
 قانون ديوان عدالت اداري

 فصل اول ـ تشكیالت        
جمھوري اسالمي ايران به منظور  قانون اساسي) ١٧٣(و ھفتاد و سوم  در اجراء اصل يكصد ـ ١ماده        

ھاي دولتي خالف قانون  نامه مأمورين و ادارات و آئین رسیدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
 لكننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئیس قوه قضائیه تشكی اختیارات مقام تصويب يا شرع يا خارج از حدود

 .شود مي
تعیین . باشد شود، در تھران مستقر مي نامیده مي» ديوان » ديوان عدالت اداري كه در اين قانون ـ٢ماده        

 .رئیس ديوان و تصويب رئیس قوه قضائیه است تعداد شعب ديوان، به پیشنھاد
 ورد قضات داراي مدركدر م. ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند قضات ـ٣ماده        

ده سال سابقه  كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشھاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن
 .كار قضائي كافي است

در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از  قضات شاغل تبصره ـ        
 .ماده مستثني ھستند شمول اين

باشد  شود، رئیس شعبه اول ديوان نیز مي قوه قضائیه منصوب مي رئیس ديوان كه با حكم رئیس ـ٤ماده        
 پیشنھاد رئیس ديوان و يا حكم رئیس قوه قضات ديوان به. معاون و مشاور خواھد داشت و به تعداد مورد نیاز
 .شوند قضائیه منصوب مي

ديوان توسط رئیس ديوان پیشنھاد و به تصويب رئیس قوه قضائیه  تشكیالت قضائي و اداري ـ ٥ماده        
 .رسد مي

 .منظور خواھد شد بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائیه ـ ٦ماده        
مالك در صدور رأي، نظر اكثريت . دو مستشار خواھد بود ھر شعبه ديوان داراي يك رئیس و ـ٧ماده        
 .قطعي است دره توسط شعب ديوانآراء صا. است

شعبه به مدت بیش از دو ھفته متوالي، يكي از  در صورت مرخصي يا عدم حضور رئیس ـ ٨ماده        
ھمچنین ھرگاه رئیس شعبه اول در رأي . شود جايگزين وي مي البدل با ابالغ رئیس ديوان دادرسان علي

 .نمايد البدل در رسیدگي و صدور رأي مشاركت مي يوي يكي از دادرسان عل شركت نداشته باشد، با ابالغ
ده سال سابقه كار اداري و  ھاي موردنیاز ديوان كه حداقل داراي تعدادي كارشناس از رشته ـ٩ماده        

 .شوند تعیین مي مدرك كارشناسي يا باالتر باشند، به عنوان مشاور ديوان
پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع  درخواست شعبه،در صورت نیاز به مشاوره و كارشناسي، به         
 .نمايد صدور رأي مي شعبه پس از مالحظه نظر مزبور مبادرت به. شود مي

الزم است عالوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده،  مشاوران موضوع اين ماده ـ١تبصره        
 .باشند نیز ١٤/٢/١٣٦١ده قانون شرايط انتخاب قضات مصوبماده واح) ٤(تا ) ١(بندھاي  داراي شرايط مذكور در

صورت استخدام رسمي يا  حكم رئیس قوه قضائیه به مشاوران مزبور پس از احراز صالحیت با ـ٢تبصره        
 .البدل ديوان خواھد بود مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي شوند و حقوق و قراردادي منصوب مي

مواد بعدي اين قانون مشخص شده  به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در ـ١٠ماده        
شود و مالك در  و چھار مستشار تشكیل مي البدل است، شعب تشخیص ديوان از يك رئیس يا دادرس علي

 .است صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو
 .ھا را نیز دارند ساير پرونده در اين ماده، صالحیت رسیدگي به شعب تشخیص عالوه بر صالحیت مذكور        
ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختیارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو  ھیأت عمومي ـ١١ماده        
رأي، نظر  شود و مالك در صدور قضات ديوان به رياست رئیس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكیل مي سوم

 .باشد ثريت اعضاي حاضر مياك
توانند با دعوت رئیس ديوان بدون حق رأي، در جلسات  اين قانون مي) ٩(موضوع ماده  مشاوران تبصره ـ        
 .عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند ھیأت

احكام زيرنظر رئیس ديوان يا يكي از  د اجراءبه منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واح ـ١٢ماده        
 .نمايند اجراء احكام صادره مي البدل اقدام به علي شود و تعدادي دادرس معاونان وي تشكیل مي

 صالحیت و اختیارات ديوان فصل دوم ـ        
 :حدود اختیارات ديوان به قرار زير است صالحیت و ـ١٣ماده        

 :اعتراضات اشخاص حقیقي يا حقوقي از ايات و تظلمات وـ رسیدگي به شك1        
ھا و سازمانھا و مؤسسات و شركتھاي  دولتي اعم از وزارتخانه الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدھاي        

 .تشكیالت و نھادھاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنھا دولتي و شھرداريھا و
 .آنھا وظايف در امور راجع به ) الف(احدھاي مذكور در بند اقدامات مأموران و ب ـ تصمیمات و        

اداري، ھیأتھاي بازرسي و  ـ رسیدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصمیمات قطعي دادگاھھاي2        
حل اختالف كارگر و كارفرما، كمیسیون  كمیسیونھايي مانند كمیسیونھاي مالیاتي، شوراي كارگاه، ھیأت

برداري از جنگلھا و  قانون حفاظت و بھره) ٥٦(موضوع ماده  قانون شھرداريھا، كمیسیون) ١٠٠(موضوع ماده 
 .آن منحصرًا از حیث نقض قوانین و مقررات يا مخالفت با آنھا منابع طبیعي و اصالحات بعدي

شكايات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدھا و  ـ رسیدگي به3        
 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنھا محتاج ذكر نام است) ١(در بند  ؤسسات مذكورم

 .اعم از لشكري و كشوري از حیث تضییع حقوق استخدامي



اين ماده ) ٢(و ) ١(در بندھاي  تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور ـ١تبصره        
 .است ن به عھده دادگاه عموميپس از تصديق ديوا

قضائي دادگستري و نظامي و دادگاھھاي انتظامي  تصمیمات و آراء دادگاھھا و ساير مراجع ـ٢تبصره        
 .باشد شكايت در ديوان عدالت اداري نمي قضات دادگستري و نیروھاي مسلح قابل

باشد،   جب تضییع حقوق اشخاص شدهصورتي كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكايت، مو در ـ١٤ماده        
يا الزام طرف  كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكايت رسیدگي شعبه

 .نمايد شكايت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مي
، مكلف به بر اجراء حكم پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت عالوه تبصره ـ        

 .باشند مي رعايت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدي خود
يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا  در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود ـ١٥ماده        

، سبب ورود )١٣(انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده  تصمیمات يا آراء قطعي يا خودداري از
جبران آن غیرممكن يا متعسر است، شعبه رسیدگي كننده در صورت احراز ضرورت و  گردد كه ي ميخسارت
انجام وظیفه،  موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور يا فوريت

 .نمايد صادر مي
صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال  تأثیري در اصل شكايت ندارد و در دستور موقت تبصره ـ        
 .گردد االثر مي دادخواست اصلي، ملغي يا رد

صادركننده رأي، متوجه  كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي در صورتي ـ١٦ماده        
 ده را جھتنظرمستند و مستدل مكتوب، پرون يا ماھوي در رسیدگي خود شوند، ضمن اعالم شكلي  اشتباه

 .نمايند ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس ديوان ارسال مي
توسط شعبه  صدور حكم اصالحي در مورد سھوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابھام كه ـ تبصره        

 .باشد شود، مشمول اين ماده نمي صادركننده رأي انجام مي
جديدي تحصیل نمايد كه مؤثر در  وي بعد از صدور رأي، مداركدر صورتي كه يكي از طرفین دع ـ١٧ماده        

شعبه خارج از . صادركننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه رأي باشد، مي
 .كند مي نوبت به موضوع رسیدگي

توقف اجراء رأي را صادر  موجه تشخیص دھد، دستور در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را تبصره ـ        
 .نمايد مي

را واجد اشتباه بّین شرعي يا قانوني  در صورتي كه رئیس قوه قضائیه يا رئیس ديوان، آراء ديوان ـ١٨ماده        
شعبه مزبور در صورت وارد دانستن . شود ارجاع مي تشخیص دھد، موضوع جھت بررسي به شعبه تشخیص

 .نمايد مقتضي مي رأياشكال، اقدام به نقض رأي و صدور 
صادر شده بجز مواردي كه خالف بین شرع است، قابل رسیدگي  آرائي كه به موجب اين ماده تبصره ـ        

 .باشد مجدد نمي
 :است حدود صالحیت و اختیارات ھیأت عمومي ديوان به شرح زير ـ١٩ماده        

ھا و ساير نظامات  نامه آئین :حقیقي يا حقوقي ازـ رسیدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص 1        
با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه  و مقررات دولتي و شھرداريھا از حیث مخالفت مدلول آنھا

علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحیت مرجع مربوط يا تجاوز يا   تصمیمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به
تضییع  اختیارات يا تخلف در اجراء قوانین و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب سوء استفاده از

 .شود حقوق اشخاص مي
 .صادره از شعب ديوان ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض2        
 .شده باشد واحد، آراء مشابه متعدد صادر ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع3        
به تصمیمات قضائي قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شوراي نگھبان قانون  رسیدگي تبصره ـ        

تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنیت ملي و شوراي عالي انقالب  اساسي، مجمع
 .از شمول اين ماده خارج است فرھنگي

ان صدور رأي ھیأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خالف شرع يا در از زم اثر ابطال مصوبات ـ٢٠ماده        
اعالم  منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص، ھیأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه مواردي كه به

 .نمايد
 ديوان فصل سوم ـ ترتیب رسیدگي در        
ھاي  است كه به زبان فارسي و بر روي برگه دادخواست رسیدگي در ديوان مستلزم تقديم ـ٢١ماده        

دادخواست و تصوير مصدق كلیه مدارك و مستندات پیوست آن، بايد به تعداد  .شود چاپي مخصوص نوشته مي
 .عالوه يك نسخه باشد طرف دعوي به

شود، نیاز به  با قرار عدم صالحیت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي كه ھايي در مورد پرونده ـ١تبصره        
 .نیست تقديم دادخواست

ريال و در شعبه تشخیص يكصدھزار  (50،000) ھزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه ھزار ـ٢تبصره        
 .باشد ريال مي) ١٠٠،٠٠٠(

شرايط مقرر در قانون  مضاء يا يكي ازچنانچه دادخواست تسلیم شده به ديوان فاقد ا ـ٣تبصره        
مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل  باشد،) در امور مدني(دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب  آئین
 .نمايد مي

دفتر شعبه يك نسخه از  .شود دادخواست توسط رئیس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي ـ٢٢ماده        



شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ  طرف. نمايد رف شكايت ابالغ ميدادخواست و ضمائم آن را به ط
پاسخ، مانع رسیدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك  عدم وصول. ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند

 .نمايد به صدور رأي مي موجود، به پرونده رسیدگي و مبادرت
 (امورمدني در (دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب   انون آئینمقررات ق وكالت در ديوان وفق ـ٢٣ماده        
 .است

يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دھد يا انجام  تواند ھرگونه تحقیق شعبه رسیدگي كننده مي ـ٢٤ماده        
 .ي نیابت دھدضابطین قوه قضائیه و مراجع اداري بخواھد و يا به ساير مراجع قضائ تحقیقات و اقدامات الزم را از

اقدامات خواسته شده  كند، تحقیقات و ضابطین و مراجع مزبور مكلفند ظرف مھلتي كه شعبه ديوان تعیین مي
 .يا انتظامي است تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري. را انجام دھند

اي است كه به اصل  شعبه قانون،) ١٦(موقت موضوع ماده  مرجع رسیدگي به تقاضاي دستور ـ٢٥ماده        
مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از ھیأت عمومي، تقاضاي دستور  كند لكن در دعوي رسیدگي مي
 شود و در صورت ابتدا پرونده جھت رسیدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي موقت شده باشد،

 .خواھد شد عمومي خارج از نوبت رسیدگي الیه، پرونده در ھیأت   صدور دستور موقت در شعبه مرجوع
طرف شكايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مكلفند بر  سازمانھا، ادارات، ھیأتھا و مأموران ـ٢٦ماده        

استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از  طبق آن اقدام نمايند و در صورت
 .نمايد سال و جبران خسارت وارده محكوم ميتا يك  شغل به مدت شش ماه

اصل دعوي خارج از نوبت  شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به ـ٢٧ماده        
 .رسیدگي و رأي مقتضي صادر نمايد

شعبه رسیدگي كننده نسبت  در صورت حصول داليل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، ـ٢٨ماده        
 .نمايد به لغو آن اقدام مي

استماع شھادت شھود در ديوان  مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و ـ٢٩ماده        
 .است) امور مدني در(و انقالب  دادرسي دادگاھھاي عمومي  عدالت اداري، مطابق قانون آئین

طروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي علیه محتواي شكايت و دادخواست م در صورتي كه ـ٣٠ماده        
 .باشد، اين امر مانع رسیدگي شعبه به پرونده نخواھد بود شخص ثالث نیز

توضیح دعوت نمايد و در صورتي كه  تواند ھر يك از طرفین دعوي را براي اخذ شعبه ديوان مي ـ٣١ماده        
ن باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده قانو اين) ١٣(شكايت از ادارات و واحدھاي مذكور در ماده 

 .است
يا از اداء توضیحات مورد  در صورتي كه شاكي پس از ابالغ براي اداء توضیح حاضر نشود ـ١تبصره        

و اليحه دفاعیه طرف شكايت يا استماع  درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با مالحظه دادخواست اولیه
تصمیم ماھوي بدون اخذ توضیح از شاكي ممكن نشود، قرار  نمايد و اگر اتخاذ مياظھارات او، اتخاذ تصمیم 
 .كند مي ابطال دادخواست را صادر

نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار  در صورتي كه طرف شكايت شخص حقیقي يا ـ٢تبصره        
نموده يا به انفصال موقت از خدمات  خودداري كند، شعبه او را جلب بدون عذر موجه، از حضور جھت اداء توضیح

 .نمايد تا يكسال محكوم مي دولتي به مدت يك ماه
توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مھلت اعالم شده از  عدم تعیین نماينده ـ٣تبصره        

 .باشد انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي سوي شعبه ديوان، موجب
واحدھاي دولتي، شھرداريھا و  در صورت درخواست رئیس ديوان يا ھر يك از شعب ديوان، كلیه ـ٣٢ماده        

از تاريخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و  ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنھا، مكلفند ظرف يك ماه
داليل آن را به ديوان اعالم صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد،  ھاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در پرونده
شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و  متخلف به حكم. كنند
 .شود به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي مزايا

دادرسي   آئینرد دادرس در ديوان و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات ديوان، طبق قانون  موارد ـ٣٣ماده        
 .باشد مي) در امور مدني(دادگاھھاي عمومي و انقالب 

آراء ديوان را پس از ابالغ فورًا  اين قانون مكلفند) ١٣(كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده  ـ٣٤ماده        
 .اجراء نمايند

ركننده رأي، به شعبه صاد علیه از اجراء رأي، در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم ـ٣٥ماده        
رئیس ديوان يا معاون او مراتب را جھت اجراء  .كند له، موضوع را به رئیس ديوان منعكس مي درخواست محكوم

 .نمايد ارجاع مي به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام
 :كند مبادرت به اجراء حكم مي دادرس اجراء احكام از طرق زير ـ٣٦ماده        

 .له در مدت معین اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم وول مربوطه و اخذ تعھد برـ احضار مسئ1        
به در صورتي كه حكم  علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم بانكي محكوم  ـ دستور توقیف حساب2        
 .پس از ابالغ اجراء نشده باشد يك سال
دادرسي   نفع بر طبق مقررات قانون آئین خواست ذيدر ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به3        

 .(امورمدني در(دادگاھھاي عمومي و انقالب 
 .ديوان ـ دستور ابطال اسناد يا تصمیمات اتخاذ شده مغاير با رأي4        
استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به  علیه از اجراء رأي در صورتي كه محكوم ـ٣٧ماده        
رأي صادره ظرف بیست . شود سال و جبران خسارت وارده محكوم مي ال موقت از خدمات دولتي تا پنجانفص



 .باشد تجديدنظر در شعبه تشخیص ديوان مي روز پس از ابالغ قابل
مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه  در ـ٣٨ماده        

مغايرت مصوبه با آن شده  يا خروج از اختیارات و ھمچنین ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعالمشرع يا قانون  با
 .باشد است، ضروري مي

 در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر ھیأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از تبصره ـ        
پس از ابالغ  ھرگاه متقاضي ظرف ده روز .ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند

 .اين قرار قطعي است. نمايد مي نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر
تشخیص رئیس ديوان، رسیدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعًا منتفي  در مواردي كه به ـ٣٩ماده        

 از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئیس ديواناسترداد درخواست  باشد، مانند موارد
 .اين قرار قطعي است. كند قرار رد درخواست را صادر مي

مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون  در صورتي كه رئیس قوه قضائیه يا رئیس ديوان به ھر نحو از ـ٤٠ماده        
شود، موظف است موضوع را در ھیأت عمومي مطرح و ابطال  مطلع كننده يا خروج آن از اختیارات مقام تصويب

 .نمايد مصوبه را درخواست
موازين شرعي براي رسیدگي مطرح باشد، موضوع  در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با ـ٤١ماده        

االتباع  الزمشود، نظر فقھاي شوراي نگھبان براي ھیأت عمومي،  مي جھت اظھارنظر به شوراي نگھبان ارسال
 .است

تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را  مي اين قانون) ١٩(ماده ) ١(ھیأت عمومي، در اجراء بند  ـ٤٢ماده        
 .ابطال نمايد

ديوان صادر شود، رئیس ديوان موظف  ھرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ـ٤٣ماده        
مطرح نمايد و ھیأت پس از بررسي و احراز تعارض،  ا در ھیأت عمومي ديواناست به محض اطالع، موضوع ر
اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه  .نمايد نسبت به صدور رأي اقدام مي

 كاميشود لكن در مورد اح اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي .االتباع است الزم
درج رأي  نفع ظرف يك ماه از تاريخ شود شخص ذي كه در ھیأت عمومي مطرح و غیرصحیح تشخیص داده مي

به رسیدگي و  در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواھي در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف
اي نگھبان خالف شرع فقھاي شور مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر. صدور رأي بر طبق رأي مزبور است

 .شود مجري نخواھدبود تشخیص داده مي
ديوان صادر شده باشد با نظر  ھرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ـ٤٤ماده        

اين رأي براي شعب ديوان، . شود صادر مي رئیس ديوان، موضوع در ھیأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه
 .االتباع است الزم ربط قیقي و حقوقي ذيادارات و اشخاص ح

رسیدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت  پس از صدور رأي وحدت رويه، تبصره ـ        
 .گیرد تبادل لوايح انجام مي خارج از نوبت و بدون نیاز به

ربط از  سمي كشور، مسؤوالن ذيانتشار رأي ھیأت عمومي ديوان در روزنامه ر ھرگاه پس از ـ٤٥ماده        
به انفصال  نفع يا رئیس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف استنكاف نمايند به تقاضاي ذي اجراء آن

ريال تا ) ١.٠٠٠.٠٠٠(يك میلیون  موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از
 .شود محكوم مي ل و جبران خسارت واردهريا) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠(پنجاه میلیون 

شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر  مرجع حل اختالف در صالحیت بین ـ٤٦ماده        
 .كشور است مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي

شعب تجديدنظر  ھاي مطروحه در رسیدگي به كلیه پرونده االجراءشدن اين قانون، پس از الزم ـ٤٧ماده        
اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون  سابق ديوان ھمچنین رسیدگي به

 .يابد و اصالحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي ١٣٦٠اداري مصوب  ديوان عدالت
تھیه و از طريق دولت را  قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه اليحه آئین دادرسي ديوان ـ٤٨ماده        

مزبور، بر طبق اين قانون و قوانین سابق  تا زمان تصويب آئین دادرسي. تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد
 .عمل خواھدشد

و اصالحات  ١٣٦٠اداري مصوب سال االجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت از تاريخ الزم ـ٤٩ماده        
 .شوند لغو مي (48) و) ٤٧(ا رعايت موادبعدي آن و كلیه قوانین مغاير ب

شنبه مورخ نھم خردادماه  جلسه علني روز سه قانون فوق مشتمل بر چھل و نه ماده و بیست تبصره در        
) ١٩(ماده ) ١(و بند ) ١٣(اسالمي تصويب و با جايگزيني ماده  يكھزار و سیصد و ھشتاد و پنج مجلس شوراي

از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص  ٢٥/٩/١٣٨٥م در تاريخ نظا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
 .داده شد

  رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل

 


