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مفهوم مراجع شبه قضایی  

به دعاای  ماااا اااراد باا دی ا      کهبه مراجعی گفته می شود مراجع شبه قضایی 
.رسادگی می کند

تشکیالت و ساختار مراجع شبه قضایی  

ی بساته باه موعاو    زیر مجموعه قوّه مجریّه هساتند  معموالًمراجع شبه قضایی 

.ساختار  خاص دارندصالحا ، 

مهم ترین انواع و اقسام مراجع شبه قضایی  

همچوا؛ مراجع غار قضایی یا غار دادگستر  یجود دارددر بساار  از موعوعات 

هاا   کماسااوا ، ثبا  ، مراجع حل اختالف قاانوا کاار  ، تخلفات ادار  کارمنداا

. ذکر شده اس  اس  کامل ی تفصالی آا در ادامه که غارهی شهردار 

یئقضامراجع شبه



مراجع شبه قضایی

دعاای  ماااا   باه  کاه آا دسته از مراجعی گفتاه مای شاود    مراجع شبه قضایی به 

ط حوزه ها  متعادد ریابا  بسته به . شهرینداا با دی   رسادگی ی حکم صادر می کند

عادد ی  انوا  ی اقسام متناز، مراجع شبه قضایی ی غارقضایی مااا شهرینداا با دی  

.مختلفی دارند

می باشاد کاه   حقی مسلم ، اقامه دعوا علاهجه  اعطا  اختاار به عموم مردم امریزه 

ن اس  که ایالسفه تشکال مراجع قضایی در کشور ما ناز به رسما  شناخته شده ی 

رخی از با مراجعه به ببتوانند، اَعمال ی تصمامات دی   خسارتی دیدااشخاصی که از 

.داحقاق حق کنند ی خسارات خود را دریاا  دارنمراجع پاش بانی شده در قوانان

یئقضامراجع شبه



وانان که در قمراجع غارقضایی یا مراجع شبه قضایی انوا  ی اقسام مختلفی دارند -

شاناخ  آا هاا بارا  عماوم شاهرینداا      مختلف مورد پاش بانی قرار گراته اند ی 

.موعو  بساار مهمی اس 

اسا   چمرجع شبه قضایی اینکه بررسیبه ابتدابه همان د ال در ادامه این بحث 

.ادتوعاح خواهام دکدامند را انوا  ی اقسام مراجع شبه قضایی سپسپرداخته ی 

یئقضامراجع شبه
مراجع شبه قضایی



شبه قضاییمراجع

اب نظام قضاایی ماا ایجا   در طول سا ااا اخار بد ال گسترده شدا نقش دی   ها، 

مراجع ییژه ی با اصول خاص ایان  در دعای  مااا دی   ی شهرینداا که به می کند

.رسادگی شوددعای 

کاه مراجع شبه قضایی آا دسته از مراجعی می باشاند به طور کلی می تواا گف  

صالحا  رسادگی آا ها منحصر به آا دسته از دعاای  علااه دی ا  ی نهادهاا      

.در صالحا  آنها قرار گراته باشدکه صراحتاً کشور اس  

ی نناد  قوه مجریّه اعا ا  می کزیر نظر معموالًی خارج از قوه قضائاه این مراجع  ذا

.ناماددر معنا  خاص آا دادگاهنمی تواا آنها را 

یئقضامراجع شبه



شبه قضاییمراجعانواع

.انوا  مراجع شبه قضایی را می تواا در زمانه ها  مختلفی یاا 

، اماور اراعای ی آب  ، دایر ، هاأت ها  رسادگی به تخلفات: به عنواا مثال

اقدامات برخی از سازماا ها ی، کماساوا ها  شهردار ، ثب  اسناد ی امالک

.اتهاأت ها  انتظامی رسادگی به تخلفی نهادها در برخی از مسائل حقوقی

ده ارائاه شا  اهرس  ی  استی از انوا  مراجع شبه قضایی  ذا در این قسم  

.اس 

یئقضامراجع شبه



ترین مراجععناوین برخی از مهم
(یئقضاشبه )غیر قضائی
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:فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات 
(۱۳٩٢مصوب )اتحادیه ها  صنفی ی کماساوا ها  مربوط به قانوا نظام صنفی ( ۱
سازماا تعزیرات حکومتی؛(٢
قانوا تشکاالت یاختاارات ساازماا  ۱۴شعبه حقوقی تحقاق اداره ایقاف موعو  ماده (  ۳

حج ی ایقاف ی امور خاریه؛
اقتصاد ؛توسعهسومبرنامهقانوا۱۸٩مادهموعو حل اختالفشورا (۴
قاانوا تساهاالت جانباازاا    ۱۶کماساوا رسادگی به شکایات جانبازاا موعو  ماده (  ۵
(۱۳۷۴مصوب )
یظافه؛نظامقانوا٢۸مادهموعو یظافهنظامکفا  کماساوا(۶
مستقام؛ما اات ها قانواموعو ما ااتیحل اختالفمراجع(۷
مرجع رسادگی به شکای  کارارمایااا در خصاوص مطا باات حاق باماه موعاو  قاانوا ساازماا         ( ۸

تأمان اجتماعی؛
قانوا کار؛حل اختالفیتشخاصهاأت(٩
گمرک؛قانوا۵0مادهموعو گمرکیاموراختالفحلهاأت(۱0
احوال؛ثب قانوا۳مادهموعو احوالثب اختالفحلهاأت(۱۱
مطبوعات؛قانواموعو مطبوعاتبرنظارتهاأت(۱٢

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:موضوعهقوانیندرداوری

مدنی؛دادرسیآیانقانوادایر (۱
آا؛آیان نامه ها یبامهقانواموعو دایر (٢
تعاینی ها؛اتاقیاتحادیهدایر (۳
معادا؛یصنایعقانوادایر (۴
بهادار؛ایراقبورسقانوادایر (۵
قاانوا  ٢0دایر  یاگذار  سهام شرک  ها  دی تی موعاو  مااده   (  ۶

؛برنامه سوم توسعه

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:آبواراضیامور

اراعی؛اصالحاتشورا (۱

باغ ها؛یکشایرز اراعیکاربر تغاارکماساوا(٢

آب؛عادالنهتوزیعقانواکماساوا(۳

موقواه؛اراعییآبرقباتاریشیاسنادابطالقانواکماساوا(۴

بعد ؛اصالحاتبامراتعیجنگل هاقانوا۳۴مادهکماساوا(۵

بعد ؛اصالحاتبامراتعیجنگل هاقانوا۵۶مادهکماساوا(۶

شهر ؛زمانقانوا۱٢مادهکماساوا(۷
شهرها؛محدیدهازخارجمواتاراعیتشخاصمرجع(۸
شهردار  ها؛یدی  ناازمورداراعیتملکیخریدنحوههاأت(٩

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:امالکواسنادثبت

  در صالحا  یاحد اجرا  ثب  در صدیر اجرائاه ثبتی ی رئاس ثبا )اداره ثب  (  ۱

؛(مقام رسادگی به اعتراض ااراد نسب  به عملاات مأمورین اجرا  ثب 

ثب ؛عا یشورا ینظارتهاأت(٢

ثب ؛قانوا۱۴۸ی۱۴۷موادموعو ثبتیحل اختالفهاأت(۳

توسعه؛یچهارمبرنامهقانوا۱۳٢مادهموعو ثبتیحل اختالفهاأت(۴

مشا امالکاریشیاازار(۵

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:شهرداریکمیسیون های

قانوا تأساس شورا  عا ی شهرسااز  ی معماار  ایاراا    ۵کماساوا ماده (  ۱

(۱۳۵۱مصوب )

شهردار  ها؛قانوا۷۷ی۵۵مادهکماساوا(٢

شهردار  ها؛قانوا۱0۱ی۱00مادهکماساوا(۳

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی
قاانوا  ۱۳اقدام ای اه یزارت بهداش  قبل از مراجعه به دادگااه موعاو  مااده    (  ۱

بهداش ؛
کماسااوا )حل اختالف بان دستگاه ها  اجرایی راجع به اماالک ی مساتندات   (  ٢

؛(مستقر در سازماا مدیری  ی برنامه ریز 
ساحلی؛یمستحدثاراعیبهتجایزراع(۳
هوا؛آ ودگیازجلوگار مقامدرزیس محاطحفاظ سازماا(۴
معبر؛سدمقامدرشهردار (۵
غارمجاز؛مستحدثاتراعمقامدرراهیزارت(۶
؛(باگانهاتبا کارگار به)کارارمایااجریمهدرکاریزارت(۷
یزارت ناری در راع مزاحما  از مساتحدثات مجااز ی ممانعا  از مساتحدثات      (  ۸

غارمجاز آب ی برق؛
قانونی؛یظایفازاسالمیشوراها انحرافبهرسادگییحل  اختالفهاأت(٩

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



:هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
تخلفات ادار  کارکناا دی  ؛( ۱
دادسرا ی دادگاه انتظامی دااتر اسناد رسمی؛( ٢
دادسرا ی دادگاه انتظامی قضات؛(  ۳
دادسرا ی دادگاه انتظامی کارشناساا رسمی دادگستر ؛( ۴
دادسرا ی دادگاه انتظامی یکال؛(  ۵
شورا  انتظامی قانوا نظام مهندسی ی کنترل ساختماا؛(  ۶
شورا  انتظامی قانوا نظام مهندسی معدا؛(  ۷
رایانه ا ؛صنفینظامبهمربوطانتظامیشورا (۸
پزشکی؛انتظامیهاأت(٩
دانشگاه ها؛انتظامیهاأت ها (۱0
ما ااتی؛انتظامیهاأت ها (۱۱
؛طباعیمنابعیکشایرز مهندسیحراهشاغالاتخلفاتبهرسادگیانتظامیعا ییبدی هاأت ها (۱٢
دامپزشکی؛حراهشاغالاانتظامیعا ییبدی هاأت ها (۱۳
هاأت ها  رسادگی به تخلفات صنفی ی حراه ا  سازماا نظام ریانشناسی ی مشایره؛(  ۱۴
هاأت ها  کارشناسی رسادگی به تخلفات صنفی ی حراه  ا  شاغلان حراه پرستار ؛(  ۱۵
هاأت ها  انتظامی جامعه حسابداراا رسمی ایراا؛( ۱۶
.هاأت انتظامی بانک ها(  ۱۷

(یقضائشبه)قضائی غیرعناوین برخی از مهم ترین مراجع



ترین مراجعمهممعرفی 
(یئقضاشبه)غیر قضائی
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ترین مراجع اداریمعرفی و حدود صالحیت مهم
:اختالف مالیاتیکمیسیون حل( 1

مراجع رسادگی به حل اختالف ما ااتی شامل هاأت حل اخاتالف ما اااتی ی شاورا  عاا ی    
.ما ااتی می باشد

:اختالف مالیاتیهیأت حل-الف

مرجع مرجع رسادگی به کلاه اختالاات ما ااتی، جز در موارد  که عمن مقررات این قانوا
.دیگر  پاش بانی شده، هاأت حل اختالف ما ااتی اس 

:مرجع تجدید نظر از آرا  هاأت حل اختالف ما ااتی

ی ۱رأ  هاأت حل اختالف ما ااتی، به اکثری  آراء صادر ی جز در موارد منصوص در بندها  
باالغ  آرا  غارقطعی صادره ظرف یکماه از تاریخ ا. قانوا ما اات ها  مستقام قطعی اس ٢

ز این رأ  صادره ا. قابل تجدید نظرخواهی در هاأت حل اختالف ما ااتی تجدیدنظر می باشد
.مرجع قطعی ی الزم االجرا اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:مالیاتیعالیشورای-ب

ی یظافه شورا  عا ی ما ااتی رسادگی به آراء قطعی هاأت ها  حال اخاتالف ما ااات   

اس  که از  حاظ عدم رعای  قوانان ی مقررات موعاوعه یاا نقاص رساادگی ماورد      

.شکای  مود  یا مماز کل یاقع شده باشد

مااا  بنابراین می تواا گف  که این شورا درخصوص رسادگی به آراء مورد شاکای  ه 

صاادره  صالحا  ی شأنی را دارد که دیوانعا ی کشور در رسادگی به آراء قابل شکای 

.از دادگاه ها دارا اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



شهرداریهایکمیسیون(2

:ماده صد شهرداریکمیسیون-الف

أخذ پریانه از شهردار  قبل از هر اقدام عمرانی یا : قانوا شهردار ۱00بموجب ماده
ه تفکاک اراعی ی شری  ساختماا، توسط ما کان اراعی ی امالک یاقاع در محادید  

.شهر ی حریم آا عریر  اس 
اد شهردار  می تواند از عملاات ساختمانی ساختماا ها  بدیا پریانه یا مخا ف مفا 
. مایدپریانه،اعم از اینکه در زمان محصور یا غار محصور یاقع شده باشد، جلوگار  ن
واس  در صورتاکه قلع تأساسات ی بناها  احداث شده عریرت داشته باشد، به درخ

شهردار ، موعو  در کماساونی مرکب از نمایناده یزارت کشاور، یکای از قضاات     
سالمی شورا  ا)دادگستر  به انتخاب رئاس قوه قضایاه ی یکی از اعضاء انجمن شهر

.به انتخاب انجمن، تشکال می شود، مطرح می گردد(شهر

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:صدمادهکمیسیونآراءتجدیدنظرمرجع-ب

در .  آراء صادره از کماساوا ماده صد، قابل رسادگی در کماساوا تجدیدنظر اسا 

  یاقع شکای  در شعبه دیگر  از کماساوا ماده صد مورد رساادگی ی صادیر رأ  

.رأ  صادره قطعی ی الزم االجرا اس . قرار می گارد

قانون شهرداری99ماده کمیسون-ج

قانوا شهردار ، به منظاور جلاوگار  از   ٩٩ا حاقی به ماده ۳بند٢براساس تبصره

ساخ  ی سازها  غار مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ی نحاوه رساادگی باه    

وا ایان کماساا  . موارد تخلف، کماساونی در استاندار  ها تشکال خواهد گردیاد 

ماه  حسب مورد ی با توجه به طرح جامع، نسب  به  صدیر رأ  قلع ی قمع بنا یا جری

.معادل پنجاه تا هفتاد درصد قام  ریز اعاانی تکمال شده اقدام می نماید

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



 :مراجع صالح در امور گمرکی( 3

ؤد  باه  که بان گمرک ی ما ... رسادگی به اختالاات گمرکی در تشخاص تعراه، ارزش کاال ی 

ا یجود می آید در صالحا  مراجع رسادگی به اختالاات گمرکای اسا  کاه باه کماسااو     

.ند  می شودرسادگی به اختالاات گمرکی ی کماساوا تجدیدنظر اختالاات گمرکی دسته ب

:کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی-الف

ایاراا، کماساوا رسادگی به اختالاات گمرکی از چهار نفر عضو اصلی از کارمنداا گمارک 

دی نفر عضو اصلی از کارمنداا یزارت صانع ، معادا، تجاارت، یاک نفار عضاو اصالی از        

گاانی ی  کارمنداا یزارت امور اقتصاد  ی دارایی، یک نفر عضو اصلی بعنواا نماینده اتاق بازر

آگاه باه  صنایع ی معادا ایراا ی یک نفر عضو اصلی بعنواا نماینده اتاق تعایا، از مااا ااراد

.شودها  یادشده برگزیده میامور گمرکی از سو  دستگاه

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



بان   کماساوا یادشده الزم االجرا اس  مگر در موارد  که مبلغ مابه ا تفایتأر-

ه در نظر گمرک ی مؤد  ی یا ارزش گمرکی کاال، باش از پنجاه مالاوا ریال باشد کا 

ر درخواس  ارجا  ام ،أتواند ظرف باس  ریز از تاریخ ابالغ راین صورت مؤد  می

.به کماساوا تجدیدنظر را بنماید

:نظرتجدیدکمیسیون-ب

ا کند قطعی ی الزم االجارا اسا  ی تنهاا تا    آرایی که کماساوا تجدیدنظر صادر می

ار    از نظر شکلی قابل شکای  در دیواا عدا   ادأمدت سی ریز از تاریخ ابالغ ر

.اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



کارفرماوکارگرحل اختالفمراجع(4

:کاروزارتحل اختالفوتشخیصهیأت-الف

از قانوا کار، هرگونه اختالف ارد  بان کارارما ی کارگر کاه ناشای  ۱۵۷طبق ماده 

یا ها  کارگاهینامهاجرا  این قانوا ی سایر مقررات کار، قرارداد کارآموز ، موااق 

ها  دسته جمعی کار باشد، در مرحله ایل از طریاق ساازش مساتقام باان     پاماا

تی ها در شورا  اسالمی کار ی در صاور کارارما ی کارگر یا کاراموز ی یا نمایندگاا آا

که شورا  اسالمی کار در یاحد  نباشد، از طریاق انجمان صانفی کاارگراا ی یاا      

از نماینده قانونی کارگراا ی کارارما حل ی اصل خواهد شد ی در صورت عدم سازش

طریق هاأت ها  تشخاص ی حل اختالف به ترتاب آتای رساادگی ی حال ی اصال    

.خواهد شد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:هیأت تشخیص•

باان  رسادگی نخستان ی اتخاذ تصمام در خصوص دعای  ی اختالاات ناشی ازکاار 

کارگر، کارآموز ی کارارما در صورتاکه از طریق سازش حل نگردد از طریاق هااأت  

.تشخاص صورت می گارد

:می باشدعضوسهازمرکبتشخاصهاأت

اجتماعیاموریکاریزارتنماینده)1

هنمایندبعنواااستااکاراسالمیشورا هماهنگکانوانفرمنتخبیک)2

کارگراا

فی،صنانجمن ها کانوامنتخبصنایعمدیرها نمایندهبعنوااهمنفریک)3

.استااکارارمایاا

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:وظایف هیأت تشخیص عبارت است از

ن رسادگی ی اتخاذ تصمام در مورد دعای  ی اختالاات اعم از ارد  یا جمعی باا ( ۱

کارگر ی کارارما ناشی از اجرا  مقررات قانوا کار ی سایر مقررات مربوطه

، رسادگی ی اتخاذ تصمام در مورد دعای  ناشی از اختالاات اجرا  قرارداد کاار (  ٢

موااق  نامه ها  کارگاهی ی پاماا ها  دسته جمعی

ابق مط. رسادگی ی اتخاذ تصمام در مورد دعای  ی اختالاات ناشی از قرارداد کار(  ۳

  قانوا کار، رسادگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلام دادخواسا ٢۸ماده 

.می باشد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



عاایا،  دادخواس  توسط کارگر، کارآموز یا قائم مقام یا نمایندگاا آناا باه اداره ت -

پس از تقدیم دادخواس  ی طای مراحال  . کار ی رااه اجتماعی محل تقدیم می گردد

ا  هااأت پاس از اساتم   . قانونی، ابتدا در دستور کار هاأت تشخاص قرار می گاارد 

اظهارات اصحاب دعو  ی بررسی ی مداقه در مدارک ی اسناد تسلامی مباادرت باه   

.صدیر رأ  می نماید

مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت تشخیص

آرا  صادره از هاأت تشخاص ظرف پانزده ریز قابال رساادگی مجادد در هااأت     

.حل اختالف می باشد

.می باشداالجراالزمیقطعیحل اختالف،هاأتازصادرهآرا 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:هیأت حل اختالف-ب

.مرجع تجدیدنظر از آرا  صادره از هاأت تشخاص می باشد

:اعضا  هاأت حل اختالف عبارتنداز

کارگراننمایندهنفرسه(1

کارفرمایاننمایندهنفرسه(2

.میگرددتشکیلدوسالمدتبرایدولتنمایندهنفرسه(3

ضاور  هاأت ها  حل اختالف کار کتباً از طراان دعوت می نمایند تا در جلسه رسادگی ح

یابند، عدم حضور طراان در جلسه مانع از رسادگی نخواهد شد مگار اینکاه عاریرت   

ایتاا  حضورشاا را هاأت تشخاص دهد که اقط برا  یکبار جلسه تجدید خواهد شد ی نه

.ظرف یکماه رسادگی ی صدیر رأ  می نماید

در در صورتی که ساازش . سازش طراان در تمامی مراحل رسادگی امکاا پذیر می باشد

.جلسه رسادگی صورت گارد در صورت جلسه قاد ی به امضا  طراان می رسد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



طبیعیمنابع56مادهکمیسیون(5

ه ایان  چنانچا . این کماساوا  مرجع صا ح برا  تشخاص ملی بودا اراعی می باشد

مایاد،  کماساوا نسب  به اراعی ااراد، اقدام به صدیر رأ ، مبنی بر ملی باودا بن 

که بساته باه اینکاه در داخال    . ملک مورد نظر، در اختاار دی   قرار خواهد گرا 

ا محدیده شهر باشد یا خارج ازمحدیده شهر باشد، به سازماا مسکن ی شهرساز  ی

.اداره منابع طباعی، تحویل می گردد

، کماساوا ماده یاحاده مساتقر در اداره   ۵۶مرجع اعتراض به رأ  کماساوا ماده 

.منابع طباعی ی سپس محاکم دادگستر  می باشد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



شهریزمینقانون12مادهکمیسیون(6

ازبایرزمانتعاانیاحااءیعمرااتشخاصشهر زمانقانوا۱٢مادهمطابق

ازهصادردستورا عملبموجبکهگذاشتهشهرساز یمسکنیزارتبعهدهراموات

زماننو تعاانیعمرااتشخاص٢/۵/۶۷مصوبشهرساز یمسکنیزارت

.اس شدهمحول۱٢مادهکماساوابهموصوفکماساونیبعهده

مزارتنمایندگاانفر۳ازمرکبشهر زمانقانوا۱٢مادهکماساوااعضا 

.می گرددتشکالمسکنیزیرحکمباکهشهرساز یمسکن

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:شوندمطرحشهر زمانقانوا۱٢مادهکماساوادرنمی توانندذیلاراعی

شهردار بهیابستهشرک  ها یشهردار  هابهمتعلقاراعی-

عمرااگواهیدارا اراعی-
دی  بهمتعلقاراعی-

ان ی کماساوا پس از بازدید از محل، تحقاقات الزم از معمّرین، استما  داا  ماا ک 

باا  یکال آا ها، بررسی اسناد موجود در پرینده ی تطباق کریکی باا نقشاه هاوایی،   

.اکثری  اعضاء اقدام به صدیر رأ  می نماید

،دادگاه عماومی محال یقاو      ۱٢مرجع تجدیدنظر از آرا  صادره از کماساوا ماده 

.زمان اس  ی مهل  اعتراض آا از تاریخ امضا  آا سه ماه اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:قضاتانتظامیدادسرایودادگاه(7

:قضاتانتظامیدادگاه-الف

دادگاه انتظامی قضات در تهراا تشکال می شود ی شامار شاعب آا باه تشاخاص    

نای  هر شعبه از این دادگاه دارا  سه عضو یع. رئاس قوه قضایاه یاگذار شده اس 

را  مستشاراا ی دیگر عضوها، از بام قضاات دا . یک رئاس ی دی مستشار می باشد

د دسا   باالترین پایه ها  قضایی از سو  رئاس قوه قضایاه منصوب می شوند ی بای

ود کم، باس  ی پنج سال سابقه کار قضایی ی در ده سال اخار خادم  قضاایی خا   

ا محکوما  انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک مااه تا  

انتظامی رئاس شعبه ایل این دادگاه، رئاس دادگاه. شش ماه ی باالتر نداشته باشند

.قضات به شمار می آید که باید مجتهد جامع ا شرایط باشد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:قضاتانتظامیدادگاهصالحیت•

:قضاییپایه ها دارندگاابارابطهدر

باشند، با  رسادگی به تخلفات ی تقصارات دارندگاا پایه ها  قضایی، در هر مرتبه ی مقامی که

ضایی کاه  رسادگی به درخواس  تعلاق دارنده پایه ق: کافر خواس  دادستاا انتظامی قضات

ا  ، رساادگی باه ادعا   (به درخواس  دادستاا انتظامی قضات)مظنوا به ارتکاب جرم باشد 

.قانوا اساسی در صالحا  دادگاه عا ی اس ۱۷۱تقصار یا اشتباه قاعی، موعو  اصل

:دادگستر یکال بارابطهدر

اراا رسادگی به تخلفات اعضا  هاأت مدیره ی اعضا  دادگاه ها  انتظامی ی دادستاا ی دادی

ا  قابال  ، تجدیدنظر نساب  باه آر  (با ارجا  رئاس قوه قضایاه یا دادستاا کل)انتظامی یکال 

ا ا  یاا   تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی یکال، رسادگی به شکای  متقاعاااا پریاناه یک  

در ... کارآموز  یکا   نسب  به تصمام کانوا یکال مبنی بر رد درخواسا  صادیر پریاناه ی   

.صالحا  دادگاه عا ی اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:کارشناساابارابطهدر

باا  )سمیرسادگی به تخلفات اعضا  دادگاه ی دادستاا انتظامی کانوا کارشناساا ر

در صالحا  دادگاه عا ی اس (ارجا  رئاس قوه قضایاه یا دادستاا کل کشور

:دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات-ب

صالحا  دادگاه عا ی انتظامی قضات، از جملاه رساادگی باه اعتاراض دادساتاا      

حا   انتظامی قضات نسب  به آرا  برائتی اس  که دادگاه عا ی در ماورد قاعای ت  

ه آرا  پاگرد انتظامی صادر می نماید ی ناز اعتراض قاعی تح  پاگارد انتظاامی با   

.محکوما  درجه شش ی باالتر  اس  که دادگاه عا ی علاه ی  صادر می کند

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:دادسرای انتظامی قضات-ج

:عبارتندازدادسرااختااراتییظایف

 ا  کاه  بازرسی ی کشف تخلفات انتظامی قضات ی تعقاب انتظامی آناا در هر مقاام ی رتباه  

ار مناای با نظارت پاوسته بر عملکرد قضات، ارزشاابی آناا ی تحقاق در اعمال ی رات. باشند

نهاد حاثا  ی شأا قضایی، با رعای  حریم خصوصی آناا،پاشانهاد تعلااق قاعای، پاشا    

ئااس  تشویق قضات دارا  خدمات علمی یا عملی برجسته، پاشنهاد جابجایی قضات باه ر 

قانوا اساسی، بازرسی ی تهاه گازارش در ماورد عملکارد    ۱۶۴قوه قضایاه، در اجرا  اصل 

.قضات بر حسب درخواس  رئاس قوه قضایاه، سایر یظایف بموجب قوانان خاص

:مرجع تجدیدنظر آرا  دادگاه عا ی انتظامی قضات

تا درجاه  احکام دادگاه عا ی انتظامی قضات، چنانچه مبنی بر محکوما  قاعی تح  پاگرد

باشد، قطعی ی در سایر موارد محکوما ، از سو  محکوم علااه، ظارف یکمااه از تااریخ     ۵

.ابالغ، قابل شکای  در دادگاه عا ی تجدیدنظر انتظامی اس 

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:وکالانتظامیدادگاهودادسرا(8

:وکالانتظامیدادسرای-الف

اب آنااا  دادسرا  انتظامی یکال مرجع رسادگی به تخلفات یکال ی کارگشایاا ی تعق

دادسرا  انتظامی از دادستاا انتظامی ی عده الزم دادیار کاه بارا  مادت    . می باشد

ی دادسارا  انتظاام  . دیسال توسط هاأت مدیره انتخاب می شوند، تشکال می شاود 

ه باشاد  یکال پس از رسادگی به تخلفات ی شکایات، چنانچه عقاده بر تخلاف داشات  

قاب از قرار  منع تع. کافرخواس  ی در غاراین صورت قرار منع تعقاب صادر می نماید

بال  طرف شاکی ی رئاس کانوا یکال ظرف ده ریز پس از ابالغ، با رعای  مسااا ، قا 

.شکای  در دادگاه انتظامی یکال می باشد

.

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:وکالانتظامیدادگاه-ب

ایاا دادگاه انتظامی یکال مرجع رسادگی ی صدیر رأ  نسب  باه تخلفاات یکاال ی کارگشا    

این مرجع از سه نفر یکال پایه یک دادگستر  که بارا  مادت دیساال، از طارف    .می باشد

ه همااا  دی نفر یکال پایه یک ناز با . هاأت مدیره کانوا انتخاب می گردند، تشکال می شود

اصالی  ترتاب بعنواا اعضا  علی ا بدل ناز انتخاب می شوند تا در صورت معذیری  اعضا 

. انجام یظافه نمایند

مرجع تجدیدنظر از آرا  صادره از دادگاه انتظاامی یکاال، دادگااه عاا ی انتظاامی قضاات       

.می باشد

وط ی دادگاه انتظامی یکال پس از رسادا ادعانامه یا تقاعا  رسادگی از طرف مقاماات مربا  

وا باه  آماده بودا موعو  برا  رسادگی، رینوش  ادعانامه یا تقاعا را به یساله مأمور کاان 

.یکال تح  تعقاب ابالغ می نماید تا ظرف مهل  مقرر پاسخ دهد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:رسمیکارشناسانانتظامیدادگاهودادسرا(9

:رسمیکارشناسانانتظامیدادسرای-الف

. ودتعقاب انتظامی کارشناساا توسط دادسرا  انتظامی کانوا کارشناسااا انجاام مای شا    

.تعقاب انتظامی معموالً در پی شکای  شاکی شری  می شود

مرجع رسادگی به تخلفات  کارشناسااا هار کاانوا ی تعقااب آنااا، دادسارا  انتظاامی        

اله دادساا هر کانوا، از بان کارشناساا رسمی، بوسا . کارشناساا رسمی هماا کانوا اس 

دادیااراا  . مجمع عمومی عاد  هماا کانوا برا  مدت چهاار ساال انتخااب خواهاد شاد     

تعااان  دادسرا  انتظامی، به تعداد الزم، به پاشنهاد دادستاا ی تصویب هاأت مدیره کانوا

.می شوند

اا هاا،  مرجع تعقاب تخلفات انتظامی اعضا  هاأت مدیره ی دادستاا ی بازرساا کانوا اسات 

.دادسرا  انتظامی قضات می باشد

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 



:رسمیکارشناسانانتظامیدادگاه-ب

مرجع رسادگی ی صدیر رأ  نسب  به تخلفاات کارشناسااا هار کاانوا، دادگااه      

این دادگاه مرکاب از ساه عضاو   . انتظامی کارشناساا رسمی که هماا کانوا اس 

.می باشد ی برا  مدت چهارسال انتخاب می شوند

مرجع تجدیدنظر آرا  دادگاه انتظاامی کارشناسااا رسامی، دادگااه تجدیادنظر      

.کارشناساا رسمی می باشد که در تهراا تشکال می شود

(شبه قضائی)معرفی مهم ترین مراجع غیر قضائی 




