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كـه بايـد بـه زبـان     است اداري محتاج به تقديم دادخواست ديوان عدالت  رسيدگي در -1ماده 

افه يـك  روي برگ رسمي دادخواست به تعداد طـرف شـكايت بـه اضـ     خط خوانا با فارسي و

 .  برسد انگشت شاكي يا نماينده قانوني او اثر يا نسخه نوشته شود و به امضا

ديـوان يـا دفتـر يكـي از      به وسيله دفتر شـعب  انگشت شاكي يا نماينده قانوني او يا اثر امضا

 نهادهاي انقالبـي و  ادارات دولتي يا شوراي محلي يا يكي از اسناد رسمي يا ها يا دفتر دادگاه

كشور به وسـيله مـامورين كنسـولي جمهـوري اسـالمي ايـران        در مورد افراد مقيم خارج از

 .  گواهي شود

 . ال شودبه دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابط

 :  در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد -2ماده 

مشخصات كامل به نحوي كه  اقامتگاه شاكي با شغل و نام پدر و نام و نام خانوادگي و -الف

 .  ابالغ اوراق به سهولت ممكن باشد

 شـغل و  نـام خـانوادگي و   نـام و  يـا  واحد طـرف شـكايت و   موسسه يا نام وزارتخانه يا -ب

 . مامور مربوطه اقامتگاه 

 . خواسته  موضوع شكايت و -پ

 .  ل مورد استناديدال ذكر مدارك و -ت

 نگيرد و شناسايي قرار مورد يا و دادخواست معلوم نباشد گاه اقامتگاه شاكي در هر -3ماده 

 .  صادر مي كند دادخواست را رد قرار جانشين او يا مدير دفتر و ، شاكي شناخته نشود يا



بـه تعـداد طـرف     ي بايد رونوشت يا تصـوير خوانـاي مصـدق مـدارك خـود را     شاك -4ماده 

 تصوير مدارك با مطابقت رونوشت يا.  شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد

چنانچـه اسـناد بـه     . ذيل ماده يـك برسـد   مراجع مذكور در به تصديق يكي از اصل آنها بايد

مامورين كنسولي جمهـوري   گواهي مترجم رسمي يا ترجمه آنها به ، بايد زبان فارسي نباشد

 .  به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود اسالمي ايران رسيده و

 مـدير  قـيم يـا   وصـي يـا   ولي يا نماينده قانوني يا گاه دادخواست توسط وكيل يا هر -5ماده 

واست دهنده نيـز  سند مثبت سمت دادخ تصوير رونوشت يا بايد عامل شركت داده شده باشد

 . دد ضميمه گر

همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست  م آن ويضما دادخواست و -تبصره

قبـال   بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يـا توسـط شـاكي در   

 .  خانه ديوان تسليم گردداخذ رسيد به دبير

يه آنـان بـه   علكه شكايتي  دفاع از يا ديوان و شكايت در طرفين مي توانند براي طرح -6ماده 

 .  معرفي نمايند طرف خود تعيين و يك وكيل از يا اقدام و ديوان تسليم شده شخصا

جهـت   مي توانند قانون ديوان عدالت اداري )11(ماده  )الف( بند در واحدهاي مذكور -تبصره

ديـوان طـرح مـي شـود      آنـان در خصوص شكاياتي كـه عليـه    توضيح دري ادا پاسخگويي يا

 .  نماينده معرفي نمايند

 : است  ديوان به شرح زير شرايط وكالت در -7ماده 

 .  نامه رسمي باشد داراي وكالت يا بين وكالي رسمي دادگستري و وكيل بايستي از -الف

ذيـل   انگشـت موكـل در   اثـر  يـا  امضـا  ، وكالي رسمي دادگستري باشـد  چنانچه وكيل از -ب

   . برسد )1(مراجع مندرج در ذيل ماده  نامه بايد به گواهي يكي از وكالت

اثر انگشت موكـل بايـد    يا امضا ، كشور تنظيم شده باشد خارج از نامه در چنانچه وكالت -پ

 .  به گواهي مامورين كنسولي برسد

 . نامه  وكالت مراجع قضايي در ديوان يا تصريح به وكالت در -ت

 :  نامه تصريح شود وكالت اختيارات وكيل بايد درامور زير  در -8ماده 

 . ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن  طرح شكايت در وكالت در -الف

 . شكايت  انصراف از استرداد شكايت يا وكالت در -ب

 . است  نظر مواردي كه قابل تجديد راي ديوان در نظر از وكالت براي درخواست تجديد -پ



دفتـر ويـژه اي    در نيـز  دفتـر ثبـت دادخواسـت كـل ديـوان و      ه دردادخواسـت وارد  -9ماده 

طـرف   سـپس از  اساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبـت مـي گـردد و    بر )كل رپرتوار(

شـعب ديـوان ارجـاع مـي      معاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده بـه يكـي از   رييس كل يا

  . شود

ريـيس كـل ديـوان     جهت ارجاع بـه نظـر   كه پرونده آن دبيرخانه مكلف است قبل از -تبصره

طـرف   طرح قبلـي شـكايت از   رپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي از مراجعه به دفتر با برسد

  . نمايد ذيل دادخواست ذكر در مشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را از شاكي و يا

 مـوارد  يك از صورت مالحظه عدم رعايت هر ثبت دادخواست در وصول و پس از -10ماده 

بـه شـاكي    كتبـا  مـوارد نقـص را   روز اين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظـرف دو  مقرر در

رعايـت مسـافت    صورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابالغ اخطاريـه بـا   در ، اطالع دهد

بـه   دادخواسـت صـادر و   طرف مدير دفتـر قـرار رد   قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند از

 .  دادخواست نمايد شاكي مي تواند تجديد مي شود و شاكي ابالغ

 يـك نسـخه از   روز شعبه مكلف است ظرف دو صورت تكميل دادخواست مدير در -11ماده 

 رعايـت مسـافت بـر    با براي ابالغ به طرف شكايت ارسال دارد تا م آن رايضما دادخواست و

طرف شكايت بايد به پاسخ  . را اعالم نمايد رسي مدني ظرف ده روز پاسخ خوددطبق آيين دا

 بـا  . نيـز ضـميمه كنـد    را اسـتناد  رونوشت مصدق كليـه مـدارك مـورد    يا تصوير كتبي خود

كامـل بـودن    به ضميمه گزارش خود مبني بـر  بايد پرونده را مدير دفتر انقضاي مدت مزبور

عـدم وصـول پاسـخ طـرف      م و نتيجه ابالغ به طرف شكايت و وصـول يـا  يضما داخواست و

 .  نظر رييس شعبه ديوان برسانده به نوبت بشكايت 

مواردي كـه ضـروري تشـخيص دهـد بـه پرونـده        رييس شعبه ديوان مي تواند در -تبصره

 .  نوبت رسيدگي نمايد خارج از

اجراي تبصره يك ماده يك اصالحي قـانون مشـاور تعيـين مـي      مواردي كه در در -12ماده 

نظـر كتبـي    مطالعـه و  كلف است پرونده را دقيقـا مشاور م، اتخاذ تصميم شعبه  ازقبل  ، شود

 .  اعالم نمايد به شعبه مستدال خود را

يـا اقـدامات    گاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجـراي تصـميمات و   هر -13ماده 

قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كـه   )11(ماده  مراجع مصرح در



 تا اقدامات را توقف عمليات و موقت مبني بر ست مي تواند دستورآتيه متعسر ا جبران آن در

 .  تعيين تكليف قطعي بنمايد

بدوي  دادخواست موقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دستور تقاضاي صدور -1تبصره 

ــه پــس از درخواســت صــدور دســتور موقــت در دادخواســت . مطــرح شــود  تقــديم  جداگان

 حادث شده باشد رتي مسموع است كه موجب آن بعداصو در دادخواست نسبت به اصل ادعا

. 

شعبه مربوطه مكلف است بالفاصله  دفتر موقت مدير صورت تقاضاي دستور در -2تبصره 

 .  يس شعبه برسانديبه ضميمه گزارش الزم به نظر ر پرونده را

مرجع رسيدگي به تقاضـاي دسـتور موقـت شـعبه اي اسـت كـه بـه اصـل دعـوي           -14ماده 

 موضـوع قابـل طـرح و    درخواسـت ،  تصـميم بـه رد   صـورت اتخـاذ   در كنـد و  رسيدگي مـي 

 . حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجـاب نمايـد   كه امر آن مگر رسيدگي مجدد نخواهد بود

 . نظر نيست  موقت قابل تجديد دستور رد قبول يا

 امـر جهت احـراز ضـرورت    مدارك الزم در ل ويناحيه شاكي دال صورتي كه از در -15ماده 

ل يـ دال و بررسي تقاضـا  شعبه پس از ، موضوع عمليات خاتمه نيافته باشد و ارايه شده باشد

 .  مي نمايد مدارك مربوطه دستور موقت صادر و

شكايت يا صدور قرار  صورت رد در و اصل دعوي ندارد موقت تاثيري در دستور -16ماده 

 .  قطعيت آن بالاثر مي گردد يت وقرار عدم صالح دادخواست اصلي يا رد اسقاط يا ابطال يا

نسبت به اصل دعـوي   موقت ، دستور صورت صدور شعبه ديوان موظف است در -17ماده 

 .  راي مقتضي صادر نمايد نوبت رسيدگي و خارج از

آن به صورت دادنامه  رد قبول دستور موقت يا تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر -18ماده 

 اجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد براي ابالغ و را ت آنمكلف اس مدير دفتر.  مي شود

 . 

 قـانون ديـوان عـدالت اداري    )18(الحاقي به مـاده   )3( و )1(تبصره هاي اجراي  در -19ماده 

ظـرف مهلـت    تاريخ اجراي اين قـانون و  به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس از منحصرا

 قطعيـت يافتـه ديـوان كـه از    ي آرا . ل شده باشدتاريخ ابالغ راي معترض عنه واص ماه از دو

شـمول   از تاريخ ابـالغ آن گذشـته باشـد    ماه از دو شدن اين قانون بيش از تاريخ الزم االجرا

 . خارج است  )1(تبصره 



  : مي شود شكايت صادر رد زير قرار موارد در -20ماده 

طـرح   در سـمت او  يـا  صورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشـته و  در -الف

 .  رز نباشدحشكايت م

 . وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد  -ب

قيمومت  قبيل وكالت يا واليت يا به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازكه گاه كسي  هر -پ

 .  محرز نباشد سمت او، 

م اشخاصي كه طرفين شكايت قـائم مقـا   وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا -ت

 .  شده باشد نسبت به آن حكم قطعي صادر هستند رسيدگي و آنها

صـالحيت ديـوان    كه رسيدگي بـه شـكايات در   مواردي كه ديوان تشخيص دهد در -21ماده 

 .  به مرجع صالح ارسال مي دارد عدم صالحيت و قطعيت آن پرونده را صدور قرار نيست با

 اسـت و  آيـين دادرسـي مـدني مقـرر     ه درديوان همان است ك در رسددا رد موارد -22ماده 

 .  يس كل ديوان مي رسديپرونده جهت تعيين تكليف به نظر ر حسب مورد

 طـرفين شـكايت را   يـك از  هـر  صورتي كه مقتضي بدانـد  شعبه ديوان مي تواند در -23ماده 

 توانـد  صورت لزوم مي همچنين شعبه ديوان در و اخذ توضيح دعوت نمايد وگي براي رسيد

 هـا  شهرداري موسسات وابسته و كه در واحدهاي دولتي و اسنادي را سوابق و ها و پرونده

اوسـت مكلـف    نـزد  سـند  واحدي كه پرونده يـا  . مطالعه نمايد مالحظه و ست مطالبه كرده وا

كه ارسال  اين مگر ، ارسال نمايد مورد مطالبه را سند سوابق يا پرونده يا مدت مقرر است در

ايـن   انتظامات عمومي باشـد كـه در   مصالح سياسي كشور يا سند منافي با ابراز پرونده يا يا

لحـاظ   چنانچه شعبه ديوان با توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و صورت بايد پاسخ الزم يا

پرونده مـورد مطالبـه    الزم دانست اسناد يا ابراز سند يا پرونده را يا توضيح مزبور ارسال و

ابراز سند يـا پرونـده متوجـه اوسـت بـه       مسئوليت عدم ارسال ياكسي كه  ه نمايد وااليارا را

سـال محكـوم    نهادهاي انقالبي تا يـك  خدمات دولتي و حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از

 توضـيح از  است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخـذ  همين مجازات مقرر . مي شود

عيين ت مسئول مربوط از و قانون ديوان دارد )11(ماده  )الف( بند در نماينده واحدهاي مذكور

توضيحات مورد نياز ي ادا حضور در ديوان و نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از

 .  استنكاف نمايد



وكالـت بـه ديـوان     ممنوعيـت او از  مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت يا در -24ماده 

موكل مي تواند  اگر توضيحي الزم باشد افتاد و نخواهدرسيدگي ديوان به تاخير  ، اعالم شود

 .  وكيل ديگري معرفي نمايد يا و توضيح حاضر شودي شخصا براي ادا

صـدور حكـم    كه براي رسـيدگي بـه شـكايت و    گونه تحقيقي را هر ديوان مي تواند -25ماده 

ربـط   ذي واحـدهاي  مراجع قضـايي يـا   يك از هر از آن را يا ضروري است به عمل آورده و

 .  مي باشند مراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقرر تقاضا نمايد و

صورت وجود ابهام  در و بدون ابهام باشد منجز و خواسته بايد موضوع شكايت و -26ماده 

تاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت بـه   از شاكي مكلف است ظرف پنج روز

طـرف   منجـز نيسـت از   يـا  قسمتي كه مـبهم اسـت و   واال دادخواست در رفع ابهام اقدام نمايد

 .  رفع ابهام تجديد دادخواست نمايد سپس شاكي مي تواند پس از و شود مي ديوان رد

مبناي آنهـا مختلـف اسـت نمـي تـوان بـه موجـب يـك          و كه منشا شكايت متعدد را -27ماده 

 م آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايـد به تما كه ديوان بتواند آن دادخواست اقامه كرد مگر

مبنـاي مختلـف    و منشـا  كه موضـوع و  شكايت خود را نمي توانند همچنين اشخاص متعدد و

 صورت عدم رعايت اين مـاده دادخواسـت از   در . به موجب يك دادخواست اقامه نمايند دارد

 .  مي شود طرف ديوان رد

 به دستور مرتبط باشد يا واحد موضوعاشعبه ديوان كه  كليه شكايات مطروحه در -28ماده 

لحاظ تاريخ ارجاع مقدم اسـت ارجـاع مـي     يس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازير

 .  شود

 شـود دادرسـي تـا تعيـين و     محجـور  مشتكي عنه فوت يـا  صورتي كه شاكي يا در -29ماده 

 .  ور راي باشدمگر پرونده معد براي صد ، متوقف مي شود م مقام قانوني اوئمعرفي قا

وصـول پاسـخ طـرف     مرحله بدوي قبـل از  در را شاكي مي تواند دادخواست خود -30ماده 

مي  اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر كه در دارد شكايت يا انقضاي مهلت آن مسترد

 .  ديانم تجديد دادخواست خود را شاكي مي تواند يك مرتبه ديگر و شود

 از نظر تجديد مرحله بدوي و اعالم پايان رسيدگي ديوان در بل ازشاكي مي تواند ق -31ماده 

اط شكايت صادر مـي  قساين صورت قرار ا كه در نمايد نظر كلي صرف شكايت خود به طور

 . ديگر شكايت قابل تجديد نيست  و شود



دار ديگـري اسـت    مرجع صالحيت گاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در هر -32ماده 

مراتـب بـه    متوقـف و  طـرف مرجـع مزبـور    وان تا اعالم نتيجه قطعي رسيدگي ازرسيدگي دي

ماه از تاريخ ابـالغ اخطاريـه ديـوان بـه مرجـع       نفع بايد ظرف يك ذي . طرفين ابالغ مي شود

طرح موضوع به ديـوان تسـليم    مبني بر مزبور راجع گواهي دفتر مر مراجعه و دار صالحيت

مورد مشتكي عنه ادعاي وي در  در طال دادخواست صادر ومورد شاكي قرار اب واال در نمايد

 .  تلقي خواهد شد اثر آن قسمت بال

محاكم دادگسـتري ،   اداري و عدالت صالحيت ديوان صورت حدوث اختالف در در -33ماده 

 . ديوان عالي كشور است  حل اختالف با

تكميـل   نجام رسيدگي وا دادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس از يس ياير -34ماده 

 مواردي كه مشـاور تعيـين شـده اسـت ،     مشاور در مالحظه نظر انجام مشاوره و تحقيقات و

 .  ظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد اعالم و ختم دادرسي را

طـرف   رونوشت آن ظرف سه روز به تعـداد  دفتر مخصوص ثبت و راي ديوان در -35ماده 

 .  ارسال مي شود هيه ونسخه ت شكايت به اضافه دو

 :  دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد -36ماده 

 . شماره پرونده  شماره دادنامه و تاريخ و -الف

 . كننده راي  مرجع صادر -ب

 .  نماينده قانوني آنها محل اقامت طرفين شكايت و نام خانوادگي و نام و -پ

 . خواسته  -ت

تصـريح بـه    تعيين شده باشد و مواردي كه مشاور رمشاور د علي البدل و يس ياينام ر - ث

 . انجام مشاوره 

 . خالصه اقدامات انجام شده  دفاع طرف و شرح شكايت و -ج

 . راي ديوان  -چ

 . مهر شعبه  يس شعبه ويري امضا -ح

 .  اوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد دادن رونوشت از -تبصره

 ، رسيد كه دادنامه به امضا آن مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازشعبه  دفتر مدير -37ماده 

ابـالغ   . تسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقـدام نمايـد   ابالغ آن و نسبت به



ضـوابط   دادگسـتري بـا   ياجـرا  تصميمات ديوان به وسيله مامورين ابالغ و احكام و اوراق و

 .  آيين دادرسي مدني مي باشد

سـهو   اشـتباه يـا   در تحرير آنها يا اجمالي باشد مفاد راي ديوان ابهام و گاه در هر -38ماده 

ابهـام   راي رفع اجمال و نفع از به درخواست ذي يا راسا قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواند

اعطـاي   و به طرفين ابالغ مي شـود  اين مورد تصميم ديوان در.  تصحيح نمايد را آن كرده يا

 . بدون انضمام تصميم اصالحي ديوان ممنوع است  رونوشت دادنامه

يـا   وكيـل و  قائم مقام يـا  يا طرفين و شعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازي آرا -39ماده 

پايـان راي قيـد    نظـر در  مهلت و مرجع تجديد . باشد نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر مي

 .  گردد مي

براي اشخاص  ي اشخاص مقيم ايران بيست روز ونظر برا مهلت درخواست تجديد -40ماده 

 نظـر خـارج از   چنانچـه دادخواسـت تجديـد    .تاريخ ابالغ راي است  ماه از دو كشور خارج از

 .  مي كند را صادر آن رد قرار نظر تجديد هشعب ، مهلت قانوني داده شود

ق چـاپي  روي اورا خـط خوانـا   بـا  نظر بايد بـه زبـان فارسـي و    دادخواست تجديد -41ماده 

حاوي  و ابطال شود معادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق و مخصوص نوشته و

 :  نكات زير باشد

 . اقامتگاه آنان  مشخصات طرفين شكايت و -الف

 . تاريخ ابالغ آن  نظر و مشخصات راي مورد تقاضاي تجديد -ب

 . ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي  -پ

 . اعتراض  راي مورد و يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادتصوير  -ت

 وي دفـاتر شـعب بـدو    . نظر به دبيرخانه ديـوان داده مـي شـود    دادخواست تجديد -42ماده 

بايـد بـه دبيرخانـه     ثبـت و  آن را صورت وصول دادخواسـت تجديـد نظـر    در نيز نظر تجديد

يس كـل ديـوان   يـ ر خ ثبـت بـه نظـر   از تاري روز دبيرخانه مكلف است ظرف دو . ارسال دارند

تاريخ اولين ثبت  مهلت ، تساب درحمالك ا . نظر ارجاع شود شعب تجديد به يكي از تا برساند

 .  مي باشد )پست سفارشي(يا تحويل به پست  مراجع مزبور در

يا محـل اقامـت او    دادخواست معين نشده باشد نظرخواه در اگر مشخصات تجديد -43ماده 

خـواهي توسـط   نظر انقضـاي مـدت تجديـد    پس از اثر مي ماند و ادخواست بالمعلوم نباشد د



دادخواست خود را تكميل يـا   كه قبل از انقضاي مهلت مقرر مگر اين شد خواهد مدير دفتر رد

 .  تجديد نمايد

ايـن آيـين نامـه     در جهـت نكـات و شـرايط مقـرر     نظر از گاه دادخواست تجديد هر -44ماده 

روز  نظر ظـرف دو  دفتر شعبه تجديد مثبت دادخواست دهنده باشد مدير فاقد سند يا ناقص و

 5اطالع مي دهد تا ظرف  نظر به متقاضي تجديد كتبا نقص را تاريخ ثبت دادخواست موارد از

طبق آيين دادرسي مدني نسـبت بـه    رعايت مسافت بر تاريخ ابالغ اخطار رفع نقص با روز از

طرف مـدير   مهلت قانوني دادخواست از رفع نقص در صورت عدم در . رفع نقايص اقدام كند

   . شد خواهد رد نظر دفتر شعبه تجديد

صورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظـر را بـه ضـميمه     در -45ماده 

چنانچـه شـعبه بـراي اتخـاذ تصـميم انجـام        . شـعبه برسـاند   پرونده بدوي به نوبت بـه نظـر  

الزم بداند طبـق مقـررات    مالحظه اسناد و مداركي را طرفين يا تي ازتحقيقات يا اخذ توضيحا

 .  اقدام مي كند

نفـر   حضـور دو  اسـت كـه بـا    مستشار دو يس وييك ر نظر مركب از شعبه تجديد -46ماده 

دم حصـول  در صـورت عـ  . قطعي اسـت   مي شود ي كه به اتفاق صادريو را رسميت مي يابد

صدور راي شركت مي  رسيدگي و يس كل ديوان دريخاب ر، مستشار ديگري به انت اتفاق آرا

 . راي اكثريت قطعي است  كند و

اعالم ختم رسيدگي ظرف يك  تكميل تحقيقات با نظر پس ازرسيدگي و شعبه تجديد -47ماده 

فسـخ آن راي   تاييـد واال بـا   صورتي كه مطابق قـانون تشـخيص دهـد    هفته راي بدوي را در

 .  مي نمايد مقتضي صادر

 نـويس شـود و   پـاك  بايـد  تـاريخ صـدور   ظرف يك هفتـه از  راي شعبه تجديد نظر -48ده ما

 :  حاوي نكات زير باشد دادنامه بايد

 .  نظر كالسه تجديد تاريخ دادنامه و شماره و -الف

  . نظر مشخصات شعبه تجديد -ب

 . مشخصات كامل طرفين  -پ

 . موضوع اعتراض  -ت

خالصـه راي بـدوي    بدوي و مدافعات طرف شكايت و حاوي مفاد دادخواست گردش كار -ث

 . پاسخ آن  موارد اعتراض و و



 .  نظر متن راي تجديد -ج

نظـر بـه طـرفين     شـعبه تجديـد   مهر كننده راي قطعي و صادري اعضاي امضا دادنامه پس از

 .  ابالغ مي شود

اري مكلفنـد  قـانون ديـوان عـدالت اد    )11(مـاده   مراجع دولتي مـذكور در  واحدها و -49ماده 

س از ابـالغ  آن قسمت كه مربوط به واحـدهاي مـذكور اسـت بالفاصـله پـ      در احكام ديوان را

يس كـل ديـوان بـه    يـ صورت استنكاف مرتكـب بـا حكـم ر    در.  گذارند  دادنامه به مورد اجرا

 .  دپنج سال محكوم مي شو انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تا

رسـيدگي   اين آيين نامه شـعبه ديـوان پـس از    )23(موضوع ماده مورد تخلفات  در -50ماده 

ابـالغ بـه واحـد     انفصـال پـس از   مـورد  حكم شعبه ديـوان در  . حكم مقتضي صادر مي نمايد

   . گذاشته شود ربوط بايد بالفاصله به مورد اجرام

قـانون ديـوان    )23(مـاده  اجـراي   تبصـره در  7ماده و  51 اين آيين نامه كه در -51ماده 

در تاريخ  پيشنهاد شده و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم و ريعدالت ادا

 -آيين دادرسـي ديـوان  يه رسيده است جايگزين ييس قوه قضايبه تصويب ر 26/2/1379

الحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيـين   اصالحات و و -1362مصوب 

 . نامه مقررات مذكور ملغي است

 

 

 


