 

 .باشد می دارا را

 ( دبیرخانه اجرای احکام: 4

را  قانون دیوان عدالت اداری 771،776،772،774،779مواد  موضوعات به رسیدگی صالحیت این دبیرخانه

  دارا می باشد.
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 تشکیالت قضايي ديوان عدالت اداري 

تشکیالت قضایی، اداری و  .هیأت های عمومی و تخصصی است ،تجدیدنظر ،دیوان متشکل از شعب بدوی

ساختار تشکیالت قضایی دیوان عبارت است شود. تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می

 از:

شعبه بدوی در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی  22در حال حاضر  :ديوان بدوي شعب( الف

هر یک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. 

دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به 

حکم  که با باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند قضات دیوانرسیدگی و صدور رأی می نمایند. 

قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از شوند. درمورد رئیس قوه قضائیه منصوب می

گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. قضاتی که 

رییس دیوان عدالت . حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این حکم مستثنی هستند

شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی  اداری می تواند قضات واجد

یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای  بوده ودیوان قابل تجدید نظر 

از  روز از ابالغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه 37شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 

توانند در صورتی که الزم شعب دیوان می تاریخ ابالغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند.

. نمایند استفاده .د.ع.اق 7 1 ماده موضوع کارشناسان نظرات ازتشخیص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان 

اداری و  کار سابقه سال ده دارای حداقل که مختلف هایرشته از کارشناس تعدادی» ماده این موجب به

شوند. شعبه با مالحظه نظر کارشناسی عنوان مشاور دیوان تعیین میمدرک کارشناسی یا باالتر باشند، به 

                                                 
 باشند، باالتر یا کارشناسی مدرک و اداری کار سابقه سال ده دارای حداقل که مختلف هایرشته از کارشناسانی نیاز مورد تعداد به تواندمی دیوان - 7

 دیوان، رئیس تشخیص به یا شعبه درخواست به کارشناسی، و مشاوره به شعب از یک هر نیاز صورت در .باشد داشته دیوان مشاور عنوان به

 ارائه شعبه به مکتوب طوربه را نتیجه موضوع، بررسی از پس کارشناس صورت این در. شودمی معرفی شعبه به دیوان رئیس توسط مشاور کارشناس

 .نمایدمی رأی صدور به مبادرت وی نظر مالحظه با شعبه قاضی. شود درج پرونده در تا کندمی
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آراء صادره از دیوان عدالت اداری اعم از حکم و قرار می باشد. شعب  نماید.مزبور مبادرت به صدور رأی می

آرایی که از شعب بدوی  قات اقدام به صدور حکم می نمایند.بدوی دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقی

  :دیوان در قالب قرار صادر می شود و به شرح زیر می باشد

چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و  .د.ع.اق 22قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده  -7

  .مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می شودامتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد پرونده جهت اقدام 

در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی  .د.ع.اق 37قرار عدم صالحیت: برابر ماده  -3

به شکایات از صالحیت دیوان خارج است با صدور قرار عدم صالحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح 

 ارسال می نماید.

اینکه شاکی  رف نظر ازصرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است ق -2

یک یا چند نفر باشد نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود، مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها 

اری که شعبه ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست به موجب قر

 .شودمینماید رد بدوی صادر می

قرار ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف  -4

برای ادای توضیحات حاضر نشود و شعبه دیوان  یا پس از ابلالغ شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید

   شود.می صادر قرار ابطال دادخواستنتواند اتخاذ تصمیم نماید،  با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه

قرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، والیت و... طرح  -2 

شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و 

نباشد یا قبالً بین همان اشخاص یا اشخاصی که  طرف شکایتشکایت طرح شده متوجه  یا غیره مجنون و

طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی 

  .نمایددیوان قرار رد شکایت صادر می
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 تجدیدنظر وسیدگی دیوان در مرحله بدوی قرار اسقاط شکایت: شاکی می تواند تا قبل از اعالم پایان ر -6 

 تجدید و نماید می صادر را شکایت اسقاط قرار دیوان صورت این در نماید نظر صرف کلی به خود شکایت از

  باشد. نمی پذیر امکان شکایت

مدعی گردد که اجرای خود یا پس از آن صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت  -1

قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی  77در ماده  مذکورمراجع اشخاص و تصمیمات یا اقدامات 

درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات تواند می  ،است غیر ممکنخواهد شد که جبران آن 

 .تا تعیین تکلیف قطعی بنماید و اقدامات را

 یک از دیوان نظرتجدیدمنظور تجدیدنظر در کلیه آراء شعب بدوی دیوان، شعب  به ب( شعب تجديد نظر:

 شعبه 37در حال حاضر . است اکثریت نظر رأی، صدور در مالک و شودمی تشکیل مستشار دو و رییس

 صادر شعبه دفتر به دادخواست تقدیم با خواهیتجدیدنظرتجدیدنظر در دیوان مشغول به فعالیت هستند. 

در صورتی  این قانون 19همچنین طبق ماده  .م می گیردانجا دیوان اداری دفاتر یا خانه دبیر یا رأی کننده

که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، 

عرض صدور رأی به شعبه هم پرونده را برای رسیدگی ماهوی و ،بار با ذکر دلیلرئیس دیوان فقط برای یک

نماید. رأی صادر شده قطعی است. چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده ارجاع می

 . گرددباشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می

 

دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون تشکیالت و آیین  73( ماده 7به موجب بند ) :هیأت عمومي ديوان ج(

اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خالف قوانین یا شرع یا خارج از حدود 

اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار 

کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط  گیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواستمی

تواند ابطال مصوبات خالف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب  باشد و هرکس مینمی
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تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا  کننده را درخواست نماید. هیأت عمومی دیوان می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان، هیأت  8طبق ماده  .دیمصوبه مورد شکایت را ابطال نما قسمتی از

عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل 

ت عمومی برای شعب دیوان و أشود و مالک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رأی هیمی

ت عمومی مستوجب أموارد مشابه الزم االتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیمراجع اداری مربوط در 

 :اندشده مقرر ذیل ترتیب به هیأت این اختیارات و وظایف .مجازات است

 و نظامات سایر و هانامهاز آئین حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی -7

ات مذکور به علت مغایرت با مقرر که مواردی در دولتیغیر عمومی موسسات و شهرداریها و دولتی مقررات

 قوانینعدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای یا شرع یا قانون 

 شود.که موجب تضییع حقوق اشخاص می وظایفی انجام از خودداری یا مقررات و

 .ان صادره شده باشددیو شعب از متعارض آراء که مشابه موارد رد رویه وحدت رأی صدور -3

 و مشاوران. باشد شده صادر دیوان شعب از متعدد مشابه آراء واحد، موضوع در که رویه ایجاد رأی صدور -2

 حق داشتن بدون دیوان رئیس دعوت با توانندمی قانون دیوان عدالت اداری (1) ماده موضوع کارشناسان

 .نمایند ارایه را خود کارشناسی نظرات لزوم درصورت وکنند  شرکت عمومی هیأت جلسات در رأی،

هایی تخصصی شکل در کنار هیأت عمومی دیوان، کمیسیون7282: از سال  ت هاي تخصصيأهی ت(

ها، نامههایی که با موضوع اعالم تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیینپرونده تااند گرفته

شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر ت عمومی ارجاع میأهای دولتی به هیها و دستورالعملبخشنامه

شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان ها تقسیم اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون

به بحث و بررسی و  ها،های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیونسازمان

پس از یک یا چند جلسه مشورتی و  پرداخته وها اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده
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 دیوان عمومی هیأت صحن در نظریه ین. انمایند  اذ و اعالم نظریه کارشناسی اقدامکارشناسی نسبت به اتخ

بر اساس نظریه کارشناسی و ت عمومی أرکت کننده در هیش قضات و رسیدمی حضار کلیه اطالع به

های مطرح ت عمومی، پروندهأهای هینمودند. همچنین عالوه بر پروندهشد صدور رأی میتخصصی اعالم می

شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و 

ها طرح و تحت بررسی قرار دولتی در کمیسیونهای تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،  377های تخصصی دیوان در بند )ل( از ماده گرفتند. نهاد کمیسیونمی

دیوان عدالت اداری مکلف است »اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود: 

های آموزشی ونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورهاز طریق تقویت کمیسی

( قانون مدیریت خدمات کشوری 2های اجرائی موضوع ماده )تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه

( قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و 2و ماده )

 3در حال حاضر قانونگذار در ماده « ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.دگی به پروندهسرعت رسی

تهای تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی أهی یین دادرسی دیوان،آقانون تشکیالت و 

  :ن را به شرح ذیل تبیین نموده استآوظایف و اختیارات  84قرار داده و ماده 

که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل اموری 

شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می

 کنند:ترتیب زیر عمل می است که به

ول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قب -7

 شود.نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر  -3

از قضات دیوان قابل کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر می
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اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت 

تصمیمات هیأتهای . شودباشد، پرونده به شرح بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می

شکایت به لحاظ مغایرت با موازین رسد. هرگاه مصوبه مورد تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می

شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای 

  االتباع است.شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزم

وندان در پرتو با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهر واحد اجراي احکام:د( 

آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع 

منظور اجراء  صالحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجراء نمایند. لکن به

معاونت تشکیل شده است که زیرنظر یکی از  اجراء احکام در هر هشعبهفت احکام صادره از شعب دیوان، 

نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار  معاونان مربوط انجام وظیفه می

جرای علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه ااست. شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکومٌ 

علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا  محکومٌ د.یننمااحکام مربوط ارسال می

 طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیرله اقدام و نتیجه را بهجلب رضایت محکومٌ 

مستنکف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران  این صورت

نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی باید به صورت تقدیم تقاضای ذی .شودخسارت وارده محکوم می

، شونددادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب می

شعبه  و نمایدرئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می دیوان اقدام نماید.

صادر و پرونده را جهت  مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی

 اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
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 وظايف اساسي ديوان عدالت اداري صالحیت و -5-9

 مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظور به اساسی قانون سوم و هفتاد و یکصد اصل طبق

دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس های مهناآئین یا واحدها یا مأمورین به نسبت

 به شرح ذیل می باشد: و صالحیت این نهادگردد. حدود اختیارات قوه قضائیه تأسیس می

 

 دولتی  یو اقدامات واحدها ، آیین نامه ها، نظام نامه هارسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات - 7

و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف  تصمیماتیدگی به شکایات اشخاص از رس - 3

 آنها

نقض قوانین و مقررات  از حیث های اداری ها و کمیسیونأت آرا و تصمیمات هی رسیدگی به شکایات از - 2

 یا مخالفت با آنها

 رسیدگی به شکایات قضات و مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی  - 4
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 و دولتی شرکتهای و مؤسسات و سازمانها و هاوزارتخانه از اعم دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات -7

 توانندمی آنها به وابسته مؤسسات و انقالبی نهادهای و وتشکیالت اجتماعی تامین سازمان و شهرداریها

 صالح اداری عدالت دیوان شعب اساس این بر. گیرند قرار اداری عدالت دیوان شعب در شکایت موضوع

 حقوق نهادهای زمره در که( NGO) نهاد مردم غیردولتی هایسازمان علیه دعاوی رسیدگی به

 کننده رسیدگی شعبه که مواردی در. نیستند ندارند، دولت با ارگانیکی ارتباط و هستند خصوصی

 یا رأی نقض بر مبنی مقتضی حکم اند،شده اشخاص حقوق تضییع موجب اعمال این که دهد تشخیص

 . نمایدمی صادر شده تضییع حقوق اعاده به شکایت طرف الزام یا شکایت مورد اقدام و تصمیم از اثر لغو

 واحدهای مأموران اقدامات و تصمیمات به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی -3

 دیگر عبارتی به بود؛ خواهند اداری عدالت دیوان صالحیت قلمرو در آنها وظایف به راجع امور دردولتی 

 یاهایی دولتی در امور راجع به وظایف خود تصمیمی اتخاذ هر یک از مأموران واحد که صورتی در

در  موضوعرسیدگی به  شود،می اشخاص حقوق تضییع موجب که نماید وظایفی انجام از خودداری

 .بود دخواه دیوان صالحیت

و  تخلفات اداری های رسیدگی بهتصمیمات قطعی هیأت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و -2

کمیسیون موضوع  ،هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما های مالیاتی،هایی مانند کمیسیونکمیسیون

در  است. و مقررات یا مخالفت با قانون ها منحصراً از حیث نقض قوانینقانون شهرداری 777ماده 

قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختالف بین مردم و نهادها 

خالف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان  مراجع، در رسیدگی خودبینی شده است که اگر این پیش

 .نقض کندتواند تصمیمات غیرقانونی این مراجع را عدالت اداری می

و  ی دولتیکشوری و سایر مستخدمان واحدهان مدیریت خدمات شموالمرسیدگی به شکایات قضات و  -4

نسبت به آنها محتاج ذکر نام است  د.ع.ا همچنین مستخدمان موسساتی که شمول قانونو موسسات 

https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F
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اعم از لشگری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صالحیت دیوان عدالت اداری است. 

ذکر است تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای ه الزم ب

  باشد.انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

  اصحاب دعوا در ديوان عدالت اداري -6-9

 گیرند، قرار خواهان جایگاه در دیوان شعب در توانندخصوصی می حقوق حقوقی یا حقیقی اشخاص تنها

 به نظر 77/1/7268 مصوب عدالت دیوان عمومی هیأت 29 و 28 ،21 شماره رویه وحدت رأی طبق چراکه

اساسی جمهوری اسالمی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت د و سوم قانون هفتا و یکصد اصل در که این

و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات 

خارج و به اشخاص حقیقی یا و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم 

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل بنابراین  .شوداطالق می یحقوقی حقوق خصوص

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات لکن  باشد.طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی

اعم از اشخاص « هرکس»قانون اساسی،  717عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ها در هیأتدولتی و شهرداری

یا  اسالمی و مقررات با قوانین مخالف»تواند ابطال مقررات یقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی میحق

 .را درخواست کند« مجریه قوه از حدود اختیارات خارج

طرف شکایت در دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی عمومی می باشند. 

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی مانند بانک ها و شرکت اشخاص حقوقی دولتی شامل 

اشخاص حقوقی عمومی به موسسات عمومی غیردولتی اطالق می شود. طبق  .های بیمه دولتی می باشند

قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی با استقالل  2ماده 

مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه  حقوقی است که با تصویب
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ساالنه آن از منابع غیر دولتی تأمین می شود و عهده دار خدماتی است که جنبه عمومی دارد. با توجه به 

قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات در خصوص ابطال مصوبات عام الشمول  73صراحت ماده 

 غیر دولتی در صالحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. موسسه های

، قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر کشور عمومی محاسبات قانون 2ماده  در اجرای تبصره

 غیر عمومی اتموسس و ها سازمان آن موجب به که گذشت مجلس تصویب از 79/4/7212دولتی در تاریخ 

 :ازند عبارتند اه شد شناخته تاکنون که دولتی

 سهام آنان متعلق به شهرداری ها  و شرکت های تابعه آن مادام که بیش از پنجاه درصد شهرداری ها

 باشد.

 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 

 جمعیت هالل احمر 

 (کمیته امداد امام خمینی)ره 

 بنیاد شهید انقالب اسالمی 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

  المپیک ایرانکمیته ملی 

 بنیاد پانزده خرداد 

  سازمان تبلیغات اسالمی 

 سازمان تأمین اجتماعی 

 فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران 
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  زیر نظر جهاد سازندگی های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعهموسسه 

  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

  کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم 

 جهاد دانشگاهی 

 بنیاد امور بیماریهای خاص 

 سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران 

  صندوق بیمه روستاییان و عشایر 

  تأمین خسارتهای بدنیصندوق 

به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صالحیت دیوان عدالت 

 باشد: اداری می

  شرکت ایران خودرو 

  شرکت خانه سازی ایران 

  مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی 

 شرکت آلومینیوم پارس 

  آرای صادره از شورای عالی ثبت 

  آرای سازمان تعزیرات حکومتی 

 شرکت های آب و فاضالب 

 شورای شهر و روستا و مصوبات آنها 
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  نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال

 دهد.را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می

  اعتراض به آرای شورای حل اختالف شوراهای اسالمی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسالمی

 . و شهر و روستا در صالحیت دیوان عدالت اداری است
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 ت بدوي سدادخواشرايط دادخواست جهت طرح  -7-9

 الف: شرايط دادخواست مرحله بدوي

 حاوی نکات زیر باشد: و روی نسخه چاپی مخصوص به زبان فارسی دادخواستقانون د.ع.ا  78مطابق ماده 

 مشخصات شاکی -الف

 خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقینام و نام  -7

 ماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقینام، ش -3

 مشخصات طرف شکایت -ب

 خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام و نام -7

 ق.د.ع.ا 77های موضوع ماده نام کامل دستگاه -3

ماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست مقام و یا نخانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم نام و نام -پ

 توسط آنان

 موضوع شکایت و خواسته -ت

 شرح شکایت -ث

 مدارک و دالیل مورد استناد -ج

مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم -چ

 ذیل دادخواست

 برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونیمدرک اثبات کننده سمت  -ح

تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به شاکی می

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

تصویر  شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی 
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یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و 

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

باید در دفتر یکی از  آن  مطابقت با اصل صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد

در مواردی که  های جمهوری اسالمی ایران گواهی شود.ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگریسفارتخانه

 ممکن نباشد و یا این که اساساً تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی

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

بر تصویر یا رونوشت  در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، عالوه را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با باید پیوست شود. صحت  ترجمه گواهی شده آن نیز گواهی شده

وری های جمهها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگریاصل باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه

مقام و یا نماینده قانونی هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم گواهی شود.ر اسالمی ایران در خارج از کشو

دهنده نیز ضمیمه م شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواستشاکی تقدی

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و  گردد.

نیکی همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترو

دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن 

مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا 

ونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکتر

 شود.محسوب می
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 مهلت تقديم دادخواست بدوي در ديوان عدالت اداري -8-9

های رسیدگی تأهای قطعی هیاز آرا و تصمیم اتو شکای ضاتعتراسیدگی به اجهت ر در قانون د.ع.ا صرفاً

ت حل اختالف کارگر و کارفرما، أمالیاتی، هیهای ی مانند کمیسیونهایهای اداری و کمیسیونبه تخلف

 ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها( قانون شهرداری777کمیسیون موضوع ماده )

. این خارج از این موارد مهلتی مشخص نشده است تقدیم دادخواست بدوی پیش بینی شده است ومهلت 

ی با أماه از تاریخ ابالغ ر 6و برای افراد مقیم خارج از کشور برای اشخاص داخل کشور سه ماه مهلت 

نفع ادعای عدم اطالع در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذی تصمیم قطعی مراجع مربوط تعیین شده است.

ی یا أمراجع مربوط مکلفند در ر نماید. از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ رسیدگی می

 .نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است تصریحتصمیم خود 
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 هزينه دادخواست بدوي در ديوان عدالت اداري -1-9

مبلغ مذکور  الزم به ذکر است ( ریال است.377777هزار ) دویستهزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، 

اعالم شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر سه سال یک در این ماده به تناسب نرخ تورم 

 باشد.بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می

همچنین در صورتی که فرد متقاضی می بایست عالوه بر هزینه دادرسی، هزینه بهای اوراق دادخواست 

 ریال را در هر مرحله از دادرسی پرداخت نماید. 72777ل و هزینه تطبیق اوراق معادل ریا 37777معادل 

 در ديوان عدالت اداري دادخواست بدوي آيین رسیدگي -91-9

ومی دادگستری آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عم

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن  بهرسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، بدین معنی که 

ثبت  ترتیب وصولتهای واصل شده را بهمکلفند دادخواس می باشد. مراکز مذکور مستقر در مراکز استانها

مقام یا قائم ،به شاکی، وکیل تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت ،نموده و رسیدی مشتمل بر شماره

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با همچنین  نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد مشخصات آن را به 

یوان یا معاون وی به شعبه ارجاع های ثبت شده توسط رئیس د دادخواست برگه دادخواست ضمیمه نماید.

شد، به موجب قرار مدیر دفتر خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی بافاقد نام و نام نانچه دادخواستچ شود.می

موارد مانع طرح مجدد شکایت نیست. در صورتی که  شود. این قرار قطعی است ولی صدور آنشعبه رد می

ص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص نق شکلی دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی

انها به شاکی اعالم طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استای بهدادخواست را طی اخطاریه

فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع  شاکی ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه .کندمی

 گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخرد می وجب قرار مدیر دفتر یا جانشین اوت بمنقص ننماید، دادخواس
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ادخواست، توسط رئیس دقابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد  ابالغ

فتر مراتب توسط مدیر د از صدور دستور توسط قاضی مزبور شود و پسالبدل شعبه انجام مییا دادرس علی

مانع طرح مجدد شکایت  گردد. این تصمیم قطعی است ولی رد دادخواستالغ میشعبه به معترض اب

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی  نیست.

ن را با صدور دستور آ احراز صالحیت و کامل بودن پروندهدهد. قاضی شعبه دیوان در صورت شعبه قرار می

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

ف است ظرف دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار گیرد. طرف شکایت موظ

ت و شعبه با انع رسیدگی نیسم م وصول پاسخنسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عد یک ماه از تاریخ ابالغ

نماید. در صورتی که طرف شکایت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می توجه به مدارک موجود

متخلف را  خودداری نماید شعبه رسیدگی کنندهبدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده 

ید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در نمابه سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می

صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای در  شعب تجدیدنظر است.

تصمیمات یا اقدامات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود 

تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در است می غیرممکنگردد که جبران آن در آتیه خسارت می

صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و 

الزم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و  .نمایدآرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می

گردد و در صورت االثر میر قرار اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغیدر صورت رد شکایت یا صدو

شود. ادارات طرف شکایت که نسبت به صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می

اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دالئل مبنی بر عدم ضرورت دستور 

شعبه با  ، در این صورترا از شعبه رسیدگی کننده بنمایندتقاضای لغو دستور موقت صادره  توانندموقت می
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همچنین  احراز دالیل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت از دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

 و است مدنی امور و عمومی هایدادگاه دادرسی آئین قانون مقررات وفق اداری عدالت دیوان در وکالت

فاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ت. نیست پذیرفته دیوان در دادگستری وکالی از غیر افرادی وکالت

و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم  جلسه دادرسیضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای 

را برای اخذ توضیح دعوت  طرفین یا یکی از آنان وجود هرگاه دیوان مقتضی بدانداین شکایت است. با 

هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین  از سوی دیگر د.نمایمی

 سازد.دادرسی محاکم دیگر متمایز می

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 قوانین و مقررات مرتبط با ديوان عدالت اداري -99-9 

 25/3/9312مصوب  قانون تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداري

 تشکیالت  -بخش اول

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بمنظور 712اصل یکصد و هفتاد و سوم )در اجرای  -9ماده 

های دولتی خالف نامهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین

کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب

 گردد.شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل مینامیده می« دیوان»صار اخت

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای  -2ماده 

 شود.باشد. تشکیالت قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میتخصصی می

 تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.وان عدالت اداری میرئیس دی -تبصره

البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی -3ماده 

یابد و مالک صدور رأی، نظر شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت میمستشار تشکیل می

 ت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.اکثری

چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف نظر  -تبصره

 شود.حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می

ای ده سال سابقه کار قضائی قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دار -4ماده 

ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی

 حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

تثنی قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مس -7تبصره 

 باشند.می

 تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.رئیس دیوان عدالت اداری می -3تبصره 

باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می -5ماده 

 اونان تفویض نماید.تواند برخی اختیارات خود را به معخواهد داشت. وی می

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا  -6ماده 

 گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می

 راهنمایی و ارشاد مراجعان -الف

 ها و درخواستهای شاکیانادخواستپذیرش و ثبت د -ب

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

 اند.الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده

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

های مختلف که حداقل دارای ده سال تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می -7ماده 

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

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، 

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

کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با مالحظه نظر طور مکتوب به شعبه ارائه میموضوع، نتیجه را به

 نماید.وی مبادرت به صدور رأی می

 32/9/7282( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9ده )حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ما -تبصره

 شود.اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میمنصوب شده
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هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون  -8ماده 

 ر است.شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضقضائی وی تشکیل می

توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن ( این قانون می1مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ) -تبصره

 حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

نماید که از تعداد وظیفه میواحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام  -1ماده 

 کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

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

قوق اسالمی( های حقوق و الهیات )گرایش فقه و مبانی حارشد یا دکترا در رشتهداشتن مدرک کارشناسی

 یا همتراز حوزوی آن الزم است.

 آيین دادرسي -بخش دوم 

 صالحیت -فصل اول

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: -91ماده 

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: -7

و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و ها تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه -الف

 ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها.شهرداری

 در امور راجع به وظایف آنها.« الف»تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند  -ب

تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و  -3

های مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده هایی مانند کمیسیونکمیسیون

 ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها( قانون شهرداری777)
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یریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مد -2

( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام 7مؤسسات مذکور در بند )

 است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

( این ماده 3( و )7)تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای  -9تبصره 

 پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی  -2تبصره 

 باشد.قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

ه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، در صورتی ک -99ماده 

کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به شعبه رسیدگی

 نماید.اعاده حقوق تضییع شده، صادر می

ومٌ علیه عالوه بر اجرای حکم، پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محک -تبصره

 مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: -92ماده 

ها و سایر نظامات و نامهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین -7

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با قررات دولتی و شهرداریم

شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای 

 ود.شقوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

 صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. -3

 باشد.صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده  -2
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رئیس قوه  ها و تصمیماتها، بخشنامهنامهرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین -تبصره 

قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای 

 عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در  -93ماده 

هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه  تضییع حقوق اشخاص، مواردی که به منظور جلوگیری از

 مترتب نماید.

عالی کشور مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان -94ماده 

 است.

صدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه  -95ماده 

 گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.امی که مستلزم تصمیماقد

 ترتیب رسیدگي-فصل دوم 

 رسیدگي در شعب بدوي -مبحث اول

 دادخواست –اول

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی  -96ماده 

 های مخصوص، تنظیم شود.برگه

شود، هایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میپرونده -9تبصره 

 نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

( 77( ماده )3از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ) -2تبصره 

ص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی این قانون، برای اشخا

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه
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ور است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزب

نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذی

نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ رسیدگی می

 به است.اند، مهلت مذکور، مالک محاسقبالً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته

مقام یا نماینده نفع یا وکیل یا قائمکنند که شخص ذیشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می -97ماده 

 قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: -98ماده 

 مشخصات شاکی -الف

 یخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقیخانوادگی، نام پدر، تارنام و نام  -7

 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -3

 مشخصات طرف شکایت -ب

 خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام و نام -7

 ( این قانون77های موضوع ماده )نام کامل دستگاه -3

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

 توسط آنان

 موضوع شکایت و خواسته -ت

 شرح شکایت -ث

 مدارک و دالیل مورد استناد -ج

وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی  مقام و یا نماینده قانونیامضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم -چ

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

تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود شاکی می -تبصره

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

جدیدنظر ( ریال و در شعب ت777777هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ) -91ماده 

 ( ریال است.377777دویست هزار )

مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعالم شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی  -تبصره

ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل 

 باشد.تعدیل می

د رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست شاکی بای -21ماده 

 دادخواست نماید.

تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر  -9تبصره 

شاکی یا واحدهای دولتی و  در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل

عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با 

های جمهوری اسالمی ایران، ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگریاصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه

 گواهی شود.

اد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی در مواردی که تصدیق اسن -2تبصره 

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

 است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ترجمه گواهی  اشد، عالوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،در صورتی که سند به زبان فارسی نب -29ماده 

ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان شده آن نیز باید پیوست شود. صحت 
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های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگریرسمی یا سفارتخانه

 گواهی شود.

مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم -22اده م

 دهنده نیز ضمیمه گردد.تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و  -23ماده 

همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی 

یا دفاتر اداری آن  دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان

مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا 

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

 شود.محسوب می

اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را  دبیرخانه دیوان یا دفاتر -24ماده 

ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، به

 مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.وکیل یا قائم

رونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پ -25ماده 

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

 شود.دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می -26ماده 

خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام -27ماده 

شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دفتر شعبه، رد می

 دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه می شود.
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

( این قانون در 78ر بندهای )ب( تا )ث( و )چ( ماده )در صورتی که هر یک از موارد مذکور د -28ماده 

( این قانون نقص 32( الی )79دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

طور مستقیم یا از طریق ای بهداشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه

کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع ز استانها به شاکی اعالم میدفاتر مستقر در مراک

نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا 

ن است. گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیواجانشین او، رد می

شود و پس البدل شعبه انجام میرسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی

گردد. این تصمیم از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ می

 قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار پس از  -21ماده 

دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور قاضی شعبه قرار می

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

 دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

( این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون 97ای مشمول تبصره ماده )چنانچه پرونده -تبصره

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

ظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم طرف شکایت مو -31ماده 

وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به 

 نماید.صدور رأی می
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

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

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

 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و  -39ماده 

ن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه شعبه دیوان نتواند ضم

 نماید.کند و نسبت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر میرسیدگی می

های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی چنانچه اشخاص متعدد، شکایت -32ماده 

بنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، که شکایات مزبور منشأ و م

نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی اتخاذ تصمیم می

 شود.می

ن خود ای را از میاتوانند در دادخواست، نمایندهشاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می -تبصره

 جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه،  -33ماده 

گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، ای به شاکی اعالم میمراتب طی اخطاریه

قدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر نسبت به رفع ابهام ا

 نماید.می

 دستور موقت -دوم 

درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا  -34ماده 

( این 77ور در ماده )تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذک

تواند تقاضای صدور دستور گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میقانون، سبب ورود خسارتی می
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به 

 نیست.دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی 

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت شعبه رسیدگی -35ماده 

 نماید.مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال  -تبصره

 گردد.یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می

ای است که ( این قانون، شعبه24مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده ) -36ماده 

مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، کند لکن در به اصل دعوی رسیدگی می

باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب تقاضای صدور دستور موقت شده 

شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی ارجاع می

 شود.می

دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت شعبه  -37ماده 

 رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

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

 تصمیم فوری است.

آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد  -38ماده 

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

 ( این قانون نیست.77اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده )
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

غ دستور موقت، مکلفند سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابال -31ماده 

کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر

 نماید.ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میبه مدت شش 

در صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده  -41ماده 

 نماید.نسبت به لغو آن اقدام می

 رسیدگي و صدور رأي -سوم 

تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند انجام دهد یا آن را از کننده میشعبه رسیدگی -49ماده 

اجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور ضابطان قوه قضائیه و مر

شده را انجام دهند. تخلف کند، تحقیقات و اقدامات خواسته مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می

 از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه در صورتی که محتوای شک -42ماده 

 شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شعبه دیوان می -43ماده 

قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده ( این 77شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده )

 است.

در صورتی که شاکی پس از ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد  -9تبصره 

درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع 

نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار اظهارات او، اتخاذ تصمیم می

 گردد.ابطال دادخواست صادر می
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار،  -2تبصره 

یا به انفصال موقت  نمایداز حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می بدون عذر موجه،

 کند.سال محکوم میماه تا یک از خدمات دولتی به مدت یک 

شده در مهلت اعالم شده عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی -3تبصره 

 است. سال از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک

ها رخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریدر صورت د -44ماده 

و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و 

اعالم  های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوانپرونده

کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، 

سوم حقوق و مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک

تیار دیوان برای اقدام مقتضی شود. این امر حسب مورد مانع اخسال محکوم میماه تا یک مزایا به مدت سه 

 در جهت دستیابی به دالیل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

 گیرد.بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میمطالبه اسناد طبقه

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

 وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعالم نماید.

تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این شاکی می -45ماده 

. پس از تواند دادخواست خود را تجدید نمایدکند. شاکی میصورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می

 شود.ترتیب اثر داده نمیوصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست 

نظر نماید. در این صورت، قرار کلی صرف تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود بهشاکی می -46ماده 

 شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.سقوط شکایت صادر می



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

های مطروحه در شعب رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پروندهدر صورت ضرورت به تشخیص  -47ماده 

 شود.دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار  -48ماده 

نماید و چنانچه موضوع را در اعالم میعدم صالحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی 

نماید. صالحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می

 مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضای اصالح خواسته شاکی می -41ماده 

از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، پس 

ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست 

 اصالح شده، رأی صادر نماید.

در صالحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه  هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که -51ماده 

نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح شود. ذیصادر و مراتب به طرفین ابالغ می

مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت 

 گیرد.د و تصمیم مقتضی میدهدیوان به رسیدگی خود ادامه می

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در  – 59ماده 

ای که سبق ارجاع ها در شعبهشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهیک شعبه رسیدگی می

 آید.دارد رسیدگی به عمل می

عبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع در صورتی که ش -52ماده 

مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شود، تا تعیین و معرفی قائم

 شود.شعبه به نشانی شاکی اعالم می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به  -53ماده 

 کند:طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می

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

 نفع نباشد.شاکی در شکایت مطروحه ذی -ب

 شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. -پ

 از موعد قانونی، مطرح شده باشد.شکایت خارج  -ت

مقام شکایت طرح شده از حیث موضوع قبالً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم -ث

 آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

 موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج

قوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا ح -54ماده 

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

دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی 

تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. مییا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، 

در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال 

 کند.می

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا  -55ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در نفع بداند، مییکی از طرفین ذی خود را در محق شدن

صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین 

 نماید.دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

کی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و هرگاه شا -56ماده 

نماید. شعبه دیوان شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می

 تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.می

نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که ن دخالت فرد ثالث ذیآراء شعب دیوان که بدو -57ماده 

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

شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت کننده به پرونده، مطرح میاعتراض در شعبه رسیدگی

 نماید.صدور رأی میبه 

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته  -58ماده 

 نماید.مبادرت به انشاء رأی می

 دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: -51ماده 

 تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده -الف

 یا دادرس شعبهخانوادگی رئیس مرجع رسیدگی و نام و نام -ب

 مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاهمشخصات شاکی و وکیل یا قائم -پ

 مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه -ت

 موضوع شکایت و خواسته -ث

ریه مشاور، گردش کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظ -ج

 ( این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی.1در صورتی که طبق ماده )

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

 البدل و مهر شعبهامضاء رئیس یا دادرس علی -ح
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت  طورشعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به -61ماده 

 عام و کلی، حکم صادر کنند.

شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابالغ به طرفین ارسال دادنامه پس از صدور، ثبت می -69ماده 

 گردد.می

 تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:ابالغ آراء دیوان می -62ماده 

 مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبهیا قائم به طرفین شکایت یا وکیل -الف

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

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

 روش ابالغ

 ( این قانون6ماده )از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع  -ت

 به وسیله دادگستری محل اقامت -ث

هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند  -63ماده 

( این قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح 77( ماده )3)

نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه میو رأی را ابرام 

موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه 

 ر رأی نماید.دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدو

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده 

شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به ارجاع می

( این قانون، مبادرت به 1وع ماده )قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موض

 نماید.صدور رأی ماهوی می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

(، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین 1تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوع ماده )شعبه می -تبصره

 هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

االجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحیتهای ای الزموجب قانون یا مصوبهدر مواردی که به م -64ماده 

علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از 

جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی 

کننده موظف است حسب صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کنند و درمی

گردد با کسب ربط که توسط شعبه تعیین میمورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی

 نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

 رسیدگي در شعب تجديدنظر  -مبحث دوم

مقام و یا نماینده قانونی کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم -65ماده 

آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 

 بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.

جدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری ت -66ماده 

 شود.گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میدیوان انجام می

 اشد:های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر بدادخواست تجدیدنظر باید روی برگه -67ماده 

 مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه -الف

 شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته -ب

 شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته -پ

 تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظرخواسته -ت

 دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی -ث
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 وری است.( این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضر32( تا )37رعایت مقررات مواد ) -تبصره

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء  -68ماده 

شود. این قرار قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می

گردد. اگر دادخواست انون اقدام می( این ق38است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده )

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

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله  -61ماده 

در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده  بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست.

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

همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر 

 شود.می

تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم،  چنانچه شعبه -71ماده 

افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری مالحظه مشخصات طرفین و یا از قلم

 کند.نکند ضمن اصالح رأی، آن را تأیید می

ارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را و -79ماده 

 نماید.در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص  -72ماده 

نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه کند. در غیر این صورت پس از دهد، آن را تأیید می

 نماید.صادر کننده قرار عودت می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر  -73ماده 

 است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام

 که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به  -74ماده 

کند. شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می

نماید و با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض میشعبه یاد شده 

هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این 

 کند.صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می

ی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاض -75ماده 

شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم 

 دهد.عرض ارجاع میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هممی

قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر  صدور حکم اصالحی در مورد سهو -76ماده 

 ( این قانون نیست.12( و )14شود، مشمول مواد )کننده رأی انجام می

شود و نویس رأی درج میدر صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش -77ماده 

 گردد.رسد و در پرونده بایگانی میبه امضاء آنان می

شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می -78ماده 

 ترتیب دیگری مقرر شده باشد.موجب قانون 

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا  -71ماده 

بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک

 نماید. رأی صادر شده قطعی است.عرض ارجاع میرأی به شعبه هم
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

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

 گردد.صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می

 رسیدگي در هیأت عمومي -مبحث سوم

گیرد. در درخواست تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می -81ماده 

 ضروری است: مذکور، تصریح به موارد زیر

 مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده -الف

 مشخصات مصوبه مورد اعتراض -ب

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

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

 کنندهاختیارات مرجع تصویب

 امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده -ث

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

کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس 

 شود.دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام  -89ماده 

 نماید:می

 اید.نممی صادر درخواست رد قرار روز پنج ظرف( الف) بند مورد در .7

 .نمایدمی عمل قانون این( 38) ماده مطابق( ث) بند مورد در .3
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

قاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و مت .2

شود. این قرار، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می

 قطعی است.

رساند. چنانچه درخواست مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می -82ماده 

کند و در بقیه معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می( این قانون باشد، رئیس یا 82مشمول ماده )

شود و در نوبت رسیدگی قرار موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می

 گیرد.می

ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه -83ماده 

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

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

 چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، -تبصره

 تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.رئیس دیوان می

اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی  -84ماده 

صصی منوط به شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخمرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می

 کنند:ترتیب زیر عمل می حضور دو سوم اعضاء است که به

در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به  -الف

 شود.همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر  -ب

کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

رد شکایت اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر 

 شود.باشد، پرونده به شرح بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می

 رسد.تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می -9تبصره 

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع  -2تبصره 

رای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای جهت اظهارنظر به شو

 االتباع است.تخصصی الزم

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی  -85ماده 

باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس 

 کند. این قرار قطعی است.دیوان قرار رد درخواست را صادر می

قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا  در صورتی که رئیس قوه -86ماده 

کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب

 ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ی مطرح باشد، موضوع ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگدر صورتی که مصوبه -87ماده 

االتباع شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الزمجهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می

 است.

تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ( این قانون می73( ماده )7هیأت عمومی، در اجرای بند ) -88ماده 

 ابطال نماید.

آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان هرگاه در موارد مشابه،  -81ماده 

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

نماید. این هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

االتباع است. اثر آراء وحدت رویه وان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزمرأی برای شعب دی

شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی

نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی

ق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ح

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

رئیس  باشد، هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده -11ماده 

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

در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب 

 االتباع است.الزمنماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می

پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت  -تبصره

 گیرد.ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام میخارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

یأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در ه -19ماده 

مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 

 تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

در مصوبات ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی چنانچه مصوبه -12ماده 

بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس 

( این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع 82دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده )

 نماید.تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می

دانند، در صورت عدم اجرای آن از نفع میی آراء هیأت عمومی، خود را ذیافرادی که در اجرا -13ماده 

توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این ربط، میسوی مسؤوالن ذی
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 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

شود. شعبه مذکور در صورت احراز درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می

( این قانون اتخاذ تصمیم 779کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده )بودن درخواستنفع ذی

 نماید.می

در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشخیص  -14ماده 

 نماید.داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می

احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت  -15 ماده

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

باشند و در می ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعالم نتیجه به دیوانمبادی ذی

 شود.( این قانون اقدام می777صورت استنکاف طبق ماده )

ای است که نامهاداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین -16ماده 

 رسد.ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می

مومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت رای هیأت ع -17ماده 

 گردد.به انتخاب رئیس دیوان انشاء می

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

 اعاده دادرسي  -بخش سوم 

 ادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:توان ددر مورد احکام قطعی به جهات ذیل می -18ماده 

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

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

 در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. -پ
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبالً توسط همان شعبه یا  -ت

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

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

 صالح قانونی ثابت شده باشد.

کننده اعاده دادرسی باشد خواست پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل حقانیت در -ج

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

 مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: -11ماده 

 شعبه رأی ابالغ تاریخ از روز بیست قانون، این( 98) ماده «پ» تا «الف» بندهای مورد در .7

 اعاده سبب حصول زمان از روز بیست قانون، این( 98) ماده «ج» تا «ت» بندهای خصوص در .3

 دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی  -911ماده 

 شود.که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می

 ادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.هزینه د -919ماده 

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه  -912ماده 

نماید و در صورت قبول مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار الزم را صادر می

 کند.است مبادرت به رسیدگی ماهوی میدادخو

تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای کننده به اعاده دادرسی میشعبه رسیدگی -913ماده 

 حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

درسی هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دا -914ماده 

نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم را نقض و حکم مقتضی صادر می
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

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

د و حکم اول به قوت نمایکننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض میباشد، شعبه رسیدگی 

 ماند.خود باقی می

گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می -915ماده 

 نیست.

مقام و یا در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم -916ماده 

 دعوی شود.تواند وارد نماینده قانونی آنان، نمی
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 اداری

 اجراي احکام -بخش چهارم

( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به 77کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ) -917ماده 

 فوریت اجراء نمایند.

علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکومٌ  -918ماده 

علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل  نمایند. محکومٌاجرای احکام دیوان ارسال می

 ن گزارش نماید.طور کتبی به واحد اجرای احکام دیواله اقدام و نتیجه را بهآن یا جلب رضایت محکومٌ 

ربط از هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤوالن ذی -911ماده 

نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی

 شود.ن خسارت وارده محکوم میسال و جبراماه تا یک  انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه

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

توانند موضوع را به رئیس دیوان شوند، میاز عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

 ری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگی

علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ  -991ماده 

 کند.دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می

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

خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد 

 اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از  -9تبصره 

بعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از ت

 شوند.با حکم دیوان، مستنکف شناخته می



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          57صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. -2تبصره 

ا به کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع رشعبه رسیدگی -3تبصره 

نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعالم به دیوان آنها تفهیم می

شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده به وی مهلت داده می

 گیرد.( این قانون قرار می773)

 کند:مبادرت به اجرای حکم میدادرس اجرای احکام از طرق زیر  -999ماده 

 له در مدت معین. محکومٌ رضایت جلب یا حکم اجرای بر تعهد اخذ و مربوط مسؤول احضار .7

 عدم صورت در به محکومٌ مبلغ میزان به آن از برداشت و علیه محکومٌ بانکی حساب توقیف دستور .3

 .ابالغ از پس سال یک حکم اجرای

 آیین قانون مقررات طبق نفعذی درخواست به متخلف شخص اموال ضبط و توقیف دستور  .2

 دنی(.م امور در) انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی

 خرید نحوه قانونی الیحه رعایت با دیوان رأی با مغایر شده اتخاذ تصمیمات یا اسناد ابطال دستور  .4

 مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی، هایبرنامه اجرای برای امالک و اراضی تملک و

 و دولت واگذاری اراضی تکلیف تعیین قانون و آن بعدی اصالحات و انقالب شورای 71/77/7228

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 72/73/7217هادها مصوب ن

علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به در صورتی که محکومٌ  -992ماده 

شود. رأی صادر شده ظرف پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میانفصال موقت از خدمات دولتی تا 

باشد و در صورتی که رأی مذکور در بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می

 گردد.عرض ارجاع میشعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

ه قاضی و یا خالف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتبا -993ماده 

 کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و  -994ماده 

تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و له میماید، محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننمحکومٌ 

 نماید.واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می

علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و در مواردی که محکومٌ  -995ماده 

عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه  یا به جهتی امکان

شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده 

، رأی گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکمرأی قطعی ارجاع می

نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و به صادر میمقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ 

شود. رأی و یا قرار صادر شده در پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می

 این مرحله قطعی است.

علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از عی از اختیار محکومٌ در مواردی که اجرای حکم قط -996ماده 

علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ 

تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی ماه از تاریخ اعالم، مرجع یاد شده می

 االجراء است.موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و الزمباید به 

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن  -997ماده 

نماید. نظر شعبه در امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می

 االتباع است.ص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزمخصو
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یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

مکلفند  8/1/7286( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 2های اجرایی موضوع ماده )دستگاه -998ماده 

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

 ( این قانون است.773مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده )انتظامی حسب 

( این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر 777ماده )« 7»در اجرای بند  -991ماده 

( این 42ماده )« 3»موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 

 نماید.قانون، اقدام می

 ساير مقررات -بخش پنجم 

 شوند.های موجود منحل میشعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده -921ماده 

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا  -929ماده 

ازرسی کل کشور، دادستان کل المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بمنافع بیت

 کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد  -922ماده 

ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور سکوت در این قانون به 

 ی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.مدن

 گردد.بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می -923ماده 

و اصالحات  32/9/7282االجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب از تاریخ الزم -924ماده 

 .شودمی لغو قضائیه قوه  36/3/7219صوب بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م

شنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه

( این قانون در 94( و )97(، )89(، )73(، )77مجلس شورای اسالمی تصویب شد و مواد ) 33/9/7297
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 اداری

ام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظ 32/2/7293تاریخ 

   به تأیید شورای نگهبان رسید. 27/9/7297مابقی مواد این قانون در تاریخ 
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 اداری

  قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیر دولتي

نهادهای عمومی غیر  واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و -ماده واحده 

  7266محاسبات عمومی کشور مصوب قانون 2موضوع تبصره ماده دولتی 

 :باشندمی

  درصد سهام و سرمایه آنان 27شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از  -7

  .متعلق به شهرداریها باشد

  .بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی -3

  .هالل احمر -2

   .کمیته امداد امام -4

  .نیاد شهید انقالب اسالمیب -2

  .بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -6

  .کمیته ملی المپیک ایران -1

  .خرداد 72بنیاد  -8

  .سازمان تبلیغات اسالمی -9

  .سازمان تأمین اجتماعی -77

از شرکت و برای  مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر -7تبصره

غیر دولتی تأسیس و اداره  توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومید غیر تجارتی و غیر انتفاعیمقاص

  .دولتی باشدنهاد عمومی غیر شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یامی

ا اذن فقیه هستند ب اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام والیت - 3تبصره 

  .له خواهد بودمعظم
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 اداری

هزار و سیصد و  شنبه نوزدهم تیر ماه یکقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک

.شورای نگهبان رسیده است به تأیید 721274739در تاریخ هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و

 

 اکبر ناطق نوریعلی -رئیس مجلس شورای اسالمی 

 ( به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی73( و )77لحاق بندهای )ا

( به قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر 73( و )77عبارتهای زیر به عنوان بندهای ) – ماده واحده

  :شوداضافه می 7212دولتی مصوب 

 . فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران -77

این قانون بنا به  تصویب از پس ماه( 2) مدت ظرف حداکثر مذکور فدراسیونهای اساسنامه –تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدپیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت

  .های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگیمؤسسه-73

مدیریت هر گونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام ش و پذیر قانون این تصویب زمان از –7تبصره

  بطور کلی هر عقدی از عقود،آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یا

  .توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون

نا ( ماه پس از تصویب این قانون درچارچوب ذیل ب2اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت ) -3تبصره

  :هیأت وزیران خواهد رسیدبه پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب

  .انحالل تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا -7

اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس - 3

  .باشدمیسازمان برنامه و بودجه 

کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقالل و شرکتهای وابسته، به -2



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          63صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

 

 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
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  و وضعیت استخدامی آنان با حفظشوندمؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می

  .یابدسنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می

  .به مصرف خواهد رسیدسود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی - 4

  .خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی- 2

قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته - 6

  .و ایثارگران جهاد سازندگی

قیمت گذاری  کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از-1

  .شودآنان منتقل میساله به 77به صورت اجاره به شرط تملیک 

آن در بودجه سالیانه منظور و  وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صددرصد

  خواهد گرفت تا جهت اجرایدر اختیار جهاد سازندگی قرار

  اً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شودطرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیح

 7212٫4٫79قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

کتابخانه “و همچنین  ”شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی“از تاریخ تصویب این قانون عنوان  -ماده واحده

به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و ”(قماهلل مرعشی نجفی )حضرت آیت

  .شودمی افزودهاسالمی شورای مجلس 7212٫4٫79موسسات عمومی غیردولتی مصوب 

 7216٫1٫31تاریخ تصویب 

 قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی

نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها جهاد دانشگاهی به فهرست : ماده واحده

 . اضافه می شود 7212و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم آذر ماه یکهزار و 

به تأیید شورای نگهبان  2/77/7216سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

ات عمومی قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسس .رسیده است 

 7212غیر دولتی مصوب 

از تاریخ تصویب این قانون بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و  –ماده واحده 

  .گرددمی الحاق 7212٫4٫79مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب

ر اختیار کل کشور تحت هر عنوان که د 7211انون بودجه سال ق در شده بینیپیش اعتبارات –تبصره 

  .عنوان کمک تلقی خواهد شدبنیاد امور بیماریهای خاص قرار گرفته است به

عمومی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسساتآموزی جمهوری اسالمیقانون الحاق سازمان دانش

 7212غیردولتی مصوب 

فهرست نهادها و مؤسسات نسازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران به فهرست قانو –ماده واحده 

 . گرددمی الحاق – 7212٫4٫79 مصوب –عمومی غیردولتی 

یکهزار و سیصد و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه

 .تأیید شورای نگهبان رسیده استبه 7287٫2٫27هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی   

ماده واحده ـ صـندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع 

  .شودالحاق می 7212قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 

( قانون محاسبات عمومی 64( ماده )3ـ نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره )7تبصره

 . شوداضافه می 7/6/7266مصوب 

( 729ماده )« ج» ـ نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاههای مذکور در بند 3تبصره
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  .ددگراضافه می 31/77/7287قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و 

از سوی مجمع تشخیص  36/3/7288سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

حده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست ( ماده وا7قانون تفسیر تبصره )

 نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

( ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به 7ماده واحده ـ آیا موضوع تبصره )

( 64) ماده( 3) تبصره به صندوق نام  فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن

به تصویب مجلس شورای اسالمی  4/73/7281که در تاریخ  7/6/7266محاسبات عمومی مصوب  قانون

رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت 

  باشد؟گردیده نیز می

  :نظر مجلس

یمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی بلی، اضافه نمودن نام صندوق ب

( 7موضوع تبصره ) 7/6/7266( قانون محاسبات عمومی مصوب 64( ماده )3غیردولتی مذکور در تبصره )

ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی  4/73/7281تـاریخ غیردولتی که در 

 . باشدکه تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیر ماه یکهراز و سیصد و 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 74/4/7288جلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ هشتاد و هشت م

 97ماده واحده قانون بودجه سال  

http://www.accpress.com/news/1390/03/3700/


 

 

                          

 

 

 

 
 

 

صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – 94

های راهنمایی و ( این صندوق از جریمه37۲شود و سهم بیست درصدی )الحاق می79/4/7212مصوب 

از  (37۲) ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی32رانندگی موضوع بند )ج( ماده )

ری مسؤولیت ( قانون اصالح قانون بیمه اجبا77هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند )و( ماده )

به محض وصول به حساب  76/4/7281مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

 گردد. خزانه واریز می

( ریال به این صندوق 77777777777777777( از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد )27۲پنجاه درصد)

ریال به ستاد مردمی دیه  (77777777777777777)( تا سقف یک هزار میلیارد 27۲و پنجاه درصد)

 .یابداختصاص می

  کشوری خدمات مدیریت قانون

  تعاریف-اول فصل

 عهده بر را دولت اهداف از هدف چند یا یک تحقق که است مشخصی سازمانی واحد: وزارتخانه -7 ماده

 . گردد می اداره وزیر توسط و شود می یا شده ایجاد قانون موجب به و دارد

 داشتن با و شود می یا ایجادشده قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد: دولتی مؤسسه -3ماده

 می قانونی مراجع سایر و گانه سه قوای از یکی عهده بر که را اموری و وظایف از بخشی حقوقی، استقالل

 . دهد می انجام باشد

 . شودمی شناخته دولتی مؤسسه حکم در است شده برده نام اساسی قانون در که هایی سازمان کلیه

 و است حقوقی استقالل دارای که است مشخصی سازمانی واحد: غیردولتی عمومی نهاد یا مؤسسه -2ماده

 محل از آن ساالنه بودجه درصد پنجاه از بیش و شود می یا شده ایجاد اسالمی شورای مجلس تصویب با

 .  دارد عمومی جنبه که است خدماتی و وظایف دار عهده و گردد تأمین غیردولتی منابع
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 به دولت هایتصدی از قسمتی انجام برای قانون موجب به که است اقتصادی بنگاه: دولتی شرکت -4ماده

 وظایف جزو رهبری معظم مقام سوی از ابالغی اساسی، قانون چهارم و چهل اصل کلی های سیاست موجب

 هر. باشد می دولت به متعلق آن سهام و سرمایه درصد پنجاه از بیش و ایجاد گردد می محسوب دولت

 یا منفردا دولتی هایشرکت و دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه گذاری سرمایه طریق از که تجاری شرکت

 سازمانی واحدهای به متعلق مشترکا یا منفردا آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام شده ایجاد مشترکا

 . است دولتی شرکت باشد الذکر فوق

 شورای مجلس تصویب با صرفا الذکر فوق عناوین از یک هر تحت دولتی های شرکت تشکیل -7تبصره

 درصد پنجاه از کمتر آنها در دولتی های شرکت سهام که هایی شرکت تبدیل همچنین است مجاز اسالمی

 . است ممنوع دولتی شرکت به سرمایه افزایش با است

 شناخته دولتی شرکت و شده مصادره یا و ملی صالح دادگاه یا قانون حکم به که هایی شرکت -3تبصره

 . گردند می تلقی دولتی شرکت شوند می یا شده

 و قوانین شمول که هایی شرکت کلیه بر شده ذکر قانون این در که «دولتی های شرکت» احکام -2تبصره

 . شد خواهد اعمال نیز است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر عمومی مقررات

 شرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها، وزارتخانه کلیه: اجرایی دستگاه -2ماده

 شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هایی دستگاه کلیه و دولیت های

 دستگاه دولتی، هایبیمه و بانکها مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان ایران، نفت ملی

 . شوند می نامیده اجرایی

 انجام برای اجرایی های دستگاه سازمانی ساختار در که جایگاهی از است عبارت: سازمانی پست -6ماده

 هایپست. شود می گرفته نظر در کارمند یک تصدی برای و بینی پیش مشخص های مسئولیت و وظایف

 . شد خواهد ایجاد دارد استمرار جنبه که حاکمیتی مشاغل برای صرفا ثابت
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 یا و حکم موجب به مربوط مقررات و ضوابط اساس بر که است فردی: اجرایی دستگاه کارمند -1ماده

 .شود می پذیرفته خدمت به اجرایی دستگاه یک در صالحیتدار مقام قرارداد
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 اداری نحوه ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت     
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 نحوه ثبت دادخواست بدوي ديوان عدالت اداري -2

  ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضايي -9-2

در قسمت  ((www.adliran.irبرای ورود به سامانه خدمات الکترونیک قضایی کاربر می بایست ابتدا پس از ورود به سامانه 

 کلیک نماید. 3یا  7سامانه جدید دفاتر خدمات قضایی بر روی لینک 

 

  

http://www.sakha3.adliran.ir)/
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بایست جهت ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، شماره ملی، رمز شخصی و رمز موقت خود را کاربر دفتر می

  وارد نموده تا وارد کارتابل خود شود.
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 انتخاب نماید. "دیوان عدالت اداری"را از گزینه مربوط به  "دادخواست بدوی"بایست مطابق شکل ذیل سپس می
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 تقديم دادخواست -2-2

 "ثبت و اصالح شکایت"بایست پس از کلیک بر کلید جهت تقدیم و ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری می

ده است اقدام نمود. این مراحل به ترتیب روند ثبت قابل مطابق فهرست مراحل که در صفحه نمایش داده ش

نمایش داده می شود قابل انتخاب و مراحل   باشند یعنی مراحلی که به رنگ سبز و با عالمت انتخاب می

فعال است که پس از تکمیل شدن مراحل مورد نیاز این نمایش داده می شود غیر  دیگر که با عالمت 

 پیگیری، ارجاع و اصالحگردد. همچنین جهت مشاهده مجدد، درآمده و قابل انتخاب میمراحل نیز به رنگ سبز 

ای از وضعیت نماییم. که خالصهکلیک می "جستجو"دادخواست کد رهگیری مورد نظر را وارد و بر روی کلید 

واست شود. با توجه به اینکه جهت تکمیل فرآیند ثبت دادخدادخواست در سمت چپ صفحه نمایش داده می

در باالی صفحه نمایش داده  "بازگشت به فهرست مراحل"بایست این مراحل در این صفحه انتخاب شود کلید می

 شود تا کاربر پس از تکمیل هر مرحله با انتخاب این کلید به صفحه ذیل منتقل شود. می
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 سمت متقاضي  -3-2

شخصاً دادخواست بدوی دیوان عدالت »تقاضا نماید گزینه در این مرحله چنانچه فرد متقاضی، خود اقدام به ثبت 

نماید، باید نماید. اما اگر به عنوان وکیل یا نماینده اقدام به ثبت دادخواست را انتخاب می« نمایماداری ارایه می

مراحلی را همچنین در ذیل هر سمت نماید. را انتخاب « به عنوان نماینده»یا « به عنوان وکیل»های یکی از گزینه

 که متقاضی باید جهت ثبت دادخواست تکمیل نماید، نمایش داده شده است.
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 موضوع شکايت -4-2

بایست خواسته مورد نظر را شاکی جهت ثبت دادخواست بدوی در صالحیت دیوان عدالت اداری در این صفحه می

 ه را وارد نماید. انتخاب و اطالعات مربوط به شرح عنوان خواست "موضوع خواسته"از فیلد 

 در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک از این فیلد ها به تفصیل ارائه می شود.

 موضوع خواسته -الف

شود و انتخاب موضوع خواسته صرفاً از میان این اندازی شده نمایش داده میهای راهدر این فیلد عناوین خواسته

باید با عناوین راه اندازی شده در سیستم مطابقت داده شود و در پذیر است. بنابراین عنوان مورد نظر عناوین امکان

 قالب یکی از این عناوین ثبت گردد.

 شرح عنوان خواسته -ب

چنانچه نیاز به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خواسته وجود داشته باشد، این توضیحات در فیلد شرح عنوان  

توان درج نمود. برای مثال چنانچه خواسته خواسته جدیدی را نمیاین در این قسمت گردد. بنابرخواسته وارد می

توان باشد پس از انتخاب عنوان در این قسمت می "شهرداری قانون 11 ماده کمیسیون رأی به اعتراض"مورد نظر 

 عنوان )اعتراض به رأی شماره.......... مورخ ...........( را جهت تکمیل موضوع اضافه نمود. 

 

  



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 العات شاكي اط -5-2

شود. الزم به ذکر است در این قسمت پس از ورود در این قسمت نام شاکی دعوای دیوان عدالت اداری ثبت می

ی ثنا ثبت نام نکرده باشد ابتدا اطالعات، استعالم ضروری است بنابراین در صورتی که شخص در سامانه

باشند و حتماً مت   مشخص شده است، اجباری میبایست نسبت به ثبت نام اقدام نماید. فیلدهایی که با عالمی

بایست اطالعات آن وارد شود. در صورتی که فرد شخصاً دادخواست ارائه دهد فقط فیلدهای شخص حقیقی می

شود و در صورتی که به عنوان وکیل یا نماینده دادخواست دهد، فیلدهای ایرانی و غیرایرانی نمایش داده می

شود. الزم به ذکر است که در این صفحه امکان حذف و افزودن اشخاص وجود اده میشخص حقوقی نیز نمایش د

 دارد.

 شخص حقیقی ایرانی:
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  شخص حقیقی غیر ایرانی
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 شخص حقوقی ایرانی: 

تواند شخص حقوقی خصوصی در ثبت دادخواست بدوی در صالحیت دیوان عدالت اداری، شاکی حقوقی صرفاً می

 دار )اجباری( است.صورت عالوه بر نام شخص حقوقی و شناسه ملی، فیلد شماره ثبت نیز ستارهباشد. در این 
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 شخص حقوقی غیر ایرانی

 

تواند شخص حقوقی غیر دولتی باشد. در در ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت شاکی حقوقی غیر ایرانی صرفاً می 

 دار )اجباری( است.وقی و تابعیت نیز ستارهاین صورت عالوه بر نام شخص حقوقی و نام التین حق
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 اطالعات طرف شکايت -6-2

 طرف شکایت حقوقی ایرانی
 

طرف شکایت در ثبت دعاوی بدوی دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و عمومی ایرانی می باشند. 

بایست اطالعات آن وارد شود. میباشند و حتماً فیلدهایی که با عالمت   مشخص شده است، اجباری می

   همچنین در این صفحه امکان حذف و افزودن اشخاص وجود دارد.
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 اطالعات وكیل -7-2

نماید الزم است تا اطالعات وی به صورت کامل در این بخش وارد که وکیل، دادخواست بدوی را ارائه در صورتی

زودن استفاده نمود. برای ورود اطالعات وکال کافیست توان از کلید افشود. در صورت وجود بیش از یک وکیل می

شود. بنابر اطالعات وکیل از سامانه ثنا فراخوانی می« بروزرسانی»شماره ملی درج شود و سپس با فشردن کلید 

بایست وکالتنامه وکیل را ی ثنا ثبت نام کرده باشد. کاربر در این مرحله میاین وکیل ابتدا می بایست در سامانه

حیث وکالت داشتن برای تقدیم دادخواست بررسی نماید. فیلدهایی که با عالمت   مشخص شده است،  از

 بایست اطالعات آن وارد شود. باشند و حتماً میاجباری می

  



 

 

                          

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          82صفحه                                                                                                                                            اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

 

 مرکز آمار و فناوری اطالعات                                                                                                

یوان عدالت الکترونیکی در د بدوی طرح ارائه دادخواست 
 اداری

 اطالعات نماينده -8-2

نا ثبت نـام نمایـد و   ی ثبایست ابتدا در سامانهنماید. میکه شخصی به عنوان نماینده دادخواست را تقدیم در صورتی

سپس نوع نماینده را از باالی صفحه از میان وصی، ولی، قیم و غیره انتخاب و در ادامه اطالعات مربـوط بـه آن را در   

توان از کلیـد افـزودن اسـتفاده نمـود.     این بخش به صورت کامل وارد نماید. در صورت وجود بیش از یک نماینده می

بایسـت اطالعـات آن وارد   باشند و حتمـاً مـی  مت   مشخص شده است، اجباری میاست فیلدهایی با عالالزم به ذکر

  شود.
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 شرح شکايت  -1-2

گردد. در غیر این موجود در سیستم تنظیم می در این قسمت متن شکایت دیوان عدالت اداری بر اساس کلیشه

 تواند متن مورد نظر خود را ارائه نماید.صورت متقاضی می
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 داليل -91-2

پس از انتخاب دالیل جهـت ادامـه    تواند یک یا چند مورد را به عنوان دلیل انتخاب نماید.در این مرحله متقاضی می

را انتخاب نماید تا به صفحه فهرسـت مراحـل جهـت     "بازگشت به فهرست مراحل"روند ثبت، کاربر می بایست کلید 

ادامه ثبت دادخواست منتقل شود. با انتخاب درخواست استعالم فیلدی نمـایش داده مـی شـود کـه بایـد در آن نـام       

الم شده است ذکر گردد. چنانچه متقاضی قبالً دعوایی را طرح نمـوده باشـد کـه    ها درخواست استعمراجعی که از آن

ای که به آن استناد نموده اسـت نیـز در فیلـدی کـه در مقابـل شـماره       در ارتباط با دعوای فعلی باشد، شماره پرونده

انتخاب گزینه سـایر  شود درج می شود. در صورت داشتن دالیل و مستندات دیگر با پرونده استنادی نمایش داده می

 توان دالیل و مستندات مورد نظر را در فیلدی که در صفحه نمایش داده می شود درج نمود.  دالیل و مستندات می
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 پس از دریافت کد رهگیری جهت ادامه روند ثبت، صفحه ای به شکل ذیل نمایش داده می شود.
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 صفحه ي منضمات -99-2

شود. همچنین در صورتی که در صفحه منضمات باید مدارک مورد نیاز اسکن و فایل مربوطه در این صفحه پیوست 

 متقاضی به عنوان نماینده/ وکیل دادخواست را ارائه نماید باید مدارک مثبت سمت او نیز پیوست شود. 

پیوست را در فیلدهای مربوطه وارد  ابتدا از فیلد نوع پیوست، مدرک مورد نظر را انتخاب و اطالعات آن -7

می توان تعداد صفحات مورد نظر جهت پیوست نمودن را  نماییم. همچنین با کلیک روی عالمت  می

 تعیین نمود.
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ــک  کلیـــــــ «  ثبت و ویرایش پیوست»پس از وارد کردن اطالعات پیوست، روی کلید  -3

ــورد   ــل م فای بـا کلیـک روی کلیـد      نماییم تا نام پیوست در جدول ثبت شود ، پـس از آن می

کلیک نموده تا پیوست ضمیمه شود که پس از  نظر را انتخاب می نماییم سپس روی کلیـد آپلـود فایـل    

و  شـود در صـفحه نمـایش داده مـی    "پیوست مورد نظر با موفقیت ثبـت گردیـد  "ضمیمه شدن، پیغامی مبنی بر 

شـود. چنانچـه حجـم    نمـایش داده مـی   "وضعیت پیوست" عنوان ضمایم و تعداد آنها در باالی صفحه و ذیل فیلد

از حـد    picture.jpg حجـم پیوسـت  "پیوست مورد نظر بیش از حجم مجاز تعیین شده باشد اخطاری مبنی بر 

ظاهر می شـود کـه در    "کیلو بایت ارسال نمایید  377لطفا دوباره با حجم کمتر از  ،مجاز تعیین شده بیشتر است

هـا بـر اسـاس وضـعیت     پیوست را کاهش داده و مجدداً فایل را بارگذاری نمود. پیوست بایست حجماین فرض می

 )همه/ تایید شده/تایید نشده ( قابلیت مرتب سازی را دارند.  
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جدول پیوسـت هـا، پیوسـت مـورد نظـر را       بایست با کلیک بر عالمت در جهت حذف پیوست ابتدا می -2

پیوست را حذف نموده و سـپس   انتخاب نموده در قسمت پایین صفحه ابتـدا بـا کلیـک بـر روی عالمـت       

کلیک نموده تا پیوست به طور کلی از جدول حذف شود. پـس از بارگـذاری    ــت   ــر روی عالم در جــدول ب

را انتخاب نمایـد تـا بـه صـفحه فهرسـت مراحـل        "بازگشت به فهرست مراحل"ید بایست کلپیوست ها، کاربر می

 جهت ادامه ثبت دادخواست منتقل شود. 
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  آماده سازي جهت دريافت وجه -92-2

به صفحه  "ست مراحلبازگشت به فهر"سازی دادخواست با کلیک روی کلید پس از افزودن پیوست، جهت آماده

شود. برای مراحل منتقل و با انتخاب مرحله آماده سازی جهت دریافت وجه صفحه ذیل نمایش داده میفهرست 

نماییم، در انتهای صفحه کلیک می "آماده سازی جهت دریافت وجه"سازی جهت دریافت وجه بر روی کلید آماده

فقیت انجام شده است نمایش داده سازی با موسازی انجام شود پیغامی مبنی بر اینکه آمادهدر صورتی که آماده

شود. اما چنانچه در مراحل قبلی استعالم از ثبت احوال صورت نگرفته باشد یا منضمات اجباری پیوست نشده می

سازی و ادامه روند ثبت باشند سیستم اخطار داده و آماده سازی انجام نخواهد شد. بنابراین جهت انجام آماده

   رفع نقص مطابق اخطارهای نمایش داده شده نمود.دادخواست می بایست اقدام به 
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 چاپ دادخواست -93-2

در ادامه صفحه چاپ دادخواست مطابق شکل زیر، ظاهر شده و دفتر از دادخواست بدوی مربوطه چاپ تهیه 

نماید. در این فرم اطالعات مربوط به شاکی، طرف شکایت، موضوع، دالیل و منضمات، شرح شکایت و تعرفه می

   مات نمایش داده شده است. همچنین در ستون خواسته می بایست عنوان خواسته مورد نظر درج شده باشد.خد
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 اخذ امضاي الکترونیک -94-2

یار دانلود شود. پس از نصب برنامه جهت اخذ بایست ابتدا برنامه سمپدر این قسمت جهت اخذ امضای الکترونیک می

نمایش  "شخص مورد نظر را انتخاب، سپس روی کلید  "یا وکیل/نماینده انتخاب شاکی"امضاء ابتدا از قسمت 

عالمت  کلیک می نماییم تا نام شخص مورد نظر در جدول نمایش داده شود سپس روی "اشخاص جهت ثبت امضاء

ارسال درخواست به "در قسمت درج امضاء کلیک کرده تا پنجره ای ظاهر شود سپس با کلیک روی گزینه 

، درخواست به دستگاه جهت دریافت امضاء ارسال می شود. الزم به ذکر است در هر بار "ت دریافت امضاءدستگاه جه

 اندازی سیستم این برنامه مجددا باید اجرا شود.راه

 

جهت ذخیره  save fileبا کلیک بر روی لینک مورد نظر پنجره ذیل نمایش داده می شود که می بایست گزینه 

ی مشخص و در شود پس از دانلود برنامه ی سمپ یار باید فایل دانلود شده را در یک پوشه نمودن برنامه انتخاب

  قرار داده شود. \:Dدرایوی مثال درایو 
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پس از طی مراحل فوق فایل برنامه سمپ یار را از پوشه ی مورد نظر اجرا کرده که پس از اجرای فایل )نصب 

 قسمت پایین نوار ابزار ویندوز )مثل شکل زیر( ظاهر می گردد.برنامه( آیکن سبز رنگ در 
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شخص مورد نظر را انتخاب،  "انتخاب شاکی یا وکیل/ نماینده"پس از نصب برنامه جهت اخذ امضاء ابتدا از قسمت 

کلیک می نماییم تا نام شخص مورد نظر در جدول نمایش داده  "نمایش اشخاص جهت ثبت امضاء"سپس روی کلید 

شکل ذیل ظاهر شود سپس با در قسمت درج امضاء کلیک کرده تا پنجره ای به  شود سپس روی عالمت 

، درخواست به دستگاه جهت دریافت امضاء به "ارسال درخواست به دستگاه جهت دریافت امضاء"کلیک روی گزینه 

 شود. الزم به ذکر است در هر بار راه اندازی سیستم این برنامه مجددا باید اجرا شود.شکل ذیل ارسال می
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 ت هزينهمحاسبه و درياف -95-2

سازی جهت دریافت وجه، جهت پرداخت هزینه تعرفه خدمات و دادرسی با کلیک روی کلید بازگشت پس از آماده

نماییم. در را انتخاب می "محاسبه و دریافت هزینه"به فهرست مراحل به صفحه فهرست مراحل منتقل و مرحله 

ای که متقاضی برای ارائه دادخواست باید کلیک کرده تا میزان هزینه "محاسبه هزینه"کلید  این صفحه روی

ی سپس در قسمت نحوه بپردازد، به تفکیک هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به صورت خودکار مشخص شود.

نهایت جهت دریافت هزینه نماییم و در را انتخاب می "پرداخت هزینه از طریق دستگاه کارتخوان"پرداخت هزینه 

 377777کنیم. هزینه دادرسی تقدیم دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری کلیک می "پرداخت هزینه"روی کلید 

 باشد. ریال می
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 ارسال به مرجع قضايي -96-2

پس از دریافت هزینه تعرفه خدمات، جهت ثبت نهایی و ارسال دادخواست به مرجع قضایی با کلیک روی کلید 

را انتخاب  "ارسال به مرجع قضایی  "حل منتقل و مرحله بازگشت به فهرست مراحل به صفحه فهرست مرا

نماییم. در این صفحه کلید ارسال به واحد قضایی را کلیک می نماییم. پس از ارسال، دادخواست ابتدا به کارتابل می

ارسال به مرجع "متصدی پذیرش دادخواست دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری فرستاده می شود. صفحه 

ای از دادخواست به منظور کنترل نهایی، آورده شکل زیر نمایش داده خواهد شد. در این صفحه خالصه به "قضایی

  .در این صفحه رسیدی مبنی بر ثبت و ارسال دادخواست به متقاضی داده می شودشده است. 
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