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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پایین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به سایر مواد قرار دارند.

	 	 	

راهنما



سخن ناشر

از  یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان 
از  پس  که  دانشجویانی  است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم 
تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 
به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده های حقوق، 
مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، 
در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که طی سالیان متمادی 
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این 
پربار و  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  در حالی است که 
تدوین  ترتیب ضرورت  این  به  است.  انکار  قابل  غیر  امری  سودمند، 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته 
و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
نویسنده،  ناشر و  نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ  با 
عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار 
مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. 
این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید 
که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. 
ارائه  با  بتواند  مسیر  این  در  که  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 

خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

																	فرزاد	دانشور 	 	 	
																								مدیر	مسئول	انتشارات	چتر	دانش 	 	
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قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان 
عدالت اداری مصوب 1392/3/25

بخش اول: تشکيالت

 ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم )۱۷۳( قانون اساسی 

 مردم
- شکایات، 

- تظلّمات و 
- اعتراضات

جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به 

نسبت به 

- مأموران، 
- واحدها و 

- آیین نامه های دولتی خالف

- قانون یا 
- شرع یا 

- خارج از حدود اختیارات مقام 
تصویب  کننده،

 دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار »دیوان« نامیده می  شود 
زیرنظر رئيس قوه قضائيه تشکیل می  گردد.

 ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب 



۷ بخش اول: تشکیالت

                              می باشد تشکیالت

  

- قضائی 
- اداری و 

- تعداد شعب دیوان
                         

- بدوی 
- تجدیدنظر 

- هیأت عمومی و 
- هیأتهای تخصصی

با تصویب رئیس قوه قضائیه ارائه می شود.
تبصره- رئيس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را 

به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

  و هر
- رئیس یا

- دادرس علی البدل
 ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک 

- رئیس و تشکیل می شود. شعبه
- دو مستشار

شعبه تجدیدنظر از یک 

تجدیدنظر با حضور دو عضو رسميت می یابد و مالک صدور رأی، 
نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

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

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

 ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب می شوند 
و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای 
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- کارشناسی ارشد یا   در یکی از گرایش های
- دکترا

مدرک 

 
 داشتن پنج سال سابقه کار قضائی 

- رشته حقوق یا 
- مدارک حوزوی همتراز

کافی است.
تبصره ۱- قضاتی که 

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

تبصره ۲- رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را 
به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

 ماده ۵- رئيس دیوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نيز

 خواهد داشت. وی 
- معاون و 

- مشاور
می باشد و به تعداد مورد نیاز، 

می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
 ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر 

- محل دادگستری یا  در هر یک از مراکز 
- دفاتر بازرسی کل کشور

اداری دیوان در 

استانها تأسیس می گردد. این دفاتر 



۹ بخش اول: تشکیالت

- راهنمایی و ارشاد مراجعان

 شاکیان
- دادخواست ها و 
- درخواست های

- پذیرش و ثبت 
 

 صادره شده
- شکایات یا 

- آراء
- ابالغ نسخه دوم 

- از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق

 از دیوان دریافت کرده اند.
- نمابر یا 

- پست الکترونیکی یا 
- به هر طریق دیگری

 

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

وظایف 

ماده ۷- دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های 

 باشند، به 
- حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و

- مدرک کارشناسی یا باالتر مختلف که 

عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به 
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 کارشناس 
- شعبه یا

- به تشخیص رئیس دیوان
- مشاوره و به درخواست 

- کارشناسی

مشاور توسط رئيس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت 
کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه 
ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با مالحظه نظر وی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده )۹( قانون دیوان 
مقررات  مطابق  اند  شده  منصوب   ۱۳۸۵/۹/۲۵ مصوب  اداری  عدالت 

زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
 ماده ۸- هيأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات 

- رئیس دیوان و یا تشکیل می شود و مالک صدور  
- معاون قضائی وی

دیوان به ریاست 

نظر اکثریت اعضای حاضر است. رأی 

 موضوع ماده )۷( این قانون می توانند با 
- مشاوران و
- کارشناسان

تبصره- 

دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی 
شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.



۱۱ بخش دوم: آیین  دادرسی

 انجام 
- رئیس دیوان یا

- معاون وی
ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر 

  برخوردار است.
- دادرس اجرای احکام 

- مدیر دفتر و 
- کارمند

وظیفه می نماید که از تعداد کافی 

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن 

- حداقل ده سال سابقه قضائی و یا

- کارشناسی ارشد یا
- دکترا

- پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک 

 الزم است.
- حقوق و الهیات 

- )گرایش فقه ومبانی حقوق اسالمی(
- یا همتراز حوزوی آن

- در رشته های 

 

بخش دوم: آيين  دادرسی
فصل اول: صالحيت

 ماده ۱۰- صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

- حقیقی یا از:
- حقوقی

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص 
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و  ها  وزارتخانه  از  اعم  دولتی  واحدهای  اقدامات  و  تصمیمات  الف- 
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین 

اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

- تصمیمات و  مأموران واحدهای مذکور در بند »الف« در امور 
- اقدامات

ب- 

راجع به وظایف آنها
۲- رسیدگی به 

 منحصراً از 

- اعتراضات و 
- شکایات از آراء و 

- تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و 
- کمیسیون هایی مانند کمیسیون های 

- مالیاتی 
- هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما 

- کمیسیون موضوع ماده )۱00( قانون شهرداری ها
 

 
- نقض قوانین و 

- مقررات یا 
- مخالفت با آن ها

حیث 
 


