
 

 

لت ادار یواناقنون د  ی عدا
 

 یالتتشک –اول  فصل
 

 یات،به شکا یدگیبه منظور رس یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس171و هفتاد و سوم ) یکصد اصل دراجراء – 1 ماده

خارج از حدود  یاشااار   یاخالف قانون  یدولت ینامه ها ینو ادارات و آئ ینتظلمات و اعتراضاااات مردم ن ااامأ به م مور

 شود. یم یلتشک یهقوه قضائ یسرنظر رئیز یعدالأ ادار یوانکننده، د یبمقام تصو یاراتاخت

 

ت داد شاا ب  یینباشااد. ت  یشااود، در تهران م ااتقر م یم یدهمنا «یواند»قانون  ینکه در ا یعدالأ ادار یواند – 2 ماده

 اسأ. یهقوه قضائ یسرئ یبو تصو یواند یسرئ یشنهادبه پ یوان،د

 

ضات  – 1 ماده ضائ     یدارا یدبا یواند ق سابقه کار ق سال  ضات دارا   یپانزده  شند. درمورد ق س   یبا شنا شد   یمدرک کار  ایار

 اسأ. یکاف یم ادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائ یمدارک حوزو یارشته حقوق  یشهایاز گرا یکیدر  یدکتر

 

صره  ضات  – تم ضات  یواند در شاغل  ق ضائ      یو ق سابقه کار ق سال  شمول ا  یواندر د یکه حداقل پنج   ماده یندارند، از 

 ه تند. یم تثن

 

ضائ  یسکه با حکم رئ یواند یسرئ – 4 ماده صوب م  یهقوه ق شد و به ت  یم یزن یوانش مه اول د  یسشود، رئ  یمن  داد با

ضات د      یازمورد ن شأ. ق شاور خواهد دا شنهاد به پ یوانم اون و م ضائ  یسو با حکم رئ یواند یسرئ ی صوب م  یهقوه ق  یمن

 شوند.

 

 سد.ر یم یهقوه قضائ یسرئ یبو به تصو یشنهادپ یواند یستوسط رئ یواند یو ادار یقضائ یالتتشک - 5 ماده

 

 منظور خواهد شد. یهبودجه قوه قضائ یفرد یلم تقل ذ یفدر رد یواند بودجه – 6 ماده

 

اسأ. آراء صادره    یأنظر اکثر ی،و دو م تشار خواهد بود. مالک در صدور رأ    یسرئ یک یدارا یواند ش مه  هر – 7 ماده

 اسأ. یقط  یوانتوسط ش ب د

 

صورت  – 8 ماده ص  در ضور رئ  یاعدم یمرخ سان عل  یکی ی،از دو هفته متوال یشش مه به مدت ب  یسح ا المدل ب یاز دادر



 

 

شد، با ابالغ و     یش مه اول در رأ  یسهرگاه رئ ینشود. همچن  یم یو یگزینجا یواند یسابالغ رئ شته با از  کیی یشرکأ ندا

 .یدنما یمشارکأ م یو صدور رأ یدگیالمدل در رس یدادرسان عل

 

 یا یو مدرک کارشناس یده سال سابقه کار ادار یاکه حداقل دار یواند یازمورد ن یکارشناس از رشته ها   یت داد – 9 ماده

شاور د   شند، به عنوان م س     یازشوند. درصورت ن   یم یینت  یوانباالتر با شنا شاوره و کار ش مه، پروند   ی،به م سأ  ه به به درخوا

 .یدنما یم یاز مالحظه نظر مزبور ممادرت به صدور رأ پسشود. ش مه  یمشاوران ارجا  م یامشاور 

 

صره  شاوران  – 1 تم ضو   م شرط علم    ینا مو سأ عالوه بر  سابقه کار مندرج در ا  یماده الزم ا  یطشرا  یماده، دارا ینو 

 باشند. یزن 14�/2�/1161انتخاب قضات مصوب  یط( ماده واحده قانون شرا4( تا )1) یمذکور در بندها

 

صره  شاوران  – 2 تم ضائ  یسبا حکم رئ یأصالح  احراز از پس مزبور م سم    ب یهقوه ق ستخدام ر صورت ا  یقرارداد یا یه 

 خواهد بود. یوانالمدل د یدادرسان عل یایآنان برابر با حقوق و مزا یایشوند و حقوق و مزا یمنصوب م

 

ش ب د  یدنظرتجد منظور به – 11 ماده ش ب        ینا یکه در مواد ب د یدر موارد یواندر آراء  سأ،  شده ا شخص  قانون م

شخ  شک      یس علدادر یا یسرئ یکاز  یواند یصت شار ت صدور رأ    یم یلالمدل و چهار م ت نظر موافق  ی،شود و مالک در 

 یزپرونده ها را ن یربه سا  یدگیرس  یأصالح  ماده، ینمذکور در ا یأعالوه بر صالح  یصحداقل سه عضو اسأ. ش ب تشخ      

 دارند.

 

قانون، با شرکأ حداقل دو سوم قضات     ینمندرج در ا یاراتو اخت یفوظا یفاءبه منظور ا یواند یعموم ی ته – 11 ماده

 یر محاض  یاعضا  یأنظر اکثر ی،شود و مالک در صدور رأ   یم یلتشک  یو یم اون قضائ  یاو  یواند یسرئ یاسأ به ر یواند

 باشد.

 

 یعموم ی تدر جل ات ه  ی،بدون حق رأ یواند یستوانند با دعوت رئ یقانون م ینا( 9) ماده موضو   مشاوران  – تمصره 

 .یندخود را مطرح نما یه و درصورت لزوم نظرات کارشناسشرکأ کرد

 

 یاز م اونان و یکی یا یواند یسرئ یرنظرواحد اجراء احکام ز یوان،د ش ب  از صادره  احکام اجراء منظور به – 12 ماده

 .یندنما یالمدل اقدام به اجراء احکام صادره م یدادرس عل یشود و ت داد یم یلتشک

 

 

 



 

 

 یواند یاراتو اخت یتصالح –دوم  فصل
 

 اسأ: یربه قرار ز یواند یاراتو حدود اخت یأصالح – 11 ماده

 

 از: یحقوق یا یقیو تظلمات و اعتراضات اشخاص حق یاتبه شکا یدگیرس -1

 

صم  -الف شرکتها      یدولت یو اقدامات واحدها یماتت سازمانها ومؤس ات و  شهردار  یدولت یاعم از وزارتخانه ها و   یهاو 

 و مؤس ات واب ته به آنها. یانقالب ینهادها و یالتوتشک

 

 آنها. یفمذکور در بند )الف( در امور راجع به وظا یو اقدامات م موران واحدها یماتتصم – ب

 

س  – 2 شکا    یدگیر ضات و  صم  یاتبه اعترا س  ی تهایه ی،ادار یدادگاهها یقط  یماتاز آراء و ت  ی یونهایی و کم یبازر

( قانون 111موضاااو  ماده) ی ااایونحل اختالف کارگر و کارفرما، کم ی تکارگاه، ه یشاااورا یاتی، مال  ی ااایونهای مانند کم  

آن منحصراً  یو اصالحات ب د ی یاز جنگلها و منابع طم برداری( قانون حفاظأ و بهره 56موضو  ماده) ی یونکم یها،شهردار

 مخالفأ با آنها. یاو مقررات  یننقض قوان یثاز ح

 

م تخدمان واحدها و مؤس ات مذکور در     یرو سا  یقانون استخدام کشور   ینقضات و مشمول   یاتبه شکا  یدگیرس  – 1

س ات    1بند) شمول ا  ی( و م تخدمان مؤ شکر     ینکه  سأ اعم از ل شور  یقانون ن مأ به آنها محتاج ذکر نام ا  یثاز ح یو ک

 .یحقوق استخدام ییعتض

 

 یقماده پس از تصد ین( ا2( و )1)یشخاص مذکور در بندهامؤس ات و ا یهخ ارات وارده از ناح یزانم یینت  – 1 تمصره

 اسأ. یبه عهده دادگاه عموم یواند

 

 یقضات دادگ تر   یانتظام یو دادگاهها یو نظام یدادگ تر  یمراجع قضائ  یرو آراء دادگاهها و سا  یماتتصم  – 2 تمصره 

 باشد. ینم یعدالأ ادار یواندر د یأم لح قابل شکا یروهایو ن

 

صورت  – 14 ماده صم  یدر  شکا    یماتکه ت ضو   ض  یأ،و اقدامات مو ش مه         ییعموجب ت شد،  شده با شخاص  حقوق ا

س  ض  یدگیر صم  یا یبر نقض رأ یممن یکننده، حکم مقت شکا  یملغو اثر از ت شکا  یا یأو اقدام مورد  ه اعاده ب یأالزام طرف 

 .یدنما یشده، صادر م ییعحقوق تض

 

شکا     -تمصره  ساس ماده فوق، مراجع طرف  مفاد آن در  یأعالوه بر اجراء حکم، مکلف به رعا یأپس از صدور حکم برا



 

 

 باشند. یخود م یو اقدامات ب د یماتتصم

 

آراء  یا یماتتصم  یاشود که اجراء اقدامات   یپس از آن مدع یاخود  یأضمن طرح شکا   یکه شاک  یدرصورت  – 15 ماده

گردد که جمران آن  یم ی(، سمب ورود خ ارت  11توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده)   یفهام وظاز انج یخوددار یا یقط 

ش مه رس      یا یرممکنغ سأ،  موضو ، برح ب مورد دستور موقأ     یأضرورت و فور  رازکننده در صورت اح  یدگیمت  ر ا

 .یدنما یصادر م یفه،انجام وظ یاو آراء مزبور  یماتبر توقف اجراء اقدامات، تصم یممن

 

صره  ستور  – تم شکا    یریت ث موقأ د صل  شکا    یأدر ا صورت رد  سقاط     یا یأندارد و در  د ر یاابطال  یاصدور قرار ا

 گردد. یاالثر م یملغ ی،دادخواسأ اصل

 

 یماهو ای یمتوجه اشتماه شکل ی،صادرکننده رأ یاز سهقاض یدوقاض یا یاز دو قاض یکیکه حداقل  یصورت در – 16 ماده

س  شخ         یدگیدر ر ش مه ت ضمن اعالم نظر م تند و م تدل مکتوب، پرونده را جهأ ارجا  به  شوند،   یسئبه دفتر ر یصخود 

 .یندنما یارسال م یواند

 

انجام  یرفع ابهام که توسط ش مه صادرکننده رأ    یااشتماه محاسمه و    یادر مورد سهو القلم   یاصالح  حکم صدور  – تمصره 

 باشد. یماده نم ینشود، مشمول ا یم

 

باشد،   یکه مؤثر در رأ یدنما یلتحص  یدیمدارک جد ی،ب د از صدور رأ  یدعو یناز طرف یکیکه  یصورت  در – 17 ماده

. شاا مه خارج از نوبأ به موضااو  یدنما یاعاده دادرساا یتقاضااا ی،از شاا مه صااادرکننده رأ یدتواند با ارائه مدارک جد یم

 کند. یم یدگیرس

 

 .یدنما یرا صادر م یدهد، دستور توقف اجراء رأ یصمزبور را موجه تشخ یکه ش مه تقاضا یصورت در – تمصره

 

دهد،  یصتشخ  یقانون یا یشرع  ینرا واجد اشتماه ب  یوانآراء د یوان،د یسرئ یا یهقوهقضائ  یسکه رئ یصورت  در – 18 ماده

و  یاقدام به نقض رأ شود. ش مه مزبور در صورت وارد دان تن اشکال،       یارجا  م یصبه ش مه تشخ   یموضو  جهأ بررس  

 .یدنما یم یمقتض یصدور رأ

 

 اشد.ب یمجدد نم یدگیشر  اسأ، قابل رس ینکه خالف ب یماده صادر شده بجز موارد ینکه به موجب ا یآرائ – تمصره

 

 اسأ: یربه شرح ز یواند یعموم ی ته یاراتو اخت یأصالح حدود – 19 ماده

 



 

 

س  – 1 شکا  یدگیر شخاص حق   یاتبه  ضات ا سا  یناز: آئ یحقوق یا یقیو تظلمات و اعترا نظامات و مقررات  یرنامه ها و 

 یااقدامات  یا یماتکه تصاام یمخالفأ مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشااخاص در موارد یثاز ح یهاو شااهردار یدولت

 ای یاراتسااوء اسااتفاده از اخت یاتجاوز  یامرجع مربوط  یأصااالح معد یامقررات مذکور به علأ برخالف قانون بودن آن و 

 شود. یحقوق اشخاص م ییعکه موجب تض یفیاز انجام وظا یخوددار یاو مقررات  ینتخلف در اجراء قوان

 

 .یواندر مورد آراء متناقض صادره از ش ب د یهوحدت رو یصدور رأ - 2

 

 ابه مت دد صادر شده باشد.که ن مأ به موضو  واحد، آراء مش یدر صورت یهوحدت رو یرأ صدور – 1

 

 یصجمع تشخم ی،نگهمان قانون اساس یشورا یماتو مصوبات و تصم یهقوه قضائ یقضائ یماتبه تصم یدگیرس – تمصره

 ماده خارج اسأ. یناز شمول ا یانقالب فرهنگ یعال یو شورا یمل یأامن یعال یمصلحأ نظام، مجلس خمرگان، شورا

 

شر       یعموم ی ته یزمان صدور رأ  از مصوبات  ابطال اثر – 21 ماده سأ مگر در مورد مصوبات خالف   یدر موارد یاا

 .یدمصوبه اعالم نما یبمذکور اثر آن را از زمان تصو ی تحقوق اشخاص، ه ییعاز تض یریکه به منظور جلوگ

 

 یواندر د یدگیرس یبترت –سوم  فصل
 

س  – 21 ماده س     یمم تلزم تقد  یواندر د یدگیر سأ که به زبان فار سأ ا  مخصوص  یچاپ یبرگه ها یو بر رو یدادخوا

شته م  صو     ینو سأ و ت صدق کل  یرشود. دادخوا سأ مدارک و م تندات پ  یهم  کیبه عالوه  یبه ت داد طرف دعو یدآن، با یو

 ن خه باشد.

 

أ دادخواس یمبه تقد یازد، نشو یارسال م یگرد یاز مراجع قضائ یأکه با قرار عدم صالح ییها پرونده درمورد – 1 تمصره

 .ی أن

 

صره  س  ینههز – 2 تم ش مه د  یدادر شخ   یال( ر510111پنجاه هزار ) یواندر  ش مه ت  یال( ر1110111هزار) یکصد  یصو در 

 باشد. یم

 

 یدادگاهها یدادرس  ینمقرر در قانون آئ یطاز شرا  یکی یافاقد امضاء   یوانشده به د  یمت ل  دادخواسأ  چنانچه – 1 تمصره 

 .یدنما یش مه مطابق قانون مزبور عمل م یردفتر( باشد، مدیو انقالب )در امور مدن یعموم

 

ن خه از دادخواسأ و ضمائم     یکشود. دفتر ش مه    یاز ش ب ارجا  م  یکیبه  یواند یسرئ توسط  دادخواسأ  – 22 ماده



 

 

ابالغ، ن مأ به ارسال پاسخ اقدام     یخماه از تار یکموظف اسأ ظرف   یأ. طرف شکا یدنما یابالغ م یأآن را به طرف شکا 

س     سخ، مانع ر ش مه باتو  یدگیکند. عدم وصول پا س  جهنموده و  صدور رأ  یدگیبه مدارک موجود، به پرونده ر  یو ممادرت به 

 .یدنما یم

 

 ( اسأ.یو انقالب )در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس ینوفق مقررات قانون آئ یواند در وکالأ – 21 ماده

 

 و یقات انجام تحق  یا را که الزم بداند انجام دهد       یاقدام  یا  یقتواند هرگونه تحق   یکننده م  یدگی رسااا شااا مه  – 24 ماده 

و مراجع  یندهد. ضااابط یابأن یمراجع قضااائ یربه سااا یابخواهد و  یو مراجع ادار یهقوه قضااائ یناقدامات الزم را از ضااابط

ماده  نیو اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از ا   یقاتکند، تحق ین مییت  یوانکه ش مه د  یمزبور مکلفند ظرف مهلت

 اسأ. یانتظام یا یح ب مورد م تلزم مجازات ادار

 

 یدگیرس  یاسأ که به اصل دعو   ی( قانون، ش مه ا 16دستور موقأ موضو  ماده)   یبه تقاضا  یدگیرس  مرجع – 25 ماده

دستور موقأ شده باشد، ابتدا پرونده     یتقاضا  ی،عموم ی توبات از هکه ضمن درخواسأ ابطال مص    یکند لکن در موارد یم

ضا  یدگیجهأ رس  ش ب ارجا  م  یکیمزبور به  یبه تقا ش مه مرجو  ال      دشو  یاز  ستور موقأ در   ه،یو در صورت صدور د

 خواهدشد. یدگیخارج از نوبأ رس یعموم ی تپرونده در ه

 

پس از صدور و ابالغ دستور موقأ، مکلفند بر طمق آن اقدام    یأو م موران طرف شکا  ی تهاه ادارات، سازمانها،  – 26 ماده

 کیو در صورت استنکاف، ش مه صادر کننده دستور موقأ، متخلف را به انفصال موقأ از شغل به مدت شش ماه تا           یندنما

 .یدنما یسال و جمران خ ارت وارده محکوم م

 

صو   یواند ش مه  – 27 ماده سأ در  صل دعو     موظف ا ستور موقأ، ن مأ به ا صدور د س  یرت  و  یدگیخارج از نوبأ ر

 .یدصادر نما یمقتض یرأ

 

صول  صورت  در – 28 ماده س       یممن یلدال ح ش مه ر ستور موقأ،  ضرورت ادامه د کننده ن مأ به لغو آن   یدگیبر عدم 

 .یدنما یاقدام م

 

ستما   و ثالث اعتراض ثالث، جلب ثالث، ورود به مربوط مقررات – 29 ماده  ی،عدالأ ادار یواند در شهود  شهادت  ا

 ( اسأ.یو انقالب )در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس ینمطابق قانون آئ

 

ش مه د    یأشکا  یکه محتوا یصورت  در – 11 ماده سأ مطروحه در   زیثالث نشخص   یهعل یمطالم یحاو یوان،و دادخوا

 ش مه به پرونده نخواهدبود. یدگیامر مانع رس ینباشد، ا



 

 

 

ض  یرا برا یدعو یناز طرف یکتواند هر یم یواند ش مه  – 11 ماده صورت  یددعوت نما یحاخذ تو شکا  یو در   از یأکه 

 اسأ. یندهنما یمکلف به م رف یأقانون باشد، طرف شکا ین( ا11مذکور در ماده) یادارات و واحدها

 

صر  شاک  یصورت  در – 1 هتم ض  یپس از ابالغ برا یکه  شود     یحاداء تو ضر ن ض  یاحا سأ   یحاتاز اداء تو مورد درخوا

 یم میاستما  اظهارات او، اتخاذ تصم   یا یأطرف شکا  یهدفاع یحهو ال یهبا مالحظه دادخواسأ اول  یواناستنکاف کند، ش مه د  

 کند. یممکن نشود، قرار ابطال دادخواسأ را صادر م شاکیاز  یحبدون اخذ توض یماهو یمو اگر اتخاذ تصم یدنما

 

صره  شکا  یصورت  در – 2 تم ضار بدون عذر     یشخص حقوق  یندهنما یا یقیشخص حق  یأکه طرف  شد و پس از اح با

ض    ضور جهأ اداء تو ش مه او جلب نموده   یخوددار یحموجه، از ح صال موقأ از خدمات دولت  یاکند،   یکبه مدت  یبه انف

 .یدنما یمحکوم م سال یکماه تا 

 

شکا   یندهنما یینت  عدم – 1 تمصره  سو       یا یأتوسط طرف  شده از  ش مه   یعدم حضور شخص م ؤول در مهلأ اعالم 

 باشد. یسال م یکاز دوماه تا  یاز خدمات دولت یموجب انفصال موقأ و یوان،د

 

 یرو سااا یهاشااهردار ی،دولت یواحدها یهکل یوان،از شاا ب د یکهر یا یواند یسرئ درخواسااأ صااورت در – 12 ماده

مورد مطالمه اقدام  یابالغ ن مأ به ارسال اسناد و پرونده ها    یخماه از تار یکو م موران آنها، مکلفند ظرف  یمؤس ات عموم  

اعالم کنند. متخلف به حکم ش مه به انفصال موقأ از  یوانآن را به د یلکه ارسال اسناد ممکن نماشد، دال    یو در صورت  یندنما

 شود. یسال محکوم م یکبه مدت سه ماه تا  یاسوم حقوق و مزا یکک ر  یاسال  یکماه تا  یکاز  یخدمات دولت

 

صم  یواند در دادرس رد موارد – 11 ماده س  ینطمق قانون آئ یوان،د یماتو نحوه ابالغ اوراق، آراء و ت  یدادگاهها یدادر

 باشد. ی( میو انقالب )در امور مدن یمومع

 

 .یندرا پس از ابالغ فوراً اجراء نما یوانقانون مکلفند آراء د ین( ا11اشخاص و مراجع مذکور در ماده) یهکل – 14 ماده

 

به درخواسأ محکوم   ی،ش مه صادرکننده رأ   ی،از اجراء رأ یهمرجع محکوم عل یا شخص  استنکاف  صورت  در – 15 ماده

از دادرسان واحد اجراء   یکیاو مراتب را جهأ اجراء به  یام اون یواند یسکند. رئ یمن کس م یواند یسضو  را به رئ له، مو

 .یدنما یاحکام ارجا  م

 

 کند: یممادرت به اجراء حکم م یرز طرق از احکام اجراء دادرس – 16 ماده

 



 

 

 .ینمحکوم له در مدت م  یأجلب رضا یا حکم اجراء بر ت هد اخذ و مربوطه م ؤول احضار – 1

 

ستور  – 2 شأ از آن به م  یهمحکوم عل یح اب بانک  یفتوق د صورت  یزانو بردا سال   یککه حکم  یمملغ محکوم به در 

 پس از ابالغ اجراء نشده باشد.

 

ستور  – 1 سأ ذ     یفتوق د شخص متخلف به درخوا ضمط اموال  س  یننفع بر طمق مقررات قانون آئ یو   یهادادگاه یدادر

 (.یو انقالب )در امور مدن یعموم

 

 .یواند یبا رأ یراتخاذ شده مغا یماتتصم یا اسناد ابطال دستور – 4

 

صورت  - 17 ماده ستنکاف نما  یاز اجراء رأ یهکه محکوم عل یدر  صال موقأ از      یبا رأ یدا صادرکننده حکم، به انف ش مه 

روز پس از ابالغ قابل  ی ااأصااادره ظرف ب یشااود. رأ یتا پنج سااال و جمران خ ااارت وارده محکوم م  یخدمات دولت

 باشد. یم یواند یصدر ش مه تشخ یدنظرتجد

 

سأ  مورد در – 18 ماده سأ  علل نمودن مشخص  مصوبات،  ابطال درخوا شر     یرتمغا موارد ذکر و درخوا  یامصوبه با 

شرع  یا یماده قانون ینو همچن یاراتخروج از اخت یاقانون  صوبه ب  یرتکه اعالم مغا یحکم  ضرور     م سأ،  شده ا  یم یا آن 

 باشد.

 

موظف اساااأ ظرف پنج روز پس از ثمأ  یعموم ی تدفتر ه یرماده، مد ینمفاد ا یأرعا عدم صاااورت در – تمصاااره

ظرف ده روز پس از ابالغ ن مأ به رفع نقص   یدرخواسأ با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاض   

 اسأ. یقرار قط  ین. ایدنما یدفتر قرار رد درخواسأ را صادر م یراقدام نکند، مد

 

د موارد باشد، مانن  یبه درخواسأ ابطال مصوبه موضوعاً منتف    یدگیرس  یوان،د یسرئ یصکه به تشخ  یموارد در – 19 ماده

سترداد درخواسأ از سو     یاسأ را صادر م  قرار رد درخو یواند یسدرمورد مصوبه، رئ  یواند یقمل یوجود رأ یا یمتقاض  یا

 اسأ. یقرار قط  ینکند. ا

 

روج آن خ یاقانون  یامصوبه با شر     یک یرتبه هر نحو از مغا یواند یسرئ یا یهقوه قضائ  یسکه رئ یدرصورت  – 41 ماده

صو  یاراتاز اخت ضو  را در ه     یبمقام ت سأ مو شود، موظف ا سأ     یعموم ی تکننده مطلع  صوبه را درخوا مطرح و ابطال م

 .یدنما

 

مطرح باشد، موضو  جهأ اظهارنظر    یدگیرس  یبرا یشرع  ینبا مواز یرتکه مصوبه به لحاظ مغا  یصورت  در – 41 ماده



 

 

 الزم االتما  اسأ. ی،عموم ی ته ینگهمان برا یشورا یشود، نظر فقها ینگهمان ارسال م یبه شورا

 

 .یداز مصوبه را ابطال نما یق مت یاتواند تمام  یقانون م ین( ا19( ماده)1در اجراء بند) ی،عموم ی ته – 42 ماده

 

موظف اسأ به محض  یواند یسصادر شود، رئ یوانچند ش مه د  یا یک از متناقض آراء مشابه،  موارد در هرگاه – 41 ماده

ضو  را در ه  س  ی تو ه یدمطرح نما یواند یعموم ی تاطال ، مو صدور رأ    یپس از برر اقدام  یو احراز ت ارض، ن مأ به 

ه مذکور ن مأ ب  یمربوط در موارد مشابه الزم االتما  اسأ. اثر رأ   داریمراجع ا یرو سا  یوانش ب د  یبرا یرأ ین. ایدنما یم

ه داد یصتشخ یرصحیحمطرح و غ یعموم ی تکه در ه یشود لکن در مورد احکام یاسأ و موجب نقض آراء سابق نم  یندهآ

شخص ذ    یم سم  یدرج رأ یخماه از تار یکنفع ظرف  یشود  شخ    یدنظرخواهیحق تجد یدر روزنامه ر ش ب ت را  یصدر 

شخ    ش مه ت س  یصدارد و  صدور رأ  یدگیموظف به ر سأ. مفاد ا  یبر طمق رأ یو  که از نظر  یماده در مورد آرائ ینمزبور ا

 نخواهدبود. یشود مجر یداده م یصنگهمان خالف شر  تشخ یشورا یفقها

 

ش ب مختلف د   یداقل پنج رأح یهرگاه در موضو  واحد  -44 ماده شابه از  شد با نظر رئ     یوانم شده با  یوان،د یسصادر 

و  یقیادارات و اشخاص حق یوان،ش ب د یبرا یرأ ینشود. ا یصادر م یهوحدت رو یمطرح و رأ یعموم ی تموضو  در ه

 ربط الزم االتما  اسأ. یذ یحقوق

 

صره  س  یه،وحدت رو یرأ صدور  از پس – تم شکا  یدگیر ضو  ا م یاتبه  ش ب د  ینو صورت خارج از   یوانماده در  به 

 .یردگ یانجام م یحبه تمادل لوا یازنوبأ و بدون ن

 

ربط از اجراء آن  یکشااور، م ااؤوالن ذ  یدر روزنامه رساام یواند یعموم ی ته یرأ انتشااار از پس هرگاه – 45 ماده

ستنکاف نما  ضا  یندا ش ب د  یکیو با حکم  یواند یسرئ یانفع  یذ یبه تقا صال موقأ از خدمات     یوان،از  م تنکف به انف

سه ماه تا   یدولت  یال( ر5101110111) یلیونتا پنجاه م یال( ر101110111) یلیونم یکاز  یپرداخأ جزاء نقد یاسال و   یکاز 

 شود. یو جمران خ ارت وارده محکوم م

 

سا  یوانش ب د  ینب یأصالح  در اختالف حل مرجع – 46 ماده شاوران د    یضائ مراجع ق یرو   یوانپس از ک ب نظر م

 کشور اسأ. یعال یواند ی،عدالأ ادار

 

شدن  الزم از پس – 47 ماده س  ینا االجراء ش ب تجد  یپرونده ها یهبه کل یدگیقانون، ر  یوانسابق د  یدنظرمطروحه در 

مصوب   یعدالأ ادار انیوقانون د یأسابق با رعا  یش ب بدو  یرقط یبه اعتراضات وارده ن مأ به آراء غ   یدگیرس  ینهمچن

 بد.یا یادامه م یدنظردر ش ب تجد ی،و اصالحات ب د 1161

 



 

 

مجلس  یمدولأ تقد یقو از طر یهرا ته یواند یدادرساا ینآئ یحهموظف اسااأ ظرف شااش ماه ال یهقضااائ قوه – 48ماده 

 سابق عمل خواهدشد. ینقانون و قوان ینمزبور، برطمق ا یدادرس ینآئ یب. تا زمان تصویدنما یاسالم یشورا

 

شدن ا  یختار از – 49 ماده سال     یعدالأ ادار یوانقانون، قانون د ینالزم االجراء صوب  صالحات ب د  1161م آن و  یو ا

 شوند. ی( لغو م48( و)47مواد) یأبا رعا یرمغا ینقوان یهکل

 

و  صد یو س  یکهزارنهم خردادماه روز سه شنمه مورخ    یتمصره در جل ه علن   ی أ فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و ب  قانون

شورا   شتاد و پنج مجلس  سالم  یه صو  یا شخ  19( ماده)1( و بند)11ماده) یگزینیو با جا یبت مصلحأ   یص( مصوبه مجمع ت

سو  25/9/1185 یخنظام در تار صل  یاز  شخ  حأآن مجمع موافق با م شد./ غالم ل  یصنظام ت مجلس  یسحدادعادل رئ یداده 

 یاسالم یشورا


