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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری»

مقدمه
«طرح اصالح موادی از قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری» كه در مجلس دهم با شماره
ثبت ( )510در كميسيون حقوقي و قضایي به تصویب رسيده بود ،مجدد ًا در تاریخ  1399/4/22با شماره
ثبت ( )342در مجلس یازدهم اعالم وصول شد .این طرح طي جلسات متعدد در كارگروه موضوع ماده
( )59قانون آیيننامه داخلي مجلس 1و كميسيون تخصصي مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به
استناد تبصره « »1ماده ( )143آیيننامه داخلي 2بهدليل تشابه موضوع با «طرح الحاق یک تبصره به
ماده ( )87قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری» به شماره ثبت ( )289ادغام و نهایت ًا در
تاریخ  1400/4/8با اصالحاتي به تصویب كميسيون حقوقي و قضایي رسيد .طرح مزبور مشتمل بر 66
ماده بوده و عالوه بر اینکه در مقام رفع برخي ابهامات و ایرادهای جزئي قانون مربوطه است ،حاوی
محورهای مهمي است كه تصویب آن ميتواند به تحقق حاكميت قانون در كشور و اجرای عدالت اداری
منجر شود  .لذا در این گزارش ضمن اشاره به كليات طرح حاضر به بررسي مواد آن خواهيم پرداخت.
كلیات
یکي از نهادها و تأسيسات حقوقي مهم كه در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در اصول ( )170و
( )173در راستای حاكميت قانون پيشبيني شده دیوان عدالت اداری است كه به نظارت قضایي و إعمال
كنترل بر أعمال قوه مجریه مي پردازد .بعد از تصریح قانون اساسي به دیوان عدالت اداری ،اولين قانون
مربوط به آن ،مصوب سال  1360است و عالوه بر آن در سالهای  1385و  1390نيز قوانيني جدید،
مربوط به دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسالمي رسيد.

 .1ماده ( -)59هریک از كمي سيونهاى تخ ص صى مجلس موظف ا ست از ميان اع ضاى خود كميته و یا كميتههاى فرعى متنا سب با
موضوووعات مربوط تشووکيل دهد .كميتههاى فرعى داراى یک رئيس ،یک نایبرئيس و یک دبير خواهند بود كه توسووا اعضوواى همان
كميته انتخاب مىگردند .مصوبات كميتههاى فرعى بعد از تصویب در كميسيون رسميت خواهد داشت.
 .2تبصره « -»1كميسيونها ميتوانند گزارش طرحها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترك یا نزدیک به هم را در یک گزارش به مجلس
ارائه نمایند.
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پس از گذشت هشت سال از آخرین اراده قانونگذار در تصویب قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداری و مشخص شدن كاستيهای موجود در قانون فعلي از یکسو و پيچيدهتر شدن تشکيالت
و عملکرد دولت ازسوی دیگر ،لزوم اصالح این قانون جهت تضمين حداكثری حاكميت قانون در راستای
حفظ حقوق عامه ،ضروری بهنظر ميرسيد .بر همين اساس ،طرح پيش رو در چند محور و در راستای
اصالح قانون مذكور و رفع ایرادها و كاستيهای آن ارائه شده است .این طرح با ارجاع به كميسيون
حقوقي و قضایي در كميته مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و درنهایت مصوبه كميته با اصالحاتي مورد
تصویب كميسيون قرار گرفته است .اهم اصالحات صورت گرفته به شرح زیر است:
 .1تبيين صالحيتهای دیوان عدالت اداری و اعالم شمول آن به رسيدگي به شکایت از تصميمات
و اقدامات مؤسسات عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد؛ تصریح بر صالحيت نظارت دیوان بر تصميمات و
اقدامات مؤسسات عمومي غيردولتي با توجه به اینکه این مؤسسات بهعنوان یکي از بازیگران اصلي و
مؤثر حوزه عمومي و صاحب قدرت ،فعاليت ميكنند ميتواند گامي بلند در جهت حركت به سمت
قانونمداری هرچه بيشتر نهادهای عمومي باشد.
 .2تصدیق ورود خسارت و تعيين ميزان آن در شعب دیوان؛
 .3امکان نظارت بر مصوبات غيرسياستگذاری شورای عالي فضای مجازی در هيئت عمومي؛
 .4پيشبيني امکان شکایت دادستاني كل كشور ،سازمان بازرسي و دیوان محاسبات؛ امکان
گزارشدهي نهادهای نظارتي و حتي مؤسسات مردمنهاد ،در راستای صيانت از حقوق شهروندان در مقابل
قدرت عمومي است كه با توجه به اختيارات پيشبيني شده تا حدود زیادی ميتواند با پایش عملکرد
دولت و طرح دعوی در مواقع ضروری ،از نقض حقوق عامه پيشگيری و با آن مقابله نماید.
 .5تقویت و ارتقای كارآمدی نيروی انساني نهاد دیوان عدالت اداری و استفاده از فارغالتحصيالن دكتری
حقوق عمومي بهدليل تمركز فعاليت دیوان در این زمينه؛
 .6تعيين سازوكار رسيدگي به آرای مراجع اختصاصي اداری و اجرای احکام صادره از دیوان بهدليل چالشها
و اختالفنظرهای موجود در شيوه نظارت و مشکالت اجرای احکام است.
 .7انجام اصالحاتي در جهت رفع اطاله دادرسي ،پيشگيری و مبارزه با فساد در تشکيالت دیوان و رفع
مشکالت اجرایي جهت تسهيل روند شکایت و نظارت قضایي دیوان بر قدرت عمومي.
درمجموع و با عنایت به مراتب مذكور ،تصویب كلیات مصوبه كمیسیون و ارجاع آن به كمیسیون
محترم مربوطه جهت اصالح برخي از مواد مصوبه ،با رعایت تشریفات مندرج در آییننامه داخلي مورد
پیشنهاد است.
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بررسي مواد
ماده ( -)۱اصالح عنوان قانون
با توجه به طوالني بودن عنوان قانون و برخي مالحظات دیگر نظير ذكر احکامي در این قانون كه مستقيم ًا
ميتواند ناظر به تشکيالت و آیين رسيدگي در دیوان نباشد ،به موجب این ماده عنوان قانون از «قانون
تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری» به «قانون دیوان عدالت اداری» تغيير یافته است كه
تصویب آن مناسب به نظر ميرسد.
ماده ( -)۲موضوع اصالح ماده ( )۲و حذف تبصره آن
در حال حاضر به موجب ماده ( )2قانون ،بهصورت مطلق تصویب تشکيالت قضایي ،اداری و تعداد شعب
دیوان پس از پيشنهاد ریاست دیوان برعهده رئيس قوه قضائيه ميباشد .در همين راستا معاونتهای
تخصصي «اداری ،استخدامي و فرهنگي»« ،اقتصادی ،اراضي و شهرسازی» و «كار و تأمين اجتماعي»
تشکيل گردیدهاند .در راستای تفصيل اطالق موجود در ماده ،ماده پيشنهادی با الحاق عبارت «ساماندهي
آن در قالب معاونتهای تخصصي» بهصورت مشخص اختيار پيشنهاد معاونتهای تخصصي را به رئيس
دیوان و اختيار تصویب آن را به ریاست قوه قضائيه اعطا نموده است و تصویب آن جهت چابکتر شدن
تشکيالت دیوان ،مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۳موضوع الحاق تبصره ماده ( )۳و الحاق  ۲تبصره به آن
 اولين اصالح صورت گرفته در این ماده الحاق عبارت زیر به انتهای تبصره ماده ( )3است:«در صورت عدم حضور رئيس شعبه تجدیدنظر ،اداره شعبه بهعهده عضو مستشاری است كه سابقه
قضایي بيشتری دارد».
درحقيقت دليل این پيشنهاد آن است كه در حال حاضر در غياب رئيس شعبه تجدیدنظر ،اداره
امور جاری و اداری شعبه و نظارت بر عوامل دفتری شعبه مشترك ًا برعهده هر دو مستشار ميباشد و این
امر منجر به اختالف خواهد شد .بنابراین با توجه به عدم تقدم و رجحان نظر مستشاران شعبه تجدیدنظر
و در راستای رفع مشکالت و ایرادات عملي موجود و در جهت تسریع در رسيدگي در شعب تجدیدنظر
دیوان ،تفویض اداره شعبه به عضو دارای سابقه بيشتر منطقي بوده و تصویب این بند مورد پيشنهاد است.
 درخصوص تبصره « »2الحاقي پيشنهادی ،ذكر این نکته الزم است كه در حال حاضر مطابق بند «»2ماده ( )10و مواد ( )63و ( )64قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری رسيدگي به اعتراض
از آرای مراجع شبهقضایي ،ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر انجام ميشود و صرف ًا
اشخاص حقوق خصوصي ميتوانند نسبت به طرح شکایت در دیوان اقدام نمایند .در همين راستا و جهت
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رفع ایراد فعلي _ یعني عدم امکان طرح دعوای نهادهای عمومي از تصميمات مراجع اختصاصي اداری در دیوان
عدالت اداری _ امکان شکایت نهادها و دستگاههای عمومي و دولتي از آرای مراجع شبهقضایي در شعب دیوان
پيشبيني شده است كه اقدامي مثبت بهنظر ميرسد .بهعنوان مثال اگر درحال حاضر هيئتهای حل اختالف كار
در پروندهای واحد ،به نفع شركت دولتي یا اداره دولتي كه كارفرماست رأی صادر نماید ،امکان شکایت كارگر از این
تصميم در دیوان عدالت اداری وجود دارد ،درحاليكه در همين پرونده كارفرما كه نهاد عمومي است نميتواند در
دیوان طرح دعوا نماید و باید برای اعتراض به رأی هيئت ،به دادگاههای عمومي مراجعه نماید كه این امر موجب
تشتت تصميمگيری قضایي در این خصوص ميشود و این تبصره در همين راستا امکان شکایت نهادهای عمومي
و دولتي را در دیوان فراهم نموده است .اما اصالح دیگر صورت گرفته ،یکمرحلهای شدن رسيدگي به آرای مراجع
شبهقضایي در دیوان عدالت اداری و طرح مستقيم آن در شعب تجدیدنظر است كه فارغ از اینکه این امر ممکن
است به جهت مغایرت با بند « »9اصل ( )3قانون اساسي مبني بر تبعيض ناروا مورد ایراد شورای محترم نگهبان
واقع شود ،بهدليل عدم قضایي بودن و عدم اتقان آرای مراجع مذكور و نقض مکرر آرای آنها در شعب دیوان ،نوعي
تحدید حق دادخواهي و تبعيض قضایي بهشمار ميرود كه منجر به نقض حقوق عامه و اصحاب دعوا خواهد شد.
الزم به ذكر است كه از اصول ابتدایي دادرسي عادالنه دومرحلهای بودن و امکان تجدیدنظرخواهي از آرای قضایي
است .همچنين در قانون سال  1385دیوان عدالت اداری رسيدگي در دیوان عدالت اداری یکمرحلهای بود كه
قانونگذار با پذیرش ایراد تکمرحلهای بودن رسيدگي در دیوان عدالت اداری ،در سال  1392اقدام به دومرحلهای
كردن رسيدگي در دیوان نمود و مصوبه حاضر نوعي بازگشت به تکمرحلهای بودن رسيدگي دیوان عدالت اداری
درخصوص تصميمات مراجع شبهقضایي بهشمار ميرود .ممکن است برای تکمرحلهای شدن رسيدگي توجيه
شود كه موضوع در مراجع شبهقضایي و بعضاً دومرحله مورد رسيدگي قرار گرفته است .این توجيه مورد پذیرش
نيست چراكه تصميمات اداری حتي اگر در مراحل متعدد مورد بررسي قرار گرفته باشند موجبات تحدید رسيدگي
قضایي به تصميمات آنها را فراهم نميآورد .بنابراین اصالح تبصره « »2ماده ( )3به شرح زیر پيشنهاد ميگردد:
«تبصره « -»۲شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي
از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصي اداری موضوع بند « »۲ماده ( )۱0این قانون در شعب
مطرح و مورد رسیدگي قرار ميگیرد .رأی صادره قطعي است .سایر شکایات و اعتراضات در
شعب بدوی رسیدگي ميشود .پس از الزم االجرا شدن این قانون پروندههای موجود در شعب
بدوی و تجدیدنظر مطابق صالحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگي ميشود».
 درخصوص تبصره « »3الحاقي پيشنهادی نيز قابل ذكر است كه از یکسو طبق بند « »2ماده ( )10و( )63و ( )64قانون فعلي ،رسيدگي به اعتراضات و شکایات از آرای مراجع اختصاصي اداری در صالحيت
شعب دیوان قرار گرفته و ازسوی دیگر از رأی وحدت رویه شماره  80/8/13-252هيئت عمومي دیوان
عدالت اداری ،اطالق صالحيت دیوان ،در رسيدگي به آرای این مراجع برداشت ميشود .با این وجود
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تاكنون هيچگونه تعریف یا معياری برای تشخيص این مراجع و احراز صالحيت دیوان ارائه نشده بود.
بدینترتيب  ،این تبصره در مقام ارائه تعریف جهت تشخيص مراجع اختصاصي اداری و جلوگيری از
تعارض صالحيتها پيشنهاد شده كه تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۴موضوع اصالح ماده ( )۴و تبصره « »۱و حذف تبصره «»۲
حقوق عمومي بهصورت خاص و متمركز به بررسي و مطالعه «دولت» بهمعنای مجموعه نهادها و
سازمانهایي كه بهنحوی ازانحاء از قدرت عمومي برخوردار هستند ميپردازد؛ همچنين عملکرد و
نظاممندی فعاليت وزارتخانهها ،سازمانهای دولتي ،نهادهای عمومي ،شهرداریها و شوراهای محلي در
حقوق عمومي مورد مطالعه قرار ميگيرد .نهاد دیوان عدالت اداری بهعنوان دادرس اداری نيز صالحيت
نظارت قضایي بر دولت و نهادهای صاحب قدرت عمومي را برعهده دارد .لذا ضروری است كه
فارغالتحصيالن رشته حقوق عمومي كه بهصورت ممحض به مطالعه دولت پرداخته و با اصول حقوق
عمومي آشنا هستند در قضاوت در دیوان عدالت اداری دارای اولویت باشند كه ماده حاضر در مقام تحقق
چنين هدفي مي باشد .در مطالعه تطبيقي نيز ضرورت اصالح و تغيير روند فعلي تأمين قضات دیوان
عدالت اداری به وضوح مشاهده ميشود .بهعنوان مثال در فرانسه درحاليكه قضات دادگاههای عمومي از
طریق مدرسه ملي قضایي جذب ميشوند ،قضات دادگاههای اداری اغلب از ميان دانشآموختگان مدرسه
ملي اداری و عمدت ًا از ميان دارندگان كارشناسي ارشد حقوق عمومي و باالتر جذب و پس از كارآموزی
تخصصي به كار گرفته ميشوند 1.در آلمان نيز قضات اداری پس از گذراندن سه سال كارآموزی تخصصي
انتخاب ميگردند .در نظام قضایي ایتاليا هم قضات شورای حکومتي (قضات اداری) این كشور تنها از
ميان فارغالتحصيالن حقوق عمومي برگزیده ميشوند 2.شایان ذكر است كه در حال حاضر قضات و
دستاندركاران نظام دادرسي اداری كشور ،صرف ًا با تکيه بر دادرسيهای عمومي (حقوقي و كيفری) به
دادرسي ميپردازند .مضاف بر آنکه برخوردار نبودن قضات دیوان از این آموزشها و ابزارها یکي از موانع
مهم توجه مقتضي به منافع عامه در كنار حقوق افراد و ایجاد نگرشي متعادل به تقابل این دو در دعاوی
عمومي و ادار ی ميان دولت و شهروند در این نهاد گرانسنگ قضایي در ایران است .جهت رفع مسائل
مذكور و تحقق هدف مطلوب ،تصویب این ماده و تبصره آن بسيار راهگشا خواهد بود.

 .1موالبيگي ،غالمرضا و حيدرنژاد ،ولياهلل( ،)1398چالشها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهي به محاكم اداری
فرانسه ،فصلنامه تحقيقات حقوقي ،شماره  ،90ص .444
 .2سلطاني ،سيدناصر ( ،)1392مباني قانوني و روشهای جذب و آموزش قضات محاكم اداری در فرانسه ،گزارش پژوهشي پژوهشگاه
قوه قضائيه ،ص .122
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ماده ( -)5موضوع اصالح ماده ( )5و الحاق یک تبصره به آن
 رئيس دیوان عدالت اداری ،ریاست اداری و نظارت بر كليه امور اداری دیوان را برعهده دارد كه این امردر قانون فعلي مورد تصریح واقع نشده است و ذكر آن ضروری بهنظر ميرسد .همچنين با توجه به اینکه
بهطوركلي ميتوان مهمترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را به سه حوزه اصلي «كار و تأمين
اجتماعي»« ،اداری ،استخدامي و فرهنگي»« ،شهرسازی ،اراضي و اقتصادی» تقسيم نمود و رئيس دیوان
عدالت اداری مطابق ماده ( )2این طرح اقدام به تعيين معاون قضایي برای هركدام از این موارد مينماید.
ماده حاضر مقرر ميدارد یکي از معاونين قضایي مزبور ،به انتخاب رئيس بهعنوان معاون اول خواهد بود.
درحقيقت به جهت كثرت وظایف و اختيارات رئيس دیوان ،پيشبيني معاون اول ،جهت بررسي و ارائه
مشورتها و پيشنهادهای الزم به ریاست دیوان در كليه زمينهها ،اتخاذ تصميم و اقدام الزم در موارد
ارجاعي از ناحيه رئيس دیوان ،تشکيل شورای معاونين و ایجاد هماهنگي و رفع تداخالت كاری بين
معاونتها و بررسي و تأیيد پيشنهادهای معاونتها مناسب بهنظر ميرسد .لذا تصویب ماده پيشنهاد
ميگردد.
 تبصره اضافه شده به این ماده مقرر مينماید كليه وظایف و اختيارات رئيس دیوان بهجز اختيار اعمالماده (« ،)79اعالم خالف بين شرع یا قانون بودن آرای شعب» و ماده («،)91اعالم اشتباه یا مغایرت با
قانون آرای هيئت عمومي» قابل تفویض به معاونين ميباشد .در این خصوص باید اشاره نمود كه بهجز
اختيارات موضوع ماده ( )79و ( )91بهنظر ميرسد موارد زیر قائم به شخص رئيس دیوان عدالت اداری
بوده و قابل تفویض به معاونين رئيس دیوان نميباشد:
 .1ریاست شعبه اول تجدیدنظر(ماده )5
 .2موافقت با اجرای دستور موقت صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر و لغو آن (مواد )73 ،40 ،35
 .3تشخيص رسيدگي خارج از نوبت به پروندهها (ماده )47
 .4استعالم نظر از فقهای شورای نگهبان (ماده )80
 .5پيشنهاد اصالحي درخصوص ایرادات و نواقص قوانين و مقررات به رئيسجمهور ،رئيس قوه
قضائيه و مجلس شورای اسالمي (ماده )118
 .6اعالم تضييع حقوق عمومي و منافع بيتالمال به سازمان بازرسي ،دادستان كل كشور و دیوان
محاسبات (ماده )121
بنابراین عدم تصویب این تبصره و اصالح تبصره ماده ( )5به شرح زیر پيشنهاد ميشود:
«تبصره :رئیس دیوان ميتواند وظایف و اختیارات خود ،به غیر از اختیارات خاص موضوع
مواد ( )۱۱8( ،)9۱( ،)80( ،)79( ،)7۳( ،)۴7( ،)۴0( ،)۳5و ( )۱۲۱این قانون را ،حسب مورد در
امور قضایي به معاونین قضایي و در امور غیرقضایي به هریک از معاونین تفویض نماید».
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ماده ( -)۶موضوع الحاق یک تبصره به ماده ()۶
مطابق این تبصره در صورت ارائه الکترونيکي خدمات قضایي به مردم و به تشخيص رئيس دیوان ،دفاتر
اداری استاني دیوان منحل خواهند شد .در این خصوص بهنظر ميرسد حذف دفاتر استاني دیوان عدالت
اداری حتي در فرض فراهم شدن امکان ارائه الکترونيکي ثبت دادخواست ،مخالف حق دسترسي عادالنه
به مراجع قضایي تلقي ميشود چراكه اوالً در حال حاضر دسترسي به بستر اینترنت و امکانات اتصال به
آن در تمامي نقاط كشور بهصورت برابر و پيشرفته فراهم نشده است .ثانیاً حتي در فرض گسترش كمي
و كيفي اینترنت نيز ،برای بسياری از اقشار كمسواد و كهنسال ثبت شکایت بهصورت غيرحضوری و
پيشبيني صرف شکایت اینترنتي مقدور نبوده و موجبات تضييع حقوق آنان را فراهم ميآورد .ثالث ًا
مطابق بند « »1ماده ( )6یکي از وظایف دفاتر استاني «راهنمایي و ارشاد مراجعان» بوده و در صورت
ال این وظيفه نيز منتفي خواهد شد .این در حالي است كه مطابق بند «»17
انحالل این دفاتر ،عم ً
سياستهای كلي امنيت قضایي ابالغي  81/7/28مقام معظم رهبری «گسترش دادن نظام معاضدت و
مشاورت قضایي» باید مورد توجه واقع شود .لذا عدم تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.
ماده ( -)7موضوع اصالح ماده ( )7و تبصره آن
به جهت وسعت دایره نظارت قضایي بر اداره و به تبع ،تخصصي و پيچيده بودن مسائل و دعاوی مطروحه
در دیوان عدالت اداری ،از همان ابتدا استفاده از نظر كارشناس ،امری گریزناپذیر مينمود .در همين راستا
در ماده ( )7قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب  ،1390استفاده از نظر كارشناسي
مشاورین ،مورد تصریح مقنن قرار گرفت 1كه بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری ميتوانند عنداللزوم
از نظرات كارشناسي استفاده نمایند مگر در موارد صدور رأی اصراری مراجع شبهقضایي موضوع ماده
( )63یا شکایت از تشخيص مراجع تشخيصي موضوع ماده ( )64كه شعب مکلف به استفاده از نظرات
كارشناسي ميباشند .ایراد موجود در ماده ( )7قانون فعلي ،ابهام در سازوكار «احراز صالحيت»« ،نحوه
انتصاب»« ،مرجع صدور ابالغ» و «معيار پرداخت حقوق و مزایا» است كه ضرورت اصالح این ماده را
هویدا ميكند .در همين راستا تعيين نحوه بهكارگيری و پرداخت حقالزحمه منوط به پيشنهاد رئيس
دیوان و تصویب رئيس قوه قضائيه در قالب آیيننامه شده است .اما با عنایت به اینکه اوالً مقصود از عبارت
«بهكارگيری» مشخص نشده و روشن نيست كه دیوان در قالب چه نوع رابطه استخدامي ميتواند از افراد
مزبور استفاده نماید؟ و الزاماً این افراد باید متصدی پست سازماني باشند یا خير؟ و آیا این افراد ميتوانند
« .1دیوان ميتواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشتههای مختلف كه حداقل دارای ده سال سابقه كار اداری و مدرك كارشناسي
یا باالتر با شند ،بهعنوان م شاور دیوان دا شته با شد .در صورت نياز هریک از شعب به م شاوره و كار شنا سي ،به درخوا ست شعبه یا به
تشخيص رئيس دیوان ،كارشناس مشاور توسا رئيس دیوان به شعبه معرفي ميشود .در این صورت كارشناس پس از بررسي موضوع،
نتيجه را بهطور مکتوب به شعبه ارائه ميكند تا در پرونده درج شود .قاضي شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی مينماید».
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از بين وكال و كارشناسان یا كارمندان دستگاههای دیگر باشند یا خير؟ ثانياً شيوه تشخيص صالحيت
اشخاص مذكور ابهام دارد و با توجه به اهميت امر مشاوره در دیوان عدالت اداری و مالحظات محرمانگي
پروندهها ،مشخص نيست كه بهكارگيری این افراد باید پس از تأیيد مراجع ذیصالح اعم از گزینشي و
امنيتي باشد یا اینکه دیوان رأساً و بدون تأیيد مرجع خاصي ميتواند نسبت به بهكارگيری آنها اقدام
نماید .مضاف بر آنکه تفویض تشخيص شرایا و مالحظات فوق به تصویب آیيننامه رئيس قوه قضائيه،
به جهت اینکه دارای ماهيت تقنيني است ممکن است با ایراد شورای محترم نگهبان مبني بر مغایرت با
اصل ( )85قانون اساسي مواجه شود .بنابراین اصالح این ماده به شرح زیر مورد پيشنهاد است:
«ماده ( -)7دیوان ميتواند جهت اعالم نظر در امور تخصصي ،حسب مورد از كارشناسان
رسمي در رشته مورد نياز ،استفاده نماید .ترتيبات ارجاع امر به كارشناس مطابق قانون آیين دادرسي
دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379خواهد بود».
درخصوص تبصره این ماده نيز باید اشاره نمود كه هرچند پيشبيني امکان تشکيل كارگروه مشورتي
جهت اعالم نظر در موضوعات چالشي و دارای ابعاد گسترده ،امری درخور تحسين بهنظر ميرسد اما الزم
است كه مشخص گردد در صورت عدم ارائه نظر مشورتي توسا كارگروه مذكور آیا این امر مانع
تصميمگيری و صدور رأی توسا شعبه تا زمان صدور نظریه مشورتي خواهد بود یا خير؟ لذا تبصره
مذكور از این جهت واجد ایراد بهنظر ميرسد و بر این اساس الزم است به شرح زیر اصالح گردد:
«تبصره -چنانچه به تشخیص رئیس دیوان ،موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار
گیرد كه پیشبیني ميشود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا
دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعي ميباشد ،موضوع همزمان با ارجاع به شعب ،به گروهي
از كارشناسان متخصص یا هیئت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظریه مشورتي
ارجاع ميشود تا حداكثر ظرف یکماه اعالم نظر نمایند ،عدم اعالم نظر نافي تصمیمگیری و
صدور رأی توسط شعبه نميباشد».
ماده ( -)8موضوع اصالح ماده ()8
در حال حاضر هيئت عمومي دیوان عدالت اداری از دوسوم كل قضات دیوان تشکيل شده و مالك رأی ،نظر
اكثریت حاضر است .شایان ذكر است اصوالً موضوعات مطروحه در هيئت عمومي دیوان عدالت اداری
موضوعاتي بسيار تخصصي و فني است كه حضور و شركت همه قضات شعب بدوی و اجرای احکام ،بهدليل
عدم تجربه كافي و تعداد زیاد قضات ،وافي به مقصود نخواهد بود و امر تصميمگيری را با مشکل مواجه
مينماید .همچنين با وجود حجم گسترده پروندههای موجود در شعب دیوان عدالت اداری ،لزوم شركت
هفتگي كليه قضات دیوان در جلسه هيئت عمومي موجب اطاله دادرسي خواهد شد .مضاف بر اینکه تعدد
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بسيار قضات ،بررسي موضوع شکایت و احکام مربوطه و درنهایت تحقق اقناع وجداني جهت صدور رأی را
مشکلتر و طوالنيتر خواهد نمود و منجر به تقليد در قضاوت یا قضاوت غيرمسئوالنه ميگردد .بنابراین تغيير
پيشنهادی در راستای چابکتر شدن هيئت عمومي و تحقق اصل سرعت در دادرسي ضروری مينماید .اما با
عنایت به لزوم بهرهمندی رؤسای شعب و قضات جدیدالورود از تجربيات قضات باسابقه پيشنهاد ميگردد تا
«رؤسای شعب بدوی» نيز جزء اعضای هيئت عمومي قرار گيرند و در همين راستا ذیل این بند ،مبني بر
شركت قضات شعب بدوی در هيئت عمومي در موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه حذف گردد ،لذا
اصالح بند «الف» به شرح زیر مورد پيشنهاد است:
«الف -هیئت عمومي متشکل از رئیس ،معاونین قضایي ،رؤسای هیئتهای تخصصي ،رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی ميباشد كه با حضور دوسوم اعضا و به ریاست
رئیس دیوان یا یکي از معاونین قضایي با انتخاب رئیس دیوان رسمیت ميیابد و مالک صدور رأی
در آن ،نظر اكثریت اعضای حاضر ميباشد».
درخصوص بند «ب» نيز الزم به ذكر است كه در حال حاضر مطابق ماده ( )84قانون ،هيئتهای تخصصي
متشکل از  15نفر از قضات دیوان بوده كه با حضور دوسوم ( 10نفر) تشکيل ميگردد و به جهت آنکه همه
قضات و دادرسان دیوان الزام ًا ميبایست عضو یک هيئت تخصصي باشند و این امر موجب عدم اتقان در نظریات
هيئت تخصصي به جهت عدم آشنایي آنها با موضوعات گردیده است ،لذا این تعداد اعضای هيئت تخصصي را
یازده نفر مقرر داشته كه با حضور نه نفر ( 9نفر) رسميت ميیابد .اما حضور قضات در هيئتهای تخصصي
ال مطابق ماده ( )46این طرح «موضوع اصالح
متعدد ،ممنوع نشده است كه بهنظر ميرسد با عنایت به اینکه او ً
ماده ( »)84صالحيت هيئتهای تخصصي گسترش پيدا كرده است و در موارد ابطالي صرف ًا با درخواست 10
نفر از اعضای هيئت عمومي یا رئيس دیوان قابل اعتراض در هيئت عمومي است .ثانی ًا به جهت عدم الزام عضویت
قضات در حداقل یک هيئت تخصصي ،شبهه همپوشاني اعضای هيئت عمومي و هيئتهای تخصصي و نقض
قاعده فراغ دادرس وجود خواهد داشت .ثالث ًا با تجویز امکان حضور قضات در هيئتهای تخصصي متعدد ،قضات
دیگر فرصت اظهارنظر و شركت در فرایند قضایي را از دست خواهند داد و ممکن است آرای این هيئتها نيز
ال
تحت تأثير مصلحتسنجيهایي در ارجاع قرار گيرد .رابع ًا حضور قضات در هيئتهای تخصصي متعدد ،عم ً
منطق و هدف تشکيل این هيئتها جهت بررسي و واكاوی موضوعات و پروندهها را نقض خواهد كرد .مضاف بر
اینکه صرفنظر از اطاله دادرسي به جهت مشغله زیاد قاضي مربوط ،موجد ابهام در تقویت پدیده تقليد در قضاوت
خواهد بود .بنابراین اصالح بند «ب» به شرح زیر مورد پيشنهاد است:
«ب -هر هیئت تخصصي متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان ميباشد كه با حضور
حداقل نه نفر از اعضا رسمیت ميیابد .عضویت قضات دیوان در یک هیئت تخصصي و با توجه به
تجربه و آشنایي آنها با حوزه تخصصي مربوط ميباشد».
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تصویب تبصره این ماده نيز با توجه به پيشبيني امکان حضور سایر قضات یا كارشناسان و ارائه نظر
توسا آنها در هيئتهای تخصصي در راستای اتقان و ارتقای آرای هيئتهای تخصصي پيشنهاد ميگردد.
ماده ( -)9موضوع اصالح ماده ( )9و حذف تبصره آن
نظر به اینکه اغلب پروندههای موجود در دیوان عدالت اداری با چالش اجرای احکام روبهرو بوده و استنکاف از
اجرای حکم نيز منجر به انفصال مستنکف از خدمت خواهد شد ،پيشبيني واحد اجرای احکام ،زیر نظر رئيس
دیوان عدالت اداری و امکان تفویض اختيار به معاونين یا دادستان ،بهدليل تخصصي بودن معاونتها ،جهت
تسریع در اجرای رأی و جلوگيری از صدور آراء اشتباه در این زمينه ،امری منطقي بهنظر ميرسد .اما با توجه
به اینکه واحد اجرای احکام عالوه بر قضات ،از مدیر دفتر و كارمند برخوردار است و الزم است این امر در این
ماده تصریح گردد تا شبهه مذكور مرتفع شود لذا اصالح این ماده به شرح زیر نيز مورد پيشنهاد است:
«ماده ( -)9واحدهای اجرای احکام زیرنظر رئیس دیوان انجام وظیفه مينمایند كه از تعداد
كافي مدیر دفتر و كارمند برخوردار ميباشند .قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا
مستشاران قضایي توسط رئیس دیوان انتخاب ميشوند».
حذف تبصره نيز با عنایت به اصالح ماده ( )4این طرح درخصوص كيفيت جذب قضات توسا دیوان ،ضروری
و مناسب بهنظر ميرسد.
ماده ( -)۱0موضوع اصالح تبصرههای « »۱ماده ( )۱0و الحاق چهار تبصره به آن
تبصره « -»۱در حال حاضر و مطابق قانون فعلي ،رسيدگي به دعاوی «مسئوليت مدني دولت» دوگانه
بوده و شعب دیوان عدالت اداری صرف ًا واجد صالحيت «احراز وقوع تخلف» ميباشند كه پس از صدور رأی
توسا دیوان ،ضروری است كه شاكي جهت «تصدیق ورود خسارت» به دادگاههای دادگستری مراجعه
كند .موافقين این نظر معتقدند با توجه به حقوقي بودن احراز ورود خسارت و همچنين لزوم تحقيقات و
كارشناسي محلي ،الزم است كه این امر همچنان در صالحيت دیوان عدالت اداری باقي بماند ،اما بهنظر
ال مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسي ،شکایت از دستگاهها و مأمورین
ميرسد با توجه اینکه او ً
دولتي مطلق ًا در صالحيت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ،ثانیاً دوگانه بودن رسيدگي منجر به «اطاله
دادرسي»« ،سردرگمي مردم» و «اتالف هزینههای دادرسي و كارشناسي» گردیده است ،ضروری است
رسيدگي به دعوای مسئوليت مدني دولت به صورت مطلق اعم از احراز وقوع تخلف ،تصدیق ورود خسارت
و تعيين ميزان آن در صالحيت دیوان عدالت اداری قرار بگيرد .بنابراین ،تصویب این ماده كه مرجع رسيدگي
به دعاوی مسئوليت مدني دولت را منحصراً دیوان عدالت اداری مقرر نموده ،مورد پيشنهاد است.
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تبصره« -»۳با توجه به قيد عبارت «تصميمات و اقدامات» در ماده ( )10قانون فعلي دیوان ،رسيدگي
به دعاوی ناشي از قرارداد ،كه مسئلهای حقوقي و ترافعي است ،در صالحيت دادگاههای دادگستری قرار
دارد و خارج از صالحيت دیوان عدالت اداری است؛ اما با توجه به اینکه پيش از تنظيم و انعقاد قرارداد
اداری مانند مزایده یا مناقصه ،امکان تخلفاتي مانند عدم رعایت تشریفات قانوني ازسوی دستگاه یا
مأموران دولتي در تصميمات و اقداماتي كه منجر به انعقاد قرارداد ميشود ،وجود دارد ،این تبصره در
راستای تصریح به صالحيت دیوان در رسيدگي به شکایات عليه چنين تصميمات و اقداماتي است كه
گامي در جهت تضمين بيشتر حقوق و منافع عمومي در انعقاد قراردادهای دولتي ازجمله قراردادهای
مربوط به خصوصيسازی خواهد بود و لذا تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»۴با توجه به اینکه جهات طرح دعوا در هيئت عمومي و شعب دیوان یکسان نبوده و همين
امر نيز موجب عدم رسيدگي به موضوعاتي ميشود كه مستند آنها سوءاستفاده مقامات دولتي از
صالحيتشان است ،لذا این تبصره با احصای جهات طرح شکایت در شعب دیوان آنها را منحصراً در موارد
زیر مقرر داشته است:
 .1مخالفت با قانون .2 ،مخالفت با شرع .3 ،خروج از حدود صالحيت یا سوءاستفاده از اختيارات،
 .4تخلف در اجرای قوانين و مقررات یا خودداری از انجام آنها
تصویب این تبصره پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»5در قوانين مختلف جهت تعيين مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات
و اقدامات اداری ،از عباراتي چون «مرجع صالح قضایي» یا «دادگاه صالح» استفاده شده است كه در
مراجع قضایي این عبارات انصراف به دادگاههای عمومي دارد و همين امر موجب شده است تا بعض ًا
موضوعاتي كه ذات ًا در صالحيت دیوان عدالت اداری است ،به جهت عدم تصریح به آن ،در سایر مراجع
نيز مورد رسيدگي قرار گيرد و منجر به صدور آرای متعارض و متشتت گردد ،بنابراین با عنایت به اینکه
اصوالً دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری وظيفه نظارت قضایي بر مراجع مذكور را برعهده داشته
و مواد ( )10و ( )63و ( )64قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری مفيد صالحيت دیوان
در رسيدگي به آراء قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداری است ،لذا تبصره پيشنهادی درصدد رفع این
ایراد تلقي شده و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»۶در حال حاضر دیوان عدالت اداری منحصراً صالحيت رسيدگي به شکایت از تصميمات و
اقدامات واحدهای دولتي و نهادهای انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها را برعهده داشته و درخصوص مؤسسات
عمومي غيردولتي ،تنها امکان شکایت نسبت به تصميمات و اقدامات تأمين اجتماعي و شهرداریها و مؤسسات
وابسته به آنها در شعب دیوان وجود دارد كه البته دليل و مبنای محدود نمودن صالحيت دیوان به تأمين
اجتماعي و شهرداریها روشن نيست .این در حالي است كه نهادهای عمومي غيردولتي نيز از قدرت عمومي
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استفاده مينمایند ،لذا با عنایت به اینکه تأسيس نهاد دیوان عدالت اداری در راستای امکان نظارت قضایي بر
تصميمات و اقدامات نهادهای عمومي ميباشد و دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوری
نيز ناظر به نهادهای عمومي برخوردار از قدرت عمومي است ،تبيين صالحيت دیوان عدالت اداری در رسيدگي
به شکایت از تصميمات و اقدامات این نهادها منطبق بر فلسفه تأسيس این نهاد _ یعني فراهم آوردن امکان
دادخواهي مردم از اعمال اداری تمامي نهادهای عمومي و تشکيالت دولتي _ ميباشد .تبيين صالحيت دیوان
درخصوص نظارت بر تصميمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسالمي نيز با توجه به تشکيک در ماهيت این نهاد و شمول
قوانين و مقررات عمومي بر آن ازجمله قانون كار و متعاقباً نحوه و نهاد نظارت بر آن ،قابل قبول بهنظر ميرسد .البته
عالوهبر موارد مزبور ایراد دیگری كه در حال حاضر وجود دارد ،عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر تصميمات
و اقدامات نهادهایي مانند مؤسسات و شركتهای وابسته به نهادهای عمومي ازجمله شركت سرمایهگذاری تأمين
اجتماعي (شستا) و نهادهای حرفهای و صنفي است به همين جهت پيشنهاد ميشود با رعایت ضوابا مندرج در
آیيننامه داخلي ،متن این تبصره به شکل زیر اصالح شود:
«تبصره «-»۶رسیدگي به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرایي موضوع
ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوری و دانشگاه آزاد اسالمي و كلیه مؤسسات و شركتهای
وابسته و تابعه این دستگاهها و اتحادیههای صنفي ازجمله سازمان نظام پزشکي در صالحیت
دیوان است».
ماده ( -)۱۱موضوع اصالح ماده ()۱۱
با توجه به اینکه مطابق تبصره « »1ماده ( ،)10رسيدگي به مطلق دعاوی مسئوليت مدني دولت و تصدیق
ورود خسارت در صالحيت شعب دیوان مقرر گردیده است لذا این ماده تصریح مينماید كه عالوه بر تصدیق
ورود خسارت و تعيين ميزان آن توسا شعبه ،اثر تصميم یا اقدام مورد شکایت نيز لغو خواهد شد .هرچند
نکته بدیع این ماده امکان شکایت از ترك فعل دستگاهها و مأمورین دولتي از انجام وظایف قانوني است ،اما
امکان الزام دستگاهها به اعاده حقوق تضييعشده را از ماده سابق حذف نموده است كه دیوان را با خأل بزرگي
مواجه خواهد ساخت و از این پس شعب دیوان نميتوانند در موارد ترك فعل ،حکم به الزام به فعل نمایند .بر
این اساس اصالح این ماده به شرح زیر ،با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي مورد پيشنهاد است:
«ماده ( - )۱۱در صورتي كه درنتیجه تصمیمات و اقدامات خالف شرع ،قانون و مقررات موضوع شکایت
یا اهمال و كوتاهي و خودداری از انجام وظایف قانوني توسط واحدهای مربوط ،خسارتي بر اشخاص
وارد شود ،شعبه رسیدگيكننده با رعایت تبصره « »۱ماده ( )۱0این قانون ،حکم بر نقض رأی یا لغو اثر
از تصمیم یا اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر ميكند.
حذف تبصره ماده فعلي نيز در راستای تضمين حقوق عمومي و جلوگيری از تضييع حقوق عامه در صورت
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صدور آرای اشتباه از شعب و احتمال صدور آرای متعارض در دیوان ميباشد كه مناسب ارزیابي ميگردد.
ماده ( -)۱۲موضوع اصالح تبصره ماده ( )۱۲و الحاق یک تبصره بهعنوان تبصره « »۲به آن
ماده ( )12این قانون درخصوص صالحيتهای «هيئت عمومي» دیوان عدالت اداری است كه تبصره آن،
موارد خا رج از صالحيت را احصا نموده است .در همين راستا ،تبصره این ماده «مصوبات شورای عالي
انقالب فرهنگي» را غيرقابل شکایت و غير قابل ابطال در هيئت عمومي مقرر نموده است .این در حالي
است كه بهنظر ميرسد مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي عمالً شامل  .1سياستگذاری .2
مقرراتگذاری و  .3تشخيصهای مصداقي ميباشد و مطابق بندهای « »2و « »3سياستهای كلي نظام
قانونگذاری ،تعيين سازوكار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با شرع و قانون اساسي مورد تصریح مقام
معظم رهبری

مدظلهالعالي

قرار گرفته است .لذا پيشبيني امکان شکایت از مصوبات شورای عالي انقالب

فرهنگي و همچنين شورای عالي فضای مجازی جهت عدم مغایرت با شرع و قانون در هيئت عمومي
دیوان عدالت اداری در راستای تحقق سياستهای كلي مقام معظم رهبری ضروری بهنظر ميرسد .الزم
به ذكر است در بسياری از موارد ،شورای مزبور (شورای عالي انقالب فرهنگي) خارج از صالحيت خویش
اقدام به وضع معافيت مالياتي  ،تعيين احکام استخدامي و تعيين ماهيت برخي نهادها و  ...نموده كه
اختيارات مجلس شورای اسالمي را نيز در این خصوص محدود كرده است .اما عليرغم این امر ،كميسيون
محترم حقوقي و ق ضایي اقدام به حذف صالحيت دیوان در رسيدگي به تصميمات این شورا نموده است
كه خود نوعي برداشتن گام به عقب بهشمار ميرود.
از طرف دیگر آیيننامهها و بخشنامههای غيرقضایي رئيس قوه قضائيه در هيئت عمومي غيرقابل
شکایت و غيرقابل ابطال شده است كه این امر نيز با توجه به اینکه رئيس قوه قضائيه همزمان با دارا
بودن شأن قضایي ،دارای شأن اداری نيز هست و اقدام به وضع مقرراتي درخصوص امور اداری سازمانهای
زیرمجموعه دستگاه قضایي ازجمله سازمانهای «ثبت اسناد و امالك كشور»« ،سازمان پزشکي قانوني»،
«سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي» یا وضعيت استخدامي كاركنان قوه قضائيه مينماید كه
ال درخصوص سازمان ثبت احوال ندارد ،لذا عدم امکان
هيچ تفاوتي با آیيننامههای مصوب دولت مث ً
شکایت از بخشنامهها و آیيننامه های رئيس قوه قضائيه فاقد توجيه و متضمن نقض حق دادخواهي
شهروندان است و مغایر اصل ( )34قانون اساسي بهنظر ميرسد .الزم به ذكر است همين حکم در قانون
سال  1385دیوان عدالت اداری نيز وجود داشت 1.بنابراین اصالح ماده ( )12به شرح زیر با رعایت
تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي مورد پيشنهاد است:

 .1ماده (-)19
تب صره – ر سيدگي به ت صميمات ق ضایي قوه ق ضائيه و م صوبات و ت صميمات شورای نگهبان قانون ا سا سي ،مجمع ت شخيص م صلحت
نظام ،مجلس خبرگان ،شورای عالي امنيت ملي و شورای عالي انقالب فرهنگي از شمول این ماده خارج است.
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«در تبصره « »۱ماده ( )۱۲قانون عبارت «صرفاً آییننامهها ،بخشنامهها و تصمیمات» حذف
ميشود».
«تبصره « -»۲رسیدگي به مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی
درخصوص سیاستگذاری در حوزه تحت صالحیت هریک از این دو نهاد از شمول این حکم
خارج است».
ماده ( -)۱۳موضوع اصالح ماده ( )۱۴و الحاق یک تبصره به آن
 در مواردی ممکن است بين «شعب دیوان»« ،شعب و هيئت عمومي»« ،مراجع قضایي و دیوان عدالت»اختالف در صالحيت ایجاد شود .بنابراین به جهت آنکه شعب تجدیدنظر نسبت به شعب بدوی و هيئت
عمومي نسبت به شعب تجدیدنظر ،مراجعي عالي ميباشند ،ازاینرو جهت رفع تعارض صالحيت بين
شعب بدوی و تجدیدنظر ،نظر شعب تجدیدنظر و جهت رفع تعارض صالحيت بين شعب تجدیدنظر و
هيئت عمومي ،نظر هيئت عمومي مالك قرار گرفته است ،لذا تصویب این ماده مناسب بهنظر ميرسد.
 درخصوص تبصره پيشنهادی نيز باید گفت عالوهبر استدالل مذكور در بند فوق ،بهنظر ميرسد با توجهبه حوزه صالحيت تخصصي دیوان عدالت اداری و عدم اشراف قضات دیوان عالي كشور به موضوعاتي كه
در صالحيت دیوان عدالت اداری است ،در موارد رفع تعارض در صالحيت ،منوط نمودن ارسال پرونده به
دیوان عالي كشور ،به كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری ،موجب تخصصي شدن اعالم نظر شعب
دیوان عالي كشور در رفع اختالف در صالحيت بين دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری خواهد
شد؛ امری كه در قانون قبلي (مصوب سال  )1385نيز وجود داشت 1.بنابراین تصویب این تبصره نيز مورد
پيشنهاد است.
ماده ( -)۱۴موضوع اصالح ماده ()۱5
حذف عبارت «انفصال مستنکف» از ماده و خارج نمودن این اختيار از صالحيت شعبه بدوی صادركننده
رأی ،به این جهت است كه رسيدگي به استنکاف از اجرای حکم و متعاقباً صدور حکم انفصال مستنکف
كه از شدیدترین مجازات اداری است ،بهموجب ماده ( )61همين مصوبه ،در صالحيت شعب تجدیدنظر
قرار گرفته است .بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميگردد.

 .1ماده ( – )46مرجع حل اختالف در صالحيت بين شعب دیوان و سایر مراجع قضایي پس از كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری ،دیوان عالي
كشور است.
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ماده ( -)۱5موضوع حذف تبصره « »۱ماده ( )۱۶و الحاق سه تبصره به آن
حذف تبصره « :»۱مطابق تبصره ماده ( )18طرح تقدیمي به مجلس ،درخصوص پروندههایي كه با صدور
قرار عدم صالحيت از مراجع قضایي به دیوان ارسال ميگردند ،تعيين تکليف شده بود .اما با عنایت به
اینکه ماده مذكور به تصویب كميسيون محترم نرسيد ،لذا حذف این تبصره باعث ایجاد خأل درخصوص
هزینه دادرسي نسبت به پروندههایي كه با صدور قرار عدم صالحيت به دیوان ارسال ميگردند خواهد
شد .بنابراین عدم حذف تبصره مذكور و عدم تصویب این بند مورد پيشنهاد است.
تبصره « -»۲عدم وجود مرور زمان جهت طرح شکایت بهدليل عدم دسترسي به سوابق و دالیل تصميم
و ارزیابي آن موجب شده است كه در بسياری از موارد بهدليل گذشت زمان بسيار طوالني عمالً امکان
رسيدگي دیوان غيرممکن گردد ،لذا قائل شدن به مرور زمان شکایت در این تبصره با هدف حفظ حقوق
عامه ،ثبات تصميمات اداری و تحقق اصل حاكميت قانون صورت پذیرفته است .بنابراین تصویب این
تبصره پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»۳تحقق اصل الزام به ارائه دالیل در تصميمات اداری ،بهعنوان یکي از اصول مدرن حقوق اداری،
همچنين نظارت بر ترك فعل دستگاهها و مأمورین دولتي جهت تحقق نظام اداری مطلوب و همچنين برقراری
تعامل منطقي و قانوني بين نظارت قضایي و اختيارات اداری و درنتيجه تحقق اصل شفافيت ،موجب پيشنهاد و
تصویب این تبصره گردیده است .همچنين پيشبيني مرور زمان طرح شکایت در تبصره « »2و لزوم مشخص
بودن تاریخ دقيق تصميم و ابالغ آن ،عالوهبر صيانت از حقوق عامه در جهت تحقق اصل شفافيت ميتواند یکي
از موارد مترقي اصالحي قانون دیوان عدالت اداری محسوب گردد .در این صورت ،بدیهي است كه تخلف
مأموران از اجرای این حکم ،از تخلفات اداری محسوب شده و موجب معرفي به مراجع انضباطي خواهد
بود و تبصره پيشنهادی در راستای تبيين این موضوع ارائه شده است .بنابراین تصویب این تبصره مورد
پيشنهاد است.
تبصره « -»۴بهدليل آنکه تاكنون جهت شکایت از تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع
ماده ( )10این قانون ،مهلتي پيشبيني نشده بود و این ماده بهعنوان اولين تجلي تقنيني عام اصل «ارائه
دالیل تصميمات اداری» محسوب ميگردد ،و با توجه به ایجاد این الزام جدید ،پيشنهاد این تبصره و در
نظر گرفتن مهلت  6ماهه جهت شکایت شهرونداني كه با وجود اطالع از تصميمات و اقدامات دستگاهها
و مأموران موضوع ماده ( )10تاكنون نسبت به طرح شکایت ،اقدام ننمودهاند ،معقول بهنظر ميرسد كه
پيشنهاد ميگردد مورد تصویب قرار گيرد.
ماده ( -)۱۶موضوع الحاق دو تبصره به ماده ()۱7
تبصره « -»۱در حال حاضر صرفاً «اشخاص ذینفع» دارای صالحيت طرح شکایت در دیوان عدالت
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اداری هستند .با تفسير مضيق دیوان از مفهوم «ذینفع» نميتوان نسبت به بسياری از موضوعات متضمن
حقوق عمومي در دیوان طرح شکایت نمود و شهروند ذینفع نيز كه بهدليل تخطي دستگاه مربوطه از
وظایف خود و در برخي موارد با تباني از منافع غيرقانوني تصميم یا عدم تصميم مقام یا نهاد اداری منتفع
شده است دليلي برای اعتراض به تصميم مذكور ندارد .این در حالي است كه الزم است دستگاهها و
نهادهای نظارتي نيز واجد این صالحيت باشند .بنابراین این تبصره به دنبال اعطای صالحيت طرح شکایت
توسا برخي نهادهای نظارتي كشور (سازمان بازرسي ،دیوان محاسبات و دادستاني كل كشور) به جهت
سرو كار داشتن مستقيم با مسائل و حقوق عامه ،دارای صالحيت گزارش دادن به دیوان عدالت اداری
است و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»۲این تبصره با شناسایي مؤسسات مردمنهاد بهعنوان گزارشدهنده در موارد نقض حقوق
عامه ،عالوهبر نزدیک شدن به فلسفه تأسيس این نهادها ،قدم مهمي در جهت مشاركت بخش غيردولتي
در حفظ و صيانت از حقوق شهروندی برداشته است كه پيشنهاد ميگردد مورد تصویب نمایندگان محترم
قرار گيرد.
ماده ( -)۱7موضوع اصالح ماده ( )۱8و الحاق یک بند به آن
 افزودن «شناسه قضایي» به انتهای بندهای « »1و « »2در راستای تسهيل رسيدگي به شکایات ،ابالغالکترونيک و تشخيص شکایات مشابه و واجد اعتبار امر مختوم ميباشد و تصویب آن مورد پيشنهاد است.
 الحاق بند «خ» به این ماده نيز در راستای تحقق ماده ( )16این قانون مبني بر تعيين مهلت و مرور زمانبرای شکایت از تصميمات اداری و لزوم ارائه آن تصميم به دیوان است كه تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
ماده ( -)۱8موضوع اصالح ماده ( )۲۳و الحاق یک تبصره به آن
اصالحات این ماده و تبصره آن در راستای اصالح شيوههای دریافت دادخواست در دیوان و ایجاد
زمينههای الکترونيکي شدن آن پيشنهاد شده است كه مناسب ارزیابي ميگردد .با این توضيح كه با
توجه به اینکه مطابق ماده ( )699قانون آیين دادرسي جرائم نيروهای مسلح و دادرسي الکترونيکي
مصوب « 1393این قانون با رعایت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم ،نهم ،دهم ،یازدهم و
دوازدهم قانون آیين دادرسي كيفری مصوب  1392/ 12/ 4الحاق ميگردد ».و در سال  1397قانون
آیين دادرسي كيفری دائمي شده است ،لذا ضروری است كه نام «قانون آیين دادرسي جرائم نيروهای
مسلح و دادرسي الکترونيکي» به «قانون آیين دادرسي كيفری» در تبصره الحاقي تغيير یابد.
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ماده ( -)۱9موضوع اصالح ماده ()۲8
اصالحات این ماده در راستای اصالح شيوه رسيدگي به دادخواست و رفع نقص از آن پيشنهاد شده است،
كه در این موارد اخطار رفع نقص صادر ميگردد و در صورت عدم رفع نقص مزبور ،دادخواست رد خواهد
شد .اما مطابق ذیل ماده ،طرح شکایت مجدد در صورت رد دادخواست در مواردی كه شکایت اوليه
مستلزم رعایت زمان باشد ،از زمان صدور قرار مدیر دفتر ،پيشبيني شده است ولي به جهت آنکه قرار
مدیر دفتر قابل اعتراض در شعبه بوده و شعبه مکلف است در این خصوص رأی صادر نموده و به معترض
ابالغ كند لذا بدیهي است كه در این موارد ،زمان از زمان ابالغ رأی شعبه محاسبه خواهد شد .بنابراین
پيشنهاد ميگردد با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي ،این ماده به شرح زیر اصالح شود:
«ماده ( - )۱9ماده ( )۲8قانون به شرح زیر اصالح ميشود:
ماده ( – )۲8بهجز موارد مذكور در ماده ( )۲7این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط
مقرر در مواد ( ۱8تا  ) ۲۳این قانون نقص داشته باشد ،مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص
دادخواست را طي اخطاریهای بهطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراكز استانها یا
ابالغ الکترونیکي با شاكي اعالم ميكند .شاكي از تاریخ ابالغ اخطاریه  ۱0روز فرصت رفع نقص
دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر
یا جانشین او رد مي شود .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همان شعبه
دیوان است .ر سیدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط بهعمل ميآید .پس
از صدور رأی توسط قاضي شعبه ،مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ ميشود .این
رأی قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست .چنانچه طرح شکایت
اولیه مستلزم رعایت زمان مشخص باشد ،باقيمانده مهلت مقرر از زمان ابالغ رأی یا قرار مدیر
دفتر محاسبه ميشود».
ماده ( -)۲0موضوع حذف تبصره ماده ()۲9
بهنظر ميرسد كه جهت تشخيص دقيق موضوع شکایت و انطباق آن با رأی هيئت عمومي (ایجاد رویه) ،تبادل
لوایح حداقل برای شعب بدوی ضروری است و حذف تبصره ماده ( )29نيز در همين راستا صورت گرفته است.
اما پس از مشخص شدن حدود و ثغور شکایت و جهت جلوگيری از اطاله دادرسي ،مطابق ماده ( )39این طرح،
عدم الزام به تبادل لوایح درصورت وجود رأی ایجاد رویه و وحدت رویه برای شعبه تجدیدنظر پيشبيني گردیده
است ،بر این اساس پيشنهاد ميگردد این ماده به تصویب نمایندگان محترم برسد.
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ماده ( -)۲۱موضوع اصالح مواد ()۳۱
در موارد متعددی شاكي یا شکات دعاوی متعددی را ضمن یک دادخواست به دیوان تقدیم مينمایند كه بعضاً
مرتبا با هم نيز نيستند كه متعاقب ًا امکان رسيدگي دقيق و بررسي ابعاد كامل موضوع از شعبه سلب خواهد شد.
بر این اساس این ماده در راستای رفع این چالش و جلوگيری از رد دعاوی شکات درصورت طرح شکایات متعدد
و تبيين وظایف شعبه در این حالت پيشنهاد شده و تصویب آن فاقد ایراد بهنظر ميرسد.
ماده ( -)۲۲موضوع اصالح ماده ()۳۴
مطابق این ماده درخواست صدور دستور موقت ،به جهت اینکه مستلزم رسيدگي و اتخاذ تصميم در این
زمينه است ،منوط به پرداخت هزینه دادرسي شده است .اما بهنظر ميرسد با عنایت به اینکه در ماده
( )19این قانون صرفاً هزینه دادرسي دادخواست شعب بدوی و تجدیدنظر مشخص گردیده و درخصوص
درخواست دستور موقت ،حکمي مقرر نشده است ،لذا عدم تصویب این ماده یا تصویب آن منوط به اصالح
ماده ( )19قانون مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۲۳موضوع اصالح ماده ( )۳5و تبصره آن و الحاق یک تبصره به آن
 دستور موقت دستوری فوری است مبني بر اجرا یا جلوگيری از اجرای تصميم یا اقدام قانوني توسامأمورین یا واحدهای دولتي؛ بنابراین بدیهي است كه در این موارد باید فوریت و ضرورت موضوع جهت
صدور دستور موقت احراز گردد و البته طي دادرسي فوری مذكور در مواد ( )311الي ( )318قانون آیين
دادرسي مدني توسا شعبه رسيدگيكننده به اصل شکایت دستور موقت صادر شود .بنابراین اصالح
صورت گرفته در صدر ماده در همين راستا بوده و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
 اصالح تبصره نيز از این جهت است كه مطابق ماده ( )24این طرح ،در موارد ابطال مصوبات موضوعماده ( )12قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری ،صدور دستور موقت در صالحيت رئيس
یا نایبرئيس هيئتهای تخصصي قرار گرفته است ،بر این اساس تصویب آن مورد پيشنهاد است.
 مطابق تبصره الحاقي اجرای دستور موقت صادره از شعب بدوی و هيئتهای تخصصي منوط به تأیيدرئيس دیوان شده است .در این خصوص اوالً منوط شدن اجرای دستور موقت صادره از شعب به تأیيد
ال
رئيس دیوان سابق ًا توسا شورای محترم نگهبان مغایر موازین شرع اعالم شده است ،1ثانیاً این امر ،عم ً
دیوان عدالت اداری و قضات آن را به سازمان اداری تبدیل كرده و به جهت امکان بروز مصلحتسنجيهای
رئيس دیوان ،مجرای سوءاستفاده از این اختيارات را تسهيل مينماید ،ضمن آنکه با توجه به اختيارات
 .1نظر شماره  90/30/42431مورخ « 1390/3/4اطالق اناطه دستور قضائي قاضي به تأیيد رئيس دیوان عدالت اداری در ماده (،)21
خالف موازین شرع است».
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وسيعي كه به رئيس دیوان عدالت اداری داده شده است عمالً رئيس دیوان شخصاً قادر به اعمال كامل
صالحيتها و اختيارات خود نميباشد و این اختيارات را به معاونين خود تفویض ميكند كه این امر ایراد
را واضحتر ميكند .بنابراین حذف این تبصره مورد پیشنهاد است.
ماده ( -)۲۴موضوع اصالح ماده ()۳۶
هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده اصالح شيوه صدور دستور موقت در موارد تقاضای ابطال مصوبه
موضوع ماده ( )12قانون بوده كه به جهت سابقه و آشنایي با پروندهها و شکایات مطرح شده ،مرجع
صادركننده دستور موقت را از شعبه بدوی به رئيس هيئت تخصصي و در غياب وی ،نایبرئيس هيئت
تخصصي تغيير داده است .بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميگردد.
ماده ( -)۲5موضوع اصالح ماده ()۳9
بهدليل آنکه مطابق ماده قبل ،هيئتهای تخصصي نيز صالحيت صدور دستور موقت را دارند ،عبارت
«شعبه» به «مرجع» تغيير پيدا كرده است كه تصویب آن مناسب بهنظر ميرسد.
ماده ( -)۲۶موضوع اصالح ماده ()۴0
هرچند تغيير عبارت «شعبه» به «مرجع» بهدليل آنکه مطابق ماده ( )24این طرح ،اختيار صدور دستور
موقت برای هيئتهای تخصصي نيز پيشبيني شده ،مناسب ارزیابي ميگردد اما همانگونه كه ذیل ماده
( )23این طرح نيز ذكر گردید با عنایت به اینکه اوالً مطابق نظر شورای محترم نگهبان «اناطه دستور
قضایي به تأیيد رئيس دیوان» مغایر با موازین شرع است ،ثانیاً بهدليل اختيارات گسترده رئيس دیوان و
قابليت تفویض اختيارات مذكور ،تفویض آن به معاونين قضایي شائبه مصلحتسنجي و بروز سوءاستفاده
را تقویت خواهد كرد ،لذا اعطای اختيار موافقت با لغو دستور موقت به رئيس دیوان محل تأمل بهنظر
ميرسد .بنابراین پيشنهاد ميگردد با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي این ماده به شرح زیر
اصالح شود:
ماده ( - )۲۶در ماده ( )۴0قانون عبارت «شعبه رسیدگيكننده» به عبارت «مرجع
رسیدگيكننده با موافقت رئیس دیوان» اصالح ميشود.
ماده ( -)۲7موضوع اصالح ماده ()۴۴
در حال حاضر در صورت عدم ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه یا امتناع از ارسال آنها و موجه
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نبودن دالیل مطرح شده توسا مأمورین دولتي ،شعب دیوان ميتوانند مستنکف را به انفصال از خدمات
دولتي از یک ماه تا یک سال یا كسر یکسوم از حقوق و مزایا از سه ماه تا یک سال محکوم نمایند .با
عنایت به اینکه در صورت صدور این حکم توسا شعبه بدوی ،دادرسي منصفانه و عادالنه اقتضای امکان
تجدیدنظرخواهي از آن را مي نماید ،ضروری است این آراء در شعب تجدیدنظر قابل رسيدگي باشند.
بنابراین پيشنهاد ميگردد این ماده كه احکام انفصال و كسر حقوق توسا شعب بدوی را قابل
تجدیدنظرخواهي دانسته است به تصویب نمایندگان محترم برسد.
ماده ( -)۲8موضوع اصالح ماده ()۴5
شاكي ميتواند پس از تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری ،نسبت به استرداد خواسته خود اقدام نماید ،در
صورتي كه این استرداد ،قبل از وصول پاسخ طرف شکایت باشد ،شعبه دیوان اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست
مينماید .بنابراین با توجه به اینکه قرار ابطال دادخواست مانع طرح شکایت مجدد نميباشد ،این امر در عمل باعث
ایجاد چالشهایي ازجمله طرح شکایات متعدد و واهي و استرداد مکرر آن قبل از پاسخ طرف شکایت جهت تحت
فشار قرار دادن دستگاه گردیده بود ،لذا اصالح این ماده با هدف محدود كردن امکان طرح دعوی در موارد استرداد
شکایت قبل از وصول پاسخ است و تصویب آن در جهت رفع چالشهای اجرایي پيشنهاد ميگردد.
ماده ( -)۲9موضوع الحاق یک تبصره به ماده ()۴۶
هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده اصالح قواعد مربوط به صرف نظر از دعوا و استرداد شکایت در
مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و آثار مترتب بر آن است و مقرر مينماید كه در صورت استرداد
شکایت در مرحله تجدیدنظر و قبل از صدور رأی ،قرار سقوط تجدیدنظرخواهي صادر شده و
تجدیدنظرخواهي مجدد قابل طرح نميباشد .لذا تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۳0موضوع اصالح ماده ()۴8
در حال حاضر در موارد عدم صالحيت دیوان عدالت اداری ،برخي از شعب اقدام به صدور قرار رد نموده
و برخي دیگر قرار عدم صالحيت به صالحيت دادگاه صالح صادر مينمایند كه این امر منجر به صدور
آرای متشتت و متعارض از دیوان عدالت اداری شده است .از طرف دیگر هرچند درخصوص تعارض
صالحيت مراجع قضایي مطابق ماده ( )14قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری تعيين
تکليف شده است اما در مواردی كه آرای دیوان مبتني بر عدم صالحيت به صالحيت مراجع غيرقضایي
بوده و مرجع غيرقضایي نيز خود ر ا صالح به رسيدگي نداند ،خأل قانوني وجود دارد .مضاف بر آنکه صدور
قرار عدم صالحيت توسا دیوان عدالت اداری به جهت جنبه فرجامي و عالي بودن به صالحيت مراجع
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شبهقضایي موجه و منطقي بهنظر نميرسد .در همين راستا و همچنين در جهت كاهش اطاله دادرسي،
ماده ( )48اصالح گردیده و مقرر شده در مواردی كه رسيدگي به شکایت در صالحيت سایر مراجع
قضایي باشد ،شعبه دیوان مکلف است با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را به مرجع قضایي مربوط
ارسال نماید و در مواردی كه رسيدگي به شکایت در صالحيت مراجع غيرقضایي باشد ،شعبه مکلف به
صدور قرار رد شکایت و داللت شاكي به مرجع صالح است .لذا پيشنهاد ميگردد كه این ماده به تصویب
نمایندگان محترم برسد.
ماده ( -)۳۱موضوع اصالح ماده ()5۳
عناوین «ذیسمت» و «ذینفع» از نظر حقوقي متفاوتند و آثار مترتب بر هریک از آنها در برخي موارد
با هم فرق ميكند .بهعنوان مثال در مواردی كه ورّاث هنوز اقدام به انحصار وراثت ننمودهاند ،درخصوص
شکایت مربوط به مطالبه حقوق مُتوفّي از اداره ،ورّاث عليرغم داشتن نفع ،در شکایت دارای سمت
نميباشند ،لذا الحاق عبارت ذیسمت بودن منطقي بوده و تصویب آن نيز فاقد ایراد بهنظر ميرسد.
ماده ( -)۳۲موضوع الحاق یک تبصره به ماده ()55
مطابق صدر ماده ( )55قانون فعلي« ،هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان
برای خود حقي قائل باشد یا خود را در محق شدن یکي از طرفين دعوا ذینفع بداند ميتواند با تقدیم
دادخواست وارد دعوا شود ».البته بدیهي است كه مهلت تقدیم دادخواست ورود ثالث تا زمان «صدور
رأی» ميباشد و پس از آن شعبه نميتواند به موضوع رسيدگي كند .با توجه به سکوت قانون در موارد
تقاضای ورود ثالث و ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر تبصره الحاقي نسبت به تعيين مرجع صالح در این
خصوص مقرر نموده در صورتي كه رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهي قرار بگيرد ،دادخواست ورود ثالث
نيز به شعبه تجدیدنظر ارسال ميگردد و در غير این صورت شعبه مکلف به صدور قرار رد دادخواست
خواهد بود .بنابراین تبصره الحاقي مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۳۳موضوع اصالح ماده ( )57و الحاق یک تبصره به آن
یکي از طرق فوقالعاده اعتراض به آرای صادره« ،اعتراض ثالث» است .درواقع با توجه به اینکه ممکن
است رأی شعبه دیوان به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد كند و موجب تضييع حقوق وی شود ،در این
صورت ،شخص ثالث كه در هيچكدام از مراحل دادرسي حضور نداشته است ميتواند نسبت به رأی صادره
ظرف دو ماه از تاریخ اطالع اعتراض نماید .مطابق قانون فعلي مشخص نيست كه اوالً در صورتي كه رأی
قطعي از شعبه بدوی صادر شده باشد ،آیا پس از رسيدگي توسا شعبه بدوی ،اعتراض ثالث قابل
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تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر ميباشد یا خير؟ ثانیاً در موارد رسيدگي به اعتراض ثالث آیا امکان صدور
دستور موقت وجود دارد یا خير؟
در همين راستا اصالح صورت گرفته در صدر ماده كه در مقام رفع تردید و اختالفنظر درخصوص امکان
رسيدگي شعب تجدیدنظر به اعتراض ثالث رسيدگي شده در شعبه بدوی ميباشد مناسب ارزیابي شده
و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
درخصوص تبصره الحاقي نيز پيشبيني امکان صدور دستور موقت در موارد اعتراض ثالث شایسته بهنظر
ميرسد اما منوط نمودن صدور دستور موقت به موافقت رئيس دیوان ،به جهت اینکه این امر سابقاً توسا
شورای محترم نگهبان مغایر موازین شرع تشخيص داده شده و ميتواند شائبه مصلحتسنجي را تقویت
نماید ،محل تأمل بهنظر ميرسد .بنابراین تصویب تبصره الحاقي به شرح زیر با رعایت تشریفات مندرج
در آیيننامه داخلي مورد پيشنهاد است:
«تبصره -در مواردی كه اجرای رأی مورد اعتراض ثالث ،موجب ورود خسارت غیرقابل جبران
شود ،شعبه رسیدگيكننده به اعتراض ثالث ميتواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس
دیوان دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگي و صدور حکم قطعي صادر نماید».
ماده ( -)۳۴موضوع اصالح ماده ()۶0
با توجه به صدور آرای بعضاً مشروط توسا شعب دیوان عدالت اداری و عدم تصریح به ضرورت مُنَجَّز
بودن رأی در قانون فعلي ،هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده تصریح بر ضرورت مُنَجَّز و غيرمشروط
بودن آرای دیوان عدالت اداری در جهت تسهيل اجرای احکام ميباشد كه تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
ماده ( -)۳5موضوع اصالح ماده ()۶۲
ماده ( )62قانون فعلي در مقام بيان طرق ابالغ آرای صادره از دیوان عدالت اداری است .این در حالي
است كه ابالغ توسا «سامانههای الکترونيک ابالغ قضایي» مورد تصریح واقع نشده است .بنابراین هدف
از اصالح صورت گرفته در این ماده توسعه دادرسي الکترونيکي بوده و تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( -)۳۶موضوع اصالح ماده ()۶۳
اصوالً در رسيدگي دیوان به شکایت از آرای مراجع اختصاصي اداری ،چهار حالت متصور است كه این
ماده به تفصيل و در  4بند به صالحيت دیوان عدالت اداری در رسيدگي به آرای چنين مراجعي ميپردازد.
بند « -»1در صورتي كه رأی مُعترضٌعَنه فاقد ایراد باشد ،دیوان رأی را تأیيد نموده و درصورت وجود
ایراد جزیي غير مؤثر در رأی ،آن را اصالح مينماید.
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بند « -»2در مواردی كه مراجع مذكور ،بدون وجود موجبات رسيدگي ،به موضوع رسيدگي كرده یا
موضوع مورد رسيدگي منتفي شده باشد ،یا مورد رسيدگي شده از موارد تخلف نباشد ،دیوان پس از
نقض رأی مُعترضٌعَنه ،مبادرت به إنشای رأی مينماید.
بند « -»3در مواردی كه مرجع رسيدگيكننده صالحيت رسيدگي نداشته است ،دیوان ضمن نقض رأی
مُعترضٌعَنه ،مرجع مربوط را موظف به ارسال پرونده به مرجع صالح مينماید.
بند « -»4در صورتي كه رأی مُعترضٌعَنه دارای ایراد شکلي یا ماهوی مؤثر در رأی باشد ،دیوان با ذكر
دالیل و جهات نقض ،پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همان مرجع صادركننده رأی ارسال مينماید
كه مرجع مزبور مکلف است با رعایت مفاد رأی دیوان عدالت اداری ظرف مدت دو ماه اقدام به صدور
رأی نماید .البته درصورت شکایت مجدد از این رأی ،پرونده به شعبه صادركننده رأی قطعي (شعبه
تجدیدنظر) ارجاع شده و شعبه در صورتي كه رأی را صحيح بداند آن را تأیيد و در صورتي كه واجد ایراد
بداند ،ضمن نقض رأی خود ،اقدام به صدور رأی ماهوی مينماید.
با توجه به چالش اجرای احکام صادره از دیوان در بخش غيردولتي ،قسمت آخر این ماده با حل این
معضل ،مقرر مينماید در صورتي كه اجرای رأی ناظر به بخش غيردولتي بوده یا مستلزم انجام عمليات
اجرایي در بخش غيردولتي باشد ،اجرای رأی دیوان ،تابع مقررات حاكم بر اجرای آرای هيئتها و
كميسيون های مذكور بوده و در غير این صورت تابع مقررات حاكم بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری
است .بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميگردد.
تبصره « -»۱پيشنهاد این تبصره به جهت آن است كه تبصره « »2ماده ( )2این قانون ،رسيدگي به اعتراضات
و شکایات از آرای مراجع اختصاصي اداری را مستقيماً در صالحيت شعب تجدیدنظر قرار داده است .اما
صرفنظر از اینکه این امر ممکن است به جهت مغایرت با بند « »9اصل ( )3قانون اساسي مبني بر
تبعيض ناروا مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شود ،با عنایت به اینکه از اصول ابتدایي دادرسي
عاالنه دومرحله بودن و امکان تجدیدنظرخواهي از آرای قضایي است ،همچنين در قانون سال 1385
دیوان عدالت اداری رسيدگي در دیوان عدالت اداری یکمرحلهای بود كه قانونگذار با پذیرش ایراد
تکمرحلهای بودن رسيدگي در دیوان عدالت اداری ،در سال  1392اقدام به دومرحلهای كردن رسيدگي
در دیوان عدالت اداری نمود و مصوبه حاضر نوعي بازگشت به تکمرحلهای بودن رسيدگي دیوان عدالت
اداری درخصوص تصميمات مراجع شبهقضایي بهشمار ميرود ،بنابراین حذف این تبصره مورد
پیشنهاد است.
تبصره « -»۲با توجه به اینکه مطابق بند « »4این ماده ،دیوان عدالت اداری با ذكر تمام دالیل و جهات،
اقدام به نقض رأی و ارجاع پرونده به مرجع صادركننده رأی مينماید و بهعنوان مرجع قضایي و عالي،
احکام وی برای مراجع تالي الزماالتباع است و همچنين جهت جلوگيری از شکایت مجدد از آرای مذكور
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و متعاقب ًا اطاله دادرسي ،این تبصره مقرر نموده است عدم تصميمگيری مراجع مذكور در مهلت مقرر (دو
ماه) و عدم رعایت مفاد رأی دیوان موجب اعمال مجازات استنکاف خواهد بود ،بنابراین پيشنهاد ميگردد
این تبصره به تصویب نمایندگان محترم برسد.
ماده ( -)۳7موضوع اصالح ماده ()۶۴
در حال حاضر ،شعب دیوان عدالت اداری صالحيت رسيدگي به اعتراضات از آرای مراجع تشخيصي كه كه
تشخيص موضوعات گزینشي ،امنيتي ،تخصصي و فني در صالحيت آنها ميباشد را برعهده دارند .درواقع نظارت
قضایي دیوان از جهت «رعایت ضوابا قانوني و تطبيق موضوع و فرایند» و «تشخيص موضوع» ميباشد كه از
بزرگترین دستاوردهای نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایران بهشمار ميرود و مورد تأیيد و تحسين حقوقدانان
قرار گرفته و اقتضای نظارت قضایي كامل بر قدرت عمومي نيز همين است .اما كميسيون محترم اقدام به حذف
امکان نظارت قضایي بر صالحيت تشخيصي مراجع مذكور نموده و صالحيت دیوان عدالت اداری را صرف ًا محدود
به رعایت فرایند شکلي تصميمات این مراجع نموده است كه خود نوعي گام به عقب بهشمار ميرود .بر این
اساس در صورتي كه تصميم این مراجع از نظر شکلي مواجه با ایراد نباشد ولي از نظر ماهوی خالف قانون یا
شرع باشد دیوان عدالت اداری صالحيت ابطال تصميم خالف قانون یا شرع را نخواهد داشت .بدیهي است مستفاد
از اصل سيوچهارم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسي كليه تصميمات و اقدامات مقامات و دستگاههای دولتي
باید قابل نظارت قضایي باشد .بنابراین با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي ،اصالح این ماده به شرح
زیر مورد پيشنهاد است:
«ماده ( -)۶۴در مواردی كه به موجب قانون یا مصوبهای الزماالجرا ،تشخیص موضوعاتي از
قبیل صالحیتهای علمي ،تخصصي ،امنیتي و گزینشي بهعهده كمیسیون یا هیئتهایي
واگذار شده باشد ،شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانوني و تطبیق موضوع و فرایند
بررسي آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگي ميكنند و در صورت شکایت شاكي از حیث
تشخیص موضوع ،شعبه رسیدگيكننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به
هیئت كارشناسي تخصصي ذیربط كه توسط شعبه تعیین ميگردد با كسب نظر آنان ،مبادرت
به انشاء رأی نماید .رسیدگي به این موارد مشمول ماده ( )۶۳این قانون ميباشد».
ماده ( -)۳8موضوع اصالح ماده ()۶۶
با توجه به اینکه در ماده ( )18این طرح ،طرق پذیرش تجدیدنظرخواهي بهصراحت ذكر گردیده است
لذا حذف صدر ماده از جهت عدم تکرار و اختصار ميباشد و تصویب آن مورد پيشنهاد است.
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ماده ( )۳9ـ موضوع اصالح ماده ( )۶7و تبصره آن
هرچند در ماده ( ) 67قانون فعلي ،شرایا دادخواست تجدیدنظر ذكر شده است ،اما اوالً لزوم ذكر
«مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده» در دادخواست تجدیدنظر مورد غفلت مقنن واقع شده بود و
این امر باعث بروز مشکالتي در امر تجدیدنظرخواهي گردیده بود .ثانیاً لزوم تبادل لوایح در كليه موارد
در مرحله تجدیدنظر ،باعث اطاله فرایند رسيدگي و صدور رأی شده بود كه ضروری بود در موارد وجود
آرای وحدت رویه (ماده ( ))89و ایجاد رویه (ماده ( ))90و صدور قرار رد بدون نياز به تبادل لوایح ،شعبه
تجدیدنظر بتواند اقدام به صدور رأی نماید .بر همين اساس پيشنهاد ميگردد این ماده و تبصره آن كه
در جهت رفع خألهای مذكور پيشبيني شده است مورد تصویب قرار گيرد.
ماده ( )۴0ـ موضوع اصالح ماده ( )7۲و الحاق دو تبصره به آن
در موارد تجدیدنظرخواهي از قرار رد صادره از شعبه بدوی ،شعبه تجدیدنظر در صورتي كه قرار صادره
را از موارد قرار رد تشخيص ندهد ،قرار را نقض و پرونده را به شعبه بدوی جهت رسيدگي ماهوی ارجاع
مي نماید .در این موارد شعبه بدوی مکلف به تبعيت از نظر شعبه تجدیدنظر و صدور حکم ميباشد ،اما
ممکن است در مواردی امری حادث گردد كه شعبه بدوی نتواند بهصورت ماهوی رسيدگي نماید ،شعبه
مذكور ميتواند قرار مقتضي صادر كند .بهعنوان مثال قاضي شعبه بدوی به جهت عدم ذینفعي ،قرار رد
شکایت صادر مينماید و شعبه تجدیدنظر با احراز ذینفعي ،پرونده را جهت رسيدگي ماهوی به شعبه
بدوی ارجاع ميكند ،اما در این خالل اصو ًال رسيدگي به دعوی از صالحيت دیوان خارج شده و یا اینکه
موجبات رسيدگي به شکایت منتفي ميگردد ،كه در این خصوص الزم است شعبه بدوی نسبت به صدور
قرار اقدام نماید و عمالً نميتواند در این خصوص حکم صادر كند.
بنابراین هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده و الحاق دو تبصره به آن ،اصالح و تبيين موضوع
صدور رأی در مرحله تجدیدنظر پس از صدور قرار رد توسا شعبه بدوی بوده كه در راستای كاهش
اطاله دادرسي و اختالفات بين شعب بدوی و تجدیدنظر پيشنهاد گردیده است و تصویب آن مناسب
بهنظر ميرسد.
ماده ( )۴۱ـ موضوع اصالح ماده ( )79و الحاق یک تبصره به آن
و با اعالم خالف بين شرع یا قانون بودن رأی صادره از شعب ،توسا رئيس دیوان یا رئيس قوه قضائيه،
پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه تجدیدنظر همعرض ارجاع خواهد شد ،لذا جهت جلوگيری از اطاله
د ادرسي ،این ماده شعب را مکلف نموده تا خارج از نوبت به پرونده رسيدگي نمایند كه تصویب آن
ضروری بهنظر ميرسد.
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و درخصوص تبصره الحاقي نيز به جهت آنکه در این صورت ،رأی در حالت مراعي ميباشد و حداقل ظن
مغایرت بين قانون یا شرع بودن وجود دارد ،لذا در تبصره « »2اختيار دستور تعویق اجرای حکم تا صدور
رأی مجدد به رئيس قوه قضائيه و رئيس دیوان اعطا شده تا در این صورت از تضييع حقوق عامه و
بيتالمال جلوگيری گردد .اما بهنظر مي رسد اعطای اختيار تعویق اجرای رأی به رئيس قوه قضائيه یا
رئيس دیوان عدالت شائبه تبعيض و مصلحتسنجي در برخي از آرا را خواهد داشت و الزم است كه
اجرای این آرا بهصورت مطلق تا زمان صدور رأی جدید متوقف گردند .بنابراین اصالح تبصره مذكور با
رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي به شرح زیر مورد پيشنهاد است:
«تبصره « »۲ـ در صورت تشخیص خالف بین شرع یا قانون بودن رأی توسط رئیس قوه
قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری ،اجرای آن تا صدور رأی نهایي متوقف ميگردد».
در همين راستا و با عنایت به اضافه شدن این تبصره به ماده ( )79و جهت رفع تعارض موجود در
متن قانون پيشنهاد ميگردد ماده ( )113نيز رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي به شرح زیر
اصالح گردد:
«ماده ( )۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضي و یا خالف بیّن شرع یا
قانون  ،مانع از اجرای حکم قطعي دیوان نیست مگر آن كه شعبه رسیدگيكننده قرار توقف
اجرای حکم را صادر نماید».
ماده ( )۴۲ـ موضوع اصالح ماده ( )80و الحاق دو تبصره به آن
در حال حاضر تقاضای ابطال مصوبات دولتي با تقدیم درخواست به دیوان خواهد بود .اما با توجه به آثار
متفاوت «درخواست» از «دادخواست» و تسهيل رسيدگي و ابالغ رأی ،عبارت درخواست به دادخواست
تغيير یافته است كه مناسب ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
تبصرههای « »2و « »3الحاقي نيز در راستای شفافيت در دادخواستهای تقدیمي و مستند بودن
آنها و همچنين دقت در طرح شکایت جهت سرعت در رسيدگي و جلوگيری از طرح شکایت با دالیل
واهي انجام شده است كه پيشنهاد ميگردد این دو تبصره به تصویب نمایندگان محترم برسد.
مواد ( ۴۴ ،۴۳و  )۴5ـ موضوع اصالح مواد ( 8۲ ،8۱و )8۳
با توجه به اصالح ماده ( )80و همچنين تفاوت آثار «درخواست» و «دادخواست» اصالح صورت گرفته
در موارد مذكور و ابهام موجود در قانون فعلي ،عبارت «درخواست» در مواد ( )81و ( )82و ( )83به
«دادخواست» تغيير یافته كه مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد پيشنهاد است.

27

ماده ( )۴۶ـ موضوع اصالح ماده ()8۴
و در حال حاضر هيئتهای تخصصي بهعنوان ركن مشورتي هيئت عمومي دیوان عدالت اداری بهشمار
رفته و در اغلب موارد ،رسيدگي در هيئت عمومي دیوان عدالت اداری منوط به رسيدگي قبلي در
هيئتهای تخصصي ميباشد ،با توجه به كثرت دعاوی مطروحه و طوالني شدن رسيدگي و ابطال مصوبات
مورد شکایت ،بند «الف» این ماده درخصوص ابطال مصوبات ،آرای هيئتهای تخصصي را قطعي مقرر
نموده و تبصره آن تصریح داشته است كه آرای مذكور ظرف یکماه از تاریخ صدور ،قابل اعتراض در
هيئت عمومي باشند كه اقدامي شایسته بهنظر ميرسد و بنابراین تصویب بند «الف» و تبصره ذیل آن
پيشنهاد ميگردد.
و درخصوص آرای «وحدت رویه» و «ایجاد رویه» با توجه به آثار مترتب بر این آرا ،ازجمله عدم لزوم
تبادل لوایح در این موارد و شأن قانوني بودن آنها ،بند «ب» مقرر داشته است كه در این موارد هيئت
عمومي بهعنوان مرجع نهایي صدور رأی تعيين گردیده و نظر هيئتهای تخصصي در این زمينه مشورتي
خواهد بود كه پس از اعالم نظر ،آن را به هيئت عمومي ارسال مينمایند .بنابراین تصویب این بند نيز
مورد پيشنهاد است.
و مطابق بند «پ» و تبصره آن ،در مواردی كه رئيس دیوان یا بيست نفر از اعضای هيئت عمومي آرای صادره
از هيئت عمومي یا هيئتهای تخصصي را اشتباه یا مغایر قانون تشخيص دهند ،این امر ابتدا در هيئتهای
تخصصي بررسي شده و هيئتهای تخصصي مربوطه نظر خود را جهت اتخاذ تصميم به هيئت عمومي ارسال
خواهند نمود .البته رئيس دیوان عدالت نيز ميتواند در موضوعات تخصصي نسبت به اخذ نظریه مشورتي از
هيئتهای تخصصي اقدام نماید .بنابراین پيشنهاد ميگردد بند «پ» نيز به تصویب نمایندگان محترم برسد.
ماده ( )۴7ـ موضوع اصالح ماده ( )85و الحاق دو تبصره به آن
موضوع این ماده درخصوص صدور قرار رد دادخواست نسبت به خواستههایي است كه موضوعاً منتفي
است .این ماده اوالً به جهت ضابطهمند كردن موارد تقاضای ابطال مصوبات ،شيوه تقاضای ابطال را دارای
تشریفات خاص و الزاماً تقدیم دادخواست نموده است .ثانیاً صالحيت صدور قرار رد دادخواست توسا
رئيس دیوان نسبت به تصميمات موردی و فاقد قاعده آمره را جهت تسریع در رسيدگي و جلوگيری از
اطاله دادرسي ،به ماده اضافه نموده است .الزم به ذكر است جهت جلوگيری از سوءاستفاده از این ماده
از طریق استرداد دادخواست ابطال و غيرقابل شکایت نمودن آن ،دو تبصره به ماده الحاق گردیده كه
مقرر ميدارد در مواردی كه  .1شورای محترم نگهبان نظریه خویش مبنيبر مغایرت مصوبه با شرع را
اعالم نماید دادخواست قابل استرداد نخواهد بود .همچنين  .2رئيس دیوان عدالت در صورتي كه مصوبه
مورد شکایت را خالف قانون یا شرع تشخيص دهد ،ميتواند رسيدگي به موضوع را ادامه دهد .بنابراین
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اصالح این ماده و الحاق تبصرههای مذكور ،گامي مثبت جهت حمایت از حقوق عامه و رفع چالش
سوءاستفاده از این ماده بوده و تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( )۴8ـ موضوع اصالح ماده ()87
در حال حاضر مصوباتي كه مورد شکایت واقع شدهاند و شکات ،متقاضي رسيدگي به مغایرت آنها با شرع
هستند ،موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال ميگردد و نظر فقهای شورا در این خصوص
برای دیوان الزم اإلتباع است .اما با توجه به شکایات متعدد و لزوم تتبع فقهي مصوبات مورد شکایت از
حيث مغایرت یا عدم مغایرت با شرع بعضاً بررسي آن در شورای نگهبان بسيار زمان ميبرد كه منجر به
اطاله دادرسي مي گردد .از طرف دیگر ممکن است مصوبات هم از حيث مغایرت با قانون و هم از حيث
مغایرت با شرع مورد شکایت واقع شده و دیوان آن را مغایر قانون بداند ،اما تا زمان دریافت نظر شورای
محترم نگهبان نميتواند اقدام به صدور رأی نماید كه این امر نيز منجر به اطاله دادرسي خواهد شد .در
همين زمينه به جهت تنوع موضوعات و مصوبات معترضٌعنه الزم است كه قبل از بررسي موضوع در
شورای نگهبان ،ابعاد موضوع در كارگروههای تخصصي شورا مورد بررسي قرار بگيرد تا تصميم متقني
نسبت به آن اتخاذ شود ،بنابراین این ماده و تبصرههای آن با تفصيل كيفيت ارسال مصوبات و مقررات
مورد شکایت به شورای نگهبان در راستای جلوگيری از اطاله دادرسي و همچنين تقویت اتقان آرای
صادره به مصوب شده است ،مناسب ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
ماده ( )۴9ـ موضوع اصالح ماده ()89
قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری ،صالحيت صدور رأی وحدت رویه را برای هيئت عمومي
به رسميت شناخته است كه هيئت عمومي مکلف به اعالم رأی صحيح از بين آرای متعارض ميباشد .اما در
برخي موارد عليرغم تعارض آرای موجود ،هيچكدام از آنها صحيح نبوده و هيئت عمومي نيز امکان انشای
رأی صحيح را ندارد .ازسوی دیگر در برخي موارد پس از صدور آرای وحدت رویه ازسوی هيئت عمومي،
دستگاهها و مأمورین دولتي اقدام به وضع مصوبه برخالف آرای مذكور مينمودند كه صرفنظر از مغایرت
مقررات مزبور با قانون ،رسيدگي و ابطال آنها به طول انجاميده و منجر به تضييع حقوق عمومي ميگردید كه
الزم بود تا مقرر شود كه این آرا صرف ًا با تصویب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل نسخ هستند .بنابراین
این ماده به جهت حل این دو چالش مناسب ارزیابي ميشود .اما با توجه به اینکه طرح آرای متعارض در
هيئت عمومي را از صالحيت اختياری رئيس دیوان عدالت اداری ،تلقي گردد و این امر ميتواند منجر به
مصلحتسنجي در عمل شده و از طرح آرای متعارض در دیوان استنکاف نمایند ،پيشنهاد ميگردد با رعایت
تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي این ماده به شرح زیر اصالح گردد:
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«ماده ( )89ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان در موضوعات مشابه بهعلت استنباط
متفاوت از قوانین و مقررات ،آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد ،وی
مکلف است دستور بررسي آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید .هیئت عمومي پس
از بررسي و احراز تعارض ،با اعالم رأی صحیح ،نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام مينماید.
در صورتي كه هیئت عمومي آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد ،نظر صحیح را
با صدور رأی وحدت رویه اعالم ميكند  .این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و
همچنین برای هیئتهای تخصصي و هیئت عمومي در مورد رسیدگي به ابطال مصوبات موضوع
بند « »۱ماده ( )۱۲این قانون در ارتباط با آن موضوع الزماالتباع است .اثر آرای وحدت رویه
نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامي كه در رأی هیئت عمومي مطرح و غیرصحیح
تشخیص داده شده است شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمي
حق تجدیدنظرخواهي را دارد .در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری كه قبالً به پرونده
رسیدگي نکرده است ،ارجاع ميشود و شعبه مذكور موظف به رسیدگي و صدور رأی مطابق
رأی وحدت رویه است .آرای وحدت رویه هیئت عمومي دیوان ،فقط بهموجب قانون یا رأی
وحدت رویه مؤخر ،بالاثر ميشود».
ماده ( )50ـ موضوع اصالح ماده ()90
همانگونه كه ذكر شد ،هيئت عمومي تنها ميتواند از بين آرای مشابه در صورتي كه آنها را صحيح
تشخيص دهد اقدام به صدور آرای ایجاد رویه نماید .اما در برخي موارد عليرغم تشابه آرای موجود،
هيچكدام از آنها كامل و صحيح نبوده و هيئت عمومي نيز امکان تغيير محتوا و انشای رأی صحيح را
ندارد .بر همين اساس ،این ماده مقرر مينماید كه در صورت اعالم تشابه آرا ،هيئت عمومي در صورت
عدم صحت آرای مشابه ،رأساً اقدام به انشای رأی صحيح نموده و از این جهت از طرح شکایات الحق
پيشگيری خواهد شد .ازسوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ( )39این طرح ،در مرحله تجدیدنظر
در صورت وجود آرای ایجاد رویه ،تبادل لوایح صورت نخواهد گرفت ،تبصره ماده حذف شده كه شایسته
بهنظر ميرسد .بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميگردد.
ماده ( )5۱ـ موضوع اصالح ماده ()9۱
در ماده ( )84قانون فعلي دیوان ،اعتراض به آرای هيئتهای تخصصي مقيد به زمان بوده و با گذشت
زمان مزبور قابل نقض و اصالح نميباشد ،از این جهت ميتواند منجر به نقض حقوق عمومي شود ،لذا
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ماده حاضر متعاقب اصالح ماده ( )84قانون فعلي بهموجب ماده ( )46طرح ،در جهت حذف مرور زمان
اعتراض به آرای هيئتهای تخصصي ،رسيدگي مجدد به آرای هيئت عمومي و هيئتهای تخصصي را
منوط به تشخيص رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان عدالت اداری یا بيست نفر از اعضای هيئت عمومي
دانسته اس ت كه منطقي و در راستای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان بهنظر ميرسد .لذا تصویب این
ماده پيشنهاد ميگردد.
ماده ( )5۲ـ موضوع اصالح ماده ()9۲
مطابق ماده ( )92قانون فعلي ،در صورت ابطال مصوبه توسا هيئت عمومي دیوان عدالت اداری ،رعایت
مفاد آن در مصوبات بعدی الزامي است و در صورت تصویب مصوبه ،خارج از نوبت ،هيئت عمومي به
مصوبه رسيدگي و آن را ابطال خواهد نمود .اما با توجه به اینکه اوالً مطابق ماده ( )46این طرح،
هيئتهای تخصصي نيز واجد صالحيت ابطال ميباشند ،ثانیاً در قانون فعلي هيچگونه ضمانت اجرا در
صورت تصویب مصوب ه مغایر تعيين نشده است و وضع ضمانت اجرا در این خصوص ضروری بهنظر
ميرسد ،ثالثاً الزم است برای جلوگيری از سوءاستفاده مراجع مربوطه ،ابطال مصوبه مغایر از زمان تصویب
باشد ،این ماده پيشنهاد شده و بر این اساس شایسته است اصالح پيشنهادی ماده ( )92در راستای
تقویت ضمانت اجرای آرای صادره در دیوان و صيانت از حقوق عامه ،به تصویب نمایندگان محترم برسد.
ماده ( )5۳ـ موضوع اصالح ماده ()9۳
مطابق این ماده آرای هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات و همچنين آرای هيئتهای تخصصي
در عدم ابطال مصوبات در رسيدگي و تصميمگيری مراجع قضایي و اداری معتبر و مالك عمل است .اما
مسئلهای كه در این رابطه وجود دارد آن است كه الزام مراجع قضایي به تبعيت از آرای عدم ابطال مصوبات
در هيئت عمومي صائب نيست چراكه اوالً مراجع قضایي مطلق بوده و دادگاههای دادگستری را نيز شامل
ميشود ،لذا الزام دادگاههای دادگستری به تبعيت از آرای هيئت عمومي و هيئت تخصصي دیوان عدالت
اداری مغایر اطالق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسي 1بهنظر ميرسد .ثانیاً مراجع قضایي اعم از هيئت
عمومي و هيئت تخصصي دیوان است و از این حيث محدود نمودن هيئت عمومي به آرای سابق خویش با
وجود اختيار اعمال ماده ( )91نيز مغایر منطق حقوقي است .ثالثاً ممکن است جهت رسيدگي در هيئت
عمومي با جهت رسيدگي در مراجع قضایي متفاوت باشد و این امر منجر به اطاله دادرسي گردد كه مغایر

 .1اصل ( )170قانون اساسي «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آیيننامههای دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات
اسالمي یا خارج از حدود اختيارات قوه مجریه است خودداری كنند و هركس ميتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری
تقاضا كند».
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بند « »11سياستهای كلي قضایي پنجساله ابالغي  1388/9/1مقام معظم رهبری 1بهنظر ميرسد .لذا
اصالح این ماده به شرح زیر با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي مورد پيشنهاد است:
«ماده ( )9۳ـ آرای هیئتهای تخصصي و هیئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات
موضوع بند « »۱ماده ( )۱۲این قانون ،در رسیدگي و تصمیمگیری مراجع قضایي و اداری معتبر
و مالک عمل خواهد بود».
ماده ( )5۴ـ موضوع اصالح ماده ()95
اصالح این ماده از این جهت است كه اوالً مفاد آن به ماده ( )58طرح موضوع اصالح ماده ( )109انتقال
یافته است ،ثانیاً اصالح صورت گرفته نيز در راستای تعيين ضمانت اجرای آرای وحدت رویه و ایجاد رویه
صادره از هيئت عمومي ميباشد تا از این جهت از طرح شکایات جدید و مشابه پس از صدور آرای مذكور
جلوگيری شود ،بنابراین اصالح صورت گرفته مناسب ارزیابي و تصویب این ماده نيز مورد پيشنهاد است.
ماده ( )55ـ موضوع اصالح ماده ( )97و تبصره آن و الحاق یک تبصره به آن
در حال حاض ر آرای هيئت عمومي توسا رئيس دیوان یا یکي از اعضای هيئت عمومي به انتخاب رئيس
دیوان ،انشا مي گردد .بنابراین با توجه به اینکه مطابق ماده ( )5این طرح ،رئيس دیوان ميتواند وظایف
خود را به معاونين تفویض نماید ،اصالح صورتگرفته در ماده در همين راستا و برای پرهيز از حشو بوده
و لذا تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
درخصوص تبصره « »1نيز باید اشاره كرد كه مطابق قانون فعلي ،اصالح و ابالغ آرای هيئت عمومي
مطابق مقررات آیين دادرسي مدني است ،بر این اساس كميسيون محترم با تفصيل موضوع ،مطابق تبصره
« »1اصالح و رفع ابهام از آرای هيئت عمومي را در صالحيت هيئت عمومي و اصالح و رفع ابهام از آرای
هيئتهای تخصصي را در صالحيت همان هيئت تخصصي مقرر نموده است كه تصویب آن مورد پيشنهاد
است .البته این تبصره دارای ایراد نگارشي بوده و الزم است با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي
عبارت «همان خود آنها» به عبارت «همان هيئتها» تغيير یابد.
در مورد تبصره « »2نيز مقرر شده است كه كليه آرای هيئت عمومي و هيئتهای تخصصي در
پایگاه الکترونيکي دیوان و روزنامه رسمي منتشر گردد ،این امر هرچند اقدامي مثبت بهنظر ميرسد ،اما
با توجه به عدم تعيين مهلت جهت انتشار ميتواند منجر به سوءاستفاده در اجرا گردد .در همين خصوص
الزم به ذكر است كه ریاست دیوان عدالت اداری عليرغم صدور دادنامه شماره  183مورخ 1398/2/17
نسبت به انتشار آن در روزنامه رسمي اقدام نکرد .بنابراین اصالح تبصره مذكور به شرح زیر با رعایت
 .1بند «« »11اتخاذ تدابير الزم جهت كاهش فرایند دادرسي و دستيابي سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهرهمندی از حقوق
شهروندی در مراجع قضایي».
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تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي مورد پيشنهاد است:
«تبصره « »۲ـ كلیه آرای هیئت عمومي و هیئتهای تخصصي حداكثر  ۱5روز پس از
صدور ،در پایگاه الکترونیکي دیوان و روزنامه رسمي منتشر ميشود».
ماده ( )5۶ـ موضوع اصالح ماده ()۱0۳
در حال حاضر مطابق ماده ( )103صرف ًا در موارد اعاده دادرسي ،شعبه رسيدگيكننده ميتواند دستور
موقت توقف اجرای حکم را صادر نماید .بدیهي است كه این امر پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي
بوده و منوط به عدم اجرای رأی و احراز ضرورت و فوریت امر است .اما در موارد اعالم اشتباه رأی موضوع
مواد ( )74و ( )75و اعالم مغایرت خالف بين شرع و قانون بودن رأی موضوع ماده ( )79نيز ممکن است
ضرورت و فوریت امر ،اقتضای توقف اجرای حکم را نماید كه مطابق این ماده این امر به شعبه صادركننده
رأی تفویض شده است .ولي با عنایت به اینکه مطابق ماده ( )41این طرح ،طبق پيشنهاد مركز پژوهشها
و جهت جلوگيری از سوءاستفاده اجرایي ،كليه آرایي كه مغایر شرع یا قانون اعالم شدهاند ،تا زمان صدور
رأی جدید متوقف خواهد شد .پيشنهاد ميگردد این ماده با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي
به شرح زیر اصالح گردد:
«ماده ( )5۶ـ ماده ( )۱0۳قانون به شرح زیر اصالح ميشود:
ماده ( )۱0۳ـ شعبه رسیدگيكننده به موارد موضوع مواد ( )75( ،)7۴و ( )98این قانون
ميتواند در صورت احراز ضرورت ،دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگي را صادر كند».
ماده ( )57ـ موضوع اصالح ماده ()۱08
با عنایت به اینکه اوالً مطابق ماده ( )107قانون فعلي كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ( )10مکلفند
آرای دیوان را به فوریت پس از ابالغ به اجرا گذارند و از این امر ،تقيّد اجرای رأی به ارسال آن نزد اجرای
احکام مستفاد نميگردد و ثانیاً منوط نمودن اجرای آرا به ارسال آن نزد اجرای احکام و پيگيری آن
توسا اجرای احکام ،موجب ارسال همه پروندههای واجد «حکم به ورود شکایت» به اجرای احکام و
متعاقب ًا انباشت آنها شده است ،در حالي كه نتيجه بسياری از آرا صرف ًا اعالمي بوده و جنبه اجرایي ندارد
و اقدامي توسا دستگاه اجرایي متصور نيست .لذا تصویب این ماده مورد پيشنهاد ميباشد.
ماده ( )58ـ موضوع اصالح ماده ()۱09
برخي از آرای هيئت عمومي مانند آرای ابطالي مستلزم عمليات اجرایي نيست ،مضاف بر آنکه مطابق
ماده ( ) 95قانون فعلي اعالم قابليت اجرایي داشتن آرای هيئت عمومي برعهده دفتر هيئت عمومي
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گذاشته شده بود كه مطابق ماده ( )54این طرح ،حذف گردید .لذا به جهت ضرورت مشخص شدن مرجع
تشخيص لزوم عمليات اجرایي و همچنين رفع چالش اجرای احکام مطابق این ماده اوالً مرجع تشخيص
لزوم یا عدم لزوم عمليات اجرایي برای اجرای آرای هيئت عمومي و هيئتهای تخصصي رئيس دیوان
مقرر گردیده است .ثاني ًا ضمانت اجرای عدم اجرای آرای مذكور مشخص گردیده است .لذا تصویب این
ماده مناسب و مورد پيشنهاد است.
ماده ( )59ـ موضوع اصالح ماده ( )۱۱0و تبصره آن
هرچند هدف از اصالح این ماده ،لزوم ارجاع موارد رسيدگي به استنکاف در شعب تجدیدنظر بوده است،
اما با عنایت به اینکه كماكان مطابق این ماده ،در صورت استنکاف ،رئيس دیوان مکلف است پرونده را
به شعبه صادركننده رأی قطعي ارجاع نماید و شعبه صادركننده رأی قطعي اعم از شعب بدوی و
تجدیدنظر ميباشد ،لذا اصالح صورتگرفته با مواد ( )15و ( )112این قانون متعارض خواهد بود .لذا
عدم تصویب اصالح صورتگرفته در صدر این ماده مورد پيشنهاد است و پيشنهاد ميگردد متن ماده با
رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي به شرح زیر اصالح گردد:
«صدر ماده ( )۱۱0به شرح زیر اصالح ميگردد:
ماده ( ) ۱۱0ـ واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات الزم را جهت اجرای احکام
دیوان بهعمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌعلیه از اجرای حکم قطعي،
مراتب را به رئیس دیوان گزارش نماید».
درخصوص اصالح تبصره نيز ،هدف از اصالح صورتگرفته ،تعيين صالحيت «شعب تجدیدنظر» در
رسيدگي به استنکاف مسئولين مربوطه در موارد «عدم ارسال پاسخ در موعد مقرر»« ،عدم اجرای دستور
موقت» و «عدم ارسال اسناد مورد مطالبه» مي باشد كه با عنایت به اینکه انفصال و محروميت از حقوق
اجتماعي از شدیدترین مجازات های اداری است ،ضروری است در صالحيت شعب تجدیدنظر قرار گيرد.
لذا تصویب این تبصره مورد پيشنهاد است.
ماده ( )۶0ـ موضوع اصالح ماده ( )۱۱۱و الحاق یک بند و یک تبصره به آن
و تغيير واژه «دادرس» به «قاضي» در راستای یکسانسازی استفاده از واژه «قاضي» در این قانون استفاده
شده است و از این جهت تصویب آن مورد پيشنهاد است.
و درخصوص بند « »5الحاقي نيز الزم به ذكر است كه الحاق این بند درواقع در راستای تضمين و صيانت
از حقوق شهروندی بوده و مقرر مينماید در صورت انقضای مهلت یکساله و عدم اجرای رأی توسا دستگاه
محکومٌعليه ،سازمان برنامه و بودجه مکلف است ظرف  3ماه محکومٌبه را از حساب محکومٌعليه كسر و به
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حساب محکومٌله واریز نماید .شایان ذكر است مفاد این بند عين ًا مفاد بند «ج» ماده ( )24قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  1393ميباشد و تکرار این بند در این
قانون جهت جلوگيری از تغيير و اصالح آن بوده است .بنابراین تصویب این بند پيشنهاد ميگردد.
و تبصره الحاقي به ماده ( )111در راستای جلوگيری از بي ثباتي در اجرای احکام و حذف تشریفات آن
و تسریع در اجرای احکام صادره و همچنين صيانت از حقوق شهروندی و تحقق اجرای كامل رأی توسا
دستگاه محکومٌعليه ميباشد و بر این اساس در این ماده پيشبيني شده است كه با تشخيص قاضي
اجرای احکام ،قرار خاتمه اجرای حکم صادر ميشود و محکومٌله در صورت عدم اجرای كامل دادنامه
ميتواند پس از یکماه از صدور قرار صادره به دیوان اعتراض نماید .بنابراین تصویب این ماده مناسب و
مورد پيشنهاد است.
ماده ( )۶۱ـ موضوع اصالح ماده ()۱۱۲
مطابق ماده ( )14این مصوبه ،به جهت حساسيت استنکاف و حکم به انفصال ،اختيار انفصال مستنکف
از شعب بدوی صادركننده رأی قطعي سلب گردیده است و لذا اعطای آن به شعبه تجدیدنظر فاقد ایراد
بهنظر ميرسد .مضاف بر آنکه الحاق عبارت «اعالم به مراجع نظارتي مربوط» به جهت آنکه در پارهای از
موارد ،امکان اعمال مجازات انفصال یا محروميت از حقوق اجتماعي وجود ندارد منطقي بهنظر ميرسد و
از این حيث نيز تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
ماده ( )۶۲ـ موضوع اصالح ماده ()۱۱۶
یکي از مواردی كه موجب توقف اجرای حکم ميگردد «اعتراض ثالث اجرایي» نسبت به رأی صادره است.
در این مورد كه اجرای حکم از اختيار محکومٌعليه خارج است و مرجع مذكور در جریان دادرسي وارد نشده
است ظرف مدت یکماه ميتواند به رأی صادره اعتراض نماید و دیوان مکلف به رسيدگي است .اما نکتهای
كه در عمل بهوجود آمده بود ،عدم اعتراض به رأی توسا مرجع ثالث از یکسو و عدم اجرای رأی توسا
وی ازسوی دیگر بود .بر این اساس و در راستای تقویت ضمانت اجرای آرای صادره ،مطابق اصالح صورت
گرفته در این ماده ،مقرر شده است كه مرجع ثالث در صورت عدم اعتراض در مهلت یکماهه مکلف به
اجرای رأی بوده و در صورت عدم اجرا و استنکاف مشمول ماده ( )112این قانون خواهد بود .لذا اصالح
مذكور در راستای تضمين حقوق شهروندی مناسب ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد ميگردد.
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ماد ( )۶۳ـ موضوع اصالح ماده ()۱۱7
تغيير واژه «دادرس» به «قاضي» در راستای یکسانسازی استفاده از واژه «قاضي» در این قانون استفاده
شده است و از این جهت تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( )۶۴ـ موضوع اصالح ماده ()۱۱8
مطابق این ماده ،مفاد ماده ( )118حذف گردیده است كه این امر منطقي بهنظر نميرسد ،چراكه ماده
مزبور در مقام پيشبيني ضمانت اجرای تخلف از دستورات واحد اجرای احکام بوده و در مواردی ممکن
است واحد اجرای احکام نياز به ارسال اسناد ،ارسال ميزان مطالبات و ...داشته باشد كه در این صورت
دستگاه های مزبور باید مکلف به تبعيت از تصميمات واحد اجرای احکام باشند .بنابراین عدم تصویب این
ماده مورد پيشنهاد است .همچنين پيشنهاد ميگردد با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه داخلي مفاد
ماده پيشنهادی بهعنوان ماده ( )120به این قانون اضافه گردد:
«ماده ( )۱۲0ـ رئیس دیوان عدالت اداری جهت كاهش شکایات و پیشگیری از وقوع
تخلفات ،اقدامات زیر را انجام ميدهد:
 .۱در مواردی كه در جریان رسیدگي به پروندهها در دیوان ،ایرادات و نواقصي در قوانین
و مقررات مشاهده شود كه منشأ طرح شکایت در دیوان شده است ،پیشنهادهای اصالحي
خود را حسب مورد ،به رئیسجمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسالمي و یا
دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات ارائه مينماید.
 .۲اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را جهت كاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با
همکاری دستگاههای اجرایي مربوط در چارچوب قانون بهعمل ميآورد».
ماده ( )۶5ـ موضوع اصالح ماده ()۱۱9
تغيير واژه «دادرس» به «قاضي» در راستای یکسانسازی استفاده از واژه «قاضي» در این قانون استفاده
شده است و از این جهت تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده ( )۶5ـ موضوع اصالح ماده ()۱۲0
مطابق این ماده ،مفاد ماده ( ) 120قانون فعلي حذف گردیده است كه به جهت انتفای موضوع و انحالل
شعب تشخيص امری منطقي بهنظر ميرسد .اما مطابق موارد الحاقي ،رئيس دیوان عدالت اداری جهت
حفظ حقوق عامه و جلوگيری از تضييع آن مکلف به تعيين یکي از معاونين قضایي خویش بهعنوان
معاون امور حقوق عامه شده است كه واجد صالحيت طرح شکایت در شعب دیوان و درخواست ابطال
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مصوبات مغایر با قانون در هيئت عمومي شده است.
درحقيقت دیوان عدالت اداری از یکسو بهعنوان تضمينكننده حقوق شهروندان در مقابل قدرت
عمومي ،بر تصميمات و اقدامات نهادها و دستگاههای استفادهكننده از قدرت عمومي نظارت ميكند و
ازسوی دیگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منوط به شرط «ذینفع بودن» در موضوع شده است؛
شرطي كه براساس تفسيری مضيق و مبتنيبر مباني حقوق خصوصي از ذینفع بودن در دیوان عدالت
اداری موجب شده است ،تا نتوان نسبت به بسياری از موضوعات متضمن نفع عمومي به جهت عدم وجود
ذینفع بهمعنای خاص ،در دیوان عدالت اداری طرح دعوا كرد ،بنابراین پيشبيني امکان شکایت از
تصميماتي كه ذینفع خاص ندارند ولي مضر به مصالح و منافع عمومي هستند ضروری است ،اما تفویض
آن به رئيس دیوان عدالت اداری و مشخص نمودن یکي از معاونين وی جهت این امر منطقي بهنظر
نميرسد چراكه با توجه به یکي شدن مرجع شکایت و رسيدگي به موضوع برخالف اصول دادرسي عادالنه
است .الزم به ذكر است كه چنين تصميمي در ایجاد دادگاههای عمومي نيز اتخاذ شد كه بعد از  10سال
به ایجاد نظام تفکيک دادستان از مرجع رسيدگي منجر شد .بنابراین با توجه به تأكيدات مقام معظم
رهبری و سياستهای قوه قضائيه و در راستای برنامه تحول قوه قضائيه و احيای حقوق عامه ،پيشنهاد
ميگردد با ایجاد نهاد دادستان دیوان عدالت اداری ،صالحيتهای مذكور در اختيار دادستان دیوان عدالت
اداری قرار گيرد .الزم به ذكر است كه سابق ًا در مجلس دهم این امر در كميسيون محترم حقوقي و
قضایي به تصویب رسيده كه پس از تشکيل مجلس جدید مجدداً در دستور قرار گرفته و از این قانون
حذف شده است .بنابراین اصالح ماده مزبور در قالب ماده ( )7مکرر با رعایت تشریفات مندرج در آیيننامه
داخلي به شرح زیر مورد پيشنهاد است:
«ماده ( )7مکرر ـ بهمنظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صالحیت
دیوان ،دادستان دیوان عدالت اداری از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایي با
پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضائیه انتخاب ميشود و وظایف و اختیارات زیر را
با استفاده از امکانات موجود برعهده خواهد داشت:
 .۱طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتي كه موجب تضییع حقوق عامه ميشود نزد شعب
دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهي نسبت به آرای مذكور.
تبصره ـ رعایت تشریفات تنظیم دادخواست ازحیث ثبت بر روی برگههای مخصوص،
پرداخت هزینه دادرسي و مواعد قانوني طرح شکایت برای دادستان الزم نیست.
 .۲ارائه پیشنهادات اصالحي به مراجع مربوطه و انجام آموزشهای مناسب در جهت
جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان عدالت اداری.
 .۳شناسایي آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به
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رئیس دیوان.
 .۴شناسایي آییننامهها ،مقررات و سایر نظامات موضوع صالحیت دیوان و درخواست
ابطال آنها از هیئت عمومي.
دادستان دیوان ميتواند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد موضوع تبصره « »۲ماده ()۱7
برای جمعآوری ادله و اسناد مرتبط استفاده نماید.
تبصره ـ دستگاههای اجرایي موضوع ماده ( )۱۲این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات،
آییننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههای خود را بالفاصله پس از وضع یا صدور ،در پایگاه
الکترونیکي دیوان قرار دهند .خودداری از انجام این تکلیف ازسوی دستگاههای مذكور تخلف
اداری محسوب ميشود».
نتیجهگیری
با توجه به نکات مطرح شده ،هرچند طرح حاضر رافع بسياری از ایرادات قانون موجود تلقي ميشود و
تصویب كليات آن مورد پيشنهاد است ،اما بهمنظور تحقق كامل اهداف مورد نظر و رفع خألها و چالشهای
باقيمانده در مواد ( )3و ( )5و ( )6و ( )7و ( )8و ( )9و ( )10و ( )11و ( )12و ( )15و ( )19و ( )22و
( )23و ( )26و ( )33و ( )36و ( )37و ( )41و ( )49و ( )53و ( )56و ( )59و ( )64و ( )65كه ممکن
است عمالً تأثير اصالح این قانون را خنثي كند ،پيشنهاد ميگردد مستند به ماده ( )152قانون آیيننامه
داخلي مجلس شورای اسالمي 1،این طرح به كميسيون محترم حقوقي و قضایي جهت بررسي و اصالحات
مقتضي ارجاع گردد تا كميسيون محترم نسبت به بررسي بيشتر موارد مذكور اقدام نماید.
طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری
شماره ماده

موافق

ماده ()1



ماده ()2



مخالف




ماده ()5
ماده ()6

اصالح



ماده ()3
ماده ()4

ارجاع به كمیسیون

موافق به شرط



 .1ماده ( )152و ارجاع طرح یا الیحه یا مواردی از آن از جلسه علني به كميسيون بجز آنچه در این آیيننامه بهطور صریح تعيين شده است با
پيشنهاد رئيس جلسه و تصویب مجلس انجام ميشود .ارجاع باید به همان كميسيون گزارشدهنده صورت گيرد .كميسيون باید فقا موارد
ارجاعي را رسيدگي و گزارش خود را ظرف یک هفته به هيئت رئيسه تسليم نماید تا با تعيين اولویت در دستور هفتگي درج شود.
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طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری
شماره ماده

موافق

مخالف

ارجاع به كمیسیون

ماده ()7



ماده ()8



ماده ()9



ماده ()10



ماده ()11



ماده ()12



ماده ()13



ماده ()14




ماده ()15
ماده ()16



ماده ()17



ماده ()18




ماده ()19
ماده ()20



ماده ()21



ماده ()22



ماده ()23



ماده ()24



ماده ()25




ماده ()26
ماده ()27



ماده ()28



ماده ()29



ماده ()30



ماده ()31



ماده ()32




ماده ()33
ماده ()34



ماده ()35



ماده ()36



ماده ()37



ماده ()38



ماده ()39



ماده ()40




ماده ()41
ماده ()42



موافق به شرط
اصالح
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طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری
شماره ماده

موافق

ماده ()43



ماده ()44



ماده ()45



ماده ()46



ماده ()47



ماده ()48



مخالف

ارجاع به كمیسیون



ماده ()49
ماده ()50



ماده ()51



ماده ()52




ماده ()53
ماده ()54



ماده ()55



ماده ()56



ماده ()57



ماده ()58




ماده ()59
ماده ()60



ماده ()61



ماده ()62



ماده ()63




ماده ()64
ماده ()65
ماده ()66




موافق به شرط
اصالح
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده
()1

ماده ( )1و عنوان «قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداری» مصوب
 1390/9/22به «قانون دیوان عدالت اداری»
اصالح ميشود.

ماده
()2

ماده ( )2و در ماده ( )2قانون بعد از عبارت
«تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهي
آنها در قالب معاونتهای تخصصي به پيشنهاد
رئيس دیوان» اضافه و تبصره ماده مذكور حذف
ميشود.

ماده
()3

ماده ( )3و به انتهای تبصره ماده ( )3این قانون
عبارت «در صورت عدم حضور رئيس شعبه
تجدیدنظر ،اداره شعبه به عهده عضو
مستشاری است كه سابقه قضایي بيشتری
دارد» .اضافه و شماره آن به تبصره « »1اصالح
و دو تبصره بهعنوان تبصرههای « »2و « »3به
شرح زیر به ماده مذكور الحاق ميشود:
تبصره « »2و شکایات و اعتراضات اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از
آرا و تصميمات مراجع اختصاصي اداری موضوع
بند « »2ماده ( )10این قانون مستقيماً در
شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

متن اصالحي

عنوان قانون فعلي طوالني است و برخي مواد
ناظر به تشکيالت و آیين دادرسي نيست.
بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميگردد.



اختيار پيشنهاد معاونتهای تخصصي به
رئيس دیوان داده شده است و تصویب این
ماده به جهت چابکتر شدن تشکيالت دیوان
و ساماندهي آن پيشنهاد ميگردد.



تبصره « »1و تاكنون در غياب رئيس شعبه
تجدیدنظر اداره امور اداری شعبه با هر دو
مستشار بوده است كه با توجه به مشکالت
عملي ،تصویب این تبصره مورد پيشنهاد


است.
تبصره « »2و تنها رسيدگي به آرای مراجع
اختصاصي اداری به وضع قانون سال 1385
برگشته و یک مرحلهای شده است كه مغایر
بند « »9اصل ( )3قانون اساسي مبنيبر
تبعيض ناروا است .از اصول دادرسي عادالنه

تبصره « »2و شکایات و اعتراضات اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي
از آرا و تصميمات مراجع اختصاصي اداری
موضوع بند « »2ماده ( )10این قانون در
شعب مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
رأی صادره قطعي است .سایر شکایات و
اعتراضات در شعب بدوی رسيدگي ميشود.
پس از الزماالجرا شدن این قانون
پروندههای موجود در شعب بدوی و
تجدیدنظر مطابق صالحيت زمان ثبت
دادخواست رسيدگي ميشود.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ميگيرد ،رأی صادره قطعي است .سایر شکایات
و اعتراضات در شعب بدوی رسيدگي ميشود.
پس از الزماالجرا شدن این قانون پروندههای
موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق
صالحيت زمان ثبت دادخواست رسيدگي
ميشود.
تبصره « »3و مقصود از مراجع اختصاصي اداری
كليه مراجع و هيئتهایي است كه بهموجب قوانين
و مقررات قانوني ،خارج از مراجع قضایي تشکيل مي
شوند و اقدام به رسيدگي به اختالفات ،تخلفات و
شکایاتي ميكنند كه در صالحيت آنها قرار داده
شده است ،نظير هيئتهای رسيدگي به تخلفات
اداری ،كميسيون ماده ( )100قانون شهرداری
الحاقي  1345/11/27با اصالحات و الحاقات بعدی،
هيئتهای حل اختالف مالياتي ،هيئتهای حل
اختالف كارگر و كارفرما و كميسيونها و هيئت
هایي كه بهموجب قوانين و مقررات تشخيص
موضوعاتي از قبيل صالحيتهای علمي ،تخصصي،
امنيتي و گزینشي به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده
()4

ماده ( )4و ماده ( )4قانون و تبصرههای آن به
شرح زیر اصالح ميشود:
ماده ( )4و قضات دیوان با حکم رئيس قوه قضائيه

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
دو مرحله بودن رسيدگي قضایي است ،پس
این بخش از تبصره « »2تحدید حق
دادخواهي و نقض حقوق عامه است .تصميم
اداری ولو دو مرحلهای باشد ،نباید موجب
تحدید رسيدگي قضایي باشد.
تبصره « »3و از اطالق بند « »2ماده ( )10و
مواد ( )63و ( )64قانون فعلي اطالق
صالحيت شعب دیوان نسبت به انواع مراجع
اختصاصي اداری برميآید و تعریف مشخص
از این مراجع مانع اشتباه در تشخيص آنها و
تعارض صالحيتها ميشود .بنابراین تصویب
این تبصره پيشنهاد ميگردد.



با توجه به تمركز رشته حقوق عمومي بر
مطالعه دولت و نهادهای عمومي ،اولویت
دادن به فارغالتحصيالن این رشته در جذب

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

منصوب ميشوند و باید دارای هفت سال سابقه
كار قضایي باشند .رئيس دیوان عدالت اداری
ميتواند قضات واجد شرایا را به رئيس قوه
قضائيه پيشنهاد نماید.
تبصره و وجود شرط سابقه مذكور در این ماده
درخصوص قضات و یا حائزین منصب قضا كه
مطابق مقررات استخدامي قضات جذب
ميشوند و دارای مدرك دكترای حقوق با
اولویت حقوق عمومي و سایر گرایشهای مورد
نياز دیوان ميباشند ،الزامي نيست و حسب
مورد پس از گذراندن دورههای كارآموزی
عمومي و تخصصي متناسب با صالحيت و
وظایف دیوان عدالت اداری با ابالغ رئيس قوه
قضائيه به سمت دادرس عليالبدل دیوان
عدالت اداری منصوب ميشوند .چگونگي
جذب و نحوه و مدت كارآموزی عمومي و
تخصصي آنها براساس دستورالعملي است كه
بنابه پيشنهاد رئيس دیوان عدالت اداری به
تصویب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

قضات دیوان عدالت اداری مطلوب است.
قضات فعلي دیوان عدالت اداری با شيوه
دادرسي عمومي (مدني و كيفری) دادرسي
ميكنند كه بهعلت عدم برخورداری از
آموزشهای حقوق عمومي ،منافع عامه و
حقوق افراد در دعاوی عليه دولت نادیده
گرفته ميشود .بنابراین تصویب این ماده در
راستای صيانت از حقوق عامه مورد پيشنهاد
است.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده
()5

ماده ( )5و ماده ( )5قانون به شرح زیر اصالح
ميشود:
ماده ( )5و رئيس دیوان در چارچوب مفاد این
قانون عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر كليه
قسمتهای دیوان ،ریاست شعبه اول تجدیدنظر
دیوان را نيز برعهده دارد و ميتواند از بين معاونين
قضایي یک نفر را بهعنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره و رئيس دیوان ميتواند وظایف و اختيارات
خود ،به غير از اختيارات خاص موضوع مواد ( )79و
( )91این قانون را ،حسب مورد در امور قضایي به
معاونين قضایي و در امور غيرقضایي به هر یک از
معاونين خود تفویض نماید.

ماده
()6

ماده ( )6و یک تبصره به شرح زیر به ماده ()6
قانون الحاق ميشود:
تبصره و در صورت ارائه الکترونيکي خدمات
مذكور به مردم و دستگاههای اجرایي بهنحوی
كه با تشخيص رئيس دیوان وجود این دفاتر
در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد،
دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت
تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در
غير این صورت به دادگستری محل ،منتقل
ميگردند.

ارجاع به
كمیسیون



اظهار نظر كارشناسي

ذكر نظارت رئيس دیوان بر امور اداری
ضروری است .همچنين تصویب مقام معاونت
اولي برای ارائه مشورت و پيشنهاد به ریاست
دیوان و هماهنگي معاونين و تصميم در موارد
ارجاعي رئيس دیوان پيشنهاد ميشود.
تبصره الحاقي كه در مورد تفویض اختيارات
رئيس دیوان بجز در مواد ( )79و ( )91است،
در قسمت تفویض اختيارات خاص و
قائمبهشخص رئيس دیوان اشکال دارد كه
پيشنهاد اضافه شدن مواد دیگری به موارد
منع تفویض ميشود.
حذف برخي دفاتر استاني دیوان به تشخيص
رئيس دیوان بهخاطر فراهم شدن امکان ارائه
الکترونيکي خدمات قضایي مخالف حق



دسترسي مردم به مراجع قضایي است ،زیرا
بستر دسترسي به اینترنت برای همگان فراهم
نبوده و حقوق افراد كمسواد و مسن نيز تضييع
شده و راهنمایي و ارشاد مراجعان موضوع بند
«الف» همين ماده و بند « »17سياستهای
كلي امنيت قضایي نيز نقض ميشود.

متن اصالحي

تبصره و رئيس دیوان ميتواند وظایف و
اختيارات خود ،به غير از اختيارات خاص
موضوع مواد (،)73( ،)47( ،)40( ،)35
( )118( ،)91( ،)80( ،)79و ( )121این
قانون را ،حسب مورد در امور قضایي به
معاونين قضایي و در امور غير قضایي به هر
یک از معاونين تفویض نماید.
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شماره
ماده

ماده
()7

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( )7و ماده ( )7قانون و تبصره آن به شرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( )7و دیوان ميتواند جهت اعالم نظر در امور
تخصصي ،حسب مورد از كارشناساني در
رشتههای مختلف كه دارای مدرك كارشناسي با
حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرك
كارشناسي ارشد رشته مورد نياز ميباشند ،بدون
ایجاد تعهد استخدامي استفاده نماید .آیيننامه
نحوه بهكارگيری و پرداخت حقالزحمه این افراد
ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به پيشنهاد
رئيس دیوان به تصویب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
تبصره و چنانچه به تشخيص رئيس دیوان،
موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار
گيرد كه پيشبيني ميشود اشخاص متعدد
دیگری نيز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا
دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعي ميباشد،
موضوع همزمان با ارجاع به شعب ،به گروهي از
كارشناسان متخصص یا هيئت تخصصي مربوط
جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظریه مشورتي
ارجاع ميشود تا حداكثر ظرف یک ماه اعالم نظر
نمایند و شعب رسيدگيكننده با مالحظه نظریه

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

با توجه به گستردگي تخصصي پروندههای
دیوان بهكارگيری كارشناسان ضروری است،
اما ماده ( )7قانون فعلي در سازوكار احراز
صالحيت ،نحوه انتصاب و مرجع صدور ابالغ
و پرداخت حقوق به كارشناسان ابهام داشته
و تدوین آیيننامه ضروری است.
در ماده ( )7اصالحي ،ابهاماتي مانند نوع
استخدام ،تصدی پست سازماني ،امکان یا


عدم امکان بهكارگيری وكال و كارشناسان
سایر دستگاهها ،شيوه تشخيص صالحيت و
نياز یا عدم نياز به تأیيد مراجع گزینشي و
امنيتي وجود دارد .همچنين تفویض تصویب
آیيننامه توسا رئيس قوه قضائيه احتمال
ورود ایراد مغایرت با اصول ( )85قانون
اساسي دارد.
شایان ذكر است تشکيل كارگروه مشورتي در
موضوعات دارای ابعاد گسترده در تبصره این
ماده مناسب است ،اما منوط بودن یا نبودن

ماده ( )7و دیوان ميتواند جهت اعالم نظر در
امور تخصصي ،حسب مورد از كارشناسان
رسمي در رشته مورد نياز ،استفاده نماید.
ترتيبات ارجاع امر به كارشناس مطابق قانون
آیين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در
امور مدني مصوب  1379خواهد بود.
تبصره و چنانچه به تشخيص رئيس دیوان،
موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار
گيرد كه پيشبيني ميشود اشخاص متعدد
دیگری نيز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند
یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعي
ميباشد ،موضوع همزمان با ارجاع به شعب ،به
گروهي از كارشناسان متخصص یا هيئت
تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه
نظریه مشورتي ارجاع ميشود تا حداكثر ظرف
یکماه اعالم نظر نمایند ،عدم اعالم نظر نافي
تصميمگيری و صدور رأی توسا شعبه
نميباشد.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

مشورتي مذكور نسبت به صدور رأی اقدام كنند.

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

صدور رأی بر صدور نظر كارشناسي محل
ابهام است.

ماده
()8

ماده ( )8ـو ماده ( )8قانون و تبصره آن به شرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( )8و هيئت عمومي دیوان عدالت اداری و
هيئتهای تخصصي بهترتيب ذیل تشکيل
ميشوند:
الف) هيئت عمومي متشکل از رئيس ،معاونين
قضایي ،رؤسای هيئتهای تخصصي و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر ميباشد كه با حضور
دوسوم اعضا و به ریاست رئيس دیوان یا یکي از
معاونين قضایي با انتخاب رئيس دیوان رسميت
ميیابد و مالک صدور رأی در آن ،نظر اكثریت
اعضای حاضر ميباشد .در رسيدگي به موارد
موضوع مواد ( )89و ( )90این قانون ،قضات
صادركننده دادنامهها با داشتن حق رأی ميتوانند
در جلسات هيئت عمومي شركت نمایند.
ب) هر هيئت تخصصي متشکل از یازده نفر عضو
از ميان قضات دیوان ميباشد كه با حضور حداقل
نه نفر از اعضا ،رسميت ميیابد .عضویت قضات
دیوان در هر یک از هيئتهای تخصصي با توجه
به تجربه و آشنایي آنها با حوزه تخصصي مربوط



تفکيک صالحيت و محدود كردن اعضای
هيئت عمومي در بند «الف» این ماده بهعلت
عدم تجربه كافي قضات شعب بدوی و اجرای
احکام مطلوب است ،بهویژه آنکه تعدد قضات
بنابر رویه دیوان نشان كيفيت آرا نيست و
موجب تقليد در قضاوت ،دیراقناعي و
رسيدگي طوالني در هيئت عمومي ميشود.
حجم پروندههای شعب نيز باال بوده و شركت
هفتگي قضات در هيئت عمومي موجب اطاله
دادرسي در شعب است .لذا تصویب بند
«الف» مورد پيشنهاد است.
بند «ب» با كاهش تعداد اعضای هيئتهای
تخصصي از  15نفر به  10نفر (رسميت با 9
نفر) به دنبال افزایش اتقان آرا بوده است ،اما
طبق ماده ( )84این طرح صالحيت هيئت
تخصصي گسترش یافته و آرای ابطالي آن با
درخواست ده عضو هيئت عمومي یا رئيس
دیوان قابل اعتراض است و قضات نيز ملزم به
عضویت در هيئت تخصصي نبوده كه شبهه
همپوشاني هيئتهای عمومي و تخصصي و

ماده ( )8و هيئت عمومي دیوان عدالت اداری و
هيئتهای تخصصي بهترتيب ذیل تشکيل
ميشوند:
الف) هيئت عمومي متشکل از رئيس ،معاونين
قضایي ،رؤسای هيئتهای تخصصي ،رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی
ميباشد كه با حضور دوسوم اعضا و به ریاست
رئيس دیوان یا یکي از معاونين قضایي با انتخاب
رئيس دیوان رسميت ميیابد و مالك صدور رأی
در آن ،نظر اكثریت اعضای حاضر ميباشد.
ب) هر هيئت تخصصي متشکل از یازده نفر
عضو از ميان قضات دیوان ميباشد كه با حضور
حداقل نه نفر از اعضا رسميت ميیابد .عضویت
قضات دیوان در یک هيئت تخصصي و با توجه
به تجربه و آشنایي آنها با حوزه تخصصي مربوط
ميباشد.
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

انجام ميشود.
تبصره -سایر قضات دیوان و یا كارشناسان امر
حسب مورد با دعوت رئيس دیوان یا رئيس هيئت
تخصصي بدون داشتن حق رأی ميتوانند در
جلسات هيئت عمومي یا هيئت تخصصي شركت
كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده
()9

ماده ( )9و ماده ( )9قانون و تبصره آن به شرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( )9و واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئيس
دیوان انجام وظيفه مينمایند .قضات اجرای احکام
از بين دادرسان و یا مستشاران قضایي توسا
رئيس دیوان انتخاب ميشوند.

ماده
()10

ماده ( )10و تبصره « »1ماده ( )10قانون به
شرح زیر اصالح و تبصره « »2ماده مذكور ابقا
و چهار تبصره بهعنوان تبصرههای «،»4« ،»3
« »5و « »6به آن الحاق ميشود:
«تبصره « »1و شعبه رسيدگيكننده پس از صدور
رأی بر وقوع تخلف از ناحيه مؤسسات و اشخاص
مذكور در بندهای « »1و « »2و تبصره « »6این ماده

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

نقض قاعده فراغ دادرس هست .امکان
مصلحتسنجي در ارجاع و عدم عضویت
برخي قضات بهعلت امکان عضویت همزمان
قضات در چند هيئت تخصصي هست كه
منجر به اطاله دادرسي و تقليد در قضاوت نيز
ميشود.
تصویب تبصره این ماده در جهت اتقان آرای
هيئتهای تخصصي پيشنهاد ميشود.

تصویب واحد اجرای احکام زیر نظر رئيس
دیوان با امکان تفویض به معاونين با توجه به
تخصصي بودن معاونتها پيشنهاد ميشود.





تبصره « »1و دعاوی مسئوليت مدني دولت
در قانون فعلي فقا از جهت احراز وقوع
تخلف در دیوان رسيدگي ميشود و تعيين
ميزان خسارت در صالحيت دادگاه عمومي
است كه توجيه آن حقوقي بودن امر احراز
خسارت و لزوم كارشناسي محلي است ،اما
عالوه بر اطالق اصل ( )173قانون اساسي،

تبصره « »6و رسيدگي به تظلمات نسبت به
مصوبات و تصميمات دستگاههای اجرایي
موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوری
و دانشگاه آزاد اسالمي و كليه مؤسسات و
شركتهای وابسته و تابعه این دستگاهها و
اتحادیههای صنفي ازجمله سازمان نظام پزشکي
كشور در صالحيت دیوان است.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

نسبت به تعيين ميزان خسارت وارده اقدام نماید.
تبصره « »3و رسيدگي به شکایات و اعتراضات
اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم
رعایت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد
توسا دستگاههای اجرایي در صالحيت شعب
دیوان عدالت اداری است ،ليکن رسيدگي به
دعاوی ناشي از اجرای قرارداد فيمابين طرفين در
صالحيت دیوان نيست.
تبصره « »4و جهات طرح شکایت عليه دستگاههای
اجرایي و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از:
 .1مخالفت با قانون .2 ،مخالفت با شرع .3 ،خروج
از حدود صالحيت یا سوءاستفاده از اختيارات.4 ،
تخلف در اجرای قوانين و مقررات یا خودداری از
انجام آنها
تبصره « »5و در مواردی كه بهموجب قوانين ،مرجع
رسيدگي به اعتراضات و شکایات از تصميمات اداری،
اجرایي و یا آرای مراجع اختصاصي اداری صادره
ازسوی كليه دستگاههای موضوع این ماده ،تحت
عناویني از قبيل مرجع صالح قضایي یا دادگاه صالح
یا محکمه صالح تعيين شده است ،موضوع در
صالحيت شعب دیوان است.
تبصره « »6و رسيدگي به تظلمات نسبت به

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
این دوگانگي موجب اطاله دادرسي و
سردرگمي مردم و اتالف هزینه ميشود .پس
این دعوا باید مطلقاً در صالحيت دیوان باشد
و تصویب تبصره « »1پيشنهاد ميشود.
تبصره « »3و بنا بر عبارت «تصميمات و
اقدامات» در ماده ( )10قانون فعلي ،دعاوی
قراردادی ترافعي تلقي و در صالحيت دادگاه
عمومي مقرر شده است ،اما امکان تخلفاتي
مثل عدم رعایت تشریفات قانوني توسا
دستگاه پيش از انعقاد قرارداد ميباشد كه
این تبصره رسيدگي به دعاوی ناشي از عدم
رعایت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد
قرارداد را در صالحيت شعب قرار داده است.
لذا تصویب آن پيشنهاد ميشود.
تبصره « »4و این تبصره در مقام احصای
جهات طرح شکایت در شعب دیوان بوده كه
مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد پيشنهاد
است.
تبصره « »5و در قوانين مختلف جهت تعيين
مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض نسبت
به تصميمات و اقدامات اداری از عباراتي چون
«مرجع صالح قضایي» یا «دادگاه صالح»

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

مصوبات و تصميمات دستگاههای اجرایي موضوع
ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب
 1386/7/8با اصالحات و الحاقات بعدی و دانشگاه
آزاد اسالمي در صالحيت دیوان عدالت اداری
است».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
استفاده شده است كه در مراجع قضایي این
عبارات انصراف به دادگاههای عمومي دارد و
همين امر موجب شده است تا بعضاً
موضوعاتي كه ذاتاً در صالحيت دیوان عدالت
اداری است ،به جهت عدم تصریح به آن ،در
سایر مراجع نيز مورد رسيدگي قرار گيرد و
منجر به صدور آرای متعارض و متشتت
گردد ،در راستای جلوگيری از این تشتت و
رعایت اصول دادرسي عادالنه این تبصره
پيشبيني گردیده و تصویب آن پيشنهاد
ميشود.
تبصره « »6و علت محدودیت صالحيت
دیوان در قانون فعلي به واحدهای دولتي و
نهادهای انقالبي و تنها شهرداریها و تأمين
اجتماعي از بين مؤسسات عمومي غيردولتي
مشخص نيست ،در حاليكه سایر این مؤسسات
و نهادهای وابسته به آنها هم از قدرت عمومي
برخوردار هستند .در همين راستا نظارت بر
مؤسسات عمومي غيردولتي ضروری ميباشد و
این تبصره از این جهت پيشبيني شده است كه
تصویب آن پيشنهاد ميگردد.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده
()11

ماده ( )11و ماده ( )11قانون به شرح زیر اصالح
و تبصره آن حذف ميشود:
ماده ( )11و در صورتي كه درنتيجه تصميمات و
اقدامات خالف شرع ،قانون و مقررات موضوع
شکایت یا اهمال و كوتاهي و خودداری از انجام
وظایف قانوني توسا واحدهای مربوط ،خسارتي
بر اشخاص وارد شود ،شعبه رسيدگيكننده با
رعایت تبصره « »1ماده ( )10این قانون ،حکم بر
نقض رأی یا لغو اثر از تصميم یا اقدام مورد
شکایت صادر ميكند.

ماده
()12

ماده ( )12و در تبصره ماده ( )12قانون عبارت
«مجلس خبرگان و شورای عالي امنيت ملي» به
عبارت «مجلس خبرگان رهبری ،شورای عالي
امنيت ملي و شورای عالي انقالب فرهنگي»

ارجاع به
كمیسیون





اظهار نظر كارشناسي
با توجه به اینکه مطابق تبصره « »1ماده
( )10رسيدگي به مطلق دعاوی مسئوليت
مدني دولت و تصدیق ورود خسارت در
صالحيت شعب دیوان مقرر گردیده است ،لذا
این ماده تصریح مينماید كه عالوه بر تصدیق
ورود خسارت و تعيين ميزان آن توسا
شعبه ،اثر تصميم یا اقدام مورد شکایت نيز
لغو خواهد شد .هرچند نکته بدیع این ماده
امکان شکایت از ترك فعل دستگاهها و
مأمورین دولتي از انجام وظایف قانوني است،
اما امکان الزام دستگاهها به اعاده حقوق
تضييع شده را از ماده سابق حذف نموده
است كه دیوان را با خألیي بزرگ مواجه
خواهد ساخت و از این پس شعب دیوان
نميتوانند در موارد ترك فعل ،حکم به الزام
به فعل نمایند .بر این اساس عدم تصویب این
ماده و ارجاع آن به كميسيون مورد پيشنهاد
است.
تبصره ماده ( )12مصوبات شورای عالي
انقالب فرهنگي را غيرقابل شکایت در هيئت
عمومي دیوان عدالت اداری مقرر كرده است،
اما بهدليل آنکه مصوبات این نهاد شامل

متن اصالحي

ماده ( )11و ماده ( )11قانون به شرح زیر
اصالح و تبصره آن حذف ميشود:
ماده ( )11و در صورتي كه درنتيجه
تصميمات و اقدامات خالف شرع ،قانون و
مقررات موضوع شکایت یا اهمال و كوتاهي
و خودداری از انجام وظایف قانوني توسا
واحدهای مربوط ،خسارتي بر اشخاص وارد
شود ،شعبه رسيدگيكننده با رعایت تبصره
« »1ماده ( )10این قانون ،حکم بر نقض
رأی یا لغو اثر از تصميم یا اقدام مورد
شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق
تضييع شده صادر ميكند.

ماده ( )12و در تبصره « »1ماده ( )12قانون
عبارت «صرفاً آیيننامهها ،بخشنامهها و
تصميمات» حذف ميشود.
تبصره « »2و رسيدگي به مصوبات شورای عالي
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شماره
ماده

ماده
()13

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

اصالح ميشود و شماره تبصره مذكور به تبصره
« »1اصالح و متن زیر بهعنوان تبصره « »2به
ماده مذكور الحاق ميشود:
«تبصره « »2و رسيدگي به مصوبات شورای عالي
فضای مجازی در حوزه تحت صالحيت این نهاد
از شمول حکم این ماده خارج است».

سياستها ،مقررات و تشخيصهای مصداقي
هستند و طبق بندهای « »2و «»3
سياستهای كلي نظام قانونگذاری باید از
جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسي
پاالیش شوند .مضاف بر اینکه ،این شورا بعضاً
مصوباتي خارج از صالحيت خود در مورد
ماليات و استخدام و ...و حتي در حوزه
اختيارات مجلس دارد .لذا ضروری است
مصوبات غيرسياستگذاری این شورا در
صالحيت هيئت عمومي دیوان عدالت اداری
قرار گيرد.
همچنين خارج كردن مصوبات اداری و
غيرقضایي رئيس قوه قضائيه از صالحيت
هيئت عمومي دیوان نيز با وجود عدم تفاوت
آنها با مقررات قوه مجریه نقض حق
دادخواهي در اصل ( )34قانون اساسي است.

ماده ( )13و ماده ( )14قانون به شرح زیر اصالح و
یک تبصره به آن الحاق ميشود:
«ماده ( )14و در موارد اختالف در صالحيت ،بين
شعب بدوی و تجدیدنظر ،رأی شعبه تجدیدنظر و
در موارد اختالف در صالحيت بين شعب و هيئت

با توجه به امکان وجود تعارض صالحيت بين
شعب بدوی ،تجدیدنظر و هيئت عمومي
دیوان ،این ماده در صدد تعيين مرجع نهایي
جهت رفع تعارض پيشنهاد گردیده و تصویب
آن مورد پيشنهاد است.



متن اصالحي
انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی
درخصوص سياستگذاری در حوزه تحت
صالحيت هریک از این دو نهاد از شمول این
حکم خارج است.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

تخصصي ،نظر هيئت تخصصي و در موارد اختالف
بين شعب و هيئت عمومي ،نظر هيئت عمومي
مُتّبع است.
تبصره و مرجع حل اختالف در صالحيت بين
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایي،
دیوان عالي كشور است .شعبه رسيدگيكننده در
دیوان عالي كشور پس از أخذ نظر مشورتي
نماینده قضایي رئيس دیوان كه از بين قضات
دیوان عدالت اداری انتخاب ميشود ،در موضوع
اتخاذ تصميم ميكند .نماینده مذكور مکلف است
ظرف یک ماه از زمان درخواست ،نظر مشورتي
خود را اعالم كند .درصورت عدم اعالم نظر
مشورتي ،شعبه دیوان عالي كشور مجاز به
اتخاذ تصميم است».

ماده
()14

در ماده ( )15قانون عبارت «و انفصال مستنکف»
حذف ميشود.

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
همچنين درخصوص تبصره پيشنهادی نيز با
توجه به حوزه صالحيت تخصصي دیوان
عدالت اداری و عدم اشراف قضات دیوان عالي
كشور به موضوعاتي كه در صالحيت دیوان
عدالت اداری است ،در موارد رفع تعارض در
صالحيت ،منوط نمودن ارسال پرونده به
دیوان عالي كشور ،به كسب نظر مشاوران
دیوان عدالت اداری ،موجب تخصصي شدن
اعالم نظر شعب دیوان عالي كشور در رفع
اختالف در صالحيت بين دیوان عدالت اداری
و دادگاههای دادگستری خواهد شد؛ امری كه
در قانون قبلي (مصوب سال  )1385نيز
وجود داشت .بنابراین تصویب این تبصره نيز
مورد پيشنهاد است.



اصالح این ماده و اعطای صالحيت انفصال
مستنکف از اجرای حکم به شعبه تجدیدنظر
به جهت آنکه انفصال از شدیدترین
مجازاتهای اداری است و مطابق ماده ()61
این طرح در صالحيت شعبه تجدیدنظر قرار
گرفته است صورت گرفته و تصویب آن مورد
پيشنهاد است.

متن اصالحي
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شماره
ماده

ماده
()15

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( )15و تبصره « »1ماده ( )16قانون حذف و
شماره تبصره « »2آن ماده به تبصره « »1اصالح و
سه تبصره بهعنوان تبصره « »3« ،»2و « »4به شرح
زیر به ماده مذكور الحاق ميشود:
«تبصره « »2و از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع
بندهای « »1و « »3ماده ( )10این قانون ظرف سه
ماه از تاریخ ابالغ به اشخاص مقيم داخل كشور و
شش ماه برای اشخاص مقيم خارج از كشور قابل
شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره « »3و دستگاهها و مأمورین مذكور
مکلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه
در مورد اشخاص ذینفع اتخاد مينمایند ،به آنها
ابالغ نمایند .در مواردی كه اشخاص ذینفع
تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذكور
دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط
ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت
درخواست و ارائه رسيد ،حداكثر ظرف سه ماه به
صورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً یا اثباتاً) به ذی
نفع ابالغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذكور ،آن دستگاه از

ارجاع به
كمیسیون



اظهار نظر كارشناسي
حذف تبصره « »1و مطابق تبصره ماده ()18
طرح تقدیمي به مجلس ،درخصوص
پروندههایي كه با صدور قرار عدم صالحيت
از مراجع قضایي به دیوان ارسال ميگردند،
تعيين تکليف شده بود .اما با عنایت به اینکه
ماده مذكور به تصویب كميسيون محترم
نرسيد ،لذا حذف این تبصره باعث ایجاد خأل
درخصوص هزینه دادرسي نسبت به
پروندههایي كه با صدور قرار عدم صالحيت
به دیوان ارسال ميگردند خواهد شد .بنابراین
عدم حذف تبصره مذكور و عدم تصویب این
بند مورد پيشنهاد است.
تبصره « »2و نبودن مرور زمان جهت طرح
شکایت در دیوان عدالت اداری بهدليل عدم
دسترسي به سوابق و دالیل تصميم اداری
مانع رسيدگي دیوان شده است بر همين
اساس این تبصره در راستای ثبات تصميمات
و نظم اداری پيشنهاد شده و تصویب آن
مناسب بهنظر ميرسد.
تبصره « »3و در جهت تحقق اصل الزام به
ارائه دالیل در تصميمات اداری و نظارت بر

متن اصالحي
ماده ( )15و تبصره « »1ماده ( )16قانون حذف
و شماره تبصره « »2آن ماده به تبصره «»1
اصالح و سه تبصره بهعنوان تبصره « »3« ،»2و
« »4به شرح زیر به ماده ( )16قانون الحاق
ميشود:
«تبصره « »2و از تاریخ الزماالجرا شدن این
قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین
موضوع بندهای « »1و « »3ماده ( )10این قانون
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ به اشخاص مقيم
داخل كشور و شش ماه برای اشخاص مقيم
خارج از كشور قابل شکایت در دیوان عدالت
اداری است.
تبصره « »3و دستگاهها و مأمورین مذكور
مکلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را
كه در مورد اشخاص ذینفع اتخاد مينمایند،
به آنها ابالغ نمایند .در مواردی كه اشخاص
ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از
دستگاههای مذكور دارند ابتدا باید تقاضای
خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن
دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و
ارائه رسيد ،حداكثر ظرف سه ماه بهصورت
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ابالغ پاسخ مقتضي خودداری نماید ،ذینفع
ميتواند با رعایت مواعد مذكور در تبصره « »2این
ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ ،در دیوان طرح
شکایت كند.
عدم پاسخگویي و استنکاف از ثبت درخواست و
ارائه رسيد به اشخاص متقاضي ،تخلف اداری
محسوب ميشود و چنانچه شاكي خواسته خود را
از طریق اظهارنامه قانوني یا طرق قابل اثبات
دیگری به دستگاه ذیربا ارسال نموده باشد ،مبدأ
محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست
ميباشد.
تبصره « »4و تصميمات و اقدامات دستگاهها و
مأمورین موضوع بندهای « »1و « »3ماده ()10
این قانون كه قبل از الزماالجرا شدن این قانون
به ذینفع ابالغ یا اعالم شده و یا وی به هر نحوی
از آن اطالع یافته و تا تاریخ مذكور نسبت به آن
تصميم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده
است ،ذینفع ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجرا
شدن این قانون ،مهلت طرح شکایت در دیوان را
دارد.

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
ترك فعل و همچنين اصل شفافيت و لزوم
مشخص بودن تاریخ تصميم و ابالغ آن،
مطابق این تبصره دستگاهها مکلف به ابالغ
تصميمات و اقدامات خویش به ذینفعان
شدهاند كه تصویب آن مورد پيشنهاد است.
تبصره « »4و بهدليل آنکه تاكنون جهت
شکایت از تصميمات و اقدامات دستگاهها و
مأموران موضوع ماده ( )10این قانون ،مهلتي
پيشبيني نشده بود و این ماده بهعنوان اولين
تجلي تقنيني عام اصل «ارائه دالیل
تصميمات اداری» محسوب ميگردد ،لذا با
توجه به ایجاد این الزام جدید ،پيشنهاد این
تبصره و در نظر گرفتن مهلت 6ماهه جهت
شکایت شهرونداني كه با وجود اطالع از
تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران
موضوع ماده ( )10تاكنون نسبت به طرح
شکایت ،اقدام ننمودهاند ،معقول بهنظر
ميرسد كه پيشنهاد ميگردد مورد تصویب
قرار گيرد.

متن اصالحي
كتبي پاسخ قطعي را (نفي ًا یا اثباتاً) به ذینفع
ابالغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذكور ،آن دستگاه از
ابالغ پاسخ مقتضي خودداری نماید ،ذینفع
ميتواند با رعایت مواعد مذكور در تبصره «»2
این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ ،در دیوان
طرح شکایت كند.
عدم پاسخگویي و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه
رسيد به اشخاص متقاضي ،تخلف اداری محسوب
ميشود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طریق
اظهارنامه قانوني یا طرق قابل اثبات دیگری به
دستگاه ذیربا ارسال نموده باشد ،مبدأ محاسبه
مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست ميباشد.

تبصره « »4و تصميمات و اقدامات دستگاهها و
مأمورین موضوع بندهای « »1و « »3ماده ()10
این قانون كه قبل از الزماالجرا شدن این قانون
به ذینفع ابالغ یا اعالم شده و یا وی به هر نحوی
از آن اطالع یافته و تا تاریخ مذكور نسبت به آن
تصميم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده
است ،ذینفع ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجرا
شدن این قانون ،مهلت طرح شکایت در دیوان را
دارد.
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شماره
ماده

ماده
()16

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( - )16دو تبصره بهشرح زیر به ماده
( ) 17قانون الحاق مي شود:
«تبصره« –»1دادستاني كل كشور ،سازمان
بازرسي كل كشور و دیوان محاسبات كشور
در حدود اختيارات قانوني خود ،صالحيت
طرح شکایت نسبت به موضوعاتي كه
متضمن تضييع حقوق عمومي است و
رسيدگي به آن برابر ماده ( )10این قانون
در صالحيت دیوان عدالت اداری قرار دارد
را دارند .این مراجع از پرداخت هزینه
دادرسي معافند و حق تجدیدنظرخواهي
دارند و رسيدگي به شکایت مذكور خارج از
نوبت انجام مي شود.
تبصره « -»2سازمانهای مردمنهادی كه
موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط،
در زمينه حمایت از حقوق عامه از قبيل امر
به معروف و نهي از منکر و موضوعات محيا
زیستي ،منابع طبيعي ،ميراث فرهنگي،
بهداشت عمومي و حمایت از حقوق
شهروندی است ،مي توانند درخصوص
موضوعات تخصصي مرتبا با فعاليتشان،



ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

تبصره« :»1امکان طرح شکایت توسا
برخي دستگاه ها و نهادهای نظارتي
(سازمان بازرسي ،دیوان محاسبات و
دادستاني كل كشور) بهدليل صالحيتشان
در حوزه حقوق عامه مناسب ارزیابي و
تصویب آن پيشنهاد مي گردد.
تبصره« :»2این تبصره با شناسایي
مؤسسات مردم نهاد به عنوان گزارش دهنده
در موارد نقض حقوق عامه ،عالوهبر نزدیک
شدن به فلسفه تأسيس این نهادها ،قدم
مهمي در جهت مشاركت بخش غيردولتي
در حفظ و صيانت از حقوق شهروندی
برداشته است كه پيشنهاد مي گردد مورد
تصویب نمایندگان محترم قرار گيرد.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و
اقدامات یا خودداری از انجام وظيفه مقامات
و مراجع موضوع ماده ( )10این قانون كه
متضمن تضييع حقوق عمومي است به
دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده ()120
این قانون بررسي و اقدام مقتضي به عمل
آی د » .

ماده
()17

ماده ( - )17در ماده ( )18قانون به انتهای
اجزای («»1و « »2بند «الف» عبارت «و
شناسه قضایي» اضافه و یک بند بهعنوان
بند «خ» بهشرح زیر به ماده مذكور الحاق
ميشود:
«خ -تصویر تصميم اداری موضوع شکایت یا
درخواست شاكي به مرجع اداری طرف
شکایت در مواردی كه آن مرجع ظرف مهلت
مقرر در ماده ( )16این قانون از اتخاذ
تصميم یا اعال م پاسخ مقتضي و ابالغ آن به
ذی نفع خودداری نموده است».

ماده
()18

ماده ( - )18ماده ( ) 23قانون بهشرح زیر
اصالح و یک تبصره به آن الحاق مي شود:
«ماده ( - )23دادخواست و ضمائم آن باید
به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه





افزودن « شناسه قضایي» جهت تسهيل
رسيدگي به شکایات ،ابالغ الکترونيک و
تشخيص شکایات مشابه ضروری به نظر
مي رسد.
همچنين تشخيص رعایت زمان طرح
شکایت و عدم وجود مرور زمان مستلزم
ارائه تصویر تصميم اداری یا درخواست
شاكي در راستای ماده ( )16مي باشد كه
در این ماده پيش بيني شده است .بنابراین
تصویب این ماده مورد پيشنهاد است.
اصالحات این ماده در راستای اصالح
شيوه های دریافت دادخواست و تسهيل
الکترونيکي شدن پذیرش دادخواست
صورت گرفته است و تصویب آن پيشنهاد

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

تهيه شود .پذیرش دادخواست در شعب
بدوی ،تجدیدنظر و هيئت عمومي دیوان به
یکي از روشهای زیر امکانپذیر است:
 . 1ثبت از طریق سامانه های الکترونيکي
قضایي
 . 2ثبت در دفاتر استاني دیوان
 . 3ثبت در دبيرخانه مركزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع
مذكور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره -دیوان ميتواند در ارائه خدمات قضایي در
تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست ،تبادل
لوایح ،رسيدگي و صدور رأی و ابالغ و اجرای احکام
از مقررات حاكم بر رسيدگي الکترونيکي موضوع
ماده ( )655قانون آیين دادرسي جرائم نيروهای
مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب  1393/7/8و
سایر قوانين و مقررات مربوط استفاده نماید .در این
موارد مراجع رسيدگيكننده در دیوان ترتيبات
مقرر در رسيدگي الکترونيکي را مالک عمل قرار
ميدهند».

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

متن اصالحي

مي گردد،
شایان ذكر است با توجه به اینکه مطابق
ماده ( ) 699قانون آیين دادرسي جرائم
نيروهای مسلح و دادرسي الکترونيکي
مصوب  « 1393این قانون با رعایت ترتيب
شماره مواد به عنوان بخش های هشتم،
نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم قانون آیين
دادرسي كيفری مصوب 1392/ 12/ 4
الحاق مي گردد ».و در سال  1397قانون
آیين دادرسي كيفری دائمي شده است ،لذا
ضروری است كه نام «قانون آیين دادرسي
جر ائم

نيروهای

مسلح

و

دادرسي

الکترونيکي» به «قانون آیين دادرسي
كيفری» در تبصره الحاقي تغيير یابد.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

ماده
()19

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( -)19ماده ( )28قانون به شرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )28بجز موارد مذكور در ماده
( )27این قانون چنانچه دادخواست از جهت
شرایا مقرر در مواد ( )18تا ( )23این قانون
نقص داشته باشد ،مدیر دفتر شعبه ظرف دو
روز نقایص دادخواست را طي اخطاریه ای به
طور مستقيم یا از طریق دفاتر مستقر در
مراكز استانها یا ابال غ الکترونيکي به شاكي
اعالم مي كند  .شاكي از تاریخ ابالغ اخطاریه
ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در
مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننماید،
دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا
جانشين او رد ميشود .این قرار ظرف ده روز
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همان شعبه
دیوان است .رسيدگي به اعتراض به قرار رد
دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي آید.
پس از صدور رأی توسا قاضي شعبه ،مراتب
توسا مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ
ميشود .این رأی قطعي است ولي رد
دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت
نيست .چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي
ماده ( - )19ماده ( )28قانون به شرح زیر

اصالحات این ماده در راستای اصالح شيوه

اصالح مي شود:

رسيدگي به دادخواست و رفع نقص از آن ماده ( - )28بجز موارد مذكور در ماده
پيشنهاد شده است ،كه در این موارد اخطار

( )27این قانون چنانچه دادخواست از

رفع نقص صادر مي گردد و در صورت عدم جهت شرایا مقرر در مواد (( )18تا



رفع نقص مزبور ،دادخواست رد خواهد شد.

( ))23این قانون نقص داشته باشد ،مدیر

اما طبق ذیل ماده ،طرح شکایت مجدد در

دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص

صورت رد دادخواست در مواردی كه

دادخواست را طي اخطاریه ای به طور

شکایت اوليه مستلزم رعایت زمان باشد ،از

مستقيم یا از طریق دفاتر مستقر در مراكز

زمان صدور قرار مدیر دفتر ،پيش بيني شده استان ها یا ابالغ الکترونيکي با شاكي
است ولي به جهت آنکه قرار مدیر دفتر اعالم مي كند .شاكي از تاریخ ابالغ
قابل اعتراض در شعبه بوده و شعبه مکلف اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و
است در اینخصوص رأی صادر نموده و به

چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع

معترض ابالغ كند لذا بدیهي است كه در نقص ننماید دادخواست به موجب قرار
این موارد ،زمان از زمان ابالغ رأی شعبه مدیر دفتر یا جانشين او رد مي شود .این
محاسبه خواهد شد .بنابراین پيشنهاد قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل
مي گردد این ماده جهت اصالح به اعتراض در همان شعبه دیوان است.
كميسيون اعاده گردد.

رسيدگي به اعتراض به قرار رد
دادخواست در شعبه مربوط بهعمل
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

رعایت زمان مشخص باشد باقيمانده مهلت
مقرر از زمان ابالغ قرار مدیر دفتر محاسبه
ميشود».

متن اصالحي
مي آید  .پس از صدور رأی توسا قاضي
شعبه ،مراتب توسا مدیر دفتر شعبه به
معترض ابالغ مي شود .این رأی قطعي
است ولي رد دادخواست مانع از طرح
مجدد شکایت نيست  .چنانچه طرح
شکایت اوليه مستلزم رعایت زمان
مشخص باشد ،باقيمانده مهلت مق رر از
زمان ابالغ رأی یا قرار مدیر دفتر محاسبه
مي شود.

جهت تشخيص دقيق موضوع شکایت و
انطباق آن با رأی هيئت عمومي( ایجاد
رویه) ،تبادل لوایح حداقل برای شعب
ماده
()20

ماده ( - )20تبصره ماده ( ) 29قانون حذف
ميشود.



بدوی ضروری است و حذف تبصره ماده
( )29نيز در همين راستا صورت گرفته
است .اما پس از مشخص شدن حدود و
ثغور شکایت و جهت جلوگيری از اطاله
دادرسي ،مطابق ماده ( )39این طرح ،عدم
الزام به تبادل لوایح درصورت وجود رأی

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
ایجاد رویه و وحدت رویه برای شعبه
تجدیدنظر پيش بيني گردیده است ،بر این
اساس پيشنهاد مي گردد این ماده به
تصویب نمایندگان محترم برسد.

ماده
()21

ماده ( - )21ماده ( ) 31قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )31اگر به موجب یک دادخواست
شکایات متعددی اقامه شود كه با یکدیگر ارتباط
نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسي به
آنها رسيدگي كند ،ظرف پنج روز لزوم تفکيک
دادخواست را طي اخطاریهای به شاكي یا شاكيان
اعالم ميكند .شاكي یا شاكيان از تاریخ ابالغ
اخطاریه ده روز فرصت تفکيک یا تعيين موضوع را
دارند.
در صورت عدم تفکيک یا تعيين موضوع
مورد شکایت ،مدیر دفتر شعبه براساس ماده
( )28این قانون قرار رد دادخواست صادر
مي كند .قرار رد صادره مانع از طرح مجدد
شکایت نيست .چنانچه طرح شکایت مجدد
مستلزم رعایت زمان مشخص باشد،
باقيمانده مهلت مقرر ،از زمان ابالغ قرار
مدیر دفتر ،محاسبه ميشود».



این ماده جهت جلوگيری از رد دعاوی
شکایت در موارد طرح دعاوی متعدد
غي رمرتبا در یک دادخواست پيش بيني
شده و تصویب آن مورد پيشنهاد است.

متن اصالحي
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موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

متن اصالحي

طبق این ماده درخواست صدور دستور

ماده
()22

ماده ( - )22ماده ( ) 34قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )34درصورتي كه شاكي ضمن
طرح شکایت خود یا پس از آن مدعي شود
كه به جهات مذكور در مواد ( )10یا ()12
این قانون اقدامات یا تصميمات یا آرای
قطعي یا خودداری از انجام وظيفه ازسوی
طرف شکایت سبب ورود خسارتي ميگردد
كه جبران آن غيرممکن یا مُتعس ّر است،
مي تواند تقاضای صدور دستور موقت كند.
درخواست صدور دستور موقت پس از طرح
شکایت اصلي تا قبل از صدور رأی امکانپذیر
است».

است.

ماده
()23

ماده ( - )23ماده ( ) 35قانون و تبصره آن
بهشرح زیر اصالح مي شود:
ماده ( - )35مرجع رسيدگي به تقاضای
صدور دستور موقت ،شعبها ی است كه به
اصل شکایت رسيدگي مي كند و مرجع
رسيدگي كننده طي دادرسي فوری ،در
صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع،

صدر ماده :دستور موقت ،دستوری فوری
است برای اجرا یا منع اجرای تصميم
مقامات و مأمورین دولتي پس ضرورت و
فوریت آن باید احراز شود و طي دادرسي حذف تبصره ( )2الحاقي
فوری صادر شود .بنابراین اصالح صورت
گرفته در صدر ماده مناسب ارزیابي و
تصویب آن پيشنهاد مي گردد.

موقت ،به جهت اینکه مستلزم رسيدگي و
اتخاذ تصميم در این زمينه است ،منوط به
پرداخت هزینه دادرسي شده است .اما
به نظر مي رسد با عنایت به اینکه در ماده


( )19این قانون صرفاً هزینه دادرسي حذف ماده ( )22طرح یا اصالح ماده
دادخواست شعب بدوی و تجدی دنظر ( )19قانون
مشخص گردیده و درخصوص درخواست
دستور موقت ،حکمي مقرر نشده است ،لذا
عدم تصویب این ماده یا تصویب آن منوط
به اصالح ماده ( )19قانون مورد پيشنهاد



________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

ماده
()24

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

برحسب مورد ،دستور موقت مبنيبر توقف
اجرای اقدامات ،تصميمات و آرای مورد
شکایت یا انجام وظيفه ،صادر مي كند.
تبصره « - »1دستور موقت تأثير ی در اصل
شکایت ندارد .در صورت ردّ شکایت یا صدور
قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد
دادخواست اصلي و یا حکم به عدم ابطال
مصوبه و قطعيت رأی صادره ،دستور موقت
نيز لغو ميشود.
تبصره « -»2اجرای دستور موقت صادره از
شعب دیوان منوط به تأیيد رئيس دیوان
است و حداكثر ظرف یک هفته از زمان
وصول باید نظ ر خود را اعالم نماید .در
صورت عدم اظهار نظ ر در مهلت مذكور
دستور موقت صادره الزم االجراست».

تبصره« :»1اصالح تبصره نيز از این جهت
است كه طبق ماده ( )24این طرح ،در
موارد ابطال مصوبات موضوع ماده ()12
قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداری ،صدور دستور موقت در
صالحيت رئيس یا نایب رئيس هيئت های
تخصصي قرار گرفته است ،بر این اساس
تصویب آن مورد پيشنهاد است.
تبصره« :»2الحاق این تبصره و تفویض
اختيار موافقت با اجرای دستور موقت به
رئيس دیوان عدالت اداری بهدليل اینکه
این امر سابقاً توسا شورای نگهبان مورد
ایراد واقع شده مضاف بر آنکه شائبه
مصلحت سنجي را بهوجود مي آورد ،منطقي
نبوده و عدم تصویب آن مورد پيشنهاد
است.

ماده( - )24ماده ( ) 36قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )36در مواردی كه ضمن
درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده ()12
این قانون ،تقاضای صدور دستور موقت شده
باشد ،رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص

هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده


اصالح شيوه صدور دستور موقت در موارد
تقاضای ابطال مصوبه موضوع ماده ()12
قانون بوده كه به جهت سابقه و آشنایي با
پرونده ها و شکایات مطرح شده ،مرجع

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

تقاضای مزبور با رئيس و در غياب وی نایب
رئيس هيئت تخصصي مربوط است .با صدور
دستور موقت ،پرونده در هيئت تخصصي و
هيئت عمومي خارج از نوبت رسيدگي
ميشود».

ماده
()25

ماده ( - )25در ماده ( ) 39قانون كلمه
«شعبه» به كلمه «مرجع» اصالح و عبارت
«این حکم ظرف بيست روز قابل تجدیدنظر
در شعب تجدیدنظر است ».به انتهای ماده
مذكور اضافه ميشود.

ماده
()26

ماده ( - )26در ماده ( ) 40قانون عبارت
« شعبه رسيدگيكننده» به عبارت «مرجع
رسيدگيكننده با موافقت رئيس دیوان»
اصالح ميشود.

ماده
()27

ماده ( - )27در ماده ( ) 44قانون بعد از
عبارت « محکوم ميشود» عبارت «این حکم
ظرف بيست روز قابل تجدیدنظر در شعب
تجدیدنظر است ».اضافه ميشود.

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

صادر كننده دستور موقت را از شعبه بدوی
به رئيس هيئت تخصصي و در غياب وی،
نایب رئيس هيئت تخصصي تغيير داده
است .بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد
مي گردد.
بهدليل آنکه مطابق ماده قبل ،هيئت های
تخصصي نيز صالحيت صدور دستور موقت



را دارند ،عبارت «شعبه» به «مرجع» تغيير
پيدا كرده است كه تصویب آن مناسب
به نظر مي رسد.





جایگزیني «شعبه» با «مرجع» صحيح است ،اما
منوط بودن بر موافقت رئيس دیوان مغایر شرع ماده ( - )26در ماده ( ) 40قانون عبارت
بوده و زمينه سوءاستفاده و مصلحتسنجي را «شعبه رسيدگي كننده» به عبارت
فراهم مينماید .بنابراین ارجاع این ماده به «مرجع رسيدگي كننده» اصالح ميشود.
كميسيون و اصالح آن مورد پيشنهاد است.
اقتضای دادرسي منصفانه قابليت
تجدیدنظر از حکم شعب بدوی به انفصال
از خدمت و كسر حقوق است .لذا تصویب
این ماده پيشنهاد مي شود.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده
()28

ماده ( - )28در ماده ( ) 45قانون عبارت
«شاكي مي تواند دادخواست خود را تجدید
نماید  .پس از وصول پاسخ ،به درخواست
استرداد ترتيب اثر داده نميشود ».بهعبارت
«در این صورت شاكي مي تواند دادخواست
خود را برای یک بار دیگر تجدید نماید.
ليکن پس از وصول الیحه دفاعيه طرف
شکایت ،چنانچه شاكي دادخواست خود را
مسترد نماید قرار سقوط شکایت صادر و
همان شکایت مجدداً قابل طرح نيست».
اصالح ميشود.

ماده
()29

ماده ( - )29یک تبصره به شرح زیر به ماده
( ) 46قانون الحاق مي شود:
«تبصره -در صورتي كه تجدی دنظرخواه
دادخواست تجدی دنظرخواهي را مسترد
نموده و یا انصراف خود را از
تجدی دنظرخواهي اعال م نماید ،قرار سقوط
تجدی دنظرخواهي صادر مي شود و
تجدی دنظرخواهي مجدد قابل طرح نيست».



ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

قرار ابطال دادخواست مانع طرح شکایت
مجدد نيست ،لذا جهت جلوگيری از
شکایات واهي متعدد و استرداد مکرر آن
قبل از پاسخ طرف شکایت ،استرداد
دادخواست محدود به یک بار شده است كه
تصویب آن پيشنهاد مي شود.

هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده اصالح
قواعد مربوط به صرفنظر از دعوا و استرداد
شکایت در مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت


اداری و آثار مترتب بر آن است و مقرر مينماید
كه در صورت استرداد شکایت در مرحله
تجدیدنظر و قبل از صدور رأی ،قرار سقوط
تجدیدنظرخواهي صادر شده و تجدیدنظرخواهي
مجدد قابل طرح نميباشد .لذا تصویب آن مورد
پيشنهاد است.

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
درحال حاضر در موارد عدم صالحيت
دیوان عدالت اداری ،برخي از شعب اقدام
به صدور قرار رد نموده و برخي دیگر قرار
عدم صالحيت به صالحيت دادگاه صالح

ماده
()30

ماده ( - )30ماده ( ) 48قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )48هرگاه رسيدگي به شکایت در
صالحيت سایر مراجع قضایي باشد ،شعبه
دیوان با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را
به مرجع مذكور ارسال مي كند .این قرار
قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به
شکایت را در صال حيت مراجع غيرقضایي
بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت
نموده و شاكي را به مرجع صالح داللت
مي كند».

صادر مي نمایند كه این امر منجر به صدور
آرای متشتت و متعارض از دیوان عدالت
اداری شده است .از طرف دیگر هرچند
درخصوص تعارض صالحيت مراجع قضایي


مطابق ماده ( )14قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداری تعيين تکليف
شده است ،اما در مواردی كه آرای دیوان
مبتنيبر عدم صالحيت به صالحيت مراجع
غيرقضایي بوده و مرجع غيرقضایي نيز خود
را صالح به رسيدگي نداند ،خأل قانوني
وجود دارد .مضاف بر آنکه صدور قرار عدم
صالحيت توسا دیوان عدالت اداری به
جهت جنبه فرجامي و عالي بودن به
صالحيت مراجع شبه قضایي موجه و

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

منطقي به نظر نمي رسد .در همين راستا و
همچنين در جهت كاهش اطاله دادرسي،
ماده ( )48اصالح گردیده و پيشنهاد
مي گردد كه به تصویب نمایندگان محترم
برسد.
عناوین «ذی سمت» و «ذی نفع» از نظر
حقوقي متفاوتند و آثار مترتب بر هریک از
آنها در برخي موارد با هم فرق مي كند.
به عنوان مثال در مواردی كه ورّاث هنوز
ماده
()31

ماده ( - )31در بند «الف» ماده ( )53قانون
بعد از كلمه « اهليت» عبارت «یا سمت»
اضافه ميشود.

ماده
()32

ماده ( - )32یک تبصره به شرح زیر به ماده
( ) 55قانون الحاق مي شود:
«تبصره -چنانچه پس از صدور رأی در
مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل
گردد در صورتي كه رأی صادره مورد



اقدام به انحصار وراثت ننموده اند،
درخصوص شکایت مربوط به مطالبه حقوق
مُتوفّي از اداره ،ورّاث علي رغم داشتن نفع،
در شکایت دارای سمت نمي باشند ،لذا
الحاق عبارت ذیسمت بودن منطقي بوده
و تصویب آن نيز فاقد ایراد به نظر مي رسد.
«هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده



مطروحه در شعب دیوان برای خود حقي
قائل باشد یا خود را در محق شدن یکي از
طرفين دعوا ذی نفع بداند مي تواند با تقدیم

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

تجدی دنظرخواهي قرار گيرد ،دادخواست
مذكور به همراه پرونده اصلي به شعبه
تجدیدنظر ارسال و در غير اینصورت قرار
ردّ دادخواست صادر ميشود».

متن اصالحي

دادخواست وارد دعوا شود» .البته بدیهي
است كه مهلت تقدیم دادخواست ورود
ثالث تا زمان «صدور رأی» مي باشد و پس
از آن شعبه نمي تواند به موضوع رسيدگي
كند .با توجه به سکوت قانون در موارد
تقاضای ورود ثالث و ارجاع پرونده به شعبه
تجدیدنظر تبصره الحاقي نسبت به تعيين
مرجع صالح در اینخصوص مقرر نموده در
صورتي

كه

رأی

صادره

مورد

تجدی دنظرخواهي قرار بگيرد ،دادخواست
ورود ثالث نيز به شعبه تجدیدنظر ارسال
مي گردد و در غير اینصورت شعبه مکلف
به صدور قرار رد دادخواست خواهد بود.
بنابراین تبصره الحاقي مناسب ارزیابي و
تصویب آن مورد پيشنهاد است.
ماده
()33

ماده ( - )33ماده ( ) 57قانون بهشرح زیر
اصالح و یک تبصره به آن الحاق مي شود:
«ماده ( - )57آرای قطعي شعب دیوان كه
بدون دخالت شخص ثالث ذی نفع ،صادر



یکي از طرق فوق العاده اعتراض به آرای تبصره ماده ( )33طرح بهشرح زیر اصالح
صادره« ،اعتراض ثالث» است .درواقع با

مي گردد:

توجه به اینکه ممکن است رأی شعبه تبصره -در مواردی كه اجرای رأی مورد

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

شده است ،در صورتي كه به حقوق شخص
ثالث خلل وارد نموده باشد ،چنانچه وی در
هيچیک از مراحل دادرسي حضور نداشته
باشد ،ظرف دوماه از تاریخ اطالع از رأی،
مي تواند به ر أی صادره اعتراض كند .این
اعتراض در شعبه صادركننده حکم قطعي
رسيدگي مي شود و شعبه مزبور با بررسي
دالیل ارائه شده مبادرت به صدور رأی
مي كند  .در صورتي كه رأی مربوط به شعبه
تجدیدنظر باشد ،قطعي و در صورتي كه از
شعبه بدوی صادر شده باشد ،قابل
تجدیدنظر است.
تبصره -در مواردی كه اجرای رأی مورد
اعتراض ثالث ،موجب ورود خسارت غيرقابل
جبران شود ،شعبه رسيدگيكننده به
اعتراض ثالث مي تواند با تقاضای معترض و
با موافقت رئيس دیوان ،دستور توقف حکم
مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حکم
قطعي صادر كند».

ارجاع به
كمیسیون

متن اصالحي

اظهار نظر كارشناسي

دیوان به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد اعتراض ثالث ،موجب ورود خسارت
كند و موجب تضييع حقوق وی شود ،در

غيرقابل

جبران

شود؛

شعبه

این صورت ،شخص ثالث كه در هيچكدام از رسيدگي كننده به اعتراض ثالث مي تواند
مراحل دادرسي حضور نداشته است

با تقاضای معترض و با موافقت رئيس

مي تواند نسبت به رأی صادره ظرف دو ماه دیوان دستور توقف حکم مورد اعتراض را
از تاریخ اطالع اعتراض نماید .مطابق قانون تا رسيدگي و صدور حکم قطعي صادر
فعلي مشخص نيست كه اوالً در صورتي كه
رأی قطعي از شعبه بدوی صادر شده باشد،
آیا پس از رسيدگي توسا شعبه بدوی،
اعتراض ثالث قابل تجدیدنظر در شعب
تجدیدنظر مي باشد یا خير؟ ثانياً در موارد
رسيدگي به اعتراض ثالث آیا امکان صدور
دستور موقت وجود دارد یا خير؟
در همين راستا اصالح صورت گرفته در صدر
ماده كه در مقام رفع تردید و اختالفنظر
درخصوص امکان رسيدگي شعب تجدیدنظر به
اعتراض ثالث رسيدگي شده در شعبه بدوی
ميباشد مناسب ارزیابي شده و تصویب آن
پيشنهاد ميگردد.

نماید.

67

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

68

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
درخصوص تبصره الحاقي نيز پيش بيني
امکان صدور دستور موقت در موارد
اعتراض ثالث شایسته به نظر مي رسد ،اما
منوط نمودن صدور دستور موقت به
موافقت رئيس دی وان ،به جهت اینکه این
امر سابقاً توسا شورای محترم نگهبان
مغایر موازین شرع تشخيص داده شده و
مي تواند شائبه مصلحت سنجي را تقویت
نماید ،محل تأمل به نظر مي رسد .بنابراین
عدم تصویب تبصره و ارجاع آن به
كميسيون جهت بررسي بيشتر پيشنهاد
مي گردد.
با توجه به صدور آرای بعضاً مشروط توسا
شعب دیوان عدالت اداری و عدم تصریح در

ماده
()34

ماده ( - )34در ماده ( ) 60قانون بعد از
عبارت «بهطور خاص» عبارت «و منجز»
اضافه و عبارت «عام و كلي» بهعبارت «عام،
كلي و یا مشروط» اصالح مي شود.



قانون فعلي ،هدف از اصالح صورت گرفته
در این ماده تصریح بر ضرورت مُنَجَّز و غير
مشروط بودن آرای دیوان عدالت اداری در
جهت تسهيل اجرای احکام ميباشد كه
تصویب آن پيشنهاد مي گردد.

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

ماده ( )62قانون فعلي در مقام بيان طرق
ابالغ آرای صادره از دیوان عدالت اداری
ماده
()35

ماده ( - )35بند «پ» ماده ( ) 62قانون
بهشرح زیر اصالح مي شود:
«بند «پ» -از طریق سامانه های الکترونيک
ابالغ قضایي»

ماده
()36

ماده( - )36ماده ( ) 63قانون به شرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )63شعبه رسيدگيكننده دیوان
در مقام رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع
مذكور در بند « »2ماده ( )10این قانون
بهشرح زیر اقدام مي كند:
در مواردی كه رأی واجد ایراد و اشکال
قانوني نباشد آن را تأیيد و همچنين در
مواردی كه رأی دارای اشتباه یا نقصي باشد
كه به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن
اصالح رأی ،آنرا ابرام مي كند.
 . 2در مواردی كه موجبي برای رسيدگي در
مراجع مذكور وجود نداشته باشد یا موضوع

است .این درحالي است كه ابالغ توسا
«سامانه های الکترونيک ابالغ قضایي»



مورد تصریح واقع نشده است .بنابراین
هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده
توسعه دادرسي الکترونيکي بوده و تصویب
آن مورد پيشنهاد است.
چهار حالت در رسيدگي به آرای مراجع
اختصاصي اداری متصور است:
بند« -»1در صورتي كه رأی مُعترضٌ عَنه
فاقد ایراد باشد ،دیوان رأی را تأیيد نموده
و درصورت وجود ایراد جزئي غيرمؤثر در


رأی ،آن را اصالح مي نماید.
تبصره« »1ماده ( ) 36طرح حذف
بند« -»2در مواردی كه مراجع مذكور ،بدون مي گردد.
وجود موجبات رسيدگي ،به موضوع رسيدگي
كرده یا موضوع مورد رسيدگي منتفي شده
باشد ،یا مورد رسيدگي شده از موارد تخلف
نباشد ،دیوان پس از نقض رأی مُعترضٌ عَنه،
مبادرت به إنشای رأی مينماید.
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

مورد رسيدگي منتفي شده یا از مصادی
تخلف نباشد ،مبادرت به نقض باالرجاع
مي كند.
 . 3در مواردی كه شعبه دیوان تشخيص دهد
كه مرجع رسيدگي كننده صالحيت
رسيدگي را نداشته است رأی را نقض و
ضمن تعيين مرجع صالحيتدار ،مرجع
رسيدگيكننده را موظف مي كند موضوع را
به مرجع دارای صالحيت ارسال كند.
 . 4در مواردی كه شعبه دیوان نقص
تحقيقات و یا ایراد شکلي یا ماهوی مؤثری
در رأی صادره مشاهده كند با ذكر تمام
جهات و دالیل قانوني ،رأی صادره را نقض
و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن
مرجع اعالم مي كند .مرجع مذكور مکلف
است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان
حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم
یا صدور رأی اقدام كند .در صورت شکایت
مجدد شاكي ،پرونده به شعبه صادركننده
رأی قطعي در دیوان ارجاع مي شود .در
این صورت ،اگر شعبه دیوان رأی صادره را

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون
بند«-»3

در

مواردی

كه

متن اصالحي
مرجع

رسيدگي كننده صالحيت رسيدگي نداشته
است ،دیوان ضمن نقض رأی مُعترضٌ عَنه،
مرجع مربوط را موظف به ارسال پرونده به
مرجع صالح مي نماید.
بند« -»4در صورتي كه رأی مُعترضٌ عَنه
دارای ایراد شکلي یا ماهوی مؤثر در رأی
باشد ،دیوان با ذكر دالیل و جهات نقض،
پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همان
مرجع صادر كننده رأی ارسال مي نماید كه
مرجع مزبور مکلف است با رعایت مفاد رأی
دیوان عدالت اداری ظرف مدت دوماه اقدام
به صدور رأی نماید .البته درصورت شکایت
مجدد از این رأی ،پرونده به شعبه
صادر كننده رأی قطعي(شعبه تجدیدنظر)
ارجاع شده و شعبه در صورتي كه رأی را
صحيح بداند آن را تأیيد و در صورتي كه
واجد ایراد بداند ،ضمن نقض رأی خود،

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

صحيح تشخيص دهد آن را تأیيد مي كند و
در صورتي كه رأی ص ادره را بر خالف قوانين
و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضي
صادر مي كند .چنانچه شعبه دیوان نظر
كارشناس را الزم بداند ،از نظر كارشناسان
رسمي دادگستری یا متخصصان و مشاوران
موضوع ماده ( )7این قانون استفاده مي كند.
چنانچه اجرای این آرای مربوط به بخش
غيردولتي ب وده یا مستلزم انجام عمليات
اجرایي در بخش غيردولتي باشد ،از حيث
تشریفات اجرای رأی ،شرایا صدور اجرائيه،
عمليات اجرایي و مرجع اجرای حکم تابع
مقررات حاكم بر اجرای آرای هيئتها و
كميسيون های مذكور مي باشد و در سایر
موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای
احکام این قانون است.
تبصره« - »1پس از الزم االجرا شدن این
قانون ،رسيدگي به كليه پرونده های موضوع
این ماده در شعب تجدی دنظر دیوان به عمل
مي آید.
تبصره « -»2عدم رعایت مهلت مقرر در بند
« »4این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی

ارجاع به

اظهار نظر كارشناسي

كمیسیون

اقدام به صدور رأی ماهوی مي نماید.
با توجه به چالش اجرای احکام صادره از
دیوان در بخش غيردولتي ،قسمت آخر این
ماده با حل این معضل ،مقرر مي نماید در
صورتي كه اجرای رأی ناظر به بخش
غيردولتي بوده یا مستلزم انجام عمليات
اجرایي در بخش غيردولتي باشد ،اجرای
رأی دیوان ،تابع مقررات حاكم بر اجرای
آرای هيئتها و كميسيون های مذكور بوده
و در غير اینصورت تابع مقررات حاكم بر
اجرای احکام دیوان عدالت اداری است.
بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد
مي گردد.
تبصره« - »1پيشنهاد این تبصره به جهت
آن است كه تبصره « »2ماده ( )2این
قانون ،رسيدگي به اعتراضات و شکایات از
آرای مراجع اختصاصي اداری را مستقيماً
در صالحيت شعب تجدیدنظر قرار داده
است .اما صرفنظر از اینکه این امر ممکن

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

دیوان در تصميم بعدی ازسوی مرجع طرف
شکایت موضوع این ماده ،چنانچه مستند به
عذر موجه یا دالیل قانوني نباشد موجب
اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده ()112
این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت
با حکم دیوان مي شود .تخلف مستنکف با
ارجاع رئيس دیوان در شعبه صادركننده
رأی قطعي دیوان رسيدگي مي شود».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
است به جهت مغایرت با بند « »9اصل
سوم قانون اساسي مبنيبر تبعيض ناروا
مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع
شود ،با عنایت به اینکه از اصول ابتدایي
دادرسي عاالنه دو مرحله بودن و امکان
تجدید نظر خواهي از آرای قضایي است.
همچنين در قانون سال  1385دیوان
عدالت اداری رسيدگي در دیوان عدالت
اداری یکمرحله ای بود كه قانونگذار با
پذیرش ایراد تکمرحله ای بودن رسيدگي
در دیوان عدالت اداری ،در سال 1392
اقدام به دومرحله ای كردن رسيدگي در
دیوان عدالت اداری نمود و مصوبه حاضر
نوعي بازگشت به تکمرحله ای بودن
رسيدگي دیوان عدالت اداری درخصوص
تصميمات مراجع شبهقضایي بهشمار
مي رود .بنابراین حذف این تبصره مورد
پيشنهاد است.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

تبصره« - »2با توجه به اینکه طبق بند
« »4این ماده ،دیوان عدالت اداری با ذكر
تمام دالیل و جهات ،اقدام به نقض رأی و
ارجاع پرونده به مرجع صادر كننده رأی
مي نماید و به عنوان مرجع قضایي و عالي،
احکام وی برای مراجع تالي الزم االتباع
است و همچنين جهت جلوگيری از شکایت
مجدد از آرای مذكور و متعاقباً اطاله
دادرسي ،این تبصره مقرر نموده است عدم
تصميم گيری مراجع مذكور در مهلت مقرر
(دوماه) و عدم رعایت مفاد رأی دی وان
موجب اعمال مجازات استنکاف خواهد بود،
بنابراین پيشنهاد مي گردد این تبصره به
تصویب نمایندگان محترم برسد.

ماده
()37

ماده ( - )37در ماده ( )64قانون عبارت «و
در صورت شکایت شاكي از حيث تشخيص
موضوع ،شعبه رسيدگي كننده موظف است
حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيئت
كارشناسي تخصصي ذیربا كه توسا
شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان،
مبادرت به انشای رأی نماید ».بهعبارت
« رسيدگي به این موارد مشمول ماده ()63



اصالح صورت گرفته در این ماده ،امکان
شکایت از تشخيص مراجع تشخيصي اعم
از فني ،گزینشي و تخصصي را از صالحيت
دیوان خارج كرده برخالف اصول
سي وچهارم و یکصدوهفتادوسوم قانون
اساسي گامي به عقب بر داشته است.

ماده ( - )37عبارت «و در صورت شکایت
شاكي از حيث تشخيص موضوع ،شعبه
رسيدگي كننده موظف است حسب مورد
پس از ارجاع پرونده به هيئت كارشناسي
تخصصي ذی ربا كه توسا شعبه تعيين
مي گردد با كسب نظر آنان ،مبادرت به
انشأ رأی نماید  .رسيدگي به این موارد
مشمول ماده ( )63این قانون مي باشد».
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متن اصالحي

این قانون مي باشد ».اصالح ميشود.

ماده
()38

ماده ( - )38ماده ( ) 66قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( - )66دادخواس ت تجدیدنظر توسا
رئيس دیوان به یکي از شعب تجدیدنظر
ارجاع ميشود.

ماده
()39

ماده ( - )39ماده ( ) 67قانون و تبصره آن
بهشرح زیر اصالح مي شود:
«ماده ( - )67دادخواست تجدیدنظر باید
روی برگه های مخصوص نوشته شده و
حاوی نکات زیر باشد:
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجدی دنظرخواه
ب ) مشخصات و اقامتگاه تجدی دنظرخوانده
پ) شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته
ت) شعبه صادركننده رأی تجدیدنظرخواسته
ث) تاریخ ابالغ رأی تجدی دنظرخواسته
ج) دالیل و جهات تجدیدنظرخواهي
تبصره -پس از ارجاع پرونده به شعبه
تجدی دنظر ،مدیر دفتر در صورت كامل بودن
پرونده آن را بهنظر قاضي شعبه مي رساند.

به انتهای ماده ( ) 64قانون الحاق
مي گردد.



با ذكر طرق تجدیدنظر در ماده ( )18طرح
حذف صدر این ماده برای پرهيز از تکرار
بوده و تصویب آن پيشنهاد مي گردد.
با عنایت به اینکه اوالً لزوم ذكر « مشخصات
و

اقامتگاه

تجدی دنظرخوانده»

در

دادخواست تجدیدنظر مورد غفلت مقنن
واقع شده بود و این امر باعث بروز
مشکالتي در امر تجدی دنظرخواهي گردیده


بود .ثانياً لزوم تبادل لوایح در كليه موارد
در مرحله تجدی دنظر ،باعث اطاله فرایند
رسيدگي و صدور رأی شده بود كه ضروری
بود در موارد وجود آرای وحدت
رویه(ماده( ))89و ایجاد رویه(ماده( ))90و
صدور قرار رد بدون نياز به تبادل لوایح،
شعبه تجدیدنظر بتواند اقدام به صدور رأی

________________________________________________________________________________________________________________________
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موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

رئيس و در غياب وی ،مستشار شعبه در
صورت تکميل بودن دادخواست و ضمائم آن
دستور تبادل آن را صادر مي كند .در مواردی
كه آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از
نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت
رویه موضوع ماده ( )89این قانون و یا ایجاد
رویه موضوع ماده ( )90این قانون صادر شده
باشد ،شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل،
نسبت به رسيدگي و صدور رأی اقدام
مي كند.

ماده
()40

ماده ( - )40ماده ( ) 72قانون بهشرح زیر
اصالح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:
«ماده ( -)72شعبه تجدیدنظر در صورتي كه
قرار مورد تجدی دنظرخواهي را مطابق ق انون
تشخيص دهد ،آن را تأیيد مي كند ،در غير
این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با
هيچیک از موارد صدور قرار رد تشخيص
ندهد پس از نقض قرار ،پرونده را برای
رسيدگي ماهوی به شعبه صادركننده قرار
عودت ميدهد.
تبصره « -»1شعبه بدوی مکلف به تبعيت از
رأی شعبه تجدیدنظر است ،لکن در صورتي

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
نماید .بر همين اساس پيشنهاد مي گردد
این ماده و تبصره آن كه در جهت رفع
خألهای مذكور پيش بيني شده است مورد
تصویب قرار گيرد.

در موارد تجدیدنظرخواهي از قرار رد
صادره از شعبه بدوی ،شعبه تجدیدنظر در
صورتي كه قرار صادره را از موارد قرار رد
تشخيص ندهد ،قرار را نقض و پرونده را به


شعبه بدوی جهت رسيدگي ماهوی ارجاع
مي نماید .در این موارد شعبه بدوی مکلف
به تبعيت از نظر شعبه تجدیدنظر و صدور
حکم مي باشد ،اما ممکن است در مواردی
امری حادث گردد كه شعبه بدوی نتواند به
صورت ماهوی رسيدگي نماید ،شعبه
مذكور باید بتواند قرار مقتضي صادر كند.

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

كه امر جدیدی حادث شود كه امکان
رسيدگي ماهوی فراهم نباشد ،شعبه مذكور
مي تواند قرار مقتضي را صادر كند.
تبصره « -»2هرگاه شعبه تجدی دنظر،
رسيدگي به شکایت را در صالحيت سایر
مراجع قضایي تشخيص دهد با صدور قرار
عدم صالحيت ،پرونده را به مرجع مذكور
ارسال مي كند و در صورتي كه رسيدگي به
شکایت را در صالحيت مراجع غيرقضایي
بداند ،قرار رد دادخواست صادر مي كند و
شاكي را به مرجع صالح داللت مي نماید».

ماده
()41

ماده (- )41در ماده ( ) 79قانون عبارت
« شعبه مذكور مکلف است خارج از نوبت به
پرونده رسيدگي و رأی مقتضي را صادر
كند ».بعد از عبارت «ارجاع مي نماید».
اضافه و شماره تبصره ماده مذكور به تبصره
« »1اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره
« 2ن به آن الحاق مي شود:
«تبصره « - »2رئيس قوه قضائيه یا رئيس
دیوان مي توانند در صورت تشخيص خالف
بيّن شرع یا قانون بودن رأی ،دستور تعویق

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

بنابراین هدف از اصالح صورت گرفته در
این ماده و الحاق دو تبصره به آن ،اصالح
و تبيين موضوع صدور رأی در مرحله
تجدیدنظر پس از صدور قرار رد توسا
شعبه بدوی بوده كه در راستای ك اهش
اطاله دادرسي و اختالفات بين شعب بدوی
و تجدیدنظر پيشنهاد گردیده است و
تصویب آن مناسب به نظر مي رسد.



صدر ماده :با اعالم خالف بين شرع یا قانون
بودن رأی صادره از شعب ،توسا رئيس
دیوان یا رئيس قوه قضائيه ،پرونده جهت
رسيدگي مجدد به شعبه تجدی دنظر
همعرض ارجاع خواهد شد ،لذا جهت
جلوگيری از اطاله دادرسي ،این ماده شعب
را مکلف نموده تا خارج از نوبت به پرونده
رسيدگي نمایند كه تصویب آن ضروری
به نظر مي رسد.
تبصره الحاقي :درخصوص این تبصره به

 تبصره «»2بهشرح زیر اصالح مي گردد:تبصره «2ن -در صورت تشخيص خالف
بين شرع یا قانون بودن رأی توسا رئيس
قوه قضائيه یا رئيس دیوان عدالت اداری،
اجرای آن تا صدور رأی نهایي متوقف
مي گردد.
 عبارت «و یا خالف بين شرع یا قانون»از ماده ( )113قانون حذف مي گردد.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر
كنند».

ماده
()42

ماده ( -)42در ماده ( )80و تبصره آن كلمه
«درخواست» به كلمه «دادخواست» و
بهعبارت
«درخواستكننده»
عبارت
«دادخواستدهنده» اصالح و شماره تبصره
آن ماده به تبصره « »1اصالح و دو تبصره

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
جهت آنکه در این صورت ،رأی در حالت
مراعي مي باشد و حداقل ظن مغایر بين
قانون یا شرع بودن وجود دارد ،اختيار
دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی
مجدد به رئيس قوه قضائيه و رئيس دیوان
اعطا شده تا در اینصورت از تضييع حقوق
عامه و بيت المال جلوگيری گردد .اما به نظر
مي رسد اعطای اختيار تعویق اجرای رأی
به رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان عدالت
شائبه تبعيض و مصلحت سنجي در برخي
از آرا را خواهد داشت و الزم است كه
اجرای این آرا بهصورت مطلق تا زمان
صدور رأی جدید متوقف گردند .در همين
راستا و با عنایت به اضافه شدن این تبصره
به ماده ( )79و جهت رفع تعارض موجود
در متن قانون پيشنهاد مي گردد ماده
( )113نيز اصالح شود.
درحال حاضر تقاضای ابطال مصوبات



دولتي با تقدیم درخواست به دیوان خواهد
بود .اما با توجه به آثار متفاوت
«درخواست» از «دادخواست» و تسهيل
رسيدگي و ابالغ رأی ،عبارت درخواست به

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

بهعنوان تبصره های« »2و « »3بهشرح زیر
به ماده مذكور الحاق مي شود:
«تبصره « -»2در مواردی كه آیيننامه و
مصوبه مورد شکایت ،مرك ب از مواد یا
بندهای متعدد باشد دادخواستدهنده باید
هریک از مواد یا اجزائي كه ادعای مغایرت
آن را با قانون یا موازین شرعي نموده است،
مشخص كند و دالیل قانوني و شرعي خود
را جهت ابطال به طور مستدل بيان كند .در
صورت ادعای مغایرت با شرع ،ذكر كلي
مغایرت با قواعد فقهي از قبيل قاعده الضرر،
اصل تسليا ،حرمت مال مسلم یا فتاوای
مراجع تقليد بدون ذكر استدالل ،كافي
نيست و الزم است استدال ل فقهي و حقوقي
مربوط را بهطور صریح بيان كند.
تبصره« - »3هرگاه جهت درخواست ابطال
مصوبه ،مغایرت با موازین شرع باشد ،پس از
تبادل الیحه ،رئيس دیوان نظر فقهای
شورای نگهبان را با رعایت ماده ( )87این
قانون استعالم مي كند».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
دادخواست تغيير یافته است كه مناسب
ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد مي گردد.
تبصره های « »2و « »3الحاقي نيز در
راستای شفافيت در دادخواستهای
تقدیمي و مستند بودن آنها و همچنين
دقت در طرح شکایت جهت سرعت در
رسيدگي و جلوگيری از طرح شکایت با
دالیل واهي انجام شده است كه پيشنهاد
مي گردد این دو تبصره به تصویب
نمایندگان محترم برسد.

متن اصالحي
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شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
با توجه به اصالح ماده ( )80و همچنين
تفاوت آثار «درخواست» و «دادخواست»

ماده
()43

ماده ( - )43در بندهای « »1و « »3ماده
( ) 81قانون ،كلمه «درخواست» به كلمه
«دادخواست» اصالح مي شود.

ماده
()44

ماده ( - )44در ماده ( ) 82قانون ،كلمه
«درخواست» به كلمه «دادخواست» اصالح
ميشود.

ماده
()45

ماده ( - )45در صدر ماده ( ) 83قانون ،كلمه
«درخواست» به كلمه «دادخواست» اصالح
ميشود.



اصالح صورت گرفته در موارد مذكور و
ابهام موجود در قانون فعلي ،عبارت
«درخواست» به «دادخواست» تغيير ی افته
كه مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد
پيشنهاد است.





با توجه به اصالح ماده ( ) 80و همچنين
تفاوت آثار «درخواست» و «دادخواست»
اصالح صورت گرفته در م وارد مذكور و
ابهام موجود در قانون فعلي ،عبارت
«درخواست» به «دادخواست» تغيير ی افته
كه مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد
پيشنهاد است.
با توجه به اصالح ماده ( )80و همچنين
تفاوت آثار «درخواست» و «دادخواست»
اصالح صورت گرفته در موارد مذكور و
ابهام موجود در قانون فعلي ،عبارت
«درخواست» به «دادخواست» تغيير ی افته
كه مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد
پيشنهاد است.

متن اصالحي
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ماده
()46

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( - )46ماده ( ) 84قانون و تبصره های
آن بهشرح زیر اصالح مي شود:
«ماده ( - )84اتخاذ تصميم در هيئتهای
تخصصي بهشرح زیر و با نظ ر اكثریت اعضای
حاضر انجام ميشود:
الف) رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبات
موضوع ماده ( )12این قانون:
 . 1در صورتي كه موضوع شکایت را غيرقابل
طرح یا خارج از صالحيتهای مقرر در ماده
( )12این قانون تشخيص دهد ،قرار مقتضي
صادر مي نماید.
 . 2چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با
جهات مذكور در ماده ( )12این قانون قابل
ابطال تشخيص دهد حکم به ابطال مصوبه و
در غير اینصورت حکم به ردّ شکایت صادر
مي كند.
تبصره -آرای صادره ازسوی هيئتهای
تخصصي ظرف یکماه از تاریخ صدور توسا
رئيس دیوان یا توسا ده نفر از اعضای
هيئت عمومي قابل اعتراض در هيئت
عمومي است.



ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
بند «الف» :درحال حاضر هيئت های
تخصصي بهعنوان ركن مشورتي هيئت
عمومي دیوان عدالت اداری بهشمار رفته و
در اغلب موارد ،رسيدگي در هيئت عمومي
دیوان عدالت اداری منوط به رسيدگي
قبلي در هيئت های تخصصي ميباشد ،با
توجه به كثرت دعاوی مطروحه و طوالني
شدن رسيدگي و ابطال مصوبات مورد
شکایت ،بند «الف» این ماده در خصوص
ابطال مصوبات آرای هيئت های تخصصي را
قطعي مقرر نموده و تبصره آن تصریح
داشته آرای مذكور ظرف یک ماه از تاریخ
صدور قابل اعتراض در هيئت عمومي
باشند كه اقدامي شایسته بهنظر مي رسد و
بنابراین تصویب بند «الف» و تبصره ذیل
آن پيشنهاد مي گردد.
بند«ب» :در خصوص آرای «وحدت رویه» و
«ایجاد رویه» با توجه به آثار مترتب بر این
آرا ،ازجمله عدم لزوم تبادل لوایح در این
موارد و شأن قانوني بودن آنها ،بند «ب»
مقرر داشته در این موارد هيئت عمومي به

متن اصالحي
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ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ب) رسيدگي به درخواست ایجاد رویه و
وحدت رویه موضوع بندهای « »2و «»3
ماده ( )12این قانون :در این موارد هيئت
تخصصي موظف است پس از رسيدگي به
موضوع ،حسب مورد در خصوص وجود تشابه
یا تعارض بين آرای صادره و همچنين رأی
صحيح اعال م نظر كرده و پرونده را جهت
اتخاذ تصميم به هيئت عمومي ارسال كند.
پ) رسيدگي به دادخواست اعمال ماده
( )91این قانون نسبت به آرای قبلي هيئت
تخصصي و یا هيئت عمومي :در این موارد
هيئت تخصصي پس از رسيدگي به موضوع،
نظریه خود را جهت اتخاذ تصميم به هيئت
عمومي ارسال مي كند.
تبصره -رئيس دیوان مي تواند عالوهبر موارد
فوق در ارتباط با موضوعات تخصصي مربوط
نسبت به أخذ نظریه مشورتي از هيئتهای
تخصصي اقدام نماید.

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
عنوان مرجع نهایي صدور رأی تعيين
گردیده و نظر هيئت های تخصصي در این
زمينه مشورتي خواهد بود كه پس از اعالم
نظر ،آن را به هيئت عمومي ارسال
مي نمایند .بنابراین تصویب این بند نيز
مورد پيشنهاد است.
بند«پ» :طبق این بند و تبصره آن ،در
مواردی كه رئيس دیوان یا بيست نفر از
اعضای هيئت عمومي ،آرای صادره از
هيئت عمومي یا هيئت های تخصصي را
اشتباه یا مغایر قانون تشخيص دهند ،این
امر ابتدا در هيئت های تخصصي بررسي
شده و هيئت های تخصصي مربوطه نظر
خود را جهت اتخاذ تصميم به هيئت
عمومي ارسال خواهند نمود .البته رئيس
دیوان عدالت نيز مي تواند در موضوعات
تخصصي نسبت به اخذ نظریه مشورتي از
هيئت های تخصصي اقدام نماید .بنابراین
پيشنهاد مي گردد بند «پ» نيز به تصویب
نمایندگان محترم برسد.

متن اصالحي
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ماده
()47

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( - )47ماده ( ) 85قانون بهشرح زیر
اصال ح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:
«ماده ( - )85در مواردی كه به تشخيص
رئيس دیوان ،رسيدگي به دادخواست ابطال
مصوبه موضوعاً منتفي باشد ،مانند موارد
استرداد دادخواست ازسوی متقاضي یا وجود
رأی قبلي دیوان در مورد مصوبه مورد
شکایت و یا در مواردی كه موضوع مورد
شکایت مشمول عنوان آیين نامه ها ،نظامات
و مقررات موضوع ماده ( )12این قانون
نباشد از قبيل نظ رات مشورتي ،ابالغيه
مصوبات ،تصميمات موردی و یا شکایت از
قانون ،رئيس دیوان قرار ردّ دادخواست صادر
مي كند .این قرار قطعي است.
تبصره « -»1پس از صدور نظریه شورای
نگهبان مبنيبر مغایرت مصوبه با شرع،
تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش
نيست و به موضوع رسيدگي و رأی مقتضي
صادر ميشود.
تبصره« - »2در صورت تقاضای استرداد
دادخواست ،چنانچه رئيس دیوان مصوبه را



ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

این ماده در صدد ضابطه مند كردن موارد
تقاضای ابطال مصوبات و همچنين اعطای
صالحيت صد ور قرار رد دادخواست
در خصوص تصميمات موردی بوده و در
راستای جلوگيری از اطاله دادرسي
پيش بيني شده كه تصویب آن پيشنهاد
مي گردد.
تبصرههای « »1و « »2نيز جهت جلوگيری
از سوءاستفاده از این ماده در موارد
استرداد دادخواست پيشنهاد شده و
تصویب آن مناسب به نظر مي رسد.

متن اصالحي
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شماره
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موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

خالف شرع یا قانون تشخيص دهد،
رسيدگي به موضوع با درخواست رئيس
دیوان ادامه مي یابد».

ماده
()48

ماده ( - )48ماده ( ) 87قانون بهشرح زیر
اصال ح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:
«ماده ( - )87در صورتي كه مصوبهای به
لحاظ مغایرت با موازین شرعي برای
رسيدگي مطرح باشد ،موضوع بهترتيب زیر
جهت اظهارنظ ر به شورای نگهبان ارسال
ميشود:
 . 1درصورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي
مورد شکایت قرار گرفته باشد موضوع پس
از تبادل لوایح به همراه كليه اسناد و مدارك
پرونده ازجمله پاسخ طرف شکایت به
شورای نگهبان ارسال ميشود و نظری كه
مطاب ترتيبات مقرر ازسوی فقهای شورای
نگهبان صادر مي شود ،مالک عمل دیوان
قرار ميگيرد.
در این موارد چنانچه مصوبه ازسوی فقهای
شورای نگهبان مغایر شرع اعالم گردد،
حسب مورد ،هيئت عمومي یا هيئت
تخصصي مربوط ،مطاب نظر فقهای شورای

رسيدگي فقهای شورای نگهبان به شکایت
از مصوبات در شيوه فعلي به جهت تتبعات
فقهي در مواردی منجر به اطاله دادرسي
مي گردد ،از طرف دیگر ممکن است
مصوبات هم از حيث مغایرت با قانون و هم
از حيث مغایرت با شرع مورد شکایت واقع
شده و دیوان آن را مغایر قانون بداند ،اما


تا زمان دریافت نظر شورای محترم نگهبان
نمي تواند اقدام به صدور رأی نماید كه این
امر نيز منجر به اطاله دادرسي خواهد شد.
در همين زمينه به جهت تنوع موضوعات و
مصوبات معترضعنه الزم است كه قبل از
بررسي موضوع در شورای نگهبان ،ابعاد
موضوع در كارگروه های تخصصي شورا
مورد بررسي قرار گيرد تا تصميم متقني
نسبت به آن اتخاذ شود ،بنابراین این ماده
و تبصره های آن با تفصيل كيفيت ارسال

متن اصالحي
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موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند.
 . 2در صورتي كه مصوبهای بهلحاظ مغایرت
با موازین شرع و سایر جهات ،برای رسيدگي
مطرح باشد ،ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت
مصوبه با جهاتي غير از مغایرت با موازین
شرع ،در دیوان مورد رسيدگي قرار ميگيرد
و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند.
در صورتي كه دیوان مصوب ه و مفادی كه
مورد شکایت شرعي قرار گرفته است را
به طور كلي ابطال كند و اثر آنرا به زمان
تصویب تسری دهد ،موضوع پرونده بدون
استعالم از شورای نگهبان مختومه ميشود
و در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان،
موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و
مدارك پرونده به شورای نگهبان ارسال
مي شود و نظری كه مطابق ترتيبات مقرر
ازسوی فقهای شورای نگهبان صادر ميشود،
مالک عمل دیوان قرار ميگيرد .در این
موارد چنانچه مصوبه ازسوی فقهای شورای
نگهبان مغایر شرع اعالم شود ،حسب مورد،
هيئت عمومي یا هيئت تخصصي مربوط،

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
مصوبات و مقررات مورد شکایت به شورای
نگهبان در راستای جلوگيری از اطاله
دادرسي و همچنين تقویت اتقان آرای
صادره به مصوب شده است ،مناسب
ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد مي گردد.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

مطابق نظ ر فقهای شورای نگهب ان نسبت به
ابطال مصوبه اقدام مي كند.
تبصره « -»1فقهای شورای نگهبان مي
توانند برای انجام وظایف خود از حيث
بررسي مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با
شرع ،گروه یا گروه های تخصصي تشکيل
دهند.
تبصره « -»2چنانچه فقهای شورای نگهبان
رأساً مغایرت شرعي مصوبهای را به رئيس
دیوان اعالم نمایند ،حسب مورد ،هيئت
عمومي یا هيئت تخصصي مربوط مطاب نظر
فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال
مصوبه اقدام مي كند».

ماده
()49

ماده ( - )49ماده ( ) 89قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )89هرگاه به تشخيص رئيس
دیوان ،در موضوعات مشابه بهعلت استنباط
متفاوت از قوانين و مقررات ،آرای متعارض
از یک یا چند شعبه دی وان صادر شده باشد،
وی مي تواند دستور بررسي آن را جهت
صدور رأی وحدت رویه صادر نماید .هيئت
عمومي پس از بررسي و احراز تعارض ،با



قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداری ،صالحيت صدور رأی وحدت
رویه را برای هيئت عمومي به رسميت
شناخته است كه هيئت عمومي مکلف به
اعالم رأی صحيح از بين آرای متعارض
مي باشد .اما در برخي موارد علي رغم
تعارض آرای موجود ،هيچكدام از آنها
صحيح نبوده و هيئت عمومي نيز امکان
انشای رأی صحيح را ندارد .ازسوی دیگر

ماده ( - )49ماده ( ) 89قانون به شرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( - )89هرگاه به تشخيص رئيس
دیوان در موضوعات مشابه بهعلت
استنب اط متفاوت از قوانين و مقررات،
آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان
صادر شده باشد ،وی مکلف است دستور
بررسي آن را جهت صدور رأی وحدت
رویه صادر نماید .هيئت عمومي پس از
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اعال م رأی صحيح ،نسبت به صدور رأی
وحدت رویه اقدام مي كند .در صورتي كه
هيئت عمومي آرای موضوع تعارض را
غيرصحيح تشخيص دهد ،نظ ر صحيح را با
صدور رأی وحدت رویه اعالم مي كند .این
رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
و همچنين برای هيئتهای تخصصي و
هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال
مصوبات موضوع بند « »1ماده ( )12این
قانون در ارتباط با آن موضوع الزماالتباع
است .اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده
است لکن در مورد احکامي كه در رأی
هيئت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص
داده شده است ،شخص ذی نفع ظرف یک
ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمي حق
تجدی دنظرخواهي را دارد .در اینصورت
پرونده به شعبه تجدی دنظری كه قبالً به
پرونده رسيدگي نکرده است ،ارجاع ميشود
و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور
رأی ،مطابق رأی وحدت رویه است .آرای
وحدت رویه هيئت عمومي دیوان ،فقا به

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
در برخي موارد پس از صدور آرای وحدت
رویه ازسوی هيئت عمومي ،دستگاه ها و
مأموران دولتي اقدام به وضع مصوبه
برخالف آرای مذكور مي نمودند كه
صرفنظر از مغایرت مقررات مزبور با قانون،
رسيدگي و ابطال آنها به طول انجاميده و
منجر به تضييع حقوق عمومي مي گردید
كه الزم بود تا مقرر شود كه این آرا صرفاً
با تصویب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر
قابل نسخ هستند .بنابراین این ماده به
جهت حل این دو چالش مناسب ارزیابي
مي شود .اما با توجه به اینکه طرح آرای
متعارض در هيئت عمومي را از صالحيت
اختياری رئيس دیوان عدالت اداری ،تلقي
گردد و این امر مي تواند منجر به
مصلحت سنجي در عمل شده و از طرح
آرای متعارض در دیوان استنکاف نمایند
پيشنهاد مي گردد با ارجاع به كميسيون
این ماده بهصورت دقيق تر مورد بررسي
قرار گيرد.

متن اصالحي
بررسي و احراز تعارض ،با اعالم رأی
صحيح ،نسبت به صدور رأی وحدت رویه
اقدام مي نماید .در صورتي كه هيئت
عمومي آرای موضوع تعارض را غيرصحيح
تشخيص دهد ،نظر صحيح را با صدور
رأی وحدت رویه اعالم مي كند  .این رأی
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و
همچنين برای هيئتهای تخصصي و
هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال
مصوبات موضوع بند « »1ماده ( )12این
قانون در ارتب اط با آن موضوع الزم االتباع
است .اثر آرای وحدت رویه نسبت به
آینده است لکن در مورد احکامي كه در
رأی هيئت عمومي مطرح و غيرصحيح
تشخيص داده شده است شخص ذی نفع
ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در
روزنامه رسمي حق تجدیدنظرخواهي را
دارد .در اینصورت پرونده به شعبه
تجدیدنظری كه قبالً به پرونده رسيدگي
نکرده است ،ارجاع مي شود و شعبه مذكور
موظف به رسيدگي و صدور رأی مطابق

________________________________________________________________________________________________________________________
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موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر،
بال اثر ميشود».

رأی وحدت رویه است .آرای وحدت رویه
هيئت عمومي دیوان ،فقا به موجب
قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر ،بالاثر
ميشود.
در موارد صدور آرای ایجاد رویه ،هيئت
عمومي تنها مي تواند از بين آرای مشابه در
صورتي كه آنها را صحيح تشخيص دهد،
آن را تصویب نماید .اما در برخي موارد
عليرغم تشابه آرای موجود ،هيچكدام از

ماده
()50

ماده ( - )50در ماده ( ) 90قانون بعد از
عبارت «تصویب مي نماید» عبارت «و
چنانچه آرای مشابه مذكور را غيرصحيح
تشخيص دهد ،رأی صحيح را جهت ایجاد
رویه صادر و اعالم مي كند ».اضافه و تبصره
ماده مذكور حذف مي شود.

متن اصالحي

آنها كامل و صحيح نبوده و هيئت عمومي
نيز امکان تغيير محتوا و انشای رأی صحيح


را ندارد .بر همين اساس ،این ماده مقرر
مي نماید كه درصورت اعالم تشابه آرا،
هيئت عمومي درصورت عدم صحت آرای
مشابه ،رأساً اقدام به انشای رأی صحيح
نموده و از این جهت از طرح شکایات
الحق پيشگيری خواهد شد .ازسوی دیگر
با عنایت به اینکه طبق ماده ( )39این
طرح ،در مرحله تجدیدنظر در صورت وجود
آرای ایجاد رویه ،تبادل لوایح صورت
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اظهار نظر كارشناسي
نخواهد گرفت ،تبصره ماده حذف شده كه
شایسته بهنظر مي رسد .بنابراین تصویب
این ماده پيشنهاد مي گردد.
در ماده ( )84قانون فعلي دیوان ،اعتراض به
آرای هيئتهای تخصصي مقيد به زمان بوده

ماده
()51

ماده ( - )51ماده ( ) 91قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده( - )91چنانچه رئيس قوه قضائيه یا
رئيس دیوان یا بيست نفر از اعضای هيئت
عمومي ،هریک از آرای هيئت عمومي یا
آرای قطعي هيئتهای تخصصي را اشتباه یا
مغایر قانون تشخيص دهند ،رئيس دیوان
موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيئت
عمومي ارجاع مي دهد .در صورتي كه هيئت
عمومي رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون
تشخيص دهد ،نسبت به نقض آن و صدور
رأی صحيح اقدام مي كند».

و با گذشت زمان مزبور قابل نقض و اصالح
نيست ،از این جهت ميتواند منجر به نقض
حقوق عمومي شود ،لذا ماده حاضر متعاقب
اصالح ماده ( )84قانون فعلي بهموجب ماده


( )46طرح ،در جهت حذف مرور زمان اعتراض
به آرای هيئتهای تخصصي ،رسيدگي مجدد
به آرای هيئت عمومي و هيئتهای تخصصي
را منوط به تشخيص رئيس قوه قضائيه یا
رئيس دیوان عدالت اداری یا بيست نفر از
اعضای هيئت عمومي دانسته است كه منطقي
و در راستای جلوگيری از نقض حقوق
شهروندان بهنظر ميرسد .لذا تصویب این ماده
پيشنهاد ميگردد.

متن اصالحي

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

ماده
()52

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ماده ( - )52ماده ( ) 92قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
ماده ( - )92چنانچه مصوبهای در هيئتهای
تخصصي یا هيئت عمومي ابطال شود،
حسب مورد پس از ابالغ رأی به طرف
شکایت یا انتشار در روزنامه رسمي ،رعایت
مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر
مراجع و مقامات مسئول دستگاه های
موضوع ماده ( )12این قانون الزامي است.
هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه
جدیدی تحت هر عنواني مغایر با مفاد رأی
مذكور تصویب كنند ،به درخواست رئيس
دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و
بدون رعایت مفاد ماده ( )83این قانون و
فقا با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه
جدید ،در هيئت صادركننده رأی قبلي،
رسيدگي و از تاریخ تصویب ابطال ميشود.
در صورتي كه مصوبه جدید ابطال شود و
مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت
از مفاد آرای قبلي صادره ازسوی هيئت
تخصصي یا هيئت عمومي دیوان بوده است،
مقامات و اعضائي كه برخالف رأی دیوان

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
طبق ماده ( )92قانون فعلي ،در صورت
ابطال مصوبه توسا هيئت عمومي دی وان
عدالت اداری ،رعایت مفاد آن در مصوبات
بعدی الزامي است و در صورت تصویب
مصوبه ،خارج از نوبت ،هيئت عمومي به
مصوبه رسيدگي و آن را ابطال خواهد نمود.
اما با توجه به اینکه اوالً طبق ماده ()46
این طرح ،هيئت های تخصصي نيز واجد



صالحيت ابطال مي باشند .ثانياً در قانون
فعلي هيچگونه ضمانت اجرا در صورت
تصویب مصوبه مغایر تعيين نشده است و
وضع ضمانت اجرا در اینخصوص ضروری
به نظر مي رسد .ثالثاً الزم است برای
جلوگيری از سوءاستفاده مراجع مربوطه،
ابطال مصوبه مغایر از زمان تصویب باشد،
این ماده پيشنهاد شده و بر این اساس
شایسته است اصالح پيشنهادی ماده ()92
در راستای تقویت ضمانت اجرای آرای
صادره در دیوان و صيانت از حقوق عامه،

متن اصالحي
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مبادرت به وضع چنين مقررهای نمودهاند،
مسئ ول جبران خسارات وارده به اشخاص
بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و
مشمول ماده ( )112این قانون ميشوند».

ماده
()53

ماده ( - )53ماده ( ) 93قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( -3)93آرای هيئتهای تخصصي و
هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال
مصوبات موضوع بند « »1ماده ( )12این
قانون ،در رسيدگي و تصميمگيری مراجع
قضایي و اداری ،معتبر و مال ك عمل است».

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

به تصویب نمایندگان محترم برسد.



طبق این ماده آرای هيئت عمومي در
ابطال و عدم ابطال مصوبات و همچنين
آرای هيئتهای تخصصي در عدم ابطال
مصوبات در رسيدگي و تصميم گيری
مراجع قضایي و اداری معتبر و مالك عمل
است .اما مسئله ای كه در این رابطه وجود
دارد آن است كه الزام مراجع قضایي به
تبعيت از آرای عدم ابطال مصوبات در
عبارت «عدم ابطال» از ماده ( )53طرح
هيئت عمومي صائب نيست زیرا اوالً مراجع
حذف مي گردد.
قضایي مطلق بوده و دادگاه های دادگستری
را نيز شامل مي شود ،لذا الزام دادگاه های
دادگستری به تبعيت از آرای هيئت
عمومي و هيئت تخصصي دیوان عدالت
اداری مغایر اطالق اصل یکصدوهفتادم
قانون اساسي بهنظر مي رسد .ثانياً مراجع
قضایي اعم از هيئت عمومي و هيئت
تخصصي دیوان نيز بوده و از این حيث

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
محدود نمودن هيئت عمومي به آرای سابق
خویش با وجود اختيار اعمال ماده ()91
نيز مغایر منطق حقوقي است .ثالثاً ممکن
است جهت رسيدگي در هيئت عمومي با
جهت رسيدگي در مراجع قضایي متفاوت
باشد و این امر منجر به اطاله دادرسي
گردد كه مغایر بند « »11سياست های كلي
قضایي پنج ساله ابالغي  1388/9/1مقام
معظم رهبری 1بهنظر مي رسد .بنابراین عدم
تصویب این ماده و ارجاع آن به كميسيون
جهت بررسي دقيق تر مورد پيشنهاد است.

ماده
()54

ماده( – )54ماده ( )95قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )95پس از صدور رأی وحدت رویه
یا ایجاد رویه ،چنانچه رئيس دیوان تشخيص
دهد دستگاه اجرایي ذی ربا از اجرای مفاد
آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح
شکایات جدید در دیوان شده است ،ابتدا به
مقام مسئ ول در دستگاه اجرایي اخطار
مي نماید ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای

اصالح این ماده از این جهت است كه اوالً
مفاد آن به ماده ( )58طرح موضوع اصالح
ماده ( )109انتقال یافته است .ثانياً


پيشنهاد صورت گرفته نيز در راستای
تعيين ضمانت اجرای آرای وحدت رویه و
ایجاد رویه صادره از هيئت عمومي مي باشد
تا از این جهت از طرح شکایات جدید و
مشابه پس از صدور آرای مذكور جلوگيری

 .1بند « - »11اتخاذ تدابير الزم جهت كاهش فرایند دادرسي و دستيابي سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهرهمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایي.

متن اصالحي
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موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

رأی صادره اقدام و تدابير الزم را به عمل
آورد .در صورت عدم اقدام ،مقام اداری
متخلف ،مستنکف محسوب و مشمول حکم
مقرر در ماده ( )112این قانون ميشود».

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

شود .بنابراین اصالح صورت گرفته مناسب
ارزیابي و تصویب این ماده نيز مورد
پيشنهاد است.
صدر ماده :درحال حاضر آرای هيئت
عمومي توسا رئيس دیوان یا یکي از

ماده
()55

ماده ( - )55ماده ( ) 97قانون و تبصره آن
بهشرح زیر اصالح و یک تبصره بهعنوان
تبصره « »2عمومي پس از تنظيم ،توسا
رئيس دیوان امضا ميشود.
تبصره « - »1صدور رأی اصال حي و رفع
ابهام از آرا و تصميمات هيئت عمومي دیوان
برعهده هيئت عمومي و نسبت به آرا و
تصميمات هيئتهای تخصصي برعهده
همان خود آنها مي باشد.
تبصره « - »2كليه آرای هيئت عمومي و
هيئتهای تخصصي در پایگاه الکترونيکي
دیوان و روزنامه رسمي منتشر ميشود».

اعضای هيئت عمومي به انتخاب رئيس
دیوان ،انشا مي گردد .بنابراین با توجه به
اینکه طبق ماده ( )5این طرح ،رئيس
دیوان مي تواند وظایف خود را به معاونان


تفویض نماید ،اصالح صورت گرفته در ماده
در همين راستا و برای پرهيز از حشو بوده
و لذا تصویب آن پيشنهاد مي گردد.
تبصره« :»1طبق قانون فعلي ،اصالح و
ابالغ آرای هيئت عمومي طبق مقررات
آیين دادرسي مدني است ،بر این اساس
كميسيون محترم با تفصيل موضوع ،طبق
این تبصره اصالح و رفع ابهام از آرای
هيئت عمومي را در صالحيت هيئت

تبصره « »2ماده ( )55بهشرح زیر اصالح
مي گردد:
تبصره « - »2كليه آرای هيئت عمومي و
هيئتهای تخصصي حداكثر  15روز پس
از صدور  ،در پایگاه الکترونيکي دیوان و
روزنامه رسمي منتشر ميشود.

________________________________________________________________________________________________________________________
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اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

عمومي و اصالح و رفع ابهام از آرای
هيئت های تخصصي را در صالحيت همان
هيئت تخصصي مقرر نموده است كه
تصویب آن مورد پيشنهاد است .البته این
تبصره دارای ایراد نگارشي بوده و الزم است
كه عبارت «همان خود آنها» به عبارت
«همان هيئت ها» تغيير یابد.
تبصره  :2مطابق این تبصره مقرر شده است
كه كليه آرای هيئت عمومي و هيئت های
تخصصي در پایگاه الکترونيکي دیوان و
روزنامه رسمي منتشر گردد ،این امر
هرچند اقدامي مثبت به نظر مي رسد اما با
توجه به عدم تعيين مهلت جهت انتشار
مي تواند منجر به سوء استفاده در اجرا
گردد .بنابراین عدم تصویب این تبصره و
ارجاع آن به كميسيون ،جهت بررسي
بيشتر مورد پيشنهاد است.
ماده
()56

ماده ( - )56ماده ( ) 103قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )103شعبه رسيدگي كننده به
موارد موضوع مواد ( )79( ،)75( ،)74یا



درحال حاضر طبق ماده ( )103صرفاً در
موارد اعاده دادرسي ،شعبه رسيدگيكننده واژه « »79از این ماده حذف مي گردد.
مي تواند دستور موقت توقف اجرای حکم را
صادر نماید .بدیهي است كه این امر پس از

93

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

94

شماره
ماده

ماده
()57

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

( )98این قانون مي تواند در صورت احراز
ضرورت ،دستور توقف اجرای حکم مورد
رسيدگي را صادر كند».

صدور قرار قبولي اعاده دادرسي بوده و
منوط به عدم اجرای رأی و احراز ضرورت
و فوریت امر است .اما در موارد اعالم اشتباه
رأی موضوع مواد ( )74و ()75و اعالم
مغایرت خالف بين شرع و قانون بودن رأی
موضوع ماده ( )79نيز ممکن است ضرورت
و فوریت امر ،اقتضای توقف اجرای حکم را
نماید كه طبق این ماده این امر به شعبه
صادركننده رأی تفویض شده است .ولي با
عنایت به اینکه طبق ماده ( )41این طرح،
طبق پيشنهاد مركز پژوهش ها و جهت
جلوگيری از سوءاستفاده اجرایي كليه
آرایي كه مغایر شرع یا قانون اعالم شده اند،
تا زمان صدور رأی جدید متوقف خواهد
شد .تصویب این ماده با اصالحات مورد
پيشنهاد است.

ماده ( - )57ماده ( ) 108قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )108شعبه دیوان پس از صدور
رأی مکلف است آن را به طرفين ابالغ كند.
محکومٌ عليه موظف است ظرف یک ماه از

با عنایت به اینکه اوالً طبق ماده ()107


قانون فعلي كليه اشخاص و مراجع مذكور
در ماده ( )10مکلفند آرای دیوان را به
فوریت پس از ابالغ به اجرا گذارند و از این

متن اصالحي
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اصالح

تاریخ ابال غ حکم قطعي ،نسبت به اجرای
كامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و
نتيجه را به طور كتبي به شعبه صادركننده
حکم قطعي اعالم كند .در صورت عدم
اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌله
در مهلت مقرر ،با درخواست محکومٌله
پرونده به واحد اجرای احکام ارسال
ميشود».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
امر ،تقيّد اجرای رأی به ارسال آن نزد
اجرای احکام مستفاد نمي گردد و ثانياً
منوط نمودن اجرای آرا به ارسال آن نزد
اجرای احکام و پيگيری آن توسا اجرای
احکام ،موجب ارسال همه پرونده های واجد
«حکم به ورود شکایت» به اجرای احکام و
متعاقباً انباشت آنها شده است ،درحالي كه
نتيجه بسياری از آرا صرفاً اعالمي بوده و
جنبه اجرایي ندارد و اقدامي توسا دستگاه
اجرایي متصور نيست .لذا تصویب این ماده
مورد پيشنهاد مي باشد.

ماده
()58

ماده ( - )58ماده ( ) 109قانون بهشرح زیر
اصال ح و تبصره آن حذف ميشود:
«ماده ( - )109در مواردی كه به تشخيص
رئيس دیوان اجرای آرای هيئت عمومي و
هيئتهای تخصصي دیوان مستلزم عمليات
اجرایي باشد ،پرونده جهت اجرای رأی به
واحد اجرای احکام ارسال ميشود.
دستگاه های اجرای ي مکلفند ظرف پانزده روز
پس از انتشار رأی در روزنامه رسمي یا
مهلتي كه حسب مورد و متناسب با موضوع

با عنایت به اینکه برخي از آرای هيئت
عمومي مانند آرای ابطالي مستلزم عمليات
اجرایي نيست .مضاف بر آنکه طبق ماده


( )95قانون فعلي اعالم قابليت اجرایي
داشتن آرای هيئت عمومي برعهده دفتر
هيئت عمومي گذاشته شده بود كه طبق
ماده ( )54این طرح ،حذف گردید .لذا به
جهت ضرورت مشخص شدن مرجع

متن اصالحي
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توسا رئيس دیوان تعيين مي شود كه
حداكثر سه ماه خواهد بود ،مفاد رأی را اجرا
یا به واحدهای تابعه جهت اجرا ابالغ و
نتيجه را به واحد اجرای احکام اعالم نمایند.
در صورت عدم اجرای آرای مذكور ،با اعالم
واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسا
رئيس دی وان ،مستنکف مشمول حکم مقرر
در ماده ( )112این قانون ميشود.

اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

تشخيص لزوم عمليات اجرایي و همچنين
رفع چالش اجرای احکام مطابق این ماده
اوالً مرجع تشخيص لزوم یا عدم لزوم
عمليات اجرایي برای اجرای آرای هيئت
عمومي و هيئتهای تخصصي رئيس دیوان
مقرر گردیده است .ثانياً ضمانت اجرای
عدم اجرای آرای مذكور مشخص گردیده
است .لذا تصویب این ماده مناسب و مورد
پيشنهاد است.

ماده
()59

م اده ( - )59در صدر ماده ( ) 110قانون
عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع
محکومٌ عليه از اجرای حکم قطعي ،واحد
اجرای احکام دیوان ،مراتب را به رئيس
دیوان گزارش مي كند ».بهعبارت «واحد
اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات
ال زم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل
آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع
محکومٌ عليه از اجرای حکم قطعي ،مراتب را
به رئيس دیوان گزارش دهد ».اصالح و
عبارت «رعایت این امر در رسيدگي به سایر



هرچند هدف از اصالح این ماده ،لزوم
ارجاع موارد رسيدگي به استنکاف در شعب
تجدیدنظر بوده است ،اما با عنایت به اینکه
كماكان طبق آن ،در صورت استنکاف،
رئيس دیوان مکلف است پرونده را به شعبه
صادركننده رأی قطعي ارجاع نماید و شعبه
صادركننده رأی قطعي اعم از شعب بدوی
و تجدیدنظر مي باشد لذا اصالح صورت
گرفته با مواد ( )15و ( )112این قانون
متعارض خواهد بود .بنابراین عدم تصویب
این ماده و ارجاع آن به كميسيون جهت

ماده ( )110به شرح زیر اصالح مي گردد:
ماده ( - )110واحد اجرای احکام دیوان
موظف است اقدامات الزم را جهت اجرای
احکام دیوان به عمل آورد و در صورت
استنکاف شخص یا مرجع محکوم عليه از
اجرای حکم قطعي ،مراتب را به رئيس
دیوان گزارش نماید.

________________________________________________________________________________________________________________________

شماره
ماده

ماده
()60

موافق
مصوبه كمیسیون

موافق مخالف بهشرط
اصالح

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي

م وارد استنکاف ،ازجمله موضوع مواد (،)30
( )39و ( )44این قانون الزامي است ».به
انتهای تبصره (« »3ماده مذكور اضافه
ميشود.

بررسي دقيق تر مورد پيشنهاد است.
اما در خصوص تبصره ،هدف از اصالح
صورت گرفته ،تعيين صالحيت «شعب
تجدیدنظر» در رسيدگي به استنکاف
مسئوالن مربوطه در موارد «عدم ارسال
پاسخ در موعد مقرر»« ،عدم اجرای دستور
موقت» و «عدم ارسال اسناد مورد مطالبه»
مي باشد كه با عنایت به اینکه انفصال و
محروميت از حقوق اجتماعي از شدیدترین
مجازات های اداری است ،ضروری است در
صالحيت شعب تجدیدنظر قرار گيرد .لذا
تصویب این تبصره مورد پيشنهاد است.

ماده ( - )60در صدر ماده ( ) 111قانون واژه
«دادرس» به «قاضي» اصالح و یک بند به
عنوان بند (« »5و یک تبصره بهشرح زیر به
ماده مذكور الحاق مي شود:
« -5اعال م مراتب ازسوی واحد اجرای احکام
پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان
برنامه و بودجه كشور كه در اینصورت
سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه،
محکومٌبه را بدون رعایت محدودیتهای
جابهجایي از ردیف بودجه سنواتي دستگاه

واژه «دادرس» به «قاضي» در
یکسان سازی استفاده از واژه
در این قانون استفاده شده است
جهت تصویب آن مورد پيشنهاد



 تغييرراستای
«قاضي»
و از این
است.
 درخصوص بند « »5الحاقي نيز الزم بهذكر است كه الحاق این بند درواقع در
استای تضمين و صيانت از حقوق
شهروندی بوده و مقرر مي نماید در صورت
انقضای مهلت یک ساله و عدم اجرای رأی

متن اصالحي
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مربوط كسر و مستقيماً به حساب محکومٌله
پرداخت كند.
تبصره -در صورتي كه قاضي اجرای احکام
تشخيص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ
عليه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد،
قرار خاتمه اجرای حکم را صادر مي كند و
پرونده بایگاني مي شود .قرار صادره به
محکومٌله ابالغ مي شود و چنانچه وی به هر
دليل مدعي عدم اجرای كامل یا بخشي از
رأی صادره ازسوی محکومٌعليه باشد،
حداكثر ظرف یک ماه پس از ابالغ قرار
مذكور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.
در این صورت پرونده به شعبه صادركننده
رأی قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه
مذكور اقدام ميشود».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
توسا دستگاه محکوم عليه ،سازمان برنامه
و بودجه مکلف است ظرف  3ماه محکوم به
را از حساب محکوم عليه كسر و به حساب
محکوم له واریز نماید .شایان ذكر است
مفاد این بند عيناً مفاد بند «ج» ماده ()24
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393
مي باشد و تکرار این بند در این قانون
جهت جلوگيری از تغيير و اصالح آن بوده
است .بنابراین تصویب این بند پيشنهاد
مي گردد.
 تبصره الحاقي به ماده ( )111در راستایجلوگيری از بي ثباتي در اجرای احکام و
حذف تشریفات آن و تسریع در اجرای
احکام صادره و همچنين صيانت از حقوق
شهروندی وتحقق اجرای كامل رأی توسا
دستگاه محکوم عليه مي باشد و بر این
اساس در این ماده پيشبيني شده است كه
با تشخيص قاضي اجرای احکام ،قرار خاتمه
اجرای حکم صادر مي شود و محکوم له در
صورت عدم اجرای كامل دادنامه مي تواند

متن اصالحي
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اظهار نظر كارشناسي
پس از یک ماه از صدور قرار صادره به دیوان
اعتراض نماید .بنابراین تصویب این ماده
مناسب و مورد پيشنهاد است.

ماده
()61

ماده ( - )61ماده ( ) 112قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )112در صورتي كه محکومٌعليه
از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید ،پرونده
با ارجاع رئيس دیوان در شعبه تجدیدنظر
رسيدگي و مستنکف به انفصال از خدمات دولتي
تا پنج سال و یا به محروميت از حقوق اجتماعي
تا پنج سال محکوم ميشود .این رأی ظرف
بيست روز پس از ابالغ بدون رعایت تشریفات
تنظيم دادخواست ،قابل تجدیدنظرخواهي در
شعبه همعرض است .رسيدگي به استنکاف و
تجدیدنظرخواهي از احکام مربوط در شعب
دیوان بهصورت خارج از نوبت صورت ميگيرد.
حکم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق
مستنکف و عنداالقتضا به مراجع نظارتي مربوط
ابالغ ميشود.
در صورتي كه عضو مستنکف دارای پایه
قضای ي باشد مراتب به دادسرای انتظامي
قضات اعالم ميشود.

طبق ماده ( )14این مصوبه ،به جهت
حساسيت استنکاف و حکم به انفصال،
اختيار انفصال مستنکف از شعب بدوی
صادر كننده رأی قطعي سلب گردیده است
و لذا اعطای آن به شعبه تجدیدنظر فاقد


ایراد به نظر مي رسد .مضاف بر آنکه الحاق
عبارت «اعالم به مراجع نظارتي مربوط» به
جهت آنکه در پارهای از موارد ،امکان اعمال
مجازات انفصال یا محروميت از حقوق
اجتماعي وجود ندارد منطقي به نظر
مي رسد و از این حيث نيز تصویب آن
پيشنهاد مي گردد.

متن اصالحي
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ماده ( - )62ماده ( )116بهشرح زیر اصالح
ميشود:
«ماده ( - )116در مواردی كه اجرای حکم
قطعي از اختيار محکومٌ عليه خارج و یا
موكول به تمهيد مقدماتي ازسوی مرجع
دیگری غير از محکومٌ عليه باشد و مرجع
ا خير در جریان دادرسي وارد نشده باشد،
ظرف یک ماه از تاریخ ابال غ واحد اجرای
احکام ،مرجع یاد شده مي تواند به رأی
صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأی
قطعي باید به موضوع رسيدگي و تصميم
ال زم را اتخاذ نماید .این رأی قطعي و
الزم االجراست  .مرجع مذكور در صورت عدم
اعتراض در مهلت مقرر ،مکلف به اجرای
حکم بوده و در صورت استنکاف ،طبق ماده
( )112این قانون اقدام ميشود».

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
یکي از مواردی كه موجب توقف اجرای
حکم مي گردد «اعتراض ثالث اجرایي»
نسبت به رأی صادره است .در این مورد كه
اجرای حکم از اختيار محکومعليه خارج
است و مرجع مذكور در جریان دادرسي
وارد نشده است ظرف مدت یک ماه
مي تواند به رأی صادره اعتراض نماید و
دیوان مکلف به رسيدگي است .اما نکته ای



كه در عمل بهوجود آمده بود ،عدم اعتراض
به رأی توسا مرجع ثالث از یکسو و عدم
اجرای رأی توسا وی ازسوی دیگر بود .بر
این اساس و در راستای تقویت ضمانت
اجرای آرای صادره ،طبق اصالح صورت
گرفته در این ماده ،مقرر شده است كه
مرجع ثالث در صورت عدم اعتراض در
مهلت یک ماهه مکلف به اجرای رأی بوده
و در صورت عدم اجرا و استنکاف مشمول
ماده ( )112این قانون خواهد بود .لذا

متن اصالحي
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اظهار نظر كارشناسي

متن اصالحي

اصالح مذكور در راستای تضمين حقوق
شهروندی مناسب ارزیابي و تصویب آن
پيشنهاد مي گردد.

ماده
()63

ماده ( - )63در ماده ( )117قانون كلمه
«دادرس» به «قاضي» اصالح ميشود.

ماده
()64

ماده ( - )64ماده ( ) 118قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( - )118رئيس دیوان جهت كاهش
شکایات و پيشگيری از وقوع تخلفات،
اقدامات زیر را انجام ميدهد:
 . 1در مواردی كه در جریان رسيدگي به
پرونده ها در دیوان ،ایرادات و نواقصي در
قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ
طرح شکایت در دی وان شده است،
پيشنهادهای اصال حي خود را حسب مورد،
به رئيسجمهور یا رئيس قوه قضائيه یا
رئيس مجلس شورای اسالمي و یا دیگر
مراجع ذی ربا واضع مقررات اعالم
مي نماید.

تغيير واژه «دادرس» به «قاضي» در
راستای یکسان سازی استفاده از واژه
«قاضي» در این قانون استفاده شده است
و از این جهت تصویب آن مورد پيشنهاد
است.





طبق این ماده ،مفاد ماده ( )118حذف
گردیده است كه این امر منطقي بهنظر
نمي رسد ،زیراماده مزبور در مقام
پيش بيني ضمانت اجرای تخلف از
دستورات واحد اجرای احکام بوده و در
مواردی ممکن واحد اجرای احکام نياز به
ارسال اسناد ،ارسال ميزان مطالبات و ...
داشته باشد كه در اینصورت دستگاه های
مزبور باید مکلف به تبعيت از تصميمات
واحد اجرای احکام باشند .بنابراین عدم
تصویب این ماده و ارجاع آن به كميسيون
جهت بررسي بيشتر مورد پيشنهاد است.
همچنين پيشنهاد مي گردد مفاد ماده
پيشنهادی به عنوان ماده ( )120به این

ماده ( ) 118قانون بدون تغيير باقي مانده
و ماده ( ) 120قانون به شرح زیر اصالح
مي گردد:
ماده ( - )120رئيس دیوان عدالت اداری
جهت كاهش شکایات و پيشگيری از وقوع
تخلفات ،اقدام زیر را انجام مي دهد:
 . 1در مواردی كه در جریان رسيدگي به
پرونده ها در دیوان ،ایرادات و نواقصي در
قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ
طرح شکایت در دیوان شده است،
پيشنهادهای اصالحي خود را حسب
مورد ،به رئيسجمهور یا رئيس قوه
قضائيه یا رئيس مجلس شورای اسالمي و
یا دیگر مراجع ذی ربا واضع مقررات ارائه
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 . 2اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در
چارچوب قوانين و مقررات ،جهت كاهش
موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری
دستگاه های اجرایي مربوط بهعمل مي
آورد».

ماده
()65

ماده ( - )65در ماده ( )119قانون كلمه
«دادرس» به «قاضي» اصالح ميشود.

ماده
()66

ماده ( - )66ماده ( )120قانون بهشرح زیر
اصالح ميشود:
«ماده ( -)120بهمنظ ور حفظ حقوق عامه و
جلوگيری از تضييع آن در حدود صالحيت
دیوان عدالت اداری ،رئيس دیوان یکي از
معاونان قضایي خود را برای انجام وظایف
زیر تعيين مي كند:
 .1طرح شکایت از اقدامات و تصميماتي كه
به جهات مذكور در ماده ( )10این قانون
موجب تضييع حقوق عامه مي شود ،نزد
شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهي

اظهار نظر كارشناسي
قانون اضافه گردد.

متن اصالحي
مي نماید.
 . 2اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را
جهت كاهش موجبات طرح شکایت در
دیوان با همکاری دستگاه های اجرایي
مربوط در چارچوب قانون به عمل
ميآورد.

تغيير واژه «دادرس» به «قاضي» در
راستای یکسان سازی استفاده از واژه
«قاضي» در این قانون استفاده شده و از
این جهت تصویب آن مورد پيشنهاد است.





طبق این ماده ،مفاد ماده ( )120قانون
فعلي حذف گردیده است كه بهجهت
انتفای موضوع و انحالل شعب تشخيص
امری منطقي به نظر مي رسد .اما طبق
موارد الحاقي ،رئيس دیوان عدالت اداری
جهت حفظ حقوق عامه و جلوگيری از
تضييع آن مکلف به تعيين یکي از معاونان
قضایي خویش بهعنوان معاون امور حقوق
عامه شده است كه واجد صالحيت طرح
شکایت در شعب دیوان و درخواست ابطال
مصوبات مغایر با قانون در هيئت عمومي

ماده ( )7مکرر -به منظور حفظ حقوق
عامه و جلوگيری از تضييع آن در حدود
صالحيت دی وان ،دادستان دیوان عدالت
اداری از بين قضات دارای حداقل پانزده
سال سابقه قضایي با پيشنهاد رئيس
دیوان و با حکم رئيس قوه قضائيه انتخاب
ميشود و وظایف و اختيارات زیر را با
استفاده از امکانات موجود برعهده خواهد
داشت:
 . 1طرح شکایت از اقدامات و تصميماتي
كه موجب تضييع حقوق عامه ميشود نزد
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نسبت به آرای مذكور.
تبصره -در موارد موضوع این بند ،پرداخت
هزینه دادرسي و رعایت تشریفات مواعد
قانوني طرح شکایت ال زم نيست.
 .2شناسایي آیين نامه ها ،مقررات و سایر
نظ امات ناظر بر حقوق عامه كه مغایر جهات
مذكور در ماده ( )12این قانون است و
درخواست ابطال آنها
تبصره -دستگاه های اجرایي موضوع ماده
( )12این قانون مکلفند یک نسخه از
مصوبات ،آیيننامه ها ،دستورالعملها و
بخشنامه های خود را بالفاصله پس از وضع
یا صدور ،در پایگاه الکترونيکي دیوان قرار
دهند  .خودداری از اجرای این تکليف ازسوی
دستگاه های مذكور تخلف اداری محسوب
ميشود.

ارجاع به
كمیسیون

اظهار نظر كارشناسي
شده است.
در حقيقت دیوان عدالت اداری از یکسو بهعنوان
تضمينكننده حقوق شهروندان در مقابل قدرت
عمومي ،بر تصميمات و اقدامات نهادها و
دستگاههای استفادهكننده از قدرت عمومي
نظارت ميكند و ازسوی دیگر طرح شکایت در
دیوان عدالت اداری منوط به شرط «ذینفع
بودن» در موضوع شده است؛ شرطي كه براساس
تفسيری مضيق و مبتنيبر مباني حقوق
خصوصي از ذینفع بودن در دیوان عدالت اداری
موجب شده است ،تا نتوان نسبت به بسياری از
موضوعات متضمن نفع عمومي به جهت عدم
وجود ذینفع به معني خاص ،در دیوان عدالت
اداری طرح دعوا كرد ،بنابراین پيشبيني امکان
شکایت از تصميمات فاقد ذینفع خاص و مضر
به مصالح و منافع عمومي ضروری است ،اما
تفویض آن به رئيس دیوان عدالت اداری و
مشخص نمودن یکي از معاونان وی جهت این
امر منطقي بهنظر نميرسد ،زیرا با توجه به یکي
شدن مرجع شکایت و رسيدگي به موضوع
برخالف اصول دادرسي عادالنه است .الزم بهذكر
است كه چنين تصميمي در ایجاد دادگاههای

متن اصالحي
شعب دیوان و حسب مورد
تجدی دنظرخواهي نسبت به آرای مذكور.
تبصره :رعایت تشریفات تنظيم
دادخواست از حيث ثبت بر روی برگههای
مخصوص ،پرداخت هزینه دادرسي و
مواعد قانوني طرح شکایت برای دادستان
الزم نيست.
 .2ارائه پيشنهادات اصالحي به مراجع
مربوطه و انجام آموزشهای مناسب در
جهت جلوگيری از بروز موجبات طرح
دعوی در دیوان عدالت اداری
 .3شناسایي آرای مشابه یا متعارض شعب
دیوان و پيشنهاد ایجاد رویه یا وحدت
رویه به رئيس دیوان
 .4شناسایي آیين نامه ها ،مقررات و سایر
نظامات موضوع صالحيت دیوان و
درخواست ابطال آنها از هيئت عمومي.
دادستان دیوان مي تواند از ظرفيت
سازمان های مردم نهاد موضوع تبصره «»2
ماده ( )17برای جمعآوری ادله و اسناد
مرتبا استف اده نماید.
تبصره -دستگاههای اجرایي موضوع ماده
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اظهار نظر كارشناسي
عمومي نيز اتخاذ شد كه بعد از ده سال با نظام
تفکيک دادستان از مرجع رسيدگي منجر شد.
بنابراین با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبری و
سياستهای قوه قضائيه و در راستای برنامه
تحول قوه قضائيه و احيای حقوق عامه ،پيشنهاد
ميگردد با ایجاد نهاد دادستان دیوان عدالت
اداری ،صالحيتهای مذكور در اختيار دادستان
دیوان عدالت اداری قرار گيرد .شایان ذكر است
كه سابق ًا در مجلس دهم این امر در كميسيون
محترم حقوقي و قضایي به تصویب رسيده است
كه پس از تشکيل مجلس جدید مجدداً در
دستور قرار گرفته و از این قانون حذف شده است.
بنابراین پيشنهاد ميگردد این ماده حذف گردد
و در راستای صيانت از حقوق عامه ،ماده (7
مکرر) به این طرح الحاق شود.

متن اصالحي
( )12این قانون مکلفند یک نسخه از
مصوبات ،آیيننامه ها ،دستورالعملها و
بخشنامههای خود را بالفاصله پس از
وضع یا صدور ،در پایگاه الکترونيکي
دیوان قرار دهند .خودداری از انجام این
تکليف ازسوی دستگاههای مذكور تخلف
اداری محسوب ميشود.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل۱78۶۱ :

عنوان گزارش :اظهارنظر كارشناسي درباره« :طرح اصالح موادی از قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداری»

نام دفتر :مطالعات حقوقي (گروه حقوق عمومي)
تهیه و تدوینكنندگان :حسين محمدی احمدآبادی ،ابوالفضل درویشوند
همکار :حميد فعلي
ناظر علمي :علي عبداالحد
ویراستار تخصصي :ووووووو
ویراستار ادبي :ووووووو

واژههای كلیدی:
 .1دیوان عدالت اداری
 .2نظارت قضایي
 .3مقررات دولتي
 .4دادرسي اداری

تاریخ انتشار۱۴00/8/۲۳ :
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