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  :نظر كارشناسي دربارهراظها

 «اداری عدالت دیوان دادرسي آیین و تشکیالت قانون از موادی طرح اصالح»

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه 

كه در مجلس دهم با شماره  «یعدالت ادار وانید يدادرس نیيو آ التياز قانون تشک یادطرح اصالح مو»

با شماره  22/4/1399 خیمجدداً در تاره بود، ديرس بیبه تصو یيو قضا يحقوق ونيسيدر كم (510)ثبت 

جلسات متعدد در كارگروه موضوع ماده  این طرح طي .شداعالم وصول  ازدهمیدر مجلس  (342)ثبت 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به  تخصصي مربوطه و كميسيون 1نامه داخلي مجلس( قانون آیين59)

طرح الحاق یک تبصره به »دليل تشابه موضوع با به 2نامه داخلي( آیين143ماده )« 1»استناد تبصره 

در غام و نهایتاً ( اد289به شماره ثبت )« ( قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری87ماده )

 66مشتمل بر  طرح مزبور ویب كميسيون حقوقي و قضایي رسيد.به تصبا اصالحاتي  8/4/1400تاریخ 

، حاوی استجزئي قانون مربوطه ایرادهای اینکه در مقام رفع برخي ابهامات و بر  عالوه ماده بوده و

كشور و اجرای عدالت اداری  تحقق حاكميت قانون در بهتواند مي تصویب آنمحورهای مهمي است كه 

 . لذا در این گزارش ضمن اشاره به كليات طرح حاضر به بررسي مواد آن خواهيم پرداخت.منجر شود

 

 كلیات

( و 170یکي از نهادها و تأسيسات حقوقي مهم كه در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در اصول )

عمال إعدالت اداری است كه به نظارت قضایي و  شده دیوانبيني پيش ( در راستای حاكميت قانون173)

اولين قانون  پردازد. بعد از تصریح قانون اساسي به دیوان عدالت اداری،عمال قوه مجریه ميأكنترل بر 

نيز قوانيني جدید،  1390و  1385های آن در سالبر  عالوه است و 1360مصوب سال  مربوط به آن،

 تصویب مجلس شورای اسالمي رسيد. مربوط به دیوان عدالت اداری به

                                                 

ست از م هاىونيسياز كم کیهر -(59)ماده  1. صى مجلس موظف ا ص سب با  هاىتهيكم ایو  تهيضاى خود كماع انيتخ فرعى متنا

خواهند بود كه توسووا اعضوواى همان  ريدب کیو  سيرئبینا کی س،يرئ کیفرعى داراى  هاىتهيدهد. كم ليموضوووعات مربوط تشووک

 خواهد داشت. تيرسم ونيسيدر كم بیاز تصو بعدفرعى  هاىتهيگردند. مصوبات كمانتخاب مى تهيكم

گزارش به مجلس  کیبه هم را در  کینزد ایبا موضوع مشترك  ایمشابه  حیها و لواگزارش طرح تواننديم هاونيسيكم -«1»تبصره  2.

 .ندیارائه نما
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دیوان  سال از آخرین اراده قانونگذار در تصویب قانون تشکيالت و آیين دادرسيهشت پس از گذشت 

ت تر شدن تشکيالو پيچيدهسو یک های موجود در قانون فعلي ازعدالت اداری و مشخص شدن كاستي

راستای  تضمين حداكثری حاكميت قانون دردیگر، لزوم اصالح این قانون جهت ازسوی  و عملکرد دولت

تای رسيد. بر همين اساس، طرح پيش رو در چند محور و در راسمينظر به حفظ حقوق عامه، ضروری

كميسيون  آن ارائه شده است. این طرح با ارجاع بههای و كاستيایرادها اصالح قانون مذكور و رفع 

حاتي مورد ار گرفت و درنهایت مصوبه كميته با اصالحقوقي و قضایي در كميته مربوطه مورد بررسي قر

 اهم اصالحات صورت گرفته به شرح زیر است: تصویب كميسيون قرار گرفته است.

يمات دیوان عدالت اداری و اعالم شمول آن به رسيدگي به شکایت از تصمهای تبيين صالحيت .1

صميمات و حيت نظارت دیوان بر تو دانشگاه آزاد؛ تصریح بر صال سسات عمومي غيردولتيؤو اقدامات م

ن اصلي و عنوان یکي از بازیگرااقدامات مؤسسات عمومي غيردولتي با توجه به اینکه این مؤسسات به

تواند گامي بلند در جهت حركت به سمت كنند ميمؤثر حوزه عمومي و صاحب قدرت، فعاليت مي

 مداری هرچه بيشتر نهادهای عمومي باشد.قانون

 ؛دیوان در شعب ود خسارت و تعيين ميزان آنتصدیق ور .2

 ؛عموميهيئت  شورای عالي فضای مجازی در نظارت بر مصوبات غيرسياستگذاری امکان .3

امکان ؛ امکان شکایت دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي و دیوان محاسباتبيني پيش .4

ر مقابل داز حقوق شهروندان نهاد، در راستای صيانت مردمدهي نهادهای نظارتي و حتي مؤسسات گزارش

ملکرد عتواند با پایش بيني شده تا حدود زیادی ميقدرت عمومي است كه با توجه به اختيارات پيش

 دولت و طرح دعوی در مواقع ضروری، از نقض حقوق عامه پيشگيری و با آن مقابله نماید.

صيالن دكتری التحاستفاده از فارغ ن عدالت اداری وتقویت و ارتقای كارآمدی نيروی انساني نهاد دیوا .5

 ؛تمركز فعاليت دیوان در این زمينهدليل به حقوق عمومي

ها چالشدليل به تعيين سازوكار رسيدگي به آرای مراجع اختصاصي اداری و اجرای احکام صادره از دیوان .6

 نظرهای موجود در شيوه نظارت و مشکالت اجرای احکام است. اختالفو 

ن و رفع رفع اطاله دادرسي، پيشگيری و مبارزه با فساد در تشکيالت دیواي در جهت انجام اصالحات .7

 .مشکالت اجرایي جهت تسهيل روند شکایت و نظارت قضایي دیوان بر قدرت عمومي

ون و ارجاع آن به كمیسی مصوبه كمیسیون كلیات و با عنایت به مراتب مذكور، تصویبمجموع در 

ورد نامه داخلي ممندرج در آیینتشریفات ي از مواد مصوبه، با رعایت اصالح برخ محترم مربوطه جهت

 پیشنهاد است.
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 موادبررسي 

 اصالح عنوان قانون -(۱)ماده 

 احکامي در این قانون كه مستقيماً  با توجه به طوالني بودن عنوان قانون و برخي مالحظات دیگر نظير ذكر

قانون »این ماده عنوان قانون از موجب  به در دیوان نباشد،رسيدگي آیين  تواند ناظر به تشکيالت ومي

تغيير یافته است كه « قانون دیوان عدالت اداری»به « تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری

 رسد.مينظر  به تصویب آن مناسب

 

 ( و حذف تبصره آن۲موضوع اصالح ماده ) -(۲)ماده 

صورت مطلق تصویب تشکيالت قضایي، اداری و تعداد شعب بهن، ( قانو2در حال حاضر به موجب ماده )

های باشد. در همين راستا معاونتميقضائيه دیوان پس از پيشنهاد ریاست دیوان برعهده رئيس قوه 

 «كار و تأمين اجتماعي»و  «شهرسازیاراضي و  اقتصادی،»، «و فرهنگي استخدامي اداری،»تخصصي 

ساماندهي »الحاق عبارت با  ماده پيشنهادی ،تفصيل اطالق موجود در ماده اند. در راستایتشکيل گردیده

تخصصي را به رئيس های صورت مشخص اختيار پيشنهاد معاونتبه« های تخصصيآن در قالب معاونت

تر شدن تصویب آن جهت چابکدیوان و اختيار تصویب آن را به ریاست قوه قضائيه اعطا نموده است و 

 مورد پيشنهاد است. دیوان، تشکيالت

 

  تبصره به آن ۲( و الحاق ۳موضوع الحاق تبصره ماده ) -(۳)ماده 

 ( است:3زیر به انتهای تبصره ماده ) اولين اصالح صورت گرفته در این ماده الحاق عبارت -

است كه سابقه  یعهده عضو مستشاربهنظر، اداره شعبه دیتجدشعبه  سيدر صورت عدم حضور رئ»

 «دارد. یشتريب یيقضا

اداره  ،شعبه تجدیدنظر رئيساست كه در حال حاضر در غياب  آن این پيشنهاد حقيقت دليلدر

و این  باشدعهده هر دو مستشار ميبرامور جاری و اداری شعبه و نظارت بر عوامل دفتری شعبه مشتركاً 

شاران شعبه تجدیدنظر . بنابراین با توجه به عدم تقدم و رجحان نظر مستامر منجر به اختالف خواهد شد

تجدیدنظر در جهت تسریع در رسيدگي در شعب  و رفع مشکالت و ایرادات عملي موجودو در راستای 

 تصویب این بند مورد پيشنهاد است. ، تفویض اداره شعبه به عضو دارای سابقه بيشتر منطقي بوده ودیوان

« 2»در حال حاضر مطابق بند ه الحاقي پيشنهادی، ذكر این نکته الزم است ك «2» درخصوص تبصره -

به اعتراض  يدگيرس یعدالت ادار وانید يدادرس نیيو آ التي( قانون تشک64( و )63( و مواد )10ماده )

و صرفًا  شوديانجام م دنظریو سپس در شعب تجد یابتدا در شعب بدو قضایي،شبهمراجع  یاز آرا

و جهت در همين راستا . دیوان اقدام نمایندتوانند نسبت به طرح شکایت در اشخاص حقوق خصوصي مي
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یعني عدم امکان طرح دعوای نهادهای عمومي از تصميمات مراجع اختصاصي اداری در دیوان  _ رفع ایراد فعلي

قضایي در شعب دیوان شبههای عمومي و دولتي از آرای مراجع امکان شکایت نهادها و دستگاه _ عدالت اداری

های حل اختالف كار عنوان مثال اگر درحال حاضر هيئترسد. بهنظر ميبهقدامي مثبت بيني شده است كه اپيش

دولتي كه كارفرماست رأی صادر نماید، امکان شکایت كارگر از این  ای واحد، به نفع شركت دولتي یا ادارهدر پرونده

تواند در فرما كه نهاد عمومي است نميكه در همين پرونده كارتصميم در دیوان عدالت اداری وجود دارد، درحالي

های عمومي مراجعه نماید كه این امر موجب دیوان طرح دعوا نماید و باید برای اعتراض به رأی هيئت، به دادگاه

شود و این تبصره در همين راستا امکان شکایت نهادهای عمومي گيری قضایي در این خصوص ميتشتت تصميم

ای شدن رسيدگي به آرای مراجع مرحلهراهم نموده است. اما اصالح دیگر صورت گرفته، یکو دولتي را در دیوان ف

امر ممکن  نیا نکهیفارغ از اقضایي در دیوان عدالت اداری و طرح مستقيم آن در شعب تجدیدنظر است كه شبه

محترم نگهبان  یشورا رادیناروا مورد ا ضيبر تبع يمبن ي( قانون اساس3اصل )« 9»با بند  رتیاست به جهت مغا

 ينوع ،وانیآنها در شعب د یمراجع مذكور و نقض مکرر آرا یبودن و عدم اتقان آرا یيعدم قضا ليدلبهواقع شود، 

كه منجر به نقض حقوق عامه و اصحاب دعوا خواهد شد.  روديشمار مبه یيقضا ضيو تبع ياهحق دادخو دیتحد

 یيقضا یاز آرا يخواهنظردیبودن و امکان تجد ایمرحلهدوالنه دعا يدادرس یيالزم به ذكر است كه از اصول ابتدا

بود كه  یارحلهمکی یعدالت ادار وانیدر د يدگيرس یعدالت ادار وانید 1385در قانون سال  همچنين است.

 یامرحلهدوه اقدام ب 1392در سال  ،یعدالت ادار وانیدر د يدگيبودن رس یامرحلهتک رادیا رشیقانونگذار با پذ

 یعدالت ادار وانید يدگيبودن رس یامرحلهتکبازگشت به نوعي نمود و مصوبه حاضر  وانیدر د يدگيكردن رس

 هيتوج يدگيشدن رس یامرحلهتک ی. ممکن است برارودشمار ميبه یيقضاشبهمراجع  ماتيخصوص تصمدر

 رشیمورد پذ هيتوج نیقرار گرفته است. ا يدگيرد رسمو مرحلهدویي و بعضاً قضاشبهشود كه موضوع در مراجع 

 يدگيرس دیتحد اتقرار گرفته باشند موجب ياگر در مراحل متعدد مورد بررس يحت یادار ماتيكه تصمچرا ستين

 :گردديم شنهاديپ ری( به شرح ز3ماده ) «2»اصالح تبصره  نیبنابرا آورد.يرا فراهم نم نهاآ ماتيبه تصم یيقضا

 يو خصوص ياعم از عموم يو حقوق يقیو اعتراضات اشخاص حق اتیشکا -«۲» تبصره»

قانون در شعب  نیا (۱0)ماده  «۲»موضوع بند  یادار يمراجع اختصاص ماتیاز آراء و تصم

رأی صادره قطعي است. سایر شکایات و اعتراضات در  .ردگیيقرار م يدگیمطرح و مورد رس

های موجود در شعب زم االجرا شدن این قانون پروندهشود. پس از الشعب بدوی رسیدگي مي

 «شود.بدوی و تجدیدنظر مطابق صالحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگي مي

و ( 10ماده )« 2»طبق بند سو یک الحاقي پيشنهادی نيز قابل ذكر است كه از «3»درخصوص تبصره  -

ای مراجع اختصاصي اداری در صالحيت قانون فعلي، رسيدگي به اعتراضات و شکایات از آر( 64( و )63)

عمومي دیوان هيئت  13/8/80-252وحدت رویه شماره رأی  دیگر ازازسوی  شعب دیوان قرار گرفته و

شود. با این وجود عدالت اداری، اطالق صالحيت دیوان، در رسيدگي به آرای این مراجع برداشت مي
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 مراجع و احراز صالحيت دیوان ارائه نشده بود.گونه تعریف یا معياری برای تشخيص این تاكنون هيچ

، این تبصره در مقام ارائه تعریف جهت تشخيص مراجع اختصاصي اداری و جلوگيری از ترتيببدین

 .تصویب آن مورد پيشنهاد استكه ها پيشنهاد شده تعارض صالحيت

 

 «۲»و حذف تبصره « ۱» ( و تبصره۴موضوع اصالح ماده ) -(۴) ماده

معنای مجموعه نهادها و به« دولت»خاص و متمركز به بررسي و مطالعه صورت به وميحقوق عم

همچنين عملکرد و  ؛پردازداز قدرت عمومي برخوردار هستند مي انحاءازنحوی بههایي كه سازمان

محلي در ها و شوراهای های دولتي، نهادهای عمومي، شهرداریها، سازمانفعاليت وزارتخانه مندی  نظام

دادرس اداری نيز صالحيت عنوان به گيرد. نهاد دیوان عدالت اداریحقوق عمومي مورد مطالعه قرار مي

دارد. لذا ضروری است كه برعهده  نظارت قضایي بر دولت و نهادهای صاحب قدرت عمومي را

ول حقوق به مطالعه دولت پرداخته و با اص ممحضصورت به كه التحصيالن رشته حقوق عموميفارغ

ده حاضر در مقام تحقق ام دالت اداری دارای اولویت باشند كهعمومي آشنا هستند در قضاوت در دیوان ع

قضات دیوان تأمين  باشد. در مطالعه تطبيقي نيز ضرورت اصالح و تغيير روند فعليچنين هدفي مي

های عمومي از قضات دادگاهكه درحالي مثال در فرانسهعنوان به شود.عدالت اداری به وضوح مشاهده مي

آموختگان مدرسه های اداری اغلب از ميان دانششوند، قضات دادگاهطریق مدرسه ملي قضایي جذب مي

ملي اداری و عمدتًا از ميان دارندگان كارشناسي ارشد حقوق عمومي و باالتر جذب و پس از كارآموزی 

داری پس از گذراندن سه سال كارآموزی تخصصي در آلمان نيز قضات ا 1شوند.تخصصي به كار گرفته مي

)قضات اداری( این كشور تنها از  گردند. در نظام قضایي ایتاليا هم قضات شورای حکومتيانتخاب مي

حاضر قضات و حال  در است كهشایان ذكر  2شوند.التحصيالن حقوق عمومي برگزیده ميميان فارغ

)حقوقي و كيفری( به  عموميهای صرفًا با تکيه بر دادرسياندركاران نظام دادرسي اداری كشور، دست

ها و ابزارها یکي از موانع پردازند. مضاف بر آنکه برخوردار نبودن قضات دیوان از این آموزشمي دادرسي

مهم توجه مقتضي به منافع عامه در كنار حقوق افراد و ایجاد نگرشي متعادل به تقابل این دو در دعاوی 

سنگ قضایي در ایران است. جهت رفع مسائل ی ميان دولت و شهروند در این نهاد گرانعمومي و ادار

 بسيار راهگشا خواهد بود.و تبصره آن تصویب این ماده و تحقق هدف مطلوب،  مذكور

 

 

                                                 

ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهي به محاكم اداری (، چالش1398اهلل)موالبيگي، غالمرضا و حيدرنژاد، ولي .1

 .444، ص 90حقيقات حقوقي، شماره فرانسه، فصلنامه ت

های جذب و آموزش قضات محاكم اداری در فرانسه، گزارش پژوهشي پژوهشگاه (، مباني قانوني و روش1392ناصر )سلطاني، سيد .2

 .122قوه قضائيه، ص 
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 و الحاق یک تبصره به آن( 5موضوع اصالح ماده ) -(5) ماده

ارد كه این امر ده امور اداری دیوان را برعهده ریاست اداری و نظارت بر كلي ،دیوان عدالت اداری رئيس -

ه به اینکه رسد. همچنين با توجنظر ميبهدر قانون فعلي مورد تصریح واقع نشده است و ذكر آن ضروری 

تأمين  ر وكا»ترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را به سه حوزه اصلي توان مهمكلي ميطوربه

دیوان س رئي و تقسيم نمود« و اقتصادی ، اراضيشهرسازی»، «و فرهنگي دامياستخ اداری،»، «اجتماعي

نماید. موارد مي اقدام به تعيين معاون قضایي برای هركدام از این ( این طرح2مطابق ماده ) عدالت اداری

ود. ل خواهد بمعاون اوعنوان به به انتخاب رئيس دارد یکي از معاونين قضایي مزبور،مي ماده حاضر مقرر

رائه ا بررسي و معاون اول، جهتبيني پيش دیوان،رئيس  به جهت كثرت وظایف و اختياراتحقيقت در

زم در موارد ها، اتخاذ تصميم و اقدام الها و پيشنهادهای الزم به ریاست دیوان در كليه زمينهمشورت

ری بين ع تداخالت كادیوان، تشکيل شورای معاونين و ایجاد هماهنگي و رفرئيس  ارجاعي از ناحيه

يشنهاد لذا تصویب ماده پ رسد.نظر ميها مناسب بهها و بررسي و تأیيد پيشنهادهای معاونتمعاونت

 گردد.مي

جز اختيار اعمال بهدیوان  رئيسنماید كليه وظایف و اختيارات تبصره اضافه شده به این ماده مقرر مي -

یا مغایرت با  اعالم اشتباه»،(91) ماده و «بودن آرای شعب اعالم خالف بين شرع یا قانون» ،(79ماده )

جز بهكه  باشد. در این خصوص باید اشاره نمودقابل تفویض به معاونين مي «عمومي هيئتقانون آرای 

ت اداری دیوان عدال رئيسموارد زیر قائم به شخص  رسدنظر ميبه( 91( و )79اختيارات موضوع ماده )

 باشد:دیوان نمي رئيسبه معاونين  بوده و قابل تفویض

 (5یاست شعبه اول تجدیدنظر)ماده ر .1

 (73، 04، 35)مواد  موافقت با اجرای دستور موقت صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر و لغو آن .2

 (47)ماده  هاتشخيص رسيدگي خارج از نوبت به پرونده .3

 (80)ماده  استعالم نظر از فقهای شورای نگهبان .4

ه جمهور، رئيس قورئيسقوانين و مقررات به ایرادات و نواقص خصوص دري پيشنهاد اصالح .5

 (118)ماده  و مجلس شورای اسالميقضائيه 

دیوان  المال به سازمان بازرسي، دادستان كل كشور واعالم تضييع حقوق عمومي و منافع بيت .6

 ( 121)ماده  محاسبات

 :شودمي( به شرح زیر پيشنهاد 5)اصالح تبصره ماده  عدم تصویب این تبصره و بنابراین

خاص موضوع  اراتیاز اخت ری، به غخود اراتیو اخت فیتواند وظامي وانید سیرئ تبصره:»

رد در ، حسب موقانون را نیا (۱۲۱)و  (۱۱8)، (9۱) ،(80)، (79)، (7۳)، (۴7)، (۴0)، (۳5) مواد

 «.دینما ضیتفو نیز معاونا کیهربه  یيقضاریغو در امور  یيقضا نیبه معاون یيامور قضا
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 (۶ماده ) الحاق یک تبصره بهموضوع  -(۶)ماده 

دفاتر  ن،دیوا رئيسدر صورت ارائه الکترونيکي خدمات قضایي به مردم و به تشخيص  تبصرهمطابق این 

عدالت  وانید استاني دفاتر حذف رسدنظر ميبهاداری استاني دیوان منحل خواهند شد. در این خصوص 

ادالنه ع يثبت دادخواست، مخالف حق دسترس يکيدر فرض فراهم شدن امکان ارائه الکترون يحت یادار

ت اتصال به و امکانا نترنتیبه بستر ا يدر حال حاضر دسترس اوالًكه چرا شوديم يتلق یيبه مراجع قضا

 يترش كمدر فرض گس يحت اًیثانفراهم نشده است.  شرفتهيو پ برصورت براهنقاط كشور ب يآن در تمام

و  یرحضوريصورت غبه تیسواد و كهنسال ثبت شکاكماز اقشار  یاريبس یبرا ز،ين نترنتیا يفيو ك

 ثالثاً . آورديحقوق آنان را فراهم م عييمقدور نبوده و موجبات تض ينترنتیا تیصرف شکا ينيبشيپ

در صورت  وبوده « عانراهنمایي و ارشاد مراج»( یکي از وظایف دفاتر استاني 6ماده )« 1»مطابق بند 

« 17»ند انحالل این دفاتر، عماًل این وظيفه نيز منتفي خواهد شد. این در حالي است كه مطابق ب

 و معاضدت نظام دادن گسترش» رهبری معظم مقام 28/7/81 ابالغي قضایي امنيت كلي هایسياست

 رد پیشنهاد است.لذا عدم تصویب این ماده مو مورد توجه واقع شود. یدبا «قضایي مشاورت

 

 و تبصره آن( 7موضوع اصالح ماده ) -(7) ماده

تخصصي و پيچيده بودن مسائل و دعاوی مطروحه  ،به جهت وسعت دایره نظارت قضایي بر اداره و به تبع

در همين راستا نمود. امری گریزناپذیر مي ،در دیوان عدالت اداری، از همان ابتدا استفاده از نظر كارشناس

استفاده از نظر كارشناسي  ،1390 ( قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب7) در ماده

توانند عنداللزوم بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری مي كه 1مورد تصریح مقنن قرار گرفت ،مشاورین

ي موضوع ماده قضایشبهی اصراری مراجع أاز نظرات كارشناسي استفاده نمایند مگر در موارد صدور ر

( كه شعب مکلف به استفاده از نظرات 64( یا شکایت از تشخيص مراجع تشخيصي موضوع ماده )63)

نحوه » ،«تياحراز صالح»ابهام در سازوكار  ،يقانون فعل( 7ماده )موجود در  رادیا د.نباشكارشناسي مي

را اصالح این ماده  ضرورتكه  است «ایپرداخت حقوق و مزا اريمع»و  «مرجع صدور ابالغ» ،«انتصاب

 رئيسالزحمه منوط به پيشنهاد كارگيری و پرداخت حقهكند. در همين راستا تعيين نحوه بهویدا مي

مقصود از عبارت نامه شده است. اما با عنایت به اینکه اوالً در قالب آیينقضائيه قوه  رئيسدیوان و تصویب 

از افراد  توانديم يدر قالب چه نوع رابطه استخدام وانیكه د ستيمشخص نشده و روشن ن «یركارگيهب»

 تواننديافراد م نیا ایو آ ر؟يخ ایباشند  يپست سازمان یمتصد دیافراد با نیو الزاماً ا د؟یمزبور استفاده نما

                                                 

 يو مدرك كارشناس یه كار ادارده سال سابق یمختلف كه حداقل دارا یهااز رشته يكارشناسان ازيبه تعداد مورد ن توانديم وانید» .1

شند، به ای شاور دباالتر با صورت ن وانیعنوان م شد. در  شته با س کیهر ازيدا شنا شاوره و كار شعب به م شعبه  ،ياز  ست  به  ایبه درخوا

 موضوع، يصورت كارشناس پس از بررس نی. در اشوديم يبه شعبه معرف وانید سيمشاور توسا رئ كارشناس وان،ید سيرئ صيتشخ

 «.دینمايم یمبادرت به صدور رأ یشعبه با مالحظه نظر و يتا در پرونده درج شود. قاض كنديطور مکتوب به شعبه ارائه مرا به جهينت
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 تيصالح صيتشخ وهيش ثانياً ر؟يخ ایباشند  گرید هایكارمندان دستگاه ایوكال و كارشناسان  نياز ب

 يمحرمانگ تو مالحظا یعدالت ادار وانیامر مشاوره در د تيمذكور ابهام دارد و با توجه به اهم اشخاص

و  ينشیاعم از گز صالحیمراجع ذ تأیيدپس از  دیافراد با نیا یركارگيهكه ب ستني مشخص ها،پرونده

آنها اقدام  یركارگيهنسبت به ب توانديم يخاص مرجع تأیيدو بدون ساً أر وانید نکهیا ایباشد  يتيامن

 ،هئيقضاقوه  رئيس نامهآیين بیو مالحظات فوق به تصو ایشرا صيتشخ ضیتفومضاف بر آنکه  .دینما

با  رتیبر مغا يمحترم نگهبان مبن یارشو رادیاست ممکن است با ا ينيتقن تيماه یدارا نکهیبه جهت ا

 به شرح زیر مورد پيشنهاد است: اصالح این ماده بنابراین مواجه شود. يقانون اساس (85)اصل 

 تواند جهت اعالم نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساندیوان مي -(7) ماده»

یين دادرسي آترتيبات ارجاع امر به كارشناس مطابق قانون استفاده نماید. ، در رشته مورد نياز رسمي

 «.بودخواهد  1379های عمومي و انقالب در امور مدني مصوب دادگاه

ه مشورتي بيني امکان تشکيل كارگرودرخصوص تبصره این ماده نيز باید اشاره نمود كه هرچند پيش

رسد اما الزم نظر ميجهت اعالم نظر در موضوعات چالشي و دارای ابعاد گسترده، امری درخور تحسين به

 مانعاین امر  است كه مشخص گردد در صورت عدم ارائه نظر مشورتي توسا كارگروه مذكور آیا

صره تبتوسا شعبه تا زمان صدور نظریه مشورتي خواهد بود یا خير؟ لذا رأی گيری و صدور تصميم

 ردد:گرسد و بر این اساس الزم است به شرح زیر اصالح نظر ميبهمذكور از این جهت واجد ایراد 

قرار  تیمطرح و مورد شکا یدیموضوعات جد وان،ید سیرئ صیچنانچه به تشخ -تبصره»

 ای ندینمامشابه آن را مطرح  تیشکا زین یگریشود اشخاص متعدد ديم ينیبشیكه پ ردیگ

 يگروهبه  همزمان با ارجاع به شعب،، موضوع باشديم ياجتماع ای یابعاد گسترده ادار یدارا

 يمشورت هیو ارائه نظر يمقدمات يبررس جهتمربوط  يتخصص هیئت ای كارشناسان متخصصاز 

گیری و ماه اعالم نظر نمایند، عدم اعالم نظر نافي تصمیمشود تا حداكثر ظرف یکيع مارجا

 «باشد.توسط شعبه نميرأی صدور 

 

 ( 8موضوع اصالح ماده ) -(8) ماده

نظر  عمومي دیوان عدالت اداری از دوسوم كل قضات دیوان تشکيل شده و مالك رأی،هيئت  حاضرحال  در

عمومي دیوان عدالت اداری هيئت  اصوالً موضوعات مطروحه درایان ذكر است شاكثریت حاضر است. 

دليل به قضات شعب بدوی و اجرای احکام،همه موضوعاتي بسيار تخصصي و فني است كه حضور و شركت 

 با مشکل مواجه را گيریعدم تجربه كافي و تعداد زیاد قضات، وافي به مقصود نخواهد بود و امر تصميم

موجود در شعب دیوان عدالت اداری، لزوم شركت های همچنين با وجود حجم گسترده پرونده .نمایدمي

تعدد  نکهیمضاف بر ا عمومي موجب اطاله دادرسي خواهد شد.هيئت  هفتگي كليه قضات دیوان در جلسه
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ا ر یجهت صدور رأ يتحقق اقناع وجدان تیو احکام مربوطه و درنها تیموضوع شکا يقضات، بررس اريبس

 رييتغ نیگردد. بنابرايم رمسئوالنهيقضاوت غ ایدر قضاوت  ديخواهد نمود و منجر به تقل ترطوالني و ترمشکل

اما با  .داینميم یضرور يو تحقق اصل سرعت در دادرس يعموم هيئت شدن ترچابک یدر راستا یشنهاديپ

گردد تا جربيات قضات باسابقه پيشنهاد ميسای شعب و قضات جدیدالورود از تؤمندی رعنایت به لزوم بهره

مبني بر  ،و در همين راستا ذیل این بند عمومي قرار گيرند هيئتنيز جزء اعضای « سای شعب بدویؤر»

لذا  ،عمومي در موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه حذف گردد هيئتشركت قضات شعب بدوی در 

 :اد استمورد پيشنه به شرح زیر« الف»اصالح بند 

و رؤسا های تخصصي، هیئتسای ؤرعمومي متشکل از رئیس، معاونین قضایي،  هیئت -الف»

باشد كه با حضور دوسوم اعضا و به ریاست مي شعب بدویرؤسای مستشاران شعب تجدیدنظر و 

أی و مالک صدور ر یابددیوان رسمیت مي رئیسدیوان یا یکي از معاونین قضایي با انتخاب  رئیس

 «باشد.آن، نظر اكثریت اعضای حاضر ميدر 

 های تخصصيهيئت( قانون، 84كه در حال حاضر مطابق ماده ) الزم به ذكر استنيز  «ب»بند  درخصوص

که همه به جهت آن گردد ويم لينفر( تشک 10) سومدوبوده كه با حضور  وانینفر از قضات د 15متشکل از 

 اتین در نظرامر موجب عدم اتقا نیباشند و ا يصتخص هيئت کیعضو  ستیبايالزاماً م وانیقضات و دادرسان د

را  يصتخص هيئت یتعداد اعضا این لذا ،است دهیآنها با موضوعات گرد یيبه جهت عدم آشنا يتخصص هيئت

های تخصصي هيئتحضور قضات در . اما ابدیيم تينفر( رسم 9) نفر مقرر داشته كه با حضور نه نفر ازدهی

موضوع اصالح » طرحاین  (46)مطابق ماده  اوالً  نکهیبه ا تیبا عنا رسدينظر مبهممنوع نشده است كه  متعدد،

 10ست صرفًا با درخوا يكرده است و در موارد ابطال دايگسترش پ يتخصص هایهيئت تيصالح «(84ماده )

 تیم الزام عضوبه جهت عد اً یثان است. يعموم هيئتقابل اعتراض در  وانید رئيس ای يعموم هيئت ینفر از اعضا

و نقض  يتخصص هایهيئتو  يعموم هيئت یاعضا يشبهه همپوشان ،يتخصص هيئت کیقضات در حداقل 

های تخصصي متعدد، قضات هيئتبا تجویز امکان حضور قضات در  ثالثاً . قاعده فراغ دادرس وجود خواهد داشت

ها نيز ئتهيز دست خواهند داد و ممکن است آرای این قضایي را ایند افردیگر فرصت اظهارنظر و شركت در 

مالً ع ،های تخصصي متعددهيئتحضور قضات در  رابعاً  هایي در ارجاع قرار گيرد.سنجيمصلحت تأثيرتحت 

ضاف بر . مها را نقض خواهد كردات و پروندهها جهت بررسي و واكاوی موضوعهيئتمنطق و هدف تشکيل این 

 در قضاوت ديقلت دهیپد تیمربوط، موجد ابهام در تقو يقاض ادیبه جهت مشغله ز دادرسي طالها از نظرصرفاینکه 

 به شرح زیر مورد پيشنهاد است:« ب»بنابراین اصالح بند  خواهد بود.

باشد كه با حضور تخصصي متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان مي هیئتهر  -ب»

و با توجه به تخصصي  هیئتدر یک عضویت قضات دیوان یابد. حداقل نه نفر از اعضا رسمیت مي

 «باشد.تجربه و آشنایي آنها با حوزه تخصصي مربوط مي
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ارائه نظر  بيني امکان حضور سایر قضات یا كارشناسان واین ماده نيز با توجه به پيش تصویب تبصره

 گردد.پيشنهاد ميهای تخصصي يئتههای تخصصي در راستای اتقان و ارتقای آرای هيئتتوسا آنها در 

 

 تبصره آنحذف و ( 9موضوع اصالح ماده ) -(9) ماده

رو بوده و استنکاف از ههای موجود در دیوان عدالت اداری با چالش اجرای احکام روبنظر به اینکه اغلب پرونده

رئيس  نظر احکام، زیر واحد اجرایبيني پيش اجرای حکم نيز منجر به انفصال مستنکف از خدمت خواهد شد،

ها، جهت اونتتخصصي بودن معدليل به دیوان عدالت اداری و امکان تفویض اختيار به معاونين یا دادستان،

. اما با توجه رسدمينظر به و جلوگيری از صدور آراء اشتباه در این زمينه، امری منطقيرأی  تسریع در اجرای

است این امر در این  برخوردار است و الزم ضات، از مدیر دفتر و كارمندد اجرای احکام عالوه بر قبه اینکه واح

  :نهاد استنيز مورد پيش به شرح زیر این ماده لذا اصالح ماده تصریح گردد تا شبهه مذكور مرتفع شود

 كه از تعدادنمایند دیوان انجام وظیفه مي رئیسواحدهای اجرای احکام زیرنظر  -(9) ماده»

قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا  باشند.ر و كارمند برخوردار ميكافي مدیر دفت

 «شوند.دیوان انتخاب مي رئیسمستشاران قضایي توسط 

ضروری  ( این طرح درخصوص كيفيت جذب قضات توسا دیوان،4حذف تبصره نيز با عنایت به اصالح ماده )

 رسد.نظر ميبهمناسب و 

 

 ( و الحاق چهار تبصره به آن ۱0ماده )« ۱»های صرهموضوع اصالح تب -(۱0)ماده 

گانه دو «مسئوليت مدني دولت» رسيدگي به دعاوی   ،در حال حاضر و مطابق قانون فعلي -«۱»تبصره 

صدور رأی  باشند كه پس ازمي« ع تخلفواحراز وق»بوده و شعب دیوان عدالت اداری صرفاً واجد صالحيت 

 های دادگستری مراجعهبه دادگاه« تصدیق ورود خسارت»ي جهت توسا دیوان، ضروری است كه شاك

تحقيقات و  كند. موافقين این نظر معتقدند با توجه به حقوقي بودن احراز ورود خسارت و همچنين لزوم

نظر بهاما  الزم است كه این امر همچنان در صالحيت دیوان عدالت اداری باقي بماند، ،كارشناسي محلي

 مأمورینها و قانون اساسي، شکایت از دستگاه یکصدوهفتادوسوممطابق اصل  اوالً اینکه  رسد با توجهمي

اطاله »ي منجر به دوگانه بودن رسيدگ ثانیاً ،در صالحيت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است مطلقاً  دولتي

 وری استگردیده است، ضر« های دادرسي و كارشناسياتالف هزینه»و « سردرگمي مردم»، «دادرسي

خسارت  رسيدگي به دعوای مسئوليت مدني دولت به صورت مطلق اعم از احراز وقوع تخلف، تصدیق ورود

كه مرجع رسيدگي  تصویب این مادهيت دیوان عدالت اداری قرار بگيرد. بنابراین، و تعيين ميزان آن در صالح

 ست.اوده، مورد پيشنهاد به دعاوی مسئوليت مدني دولت را منحصراً دیوان عدالت اداری مقرر نم

 



 

 

11 

، رسيدگي ( قانون فعلي دیوان10در ماده )« تصميمات و اقدامات»با توجه به قيد عبارت  -«۳»تبصره

های دادگستری قرار ای حقوقي و ترافعي است، در صالحيت دادگاهبه دعاوی ناشي از قرارداد، كه مسئله

انعقاد قرارداد  با توجه به اینکه پيش از تنظيم ودارد و خارج از صالحيت دیوان عدالت اداری است؛ اما 

دستگاه یا  اداری مانند مزایده یا مناقصه، امکان تخلفاتي مانند عدم رعایت تشریفات قانوني ازسوی

ین تبصره در اشود، وجود دارد، مأموران دولتي در تصميمات و اقداماتي كه منجر به انعقاد قرارداد مي

ت كه دیوان در رسيدگي به شکایات عليه چنين تصميمات و اقداماتي اسراستای تصریح به صالحيت 

ردادهای گامي در جهت تضمين بيشتر حقوق و منافع عمومي در انعقاد قراردادهای دولتي ازجمله قرا

 گردد.لذا تصویب آن پيشنهاد ميسازی خواهد بود و مربوط به خصوصي

همين  ودر هيئت عمومي و شعب دیوان یکسان نبوده با توجه به اینکه جهات طرح دعوا  -«۴» تبصره

ز ااستفاده مقامات دولتي شود كه مستند آنها سوءامر نيز موجب عدم رسيدگي به موضوعاتي مي

در موارد  لذا این تبصره با احصای جهات طرح شکایت در شعب دیوان آنها را منحصراًصالحيتشان است، 

 زیر مقرر داشته است:

 ختيارات،استفاده از اسوءخروج از حدود صالحيت یا . 3مخالفت با شرع، . 2قانون، مخالفت با . 1 

 تخلف در اجرای قوانين و مقررات یا خودداری از انجام آنها . 4

 گردد.پيشنهاد مي این تبصرهتصویب 

ات رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم درتعيين مرجع صالح  جهتدر قوانين مختلف  -«5» تبصره

ست كه در استفاده شده ا« دادگاه صالح»یا « مرجع صالح قضایي»از عباراتي چون  ،دامات اداریو اق

بعضًا  های عمومي دارد و همين امر موجب شده است تامراجع قضایي این عبارات انصراف به دادگاه

مراجع  یرموضوعاتي كه ذاتًا در صالحيت دیوان عدالت اداری است، به جهت عدم تصریح به آن، در سا

نایت به اینکه بنابراین با ع، و منجر به صدور آرای متعارض و متشتت گردد نيز مورد رسيدگي قرار گيرد

عهده داشته برا اصوالً دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری وظيفه نظارت قضایي بر مراجع مذكور ر

 وانید تيصالح ديمفعدالت اداری  ( قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان64( و )63( و )10و مواد )

ع این لذا تبصره پيشنهادی درصدد رف است، یادار يمطلق مراجع اختصاص يآراء قطع بهي دگيدر رس

 گردد.تصویب آن پيشنهاد ميایراد تلقي شده و 

صالحيت رسيدگي به شکایت از تصميمات و  حاضر دیوان عدالت اداری منحصراًحال  در -«۶»تبصره 

مؤسسات درخصوص  را برعهده داشته وآنها  احدهای دولتي و نهادهای انقالبي و مؤسسات وابسته بهاقدامات و

ها و مؤسسات اجتماعي و شهرداریتأمين  عمومي غيردولتي، تنها امکان شکایت نسبت به تصميمات و اقدامات

تأمين  الحيت دیوان بهدليل و مبنای محدود نمودن ص كه البتهدر شعب دیوان وجود دارد آنها  وابسته به

نيز از قدرت عمومي غيردولتي  روشن نيست. این در حالي است كه نهادهای عموميها اجتماعي و شهرداری
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لذا با عنایت به اینکه تأسيس نهاد دیوان عدالت اداری در راستای امکان نظارت قضایي بر  ،نماینداستفاده مي

( قانون مدیریت خدمات كشوری 5های موضوع ماده )و دستگاه باشدميتصميمات و اقدامات نهادهای عمومي 

نيز ناظر به نهادهای عمومي برخوردار از قدرت عمومي است، تبيين صالحيت دیوان عدالت اداری در رسيدگي 

یعني فراهم آوردن امکان  _ ا منطبق بر فلسفه تأسيس این نهادبه شکایت از تصميمات و اقدامات این نهاده

 صالحيت دیوان تبيين .باشدمي _ و تشکيالت دولتي عموميدم از اعمال اداری تمامي نهادهای دادخواهي مر

نظارت بر تصميمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسالمي نيز با توجه به تشکيک در ماهيت این نهاد و شمول درخصوص 

 رسد. البتهمينظر به ، قابل قبولآن رت برقانون كار و متعاقباً نحوه و نهاد نظاازجمله  قوانين و مقررات عمومي بر آن

حاضر وجود دارد، عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر تصميمات حال  در موارد مزبور ایراد دیگری كهبر عالوه

گذاری تأمين شركت سرمایهازجمله  وابسته به نهادهای عموميهای شركت و اقدامات نهادهایي مانند مؤسسات و

شود با رعایت ضوابا مندرج در ای و صنفي است به همين جهت پيشنهاد مي( و نهادهای حرفه)شستا اجتماعي

 نامه داخلي، متن این تبصره به شکل زیر اصالح شود: آیين

های اجرایي موضوع رسیدگي به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه-«۶» تبصره»

های شركت كلیه مؤسسات وگاه آزاد اسالمي و ( قانون مدیریت خدمات كشوری و دانش5ماده )

در صالحیت  سازمان نظام پزشکيازجمله  های صنفيها و اتحادیهوابسته و تابعه این دستگاه

 «.دیوان است

 

 ( ۱۱موضوع اصالح ماده ) -(۱۱)ماده 

تصدیق و  رسيدگي به مطلق دعاوی مسئوليت مدني دولت ،(10ماده )« 1»با توجه به اینکه مطابق تبصره 

ر تصدیق بعالوه  نماید كهتصریح مي هاین ماد ه است لذاشعب دیوان مقرر گردید ورود خسارت در صالحيت

هرچند شد.  ورود خسارت و تعيين ميزان آن توسا شعبه، اثر تصميم یا اقدام مورد شکایت نيز لغو خواهد

انوني است، اما قدولتي از انجام وظایف  مأمورینها و نکته بدیع این ماده امکان شکایت از ترك فعل دستگاه

 يبزرگ ا با خألردیوان شده را از ماده سابق حذف نموده است كه عيها به اعاده حقوق تضيامکان الزام دستگاه

بر فعل نمایند.  توانند در موارد ترك فعل، حکم به الزام بهمواجه خواهد ساخت و از این پس شعب دیوان نمي

 يشنهاد است:مورد پ نامه داخلي، با رعایت تشریفات مندرج در آیينبه شرح زیر ین مادهااین اساس اصالح 

یت در صورتي كه درنتیجه تصمیمات و اقدامات خالف شرع، قانون و مقررات موضوع شکا -( ۱۱ماده )»

 یا اهمال و كوتاهي و خودداری از انجام وظایف قانوني توسط واحدهای مربوط، خسارتي بر اشخاص

غو اثر لاین قانون، حکم بر نقض رأی یا  (۱0)ماده « ۱»تبصره كننده با رعایت ، شعبه رسیدگيارد شودو

  كند. صادر ميیا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده از تصمیم یا اقدام مورد شکایت 

وق عامه در صورت ع حقحذف تبصره ماده فعلي نيز در راستای تضمين حقوق عمومي و جلوگيری از تضيي
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 گردد.باشد كه مناسب ارزیابي ميصدور آرای اشتباه از شعب و احتمال صدور آرای متعارض در دیوان مي

 به آن  «۲»تبصره عنوان به ( و الحاق یک تبصره۱۲ماده )تبصره موضوع اصالح  -(۱۲)ماده 

 ،آن اداری است كه تبصره دیوان عدالت «عمومي هيئت»های قانون درخصوص صالحيتاین ( 12ماده )

رای عالي مصوبات شو»رج از صالحيت را احصا نموده است. در همين راستا، تبصره این ماده موارد خا

ین در حالي عمومي مقرر نموده است. ا هيئترا غيرقابل شکایت و غير قابل ابطال در « انقالب فرهنگي

 .2 تگذاریسياس .1ي عمالً شامل مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگرسد نظر ميبهاست كه 

  نظام كلي هایسياست «3» و «2»طابق بندهای م و باشدمي مصداقي هایتشخيص .3 و گذاریمقررات

 مقام صریحت مورد اساسي قانون و شرع با مقررات مغایرت عدم برای مناسب سازوكار تعيين ،قانونگذاری

 نقالبا عالي شورای مصوبات از ایتشک امکان بينيپيش الذ. است گرفته قرار العاليمدظله رهبری معظم

 ميعمو هيئت در قانون و شرع با مغایرت عدم جهت و همچنين شورای عالي فضای مجازی فرهنگي

رسد. الزم نظر ميبهضروری ی كلي مقام معظم رهبری هادر راستای تحقق سياست دیوان عدالت اداری

حيت خویش خارج از صال )شورای عالي انقالب فرهنگي( شورای مزبور ،به ذكر است در بسياری از موارد

. نموده كه ، تعيين احکام استخدامي و تعيين ماهيت برخي نهادها و ..ياقدام به وضع معافيت ماليات

رغم این امر، كميسيون علياختيارات مجلس شورای اسالمي را نيز در این خصوص محدود كرده است. اما 

ه است ضایي اقدام به حذف صالحيت دیوان در رسيدگي به تصميمات این شورا نمودمحترم حقوقي و ق

 رود.ميشمار بهگام به عقب برداشتن كه خود نوعي 

عمومي غيرقابل  هيئتهای غيرقضایي رئيس قوه قضائيه در ها و بخشنامهنامهاز طرف دیگر آیين

همزمان با دارا  هئيقضاقوه  سيرئوجه به اینکه با تابطال شده است كه این امر نيز غيرقابل شکایت و 

های و اقدام به وضع مقرراتي درخصوص امور اداری سازمان هست زين یشأن ادار یدارا ،یيبودن شأن قضا

، «سازمان پزشکي قانوني»، «ثبت اسناد و امالك كشور»های زیرمجموعه دستگاه قضایي ازجمله سازمان

نماید كه یا وضعيت استخدامي كاركنان قوه قضائيه مي« و تربيتيتأميني ها و اقدامات سازمان زندان»

خصوص سازمان ثبت احوال ندارد، لذا عدم امکان در های مصوب دولت مثالً نامهآیينهيچ تفاوتي با 

های رئيس قوه قضائيه فاقد توجيه و متضمن نقض حق دادخواهي نامهها و آیينشکایت از بخشنامه

الزم به ذكر است همين حکم در قانون  .رسدنظر ميبه( قانون اساسي 34است و مغایر اصل )شهروندان 

با رعایت ( به شرح زیر 12بنابراین اصالح ماده ) 1دیوان عدالت اداری نيز وجود داشت. 1385سال 

 مورد پيشنهاد است:نامه داخلي تشریفات مندرج در آیين

 

                                                 

  -(19ماده ) .1

صميمات به رسيدگي – تبصره ضایي قوه ت ضائيه ق صميمات و مصوبات و ق ساسي، قانون نگهبان شورای ت  حتمصل تشخيص مجمع ا

 .است خارج ماده این شمول از فرهنگي انقالب عالي شورای و ملي امنيت عالي شورای رگان،خب مجلس نظام،
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ذف ح« ها و تصمیماتها، بخشنامهنامهصرفاً آیین»بارت ( قانون ع۱۲ماده )« ۱»تبصره در »

 «شود.مي

رسیدگي به مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی  -«۲»تبصره »

درخصوص سیاستگذاری در حوزه تحت صالحیت هریک از این دو نهاد از شمول این حکم 

 «خارج است.

 

 ( و الحاق یک تبصره به آن۱۴موضوع اصالح ماده ) -(۱۳)ماده 

« دالتمراجع قضایي و دیوان ع»، «عمومي هيئتشعب و »، «شعب دیوان»در مواردی ممکن است بين   -

 هيئت شعب تجدیدنظر نسبت به شعب بدوی و. بنابراین به جهت آنکه شوداختالف در صالحيت ایجاد 

ن جهت رفع تعارض صالحيت بي روازاین ند،باشنظر، مراجعي عالي ميبه شعب تجدیدعمومي نسبت 

 رفع تعارض صالحيت بين شعب تجدیدنظر وجهت شعب بدوی و تجدیدنظر، نظر شعب تجدیدنظر و 

 رسد.مينظر به لذا تصویب این ماده مناسبعمومي مالك قرار گرفته است، هيئت  عمومي، نظرهيئت 

رسد با توجه مينظر به ند فوق،استدالل مذكور در ببر عالوه درخصوص تبصره پيشنهادی نيز باید گفت -

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 

اداری، موجب تخصصي شدن اعالم نظر شعب دیوان عالي كشور، به كسب نظر مشاوران دیوان عدالت 

های دادگستری خواهد دیوان عالي كشور در رفع اختالف در صالحيت بين دیوان عدالت اداری و دادگاه

بنابراین تصویب این تبصره نيز مورد  1( نيز وجود داشت.1385شد؛ امری كه در قانون قبلي )مصوب سال 

 پيشنهاد است.

 

 ( ۱5ماده )موضوع اصالح  -(۱۴)ماده 

كننده رصادبدوی از ماده و خارج نمودن این اختيار از صالحيت شعبه « انفصال مستنکف»حذف عبارت 

 مستنکف و متعاقباً صدور حکم انفصال از اجرای حکم رأی، به این جهت است كه رسيدگي به استنکاف

دنظر الحيت شعب تجدیدر ص همين مصوبه، (61)ماده موجب به ،كه از شدیدترین مجازات اداری است

 گردد.بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد مي قرار گرفته است.

 

 

                                                 

 عالي دیوان اداری، عدالت دیوان مشاوران نظر كسب از قضایي پس مراجع سایر و دیوان شعب بين صالحيت در اختالف حل مرجع – (46) ماده .1

 .است كشور
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 تبصره به آن سه( و الحاق ۱۶ماده )« ۱»حذف تبصره موضوع  -(۱5)ماده 

هایي كه با صدور درخصوص پرونده ( طرح تقدیمي به مجلس،18ماده )تبصره مطابق  «:۱»حذف تبصره 

ا عنایت به بتکليف شده بود. اما  گردند، تعيينقضایي به دیوان ارسال ميقرار عدم صالحيت از مراجع 

رخصوص داینکه ماده مذكور به تصویب كميسيون محترم نرسيد، لذا حذف این تبصره باعث ایجاد خأل 

گردند خواهد هایي كه با صدور قرار عدم صالحيت به دیوان ارسال ميهزینه دادرسي نسبت به پرونده

 مورد پيشنهاد است. و عدم تصویب این بند راین عدم حذف تبصره مذكوربنابشد. 

صميم عدم دسترسي به سوابق و دالیل تدليل به عدم وجود مرور زمان جهت طرح شکایت -«۲»تبصره 

الً امکان گذشت زمان بسيار طوالني عمدليل به و ارزیابي آن موجب شده است كه در بسياری از موارد

فظ حقوق لذا قائل شدن به مرور زمان شکایت در این تبصره با هدف ح ،ممکن گرددرسيدگي دیوان غير

ب این بنابراین تصوی عامه، ثبات تصميمات اداری و تحقق اصل حاكميت قانون صورت پذیرفته است.

 گردد.تبصره پيشنهاد مي

قوق اداری، اصول مدرن ح یکي ازعنوان به اصل الزام به ارائه دالیل در تصميمات اداری،تحقق  -«۳»تبصره 

رقراری بجهت تحقق نظام اداری مطلوب و همچنين دولتي  مأمورینها و همچنين نظارت بر ترك فعل دستگاه

و  پيشنهاد موجب تعامل منطقي و قانوني بين نظارت قضایي و اختيارات اداری و درنتيجه تحقق اصل شفافيت،

شخص و لزوم م «2»مرور زمان  طرح شکایت در تبصره  بينيپيش این تبصره گردیده است. همچنين تصویب

تواند یکي يمصيانت از حقوق عامه در جهت تحقق اصل شفافيت بر عالوهبودن تاریخ دقيق تصميم و ابالغ آن، 

تخلف  ، بدیهي است كهدر این صورت از موارد مترقي اصالحي قانون دیوان عدالت اداری محسوب گردد.

ي خواهد حکم، از تخلفات اداری محسوب شده و موجب معرفي به مراجع انضباطمأموران از اجرای این 

بصره مورد تتصویب این بنابراین  بود و تبصره پيشنهادی در راستای تبيين این موضوع ارائه شده است.

 پيشنهاد است.

وضوع مها و مأموران آنکه تاكنون جهت شکایت از تصميمات و اقدامات دستگاهدليل به -«۴»تبصره 

ارائه »عام اصل  اولين تجلي تقنينيعنوان به بيني نشده بود و این ماده( این قانون، مهلتي پيش10ماده )

ن تبصره و در با توجه به ایجاد این الزام جدید، پيشنهاد ای وگردد، محسوب مي« دالیل تصميمات اداری

ها ستگاهدع از تصميمات و اقدامات ماهه جهت شکایت شهرونداني كه با وجود اطال 6نظر گرفتن مهلت 

سد كه رمينظر به اند، معقول( تاكنون نسبت به طرح شکایت، اقدام ننموده10و مأموران موضوع ماده )

 گردد مورد تصویب قرار گيرد.پيشنهاد مي

 

 (۱7تبصره به ماده ) دوموضوع الحاق  -(۱۶) ماده

دارای صالحيت طرح شکایت در دیوان عدالت  «نفعذیاشخاص »در حال حاضر صرفاً  -«۱» تبصره
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توان نسبت به بسياری از موضوعات متضمن نمي« نفعذی». با تفسير مضيق دیوان از مفهوم هستنداداری 

دستگاه مربوطه از  يتخط ليدلبهكه  زين نفعذیشهروند حقوق عمومي در دیوان طرح شکایت نمود و 

منتفع  ینهاد ادار ایمقام  ميعدم تصم ای ميتصم يقانونريغاز منافع  يموارد با تبان يخود و در برخ فیوظا

ها و كه الزم است دستگاه است حالي در. این مذكور ندارد مياعتراض به تصم یبرا يليشده است دل

این تبصره به دنبال اعطای صالحيت طرح شکایت نهادهای نظارتي نيز واجد این صالحيت باشند. بنابراین 

نهادهای نظارتي كشور )سازمان بازرسي، دیوان محاسبات و دادستاني كل كشور( به جهت برخي  توسا

ه دیوان عدالت اداری كار داشتن مستقيم با مسائل و حقوق عامه، دارای صالحيت گزارش دادن بوسر

 گردد.تصویب آن پيشنهاد مياست و 

قوق حدهنده در موارد نقض گزارشن عنوابه نهادبا شناسایي مؤسسات مردم این تبصره -«۲» تبصره

ردولتي نزدیک شدن به فلسفه تأسيس این نهادها، قدم مهمي در جهت مشاركت بخش غيبر عالوه عامه،

ن محترم گردد مورد تصویب نمایندگاپيشنهاد مينت از حقوق شهروندی برداشته است كه در حفظ و صيا

  قرار گيرد.

 

 و الحاق یک بند به آن (۱8موضوع اصالح ماده ) -(۱7)ماده 

ابالغ ت، در راستای تسهيل رسيدگي به شکایا «2» و «1»به انتهای بندهای « شناسه قضایي»افزودن  -

 شنهاد است.تصویب آن مورد پيباشد و مشابه و واجد اعتبار امر مختوم مي تشخيص شکایاتالکترونيک و 

لت و مرور زمان مبني بر تعيين مه( این قانون 16به این ماده نيز در راستای تحقق ماده )« خ»الحاق بند  -

 گردد.مي تصویب آن پيشنهادكه و لزوم ارائه آن تصميم به دیوان است  برای شکایت از تصميمات اداری

 

 و الحاق یک تبصره به آن( ۲۳موضوع اصالح ماده ) -(۱8)ماده 

یجاد دخواست در دیوان و اهای دریافت دادر راستای اصالح شيوهو تبصره آن اصالحات این ماده 

كه با  با این توضيح گردد.مناسب ارزیابي ميست كه های الکترونيکي شدن آن پيشنهاد شده ازمينه

 ترونيکيقانون آیين دادرسي جرائم نيروهای مسلح و دادرسي الک (699توجه به اینکه مطابق ماده )

ازدهم و های هشتم، نهم، دهم، یان بخشاین قانون با رعایت ترتيب شماره مواد به عنو» 1393مصوب 

نون قا 1397و در سال « گردد.مي الحاق 1392/ 12/ 4دادرسي كيفری مصوب  دوازدهم قانون آیين

يروهای آیين دادرسي جرائم نقانون »آیين دادرسي كيفری دائمي شده است، لذا ضروری است كه نام 

 د.در تبصره الحاقي تغيير یاب« سي كيفریقانون آیين دادر»به « مسلح و دادرسي الکترونيکي
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 (۲8موضوع اصالح ماده ) -(۱9)ماده 

 ،شده است در راستای اصالح شيوه رسيدگي به دادخواست و رفع نقص از آن پيشنهاد مادهاصالحات این 

د خواهد رگردد و در صورت عدم رفع نقص مزبور، دادخواست كه در این موارد اخطار رفع نقص صادر مي

ليه مواردی كه شکایت اوصورت رد دادخواست در طرح شکایت مجدد در  ،ذیل ماده مطابقاما  .شد

قرار  نکهبه جهت آ ولي بيني شده استپيش از زمان صدور قرار مدیر دفتر، مستلزم رعایت زمان باشد،

معترض  هبمدیر دفتر قابل اعتراض در شعبه بوده و شعبه مکلف است در این خصوص رأی صادر نموده و 

د شد. بنابراین ابالغ كند لذا بدیهي است كه در این موارد، زمان از زمان ابالغ رأی شعبه محاسبه خواه

 ح شود:این ماده به شرح زیر اصالنامه داخلي، با رعایت تشریفات مندرج در آیينگردد پيشنهاد مي

 شود:( قانون به شرح زیر اصالح مي۲8ماده ) -( ۱9ماده )»

 ( این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط۲7جز موارد مذكور در ماده )به –( ۲8ماده )

ص ( این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقای۲۳تا  ۱8مقرر در مواد )

ها یا طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراكز استانبهای دادخواست را طي اخطاریه

نقص  روز فرصت رفع ۱0كند. شاكي از تاریخ ابالغ اخطاریه یکي با شاكي اعالم ميابالغ الکترون

فتر دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر د

به شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همان شعیا جانشین او رد مي

آید. پس عمل ميبهسیدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط دیوان است. ر

شود. این از صدور رأی توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ مي

نانچه طرح شکایت چرأی قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. 

دیر میا قرار ابالغ رأی مانده مهلت مقرر از زمان باقياشد، بلیه مستلزم رعایت زمان مشخص او

 «شود.دفتر محاسبه مي

 

 (۲9موضوع حذف تبصره ماده ) -(۲0)ماده 

، تبادل )ایجاد رویه( عمومي هيئترأی  موضوع شکایت و انطباق آن بادقيق رسد كه جهت تشخيص مي نظربه

ته است. ( نيز در همين راستا صورت گرف29ره ماده )لوایح حداقل برای شعب بدوی ضروری است و حذف تبص

ین طرح، ا (39)اما پس از مشخص شدن حدود و ثغور شکایت و جهت جلوگيری از اطاله دادرسي، مطابق ماده 

بيني گردیده يشبرای شعبه تجدیدنظر پ و وحدت رویه ایجاد رویهرأی  وجوددرصورت  عدم الزام به تبادل لوایح

 گردد این ماده به تصویب نمایندگان محترم برسد.پيشنهاد ميس بر این اسا است،
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 (۳۱موضوع اصالح مواد ) -(۲۱)ماده 

نمایند كه بعضاً در موارد متعددی شاكي یا شکات دعاوی متعددی را ضمن یک دادخواست به دیوان تقدیم مي

ه سلب خواهد شد. كامل موضوع از شعبمرتبا با هم نيز نيستند كه متعاقباً امکان رسيدگي دقيق و بررسي ابعاد 

یات متعدد طرح شکادرصورت  و جلوگيری از رد دعاوی شکاتبر این اساس این ماده در راستای رفع این چالش 

 رسد. نظر ميبه تصویب آن فاقد ایرادو تبيين وظایف شعبه در این حالت پيشنهاد شده و 

 

 (۳۴موضوع اصالح ماده ) -(۲۲) ماده

در این  موقت، به جهت اینکه مستلزم رسيدگي و اتخاذ تصميمدستور درخواست صدور ه مطابق این ماد

ه در ماده رسد با عنایت به اینکنظر ميبهزمينه است، منوط به پرداخت هزینه دادرسي شده است. اما 

خصوص در( این قانون صرفاً هزینه دادرسي دادخواست شعب بدوی و تجدیدنظر مشخص گردیده و 19)

ه اصالح بلذا عدم تصویب این ماده یا تصویب آن منوط واست دستور موقت، حکمي مقرر نشده است، درخ

 ( قانون مورد پيشنهاد است.19ماده )

 

 و الحاق یک تبصره به آن و تبصره آن (۳5موضوع اصالح ماده ) -(۲۳) ماده

ي توسا اقدام قانون دستور موقت دستوری فوری است مبني بر اجرا یا جلوگيری از اجرای تصميم یا -

وضوع جهت مبنابراین بدیهي است كه در این موارد باید فوریت و ضرورت  ؛یا واحدهای دولتي مأمورین

انون آیين ق( 318( الي )311صدور دستور موقت احراز گردد و البته طي دادرسي فوری مذكور در مواد )

ح وقت صادر شود. بنابراین اصالكننده به اصل شکایت دستور مدادرسي مدني توسا شعبه رسيدگي

 گردد.تصویب آن پيشنهاد ميگرفته در صدر ماده در همين راستا بوده و  صورت

ت موضوع ( این طرح، در موارد ابطال مصوبا24مطابق ماده ) از این جهت است كه اصالح تبصره نيز -

 رئيسيت موقت در صالح ( قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری، صدور دستور12ماده )

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.های تخصصي قرار گرفته است، بر این اساس هيئت رئيسنایبیا 

 تأیيدهای تخصصي منوط به هيئتتبصره الحاقي اجرای دستور موقت صادره از شعب بدوی و مطابق  -

 تأیيدادره از شعب به منوط شدن اجرای دستور موقت ص اوالًدیوان شده است. در این خصوص  رئيس

عماًل این امر،  ثانیاً ،1دیوان سابقاً توسا شورای محترم نگهبان مغایر موازین شرع اعالم شده است رئيس

 هایسنجيبروز مصلحتبه جهت امکان و  تبدیل كرده یبه سازمان اداررا و قضات آن  یعدالت ادار وانید

 اراتيبا توجه به اخت نماید، ضمن آنکهمي ليرا تسه اتارياخت نیاستفاده از اسوء یمجرا ،وانید رئيس

                                                 

(، 21اطالق اناطه دستور قضائي قاضي به تأیيد رئيس دیوان عدالت اداری در ماده )» 4/3/1390مورخ  42431/30/90نظر شماره  .1

 «خالف موازین شرع است.
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 اعمال كاملشخصاً قادر به  وانید رئيسعمالً  است داده شده یعدالت ادار ناوید سيكه به رئ يعيوس

 رادیامر ا نیكه ا كنديم ضیخود تفو نيرا به معاون اراتياخت نیو ا باشديخود نم اراتيو اخت هاتيصالح

 بنابراین حذف این تبصره مورد پیشنهاد است. كند.يتر مرا واضح

 

 ( ۳۶موضوع اصالح ماده ) -(۲۴)ماده 

بطال مصوبه هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده اصالح شيوه صدور دستور موقت در موارد تقاضای ا

مرجع ه، ها و شکایات مطرح شدبه جهت سابقه و آشنایي با پروندهبوده كه ( قانون 12موضوع ماده )

 هيئت رئيسنایب ،و در غياب وی تخصصي هيئت رئيس را از شعبه بدوی به دستور موقت كنندهصادر

 گردد.بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد ميتغيير داده است.  تخصصي

 

 (۳9موضوع اصالح ماده ) -(۲5)ماده 

بارت تور موقت را دارند، عتخصصي نيز صالحيت صدور دسهای هيئت دليل آنکه مطابق ماده قبل،به

 رسد.نظر ميبهتصویب آن مناسب تغيير پيدا كرده است كه « مرجع»به « شعبه»

 

 (۴0موضوع اصالح ماده ) -(۲۶)ماده 

ور دستور ، اختيار صداین طرح (24دليل آنکه مطابق ماده )به« مرجع»به « شعبه»هرچند تغيير عبارت 

گونه كه ذیل ماده همانگردد اما بيني شده، مناسب ارزیابي ميهای تخصصي نيز پيشهيئت موقت برای

اناطه دستور »شورای محترم نگهبان  مطابق نظر اوالً اینکه ( این طرح نيز ذكر گردید با عنایت به23)

دیوان و  رئيسه دليل اختيارات گستردبه ثانیاً است،مغایر با موازین شرع  «دیوان رئيس تأیيدقضایي به 

استفاده ءسنجي و بروز سوتفویض اختيارات مذكور، تفویض آن به معاونين قضایي شائبه مصلحتقابليت 

نظر أمل بهتدیوان محل  رئيسلذا اعطای اختيار موافقت با لغو دستور موقت به  ،را تقویت خواهد كرد

ه شرح زیر باین ماده نامه داخلي با رعایت تشریفات مندرج در آیينگردد پيشنهاد مي بنابراینرسد. مي

 اصالح شود:

 

مرجع »به عبارت « كنندهشعبه رسیدگي»( قانون عبارت ۴0در ماده ) -( ۲۶ماده )

 شود.اصالح مي« دیوان رئیسبا موافقت  كنندهرسیدگي

 

 (۴۴موضوع اصالح ماده ) -(۲7)ماده 

متناع از ارسال آنها و موجه های مورد مطالبه یا ادر حال حاضر در صورت عدم ارسال اسناد و پرونده
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مستنکف را به انفصال از خدمات توانند دولتي، شعب دیوان مي مأموریننبودن دالیل مطرح شده توسا 

سال محکوم نمایند. با  ماه تا یک سوم از حقوق و مزایا از سهسال یا كسر یک ماه تا یک دولتي از یک

م توسا شعبه بدوی، دادرسي منصفانه و عادالنه اقتضای امکان صورت صدور این حک عنایت به اینکه در

نماید، ضروری است این آراء در شعب تجدیدنظر قابل رسيدگي باشند. تجدیدنظرخواهي از آن را مي

حقوق توسا شعب بدوی را قابل  گردد این ماده كه احکام انفصال و كسربنابراین پيشنهاد مي

 تصویب نمایندگان محترم برسد.به تجدیدنظرخواهي دانسته است 

 

 (۴5موضوع اصالح ماده ) -(۲8)ماده 

دام نماید، در تواند پس از تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، نسبت به استرداد خواسته خود اقشاكي مي

دخواست بطال دااصورتي كه این استرداد، قبل از وصول پاسخ طرف شکایت باشد، شعبه دیوان اقدام به صدور قرار 

باشد، این امر در عمل باعث نماید. بنابراین با توجه به اینکه قرار ابطال دادخواست مانع طرح شکایت مجدد نميمي

جهت تحت  جمله طرح شکایات متعدد و واهي و استرداد مکرر آن قبل از پاسخ طرف شکایتازهایي ایجاد چالش

استرداد در موارد  هدف محدود كردن امکان طرح دعویاین ماده با فشار قرار دادن دستگاه گردیده بود، لذا اصالح 

 .گرددهای اجرایي پيشنهاد ميتصویب آن در جهت رفع چالشو  است شکایت قبل از وصول پاسخ

 

 (۴۶الحاق یک تبصره به ماده )موضوع  -(۲9)ماده 

د شکایت در و استردا دعوا هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده اصالح قواعد مربوط به صرف نظر از

ورت استرداد صنماید كه در اداری و آثار مترتب بر آن است و مقرر ميدر دیوان عدالت  مرحله تجدیدنظر

قرار سقوط تجدیدنظرخواهي صادر شده و  ،شکایت در مرحله تجدیدنظر و قبل از صدور رأی

 يشنهاد است.تصویب آن مورد پ لذاباشد. تجدیدنظرخواهي مجدد قابل طرح نمي

 

 ( ۴8موضوع اصالح ماده ) -(۳0)ماده 

در حال حاضر در موارد عدم صالحيت دیوان عدالت اداری، برخي از شعب اقدام به صدور قرار رد نموده 

نمایند كه این امر منجر به صدور و برخي دیگر قرار عدم صالحيت به صالحيت دادگاه صالح صادر مي

عدالت اداری شده است. از طرف دیگر هرچند درخصوص تعارض از دیوان  و متعارض آرای متشتت

( قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری تعيين 14صالحيت مراجع قضایي مطابق ماده )

تکليف شده است اما در مواردی كه آرای دیوان مبتني بر عدم صالحيت به صالحيت مراجع غيرقضایي 

مضاف بر آنکه صدور ا صالح به رسيدگي نداند، خأل قانوني وجود دارد. بوده و مرجع غيرقضایي نيز خود ر

قرار عدم صالحيت توسا دیوان عدالت اداری به جهت جنبه فرجامي و عالي بودن به صالحيت مراجع 
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كاهش اطاله دادرسي،  جهتهمچنين در در همين راستا و رسد. نظر نميبهقضایي موجه و منطقي شبه

و مقرر شده در مواردی كه رسيدگي به شکایت در صالحيت سایر مراجع گردیده ( اصالح 48ماده )

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 

به تصویب این ماده گردد كه پيشنهاد مي ایت و داللت شاكي به مرجع صالح است. لذاصدور قرار رد شک

 نمایندگان محترم برسد.

 

 ( 5۳موضوع اصالح ماده ) -(۳۱)ماده 

خي موارد در برآنها  از نظر حقوقي متفاوتند و آثار مترتب بر هریک از« نفعذی»و « سمتذی»عناوین 

درخصوص  اند،دهثال در مواردی كه ورّاث هنوز اقدام به انحصار وراثت ننمومعنوان به كند.با هم فرق مي

رای سمت رغم داشتن نفع، در شکایت داشکایت مربوط به مطالبه حقوق مُتوفّي از اداره، ورّاث علي

 رسد.مينظر به تصویب آن نيز فاقد ایرادسمت بودن منطقي بوده و ذیباشند، لذا الحاق عبارت نمي

 

 ( 55موضوع الحاق یک تبصره به ماده ) -(۳۲)اده م

یوان هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعب د»( قانون فعلي، 55مطابق صدر ماده )

تواند با تقدیم بداند مي نفعذیبرای خود حقي قائل باشد یا خود را در محق شدن یکي از طرفين دعوا 

صدور »ن دیهي است كه مهلت تقدیم دادخواست ورود ثالث تا زماالبته ب« دادخواست وارد دعوا شود.

ر موارد دبا توجه به سکوت قانون تواند به موضوع رسيدگي كند. باشد و پس از آن شعبه نميمي« رأی

صالح در این  تقاضای ورود ثالث و ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر تبصره الحاقي نسبت به تعيين مرجع

ود ثالث در صورتي كه رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهي قرار بگيرد، دادخواست ور هخصوص مقرر نمود

خواست دادگردد و در غير این صورت شعبه مکلف به صدور قرار رد نيز به شعبه تجدیدنظر ارسال مي

 بنابراین تبصره الحاقي مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد پيشنهاد است.خواهد بود. 

 

 ( و الحاق یک تبصره به آن57اصالح ماده ) موضوع -(۳۳)ماده 

است. درواقع با توجه به اینکه ممکن « اعتراض ثالث»العاده اعتراض به آرای صادره، یکي از طرق فوق

 حقوق اشخاص ثالث خلل وارد كند و موجب تضييع حقوق وی شود، در ایناست رأی شعبه دیوان به 

تواند نسبت به رأی صادره دادرسي حضور نداشته است ميكدام از مراحل صورت، شخص ثالث كه در هيچ

در صورتي كه رأی  اوالًاه از تاریخ اطالع اعتراض نماید. مطابق قانون فعلي مشخص نيست كه م ظرف دو

قطعي از شعبه بدوی صادر شده باشد، آیا پس از رسيدگي توسا شعبه بدوی، اعتراض ثالث قابل 
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اعتراض ثالث آیا امکان صدور  رسيدگي به در موارد ثانیاًاشد یا خير؟ بتجدیدنظر در شعب تجدیدنظر مي

 دستور موقت وجود دارد یا خير؟

نظر درخصوص امکان كه در مقام رفع تردید و اختالف اصالح صورت گرفته در صدر مادهدر همين راستا 

ده ب ارزیابي شباشد مناسرسيدگي شعب تجدیدنظر به اعتراض ثالث رسيدگي شده در شعبه بدوی مي

 گردد.تصویب آن پيشنهاد ميو 

نظر بهه بيني امکان صدور دستور موقت در موارد اعتراض ثالث شایستدرخصوص تبصره الحاقي نيز پيش

ابقاً توسا سدیوان، به جهت اینکه این امر  رئيسرسد اما منوط نمودن صدور دستور موقت به موافقت مي

سنجي را تقویت تواند شائبه مصلحتزین شرع تشخيص داده شده و ميشورای محترم نگهبان مغایر موا

یفات مندرج با رعایت تشربنابراین تصویب تبصره الحاقي به شرح زیر رسد. نظر ميبهمحل تأمل  ،نماید

 مورد پيشنهاد است:نامه داخلي آیيندر 

جبران  رقابلیت غموجب ورود خسار ،مورد اعتراض ثالث یرأ یكه اجرا یدر موارد -تبصره»

 رئیسو با موافقت  معترض یبا تقاضا توانديبه اعتراض ثالث م كنندهيدگیشعبه رس ،شود

 «.دیصادر نما يو صدور حکم قطع يدگیدستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رس دیوان

 

 ( ۶0موضوع اصالح ماده ) -(۳۴)ماده 

مُنَجَّز  به ضرورت الت اداری و عدم تصریح با توجه به صدور آرای بعضاً مشروط توسا شعب دیوان عد

مشروط غيرز و ت مُنَجَّهدف از اصالح صورت گرفته در این ماده تصریح بر ضروردر قانون فعلي، بودن رأی 

 گردد.يمتصویب آن پيشنهاد باشد كه ر جهت تسهيل اجرای احکام ميدیوان عدالت اداری د بودن آرای

 

 ( ۶۲) موضوع اصالح ماده -(۳5)ماده 

 این در حالي در مقام بيان طرق ابالغ آرای صادره از دیوان عدالت اداری است.فعلي ( قانون 62ماده )

هدف ابراین مورد تصریح واقع نشده است. بن« های الکترونيک ابالغ قضایيسامانه»است كه ابالغ توسا 

 نهاد است.تصویب آن مورد پيشاده توسعه دادرسي الکترونيکي بوده و از اصالح صورت گرفته در این م

 

 ( ۶۳موضوع اصالح ماده ) -(۳۶)ماده 

كه این  حالت متصور استچهار اصوالً در رسيدگي دیوان به شکایت از آرای مراجع اختصاصي اداری، 

 پردازد.عي ميبند به صالحيت دیوان عدالت اداری در رسيدگي به آرای چنين مراج 4ماده به تفصيل و در 

وجود درصورت  را تأیيد نموده ورأی  عَنه فاقد ایراد باشد، دیوانُمعترضٌرأی  كه صورتي در -«1» بند

 نماید.مي ایراد جزیي غير مؤثر در رأی، آن را اصالح
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یا  در مواردی كه مراجع مذكور، بدون وجود موجبات رسيدگي، به موضوع رسيدگي كرده -«2»بند 

س از پمورد رسيدگي شده از موارد تخلف نباشد، دیوان موضوع مورد رسيدگي منتفي شده باشد، یا 

 نماید.ميرأی  عَنه، مبادرت به إنشایمُعترضٌرأی  نقض

ی رأ صالحيت رسيدگي نداشته است، دیوان ضمن نقضكننده در مواردی كه مرجع رسيدگي -«3»بند 

 .نمایدمي عَنه، مرجع مربوط را موظف به ارسال پرونده به مرجع صالحمُعترضٌ

یوان با ذكر دباشد، رأی  عَنه دارای ایراد شکلي یا ماهوی مؤثر درُمعترضٌرأی  در صورتي كه -«4»بند 

نماید ارسال ميرأی  كنندهدالیل و جهات نقض، پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همان مرجع صادر

 ه صدوراقدام باه م ظرف مدت دودیوان عدالت اداری رأی  كه مرجع مزبور مکلف است با رعایت مفاد

شعبه ) قطعيرأی  كنندهشکایت مجدد از این رأی، پرونده به شعبه صادردرصورت  نماید. البتهرأی 

ه واجد ایراد كرا صحيح بداند آن را تأیيد و در صورتي رأی  تجدیدنظر( ارجاع شده و شعبه در صورتي كه

 .نمایدماهوی ميرأی  خود، اقدام به صدوررأی  بداند، ضمن نقض

حل این  با توجه به چالش اجرای احکام صادره از دیوان در بخش غيردولتي، قسمت آخر این ماده با

ام عمليات ناظر به بخش غيردولتي بوده یا مستلزم انجرأی  نماید در صورتي كه اجرایمقرر مي معضل،

ها و هيئت رایدیوان، تابع مقررات حاكم بر اجرای آرأی  باشد، اجرایغيردولتي  اجرایي در بخش

الت اداری های مذكور بوده و در غير این صورت تابع مقررات حاكم بر اجرای احکام دیوان عدكميسيون

 گردد.بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد مي است.

به اعتراضات  ( این قانون، رسيدگي2ماده )« 2»پيشنهاد این تبصره به جهت آن است كه تبصره  -«۱» تبصره

اما  ست.ات از آرای مراجع اختصاصي اداری را مستقيماً در صالحيت شعب تجدیدنظر قرار داده و شکایا

بر  يمبن ي( قانون اساس3اصل )« 9»با بند  رتیامر ممکن است به جهت مغا نیا نکهیاز ا نظرصرف

 يدادرس يیدااز اصول ابت با عنایت به اینکهمحترم نگهبان واقع شود،  یشورا رادیناروا مورد ا ضيتبع

 1385 در قانون سال نيهمچن ،است یيقضا یاز آرا يخواهنظردیتجدمرحله بودن و امکان دوعاالنه 

 رادیا رشیبود كه قانونگذار با پذ ایمرحلهکی یعدالت ادار وانیدر د يدگيرس یعدالت ادار وانید

 يدگيكردن رس ایمرحلهدو اقدام به 1392در سال  ،یعدالت ادار وانیدر د يدگيبودن رس ایمرحلهتک

عدالت  وانید يدگيبودن رس ایمرحلهتکبازگشت به  ينمود و مصوبه حاضر نوع یعدالت ادار وانیدر د

بنابراین حذف این تبصره مورد  ،روديشمار مهب یيقضاشبهمراجع  ماتيخصوص تصمدر یادار

 پیشنهاد است.

ین ماده، دیوان عدالت اداری با ذكر تمام دالیل و جهات، ا« 4»با توجه به اینکه مطابق بند  -«۲»تبصره 

مرجع قضایي و عالي، عنوان به نماید وميرأی  كنندهو ارجاع پرونده به مرجع صادررأی  اقدام به نقض

از آرای مذكور االتباع است و همچنين جهت جلوگيری از شکایت مجدد احکام وی برای مراجع تالي الزم
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 )دو گيری مراجع مذكور در مهلت مقرر، این تبصره مقرر نموده است عدم تصميمدادرسي اطالهو متعاقباً 

گردد پيشنهاد ميماه( و عدم رعایت مفاد رأی دیوان موجب اعمال مجازات استنکاف خواهد بود، بنابراین 

 این تبصره به تصویب نمایندگان محترم برسد.

 

 (۶۴موضوع اصالح ماده ) -(۳7)ماده 

كه  حاضر، شعب دیوان عدالت اداری صالحيت رسيدگي به اعتراضات از آرای مراجع تشخيصي كهدر حال 

واقع نظارت در را برعهده دارند. دباشيآنها م تيدر صالح يو فن يتخصص ،يتيامن ،ينشیموضوعات گز صيتشخ

از باشد كه مي «تشخيص موضوع»و « فرایندرعایت ضوابا قانوني و تطبيق موضوع و »قضایي دیوان از جهت 

قوقدانان ح نيو تحس تأیيدمورد  و روديشمار مبه رانیا ياسالم یجمهور ينظام حقوق یدستاوردها نیتربزرگ

دام به حذف محترم اق ونيسياما كم است. نيهم زين يكامل بر قدرت عموم یينظارت قضا یقرار گرفته و اقتضا

محدود  فاً را صر یعدالت ادار وانید تير نموده و صالحمراجع مذكو يصيتشخ تيبر صالح یيامکان نظارت قضا

این . بر روديشمار مبهگام به عقب  يمراجع نموده است كه خود نوع نیا ماتيتصم يشکل ندیفرا تیبه رعا

 ایف قانون خال یاز نظر ماهو ينباشد ول رادیمواجه با ا يمراجع از نظر شکل نیا ميكه تصم ياساس در صورت

است مستفاد  يهیشرع را نخواهد داشت. بد ایخالف قانون  ميابطال تصم تيصالح یعدالت ادار نوایشرع باشد د

 يدولت هایهو اقدامات مقامات و دستگا ماتيتصم هيكل يقانون اساس یکصدوهفتادوسومو  وچهارمسياز اصل 

ین ماده به شرح ااصالح اخلي، نامه دبا رعایت تشریفات مندرج در آیيند. بنابراین باش یيقابل نظارت قضا دیبا

 زیر مورد پيشنهاد است:

از  يموضوعات صیاالجرا، تشخالزم یامصوبه ایكه به موجب قانون  یدر موارد -(۶۴)ماده »

 یيهاهیئت ای ونیسیعهده كمبه ينشیو گز يتیامن ،يتخصص ،يعلم یهاتیصالح لیقب

 ندایفرموضوع و  قیو تطب يقانون ضوابط تیفقط از جهت رعا وانیواگذار شده باشد، شعب د

 ثیاز ح يشاك تیو در صورت شکاكنند مي يدگیرس مصوبه ایآن براساس قانون  يبررس

موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به  كنندهيدگیموضوع، شعبه رس صیتشخ

با كسب نظر آنان، مبادرت  گردديم نییكه توسط شعبه تع ربطیذ يتخصص يكارشناس هیئت

 «باشد.مي قانون نیا (۶۳)موارد مشمول ماده  نیبه ا يدگیرس .دینما یانشاء رأ به

 

 ( ۶۶موضوع اصالح ماده ) -(۳8)ماده 

ه است صراحت ذكر گردیدبه( این طرح، طرق پذیرش تجدیدنظرخواهي 18اینکه در ماده ) با توجه به

  آن مورد پيشنهاد است.تصویب باشد و لذا حذف صدر ماده از جهت عدم تکرار و اختصار مي
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 ( و تبصره آن۶7( ـ موضوع اصالح ماده )۳9ماده )

م ذكر لزو اوالً( قانون فعلي، شرایا دادخواست تجدیدنظر ذكر شده است، اما 67هرچند در ماده )

ود و بدر دادخواست تجدیدنظر مورد غفلت مقنن واقع شده « مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده»

یح در كليه موارد لزوم تبادل لوا ثانیاًوز مشکالتي در امر تجدیدنظرخواهي گردیده بود. این امر باعث بر

وارد وجود در مرحله تجدیدنظر، باعث اطاله فرایند رسيدگي و صدور رأی شده بود كه ضروری بود در م

ل لوایح، شعبه بادت(( و صدور قرار رد بدون نياز به 90(( و ایجاد رویه )ماده )89آرای وحدت رویه )ماده )

بصره آن كه تگردد این ماده و پيشنهاد ميتجدیدنظر بتواند اقدام به صدور رأی نماید. بر همين اساس 

 بيني شده است مورد تصویب قرار گيرد.در جهت رفع خألهای مذكور پيش

 

 ( و الحاق دو تبصره به آن7۲( ـ موضوع اصالح ماده )۴0ماده ) 

رار صادره ققرار رد صادره از شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر در صورتي كه  در موارد تجدیدنظرخواهي از

اهوی ارجاع مرا از موارد قرار رد تشخيص ندهد، قرار را نقض و پرونده را به شعبه بدوی جهت رسيدگي 

باشد، اما نماید. در این موارد شعبه بدوی مکلف به تبعيت از نظر شعبه تجدیدنظر و صدور حکم ميمي

شعبه  صورت ماهوی رسيدگي نماید،است در مواردی امری حادث گردد كه شعبه بدوی نتواند به ممکن

نفعي، قرار رد عنوان مثال قاضي شعبه بدوی به جهت عدم ذیتواند قرار مقتضي صادر كند. بهمذكور مي

شعبه  وی بهنفعي، پرونده را جهت رسيدگي ماهنماید و شعبه تجدیدنظر با احراز ذیشکایت صادر مي

و یا اینکه  كند، اما در این خالل اصواًل رسيدگي به دعوی از صالحيت دیوان خارج شدهبدوی ارجاع مي

دور گردد، كه در این خصوص الزم است شعبه بدوی نسبت به صموجبات رسيدگي به شکایت منتفي مي

 تواند در این خصوص حکم صادر كند.قرار اقدام نماید و عمالً نمي

بيين موضوع تبراین هدف از اصالح صورت گرفته در این ماده و الحاق دو تبصره به آن، اصالح و بنا

اهش صدور رأی در مرحله تجدیدنظر پس از صدور قرار رد توسا شعبه بدوی بوده كه در راستای ك

سب تصویب آن منااطاله دادرسي و اختالفات بين شعب بدوی و تجدیدنظر پيشنهاد گردیده است و 

 رسد.نظر ميبه

 

 ( و الحاق یک تبصره به آن 79( ـ موضوع اصالح ماده )۴۱ماده )

وه قضائيه، قو با اعالم خالف بين شرع یا قانون بودن رأی صادره از شعب، توسا رئيس دیوان یا رئيس 

اطاله  جهت جلوگيری از عرض ارجاع خواهد شد، لذاپرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه تجدیدنظر هم

یب آن تصوادرسي، این ماده شعب را مکلف نموده تا خارج از نوبت به پرونده رسيدگي نمایند كه د

 رسد.نظر ميضروری به
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باشد و حداقل ظن و درخصوص تبصره الحاقي نيز به جهت آنکه در این صورت، رأی در حالت مراعي مي

ی حکم تا صدور يار دستور تعویق اجرااخت« 2»مغایرت بين قانون یا شرع بودن وجود دارد، لذا در تبصره 

امه و رأی مجدد به رئيس قوه قضائيه و رئيس دیوان اعطا شده تا در این صورت از تضييع حقوق ع

ضائيه یا قرسد اعطای اختيار تعویق اجرای رأی به رئيس قوه نظر ميالمال جلوگيری گردد. اما بهبيت

كه  در برخي از آرا را خواهد داشت و الزم است سنجيرئيس دیوان عدالت شائبه تبعيض و مصلحت

ه مذكور با بنابراین اصالح تبصرصورت مطلق تا زمان صدور رأی جدید متوقف گردند. اجرای این آرا به

 نامه داخلي به شرح زیر مورد پيشنهاد است:رعایت تشریفات مندرج در آیين

دن رأی توسط رئیس قوه ـ در صورت تشخیص خالف بین شرع یا قانون بو« ۲»تبصره »

 «.گرددقضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، اجرای آن تا صدور رأی نهایي متوقف مي

وجود در م( و جهت رفع تعارض 79در همين راستا و با عنایت به اضافه شدن این تبصره به ماده )

رح زیر شي به داخل نامهنیيمندرج در آ فاتیتشر تیرعا( نيز 113گردد ماده )پيشنهاد ميمتن قانون 

 اصالح گردد:

ا و یا خالف بیّن شرع یطرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضي ( ـ ۱۱۳ماده )»

كننده قرار توقف ، مانع از اجرای حکم قطعي دیوان نیست مگر آن كه شعبه رسیدگيقانون

 «.اجرای حکم را صادر نماید

 

 لحاق دو تبصره به آن ( و ا80( ـ موضوع اصالح ماده )۴۲ماده )

ا توجه به آثار در حال حاضر تقاضای ابطال مصوبات دولتي با تقدیم درخواست به دیوان خواهد بود. اما ب

واست و تسهيل رسيدگي و ابالغ رأی، عبارت درخواست به دادخ« دادخواست»از « درخواست»متفاوت 

 .گرددمناسب ارزیابي و تصویب آن پيشنهاد ميتغيير یافته است كه 

ودن بهای تقدیمي و مستند الحاقي نيز در راستای شفافيت در دادخواست« 3»و « 2»های تبصره

ل آنها و همچنين دقت در طرح شکایت جهت سرعت در رسيدگي و جلوگيری از طرح شکایت با دالی

 گردد این دو تبصره به تصویب نمایندگان محترم برسد.پيشنهاد ميواهي انجام شده است كه 

 

 ( 8۳و  8۲، 8۱( ـ موضوع اصالح مواد )۴5و  ۴۴، ۴۳مواد )

گرفته  اصالح صورت« دادخواست»و « درخواست»( و همچنين تفاوت آثار 80با توجه به اصالح ماده )

( به 83) و( 82( و )81در مواد )« درخواست»در موارد مذكور و ابهام موجود در قانون فعلي، عبارت 

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.ه مناسب ارزیابي و تغيير یافته ك« دادخواست»
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 (8۴موضوع اصالح ماده ) ( ـ۴۶ماده )

شمار عنوان ركن مشورتي هيئت عمومي دیوان عدالت اداری بههای تخصصي بهو در حال حاضر هيئت

در  رفته و در اغلب موارد، رسيدگي در هيئت عمومي دیوان عدالت اداری منوط به رسيدگي قبلي

صوبات باشد، با توجه به كثرت دعاوی مطروحه و طوالني شدن رسيدگي و ابطال مهای تخصصي ميهيئت

قرر های تخصصي را قطعي ماین ماده درخصوص ابطال مصوبات، آرای هيئت« الف»مورد شکایت، بند 

ر راض دماه از تاریخ صدور، قابل اعتنموده و تبصره آن تصریح داشته است كه آرای مذكور ظرف یک

ذیل آن  و تبصره« الف»و بنابراین تصویب بند رسد نظر ميهيئت عمومي باشند كه اقدامي شایسته به

 گردد.پيشنهاد مي

ه عدم لزوم با توجه به آثار مترتب بر این آرا، ازجمل« ایجاد رویه»و « وحدت رویه»و درخصوص آرای 

ن موارد هيئت مقرر داشته است كه در ای« ب»تبادل لوایح در این موارد و شأن قانوني بودن آنها، بند 

شورتي مهای تخصصي در این زمينه عنوان مرجع نهایي صدور رأی تعيين گردیده و نظر هيئتعمومي به

این بند نيز  بنابراین تصویبنمایند. خواهد بود كه پس از اعالم نظر، آن را به هيئت عمومي ارسال مي

 مورد پيشنهاد است.

ي آرای صادره و تبصره آن، در مواردی كه رئيس دیوان یا بيست نفر از اعضای هيئت عموم« پ»مطابق بند و 

های ر هيئتدهای تخصصي را اشتباه یا مغایر قانون تشخيص دهند، این امر ابتدا از هيئت عمومي یا هيئت

ال ومي ارسهای تخصصي مربوطه نظر خود را جهت اتخاذ تصميم به هيئت عمتخصصي بررسي شده و هيئت

مشورتي از  تواند در موضوعات تخصصي نسبت به اخذ نظریهخواهند نمود. البته رئيس دیوان عدالت نيز مي

 حترم برسد.منيز به تصویب نمایندگان « پ»گردد بند بنابراین پيشنهاد ميهای تخصصي اقدام نماید. هيئت

 

 ه آن( و الحاق دو تبصره ب85( ـ موضوع اصالح ماده )۴7ماده )

منتفي  هایي است كه موضوعاًموضوع این ماده درخصوص صدور قرار رد دادخواست نسبت به خواسته

شيوه تقاضای ابطال را دارای  مند كردن موارد تقاضای ابطال مصوبات،به جهت ضابطه اوالًاست. این ماده 

ر قرار رد دادخواست توسا صالحيت صدو ثانیاً تقدیم دادخواست نموده است.  تشریفات خاص و الزاماً

رئيس دیوان نسبت به تصميمات موردی و فاقد قاعده آمره را جهت تسریع در رسيدگي و جلوگيری از 

استفاده از این ماده اطاله دادرسي، به ماده اضافه نموده است. الزم به ذكر است جهت جلوگيری از سوء

ن آن، دو تبصره به ماده الحاق گردیده كه از طریق استرداد دادخواست ابطال و غيرقابل شکایت نمود

بر مغایرت مصوبه با شرع را . شورای محترم نگهبان نظریه خویش مبني1دارد در مواردی كه مقرر مي

. رئيس دیوان عدالت در صورتي كه مصوبه 2اعالم نماید دادخواست قابل استرداد نخواهد بود. همچنين 

تواند رسيدگي به موضوع را ادامه دهد. بنابراین يص دهد، ميمورد شکایت را خالف قانون یا شرع تشخ
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های مذكور، گامي مثبت جهت حمایت از حقوق عامه و رفع چالش اصالح این ماده و الحاق تبصره

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.سوءاستفاده از این ماده بوده و 

 

 (87( ـ موضوع اصالح ماده )۴8ماده )

ها با شرع اند و شکات، متقاضي رسيدگي به مغایرت آنمورد شکایت واقع شده در حال حاضر مصوباتي كه

صوص گردد و نظر فقهای شورا در این خهستند، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال مي

ورد شکایت از ماإلتباع است. اما با توجه به شکایات متعدد و لزوم تتبع فقهي مصوبات برای دیوان الزم

برد كه منجر به مغایرت یا عدم مغایرت با شرع بعضاً بررسي آن در شورای نگهبان بسيار زمان ميحيث 

ز حيث اگردد. از طرف دیگر ممکن است مصوبات هم از حيث مغایرت با قانون و هم اطاله دادرسي مي

یافت نظر شورای در مغایرت با شرع مورد شکایت واقع شده و دیوان آن را مغایر قانون بداند، اما تا زمان

ي خواهد شد. در تواند اقدام به صدور رأی نماید كه این امر نيز منجر به اطاله دادرسمحترم نگهبان نمي

در  عنه الزم است كه قبل از بررسي موضوعهمين زمينه به جهت تنوع موضوعات و مصوبات معترضٌ

م متقني د بررسي قرار بگيرد تا تصميهای تخصصي شورا مورشورای نگهبان، ابعاد موضوع در كارگروه

ت و مقررات های آن با تفصيل كيفيت ارسال مصوبانسبت به آن اتخاذ شود، بنابراین این ماده و تبصره

ن آرای مورد شکایت به شورای نگهبان در راستای جلوگيری از اطاله دادرسي و همچنين تقویت اتقا

 گردد.یب آن پيشنهاد ميمناسب ارزیابي و تصوصادره به مصوب شده است، 

 

 (89( ـ موضوع اصالح ماده )۴9ماده )

يئت عمومي صالحيت صدور رأی وحدت رویه را برای ه قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری،

باشد. اما در به رسميت شناخته است كه هيئت عمومي مکلف به اعالم رأی صحيح از بين آرای متعارض مي

کان انشای كدام از آنها صحيح نبوده و هيئت عمومي نيز امرغم تعارض آرای موجود، هيچعليبرخي موارد 

مومي، رأی صحيح را ندارد. ازسوی دیگر در برخي موارد پس از صدور آرای وحدت رویه ازسوی هيئت ع

ر از مغایرت نظنمودند كه صرفها و مأمورین دولتي اقدام به وضع مصوبه برخالف آرای مذكور ميدستگاه

گردید كه ومي ميمقررات مزبور با قانون، رسيدگي و ابطال آنها به طول انجاميده و منجر به تضييع حقوق عم

خ هستند. بنابراین الزم بود تا مقرر شود كه این آرا صرفًا با تصویب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل نس

تعارض در مشود. اما با توجه به اینکه طرح آرای مياین ماده به جهت حل این دو چالش مناسب ارزیابي 

تواند منجر به هيئت عمومي را از صالحيت اختياری رئيس دیوان عدالت اداری، تلقي گردد و این امر مي

 تیرعابا گردد سنجي در عمل شده و از طرح آرای متعارض در دیوان استنکاف نمایند، پيشنهاد ميمصلحت

 ي این ماده به شرح زیر اصالح گردد:داخل نامهنیيمندرج در آ فاتیتشر
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علت استنباط در موضوعات مشابه به وانید سیرئ صیهرگاه به تشخ( ـ 89ماده )»

وی متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد،  یو مقررات، آرا نیمتفاوت از قوان

پس  ي. هیئت عمومدیماصادر ن هیوحدت رو یآن را جهت صدور رأ يدستور بررس مکلف است

 نماید.اقدام مي هیبه صدور رأی وحدت رو نسبت، حیصح یبا اعالم رأ ،از بررسي و احراز تعارض

را  حیدهد، نظر صح صیتشخ حیرصحیموضوع تعارض را غ یآرا يكه هیئت عموم يدر صورت

ری و . این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداكندمياعالم  هیوحدت رو یبا صدور رأ

ابطال مصوبات موضوع  هب يدگیدر مورد رس يو هیئت عموم يتخصص یهاهیئت یبرا نیهمچن

 هیوروحدت  یاالتباع است. اثر آراقانون در ارتباط با آن موضوع الزم نی( ا۱۲ماده ) «۱»بند 

هیئت عمومي مطرح و غیرصحیح  یدر مورد احکامي كه در رأ کنینسبت به آینده است ل

نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمي است شخص ذی هشد تشخیص داده

 به پروندهكه قبالً  یدنظریصورت پرونده به شعبه تجد نیرا دارد. در ا يدیدنظرخواهحق تج

 مطابق یو صدور رأ يدگیشود و شعبه مذكور موظف به رسارجاع مي رسیدگي نکرده است،

 أیر ایموجب قانون فقط به ،وانید يت عمومهیئ هیوحدت رو ی. آرااست هیوحدت رو یرأ

 «.شودبالاثر ميخر، ؤم هیوحدت رو

 

 (90( ـ موضوع اصالح ماده )50ماده )

ا صحيح تواند از بين آرای مشابه در صورتي كه آنها رگونه كه ذكر شد، هيئت عمومي تنها ميهمان

ای موجود، رغم تشابه آرموارد علي نماید. اما در برخي هیرو جادیا یصدور آرا اقدام به تشخيص دهد

صحيح را  كدام از آنها كامل و صحيح نبوده و هيئت عمومي نيز امکان تغيير محتوا و انشای رأیهيچ

هيئت عمومي در صورت  نماید كه در صورت اعالم تشابه آرا،ندارد. بر همين اساس، این ماده مقرر مي

ات الحق رأی صحيح نموده و از این جهت از طرح شکای اقدام به انشای عدم صحت آرای مشابه، رأساً

تجدیدنظر  ( این طرح، در مرحله39پيشگيری خواهد شد. ازسوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده )

ه شایسته در صورت وجود آرای ایجاد رویه، تبادل لوایح صورت نخواهد گرفت، تبصره ماده حذف شده ك

 گردد.ب این ماده پيشنهاد ميتصویرسد. بنابراین نظر ميبه

 

 (9۱( ـ موضوع اصالح ماده )5۱ماده )

های تخصصي مقيد به زمان بوده و با گذشت اعتراض به آرای هيئت ( قانون فعلي دیوان،84در ماده )

تواند منجر به نقض حقوق عمومي شود، لذا باشد، از این جهت ميزمان مزبور قابل نقض و اصالح نمي
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( طرح، در جهت حذف مرور زمان 46موجب ماده )( قانون فعلي به84تعاقب اصالح ماده )ماده حاضر م

های تخصصي را های تخصصي، رسيدگي مجدد به آرای هيئت عمومي و هيئتاعتراض به آرای هيئت

منوط به تشخيص رئيس قوه قضائيه یا رئيس دیوان عدالت اداری یا بيست نفر از اعضای هيئت عمومي 

لذا تصویب این رسد. نظر ميت كه منطقي و در راستای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان بهدانسته اس

 گردد.ماده پيشنهاد مي

 

 (9۲( ـ موضوع اصالح ماده )5۲ماده )

ی، رعایت ( قانون فعلي، در صورت ابطال مصوبه توسا هيئت عمومي دیوان عدالت ادار92مطابق ماده )

ي به ي است و در صورت تصویب مصوبه، خارج از نوبت، هيئت عموممفاد آن در مصوبات بعدی الزام

( این طرح، 46مطابق ماده ) اوالًمصوبه رسيدگي و آن را ابطال خواهد نمود. اما با توجه به اینکه 

گونه ضمانت اجرا در در قانون فعلي هيچ ثانیاً باشند، های تخصصي نيز واجد صالحيت ابطال ميهيئت

نظر ه مغایر تعيين نشده است و وضع ضمانت اجرا در این خصوص ضروری بهصورت تصویب مصوب

ر از زمان تصویب الزم است برای جلوگيری از سوءاستفاده مراجع مربوطه، ابطال مصوبه مغای ثالثاًرسد، مي

استای ر( در 92باشد، این ماده پيشنهاد شده و بر این اساس شایسته است اصالح پيشنهادی ماده )

 حترم برسد.به تصویب نمایندگان مضمانت اجرای آرای صادره در دیوان و صيانت از حقوق عامه، تقویت 

 

 (9۳موضوع اصالح ماده ) ( ـ5۳ماده )

 يتخصص یهائتيه یآرا نيهمچن و مصوبات ابطال عدم و ابطال در يعموم ئتيه یآرا ماده نیا مطابق

 اما. است عمل مالك و معتبر یادار و یيقضا مراجع یريگميتصم و يدگيرس در مصوبات ابطال عدم در

عدم ابطال مصوبات  یاز آرا تيبه تبع یيالزام مراجع قضا كه است آن دارد وجود رابطه نیا در كه یامسئله

 شامل نيز را دادگستری هایمراجع قضایي مطلق بوده و دادگاه اوالًچراكه  ستيصائب ن يعموم ئتيهدر 

دیوان عدالت  تخصصي ئتيه و عمومي ئتيه آرای از تبعيت به دادگستری هایدادگاه الزام لذا شود،مي

مراجع قضایي اعم از هيئت  ثانیاً. رسدنظر ميبه 1قانون اساسي کصدوهفتادمیاداری مغایر اطالق اصل 

به آرای سابق خویش با  عمومي ئتيهو از این حيث محدود نمودن  استدیوان  تخصصيهيئت  و عمومي

 ئتيهدر  يدگيممکن است جهت رس ثالثاً( نيز مغایر منطق حقوقي است. 91ار اعمال ماده )وجود اختي

 ریگردد كه مغا يامر منجر به اطاله دادرس نیمتفاوت باشد و ا یيمراجع قضا رد يدگيبا جهت رس يعموم

                                                 

و مقررات  نيكه مخالف با قوان يدولت یهانامهنیيها و آنامهبیتصو یها مکلفند از اجراقضات دادگاه»( قانون اساسي 170اصل ) 1.

 یعدالت ادار وانیگونه مقررات را از دنیتواند ابطال ايكنند و هركس م یاست خوددار هیقوه مجر اراتياز حدود اخت خارج ای ياسالم

 «.تقاضا كند
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. لذا رسديم نظربه 1یرهبر معظم مقام 1/9/1388 يابالغ سالهپنج یيقضا يكل یهااستيس« 11» بند

 :است شنهاديپ مورد يداخل نامهنیيآ در مندرج فاتیتشر تیرعا با ریماده به شرح ز نیاصالح ا

 مصوبات ابطال و عدمدر ابطال  يو هیئت عموم يتخصص یهاهیئت یآرا ( ـ9۳)ماده »

ر معتب یو ادار یيمراجع قضا یرگیمیو تصم يدگیقانون، در رس ن( ای۱۲ماده ) «۱» بند موضوع

 «.و مالک عمل خواهد بود

 

 (95( ـ موضوع اصالح ماده )5۴ماده )

( انتقال 109) ( طرح موضوع اصالح ماده58مفاد آن به ماده ) اوالًاصالح این ماده از این جهت است كه 

و ایجاد رویه  گرفته نيز در راستای تعيين ضمانت اجرای آرای وحدت رویهاصالح صورت ثانیاًیافته است، 

رای مذكور باشد تا از این جهت از طرح شکایات جدید و مشابه پس از صدور آهيئت عمومي مي صادره از

 يشنهاد است.تصویب این ماده نيز مورد پجلوگيری شود، بنابراین اصالح صورت گرفته مناسب ارزیابي و 

 ( و تبصره آن و الحاق یک تبصره به آن 97( ـ موضوع اصالح ماده )55ماده )

رئيس  ر آرای هيئت عمومي توسا رئيس دیوان یا یکي از اعضای هيئت عمومي به انتخابدر حال حاض

تواند وظایف مي ( این طرح، رئيس دیوان5گردد. بنابراین با توجه به اینکه مطابق ماده )دیوان، انشا مي

ز از حشو بوده گرفته در ماده در همين راستا و برای پرهيخود را به معاونين تفویض نماید، اصالح صورت

 گردد.تصویب آن پيشنهاد ميو لذا 

يئت عمومي نيز باید اشاره كرد كه مطابق قانون فعلي، اصالح و ابالغ آرای ه« 1»درخصوص تبصره 

بق تبصره مطابق مقررات آیين دادرسي مدني است، بر این اساس كميسيون محترم با تفصيل موضوع، مطا

بهام از آرای ت عمومي را در صالحيت هيئت عمومي و اصالح و رفع ااصالح و رفع ابهام از آرای هيئ« 1»

اد تصویب آن مورد پيشنههای تخصصي را در صالحيت همان هيئت تخصصي مقرر نموده است كه هيئت

 ينامه داخلنیيآ مندرج در فاتیتشر تیبا رعاالبته این تبصره دارای ایراد نگارشي بوده و الزم است  است.

 تغيير یابد.« هاهمان هيئت»به عبارت « ود آنهاهمان خ»عبارت 

های تخصصي در نيز مقرر شده است كه كليه آرای هيئت عمومي و هيئت« 2»در مورد تبصره 

رسد، اما نظر ميپایگاه الکترونيکي دیوان و روزنامه رسمي منتشر گردد، این امر هرچند اقدامي مثبت به

تواند منجر به سوءاستفاده در اجرا گردد. در همين خصوص شار ميبا توجه به عدم تعيين مهلت جهت انت

 17/2/1398مورخ  183رغم صدور دادنامه شماره الزم به ذكر است كه ریاست دیوان عدالت اداری علي

 تیبا رعانسبت به انتشار آن در روزنامه رسمي اقدام نکرد. بنابراین اصالح تبصره مذكور به شرح زیر 

                                                 

از حقوق  یمندو آسان مردم به حقوق خود و بهره عیسر يابيو دست يدادرس ندایالزم جهت كاهش فر رياتخاذ تداب« »11»بند  1.

 «.یيدر مراجع قضا یشهروند
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 مورد پيشنهاد است: ينامه داخلدر آیينمندرج  فاتیتشر

روز پس از  ۱5حداكثر های تخصصي ـ كلیه آرای هیئت عمومي و هیئت« ۲»تبصره »

 «.شود، در پایگاه الکترونیکي دیوان و روزنامه رسمي منتشر ميصدور

 

 (۱0۳( ـ موضوع اصالح ماده )5۶ماده )

تواند دستور كننده ميده دادرسي، شعبه رسيدگي( صرفًا در موارد اعا103در حال حاضر مطابق ماده )

اده دادرسي موقت توقف اجرای حکم را صادر نماید. بدیهي است كه این امر پس از صدور قرار قبولي اع

شتباه رأی موضوع بوده و منوط به عدم اجرای رأی و احراز ضرورت و فوریت امر است. اما در موارد اعالم ا

ز ممکن است ( ني79مغایرت خالف بين شرع و قانون بودن رأی موضوع ماده ) ( و اعالم75( و )74مواد )

عبه صادركننده ضرورت و فوریت امر، اقتضای توقف اجرای حکم را نماید كه مطابق این ماده این امر به ش

ها كز پژوهش( این طرح، طبق پيشنهاد مر41رأی تفویض شده است. ولي با عنایت به اینکه مطابق ماده )

اند، تا زمان صدور جهت جلوگيری از سوءاستفاده اجرایي، كليه آرایي كه مغایر شرع یا قانون اعالم شدهو 

 ينامه داخلمندرج در آیين فاتیتشر تیبا رعاگردد این ماده رأی جدید متوقف خواهد شد. پيشنهاد مي

 به شرح زیر اصالح گردد:

 شود:ح مي( قانون به شرح زیر اصال۱0۳( ـ ماده )5۶ماده )»

  ( این قانون98( و )75(، )7۴كننده به موارد موضوع مواد )( ـ شعبه رسیدگي۱0۳ماده )

 «.تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگي را صادر كندمي

 

 ( ۱08( ـ موضوع اصالح ماده )57ماده )

( مکلفند 10اده )معلي كليه اشخاص و مراجع مذكور در ( قانون ف107مطابق ماده ) اوالًبا عنایت به اینکه 

ه ارسال آن نزد اجرای بآرای دیوان را به فوریت پس از ابالغ به اجرا گذارند و از این امر، تقيّد اجرای رأی 

پيگيری آن  منوط نمودن اجرای آرا به ارسال آن نزد اجرای احکام و ثانیاًگردد و احکام مستفاد نمي

ام و به اجرای احک« حکم به ورود شکایت»های واجد احکام، موجب ارسال همه پروندهتوسا اجرای 

جنبه اجرایي ندارد  متعاقبًا انباشت آنها شده است، در حالي كه نتيجه بسياری از آرا صرفاً اعالمي بوده و

 باشد.لذا تصویب این ماده مورد پيشنهاد ميو اقدامي توسا دستگاه اجرایي متصور نيست. 

 

 (۱09( ـ موضوع اصالح ماده )58ماده )

برخي از آرای هيئت عمومي مانند آرای ابطالي مستلزم عمليات اجرایي نيست، مضاف بر آنکه مطابق 

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

تشخيص لزوم عمليات اجرایي و همچنين رفع چالش اجرای احکام مطابق این ماده اوالً مرجع تشخيص 

های تخصصي رئيس دیوان لزوم یا عدم لزوم عمليات اجرایي برای اجرای آرای هيئت عمومي و هيئت

لذا تصویب این آرای مذكور مشخص گردیده است.  مقرر گردیده است. ثانيًا ضمانت اجرای عدم اجرای

 ماده مناسب و مورد پيشنهاد است.

 

 ( و تبصره آن۱۱0( ـ موضوع اصالح ماده )59ماده )

وده است، بهرچند هدف از اصالح این ماده، لزوم ارجاع موارد رسيدگي به استنکاف در شعب تجدیدنظر 

ت پرونده را در صورت استنکاف، رئيس دیوان مکلف اساما با عنایت به اینکه كماكان مطابق این ماده، 

و  به شعبه صادركننده رأی قطعي ارجاع نماید و شعبه صادركننده رأی قطعي اعم از شعب بدوی

بود. لذا  ( این قانون متعارض خواهد112( و )15گرفته با مواد )باشد، لذا اصالح صورتتجدیدنظر مي

گردد متن ماده با این ماده مورد پيشنهاد است و پيشنهاد مي گرفته در صدرعدم تصویب اصالح صورت

 نامه داخلي به شرح زیر اصالح گردد:رعایت تشریفات مندرج در آیين

 گردد:( به شرح زیر اصالح مي۱۱0صدر ماده )»

( ـ واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات الزم را جهت اجرای احکام ۱۱0ماده )

علیه از اجرای حکم قطعي، د و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌعمل آوردیوان به

 «.مراتب را به رئیس دیوان گزارش نماید

ر د« شعب تجدیدنظر»گرفته، تعيين صالحيت درخصوص اصالح تبصره نيز، هدف از اصالح صورت

ای دستور م اجرعد»، «عدم ارسال پاسخ در موعد مقرر»رسيدگي به استنکاف مسئولين مربوطه در موارد 

يت از حقوق باشد كه با عنایت به اینکه انفصال و محروممي« عدم ارسال اسناد مورد مطالبه»و « موقت

يرد. های اداری است، ضروری است در صالحيت شعب تجدیدنظر قرار گاجتماعي از شدیدترین مجازات

 لذا تصویب این تبصره مورد پيشنهاد است.

 

 ( و الحاق یک بند و یک تبصره به آن۱۱۱ماده ) موضوع اصالح ( ـ۶0ماده )

قانون استفاده  در این« قاضي»سازی استفاده از واژه در راستای یکسان« قاضي»به « دادرس»و تغيير واژه 

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.شده است و از این جهت 

 انتيص و نيتضم یراستادر  واقعبند در نیالزم به ذكر است كه الحاق ا زين يالحاق« 5»بند  درخصوصو 

توسا دستگاه  یرأ یو عدم اجرا سالهکی مهلت یانقضا صورت در دینمايم مقرر و بوده یشهروند حقوق از

 به و كسر هيعلمحکومٌ حساب از را بهمحکومٌ ماه 3 ظرف است مکلف بودجه و برنامه سازمان ه،يعلمحکومٌ
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( قانون الحاق 24ماده )« ج»مفاد بند  ناً يبند ع نیر است مفاد اذك انی. شادینما زیوار له ٌ محکوم حساب

 نیبند در ا نیو تکرار ا باشديم 1393دولت مصوب  ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ يبرخ

 .گردديم شنهاديپ بند نیا بیتصو نیو اصالح آن بوده است. بنابرا ريياز تغ یريقانون جهت جلوگ

شریفات آن ثباتي در اجرای احکام و حذف ت( در راستای جلوگيری از بي111به ماده )و تبصره الحاقي 

ی توسا و تسریع در اجرای احکام صادره و همچنين صيانت از حقوق شهروندی و تحقق اجرای كامل رأ

اضي بيني شده است كه با تشخيص قباشد و بر این اساس در این ماده پيشعليه ميدستگاه محکومٌ

ادنامه له در صورت عدم اجرای كامل دشود و محکومٌی احکام، قرار خاتمه اجرای حکم صادر مياجرا

اده مناسب و متصویب این ماه از صدور قرار صادره به دیوان اعتراض نماید. بنابراین تواند پس از یکمي

 مورد پيشنهاد است.

 

 ( ۱۱۲موضوع اصالح ماده ) ( ـ۶۱ماده )

ستنکف ماین مصوبه، به جهت حساسيت استنکاف و حکم به انفصال، اختيار انفصال ( 14مطابق ماده )

قد ایراد كننده رأی قطعي سلب گردیده است و لذا اعطای آن به شعبه تجدیدنظر فااز شعب بدوی صادر

 ای ازر پارهدبه جهت آنکه « اعالم به مراجع نظارتي مربوط»رسد. مضاف بر آنکه الحاق عبارت نظر ميبه

رسد و نظر ميموارد، امکان اعمال مجازات انفصال یا محروميت از حقوق اجتماعي وجود ندارد منطقي به

 گردد.تصویب آن پيشنهاد مياز این حيث نيز 

 

 ( ۱۱۶( ـ موضوع اصالح ماده )۶۲ماده )

. است صادره یرأ به نسبت «یياجرا ثالث اعتراض» گردديم حکم یاجرا توقف موجب كه یموارد از يکی

 نشده وارد يدادرس انیجر در مذكور مرجع و است خارج هيعلمحکومٌ ارياخت از حکم یاجرا كه مورد نیا در

 یانکته اام. است يدگيرس به مکلف وانید و دینما اعتراض صادره یرأ به توانديم ماهکی مدت ظرف است

 توسا یأر یاجرا عدم و سوکی از الثث مرجع توسا یرأ به اعتراض عدم بود، آمده وجودبه عمل در كه

 صورت حاصال مطابق صادره، یآرا یاجرا ضمانت تیتقو یراستا در و اساس نیا بر. بود گرید یازسو یو

 به مکلف ماههکی مهلت در اعتراض عدم صورت در ثالث مرجع كه است شده مقرر ماده، نیا در گرفته

 اصالح ذال. بود خواهد قانون نیا( 112) ماده مشمول استنکاف و اجرا عدم صورت در و بوده یرأ یاجرا

 . گردديم شنهاديپ آن بیتصوو  يابیمناسب ارز یحقوق شهروند نيتضم یراستا در مذكور
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 ( ۱۱7( ـ موضوع اصالح ماده )۶۳ماد )

اده انون استفدر این ق« قاضي»سازی استفاده از واژه در راستای یکسان« قاضي»به « دادرس»تغيير واژه 

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.شده است و از این جهت 

 

 (۱۱8( ـ موضوع اصالح ماده )۶۴ماده )

رسد، چراكه ماده نظر نمي( حذف گردیده است كه این امر منطقي به118مطابق این ماده، مفاد ماده )

دی ممکن در مواربيني ضمانت اجرای تخلف از دستورات واحد اجرای احکام بوده و مزبور در مقام پيش

در این صورت  است واحد اجرای احکام نياز به ارسال اسناد، ارسال ميزان مطالبات و... داشته باشد كه

م تصویب این بنابراین عدهای مزبور باید مکلف به تبعيت از تصميمات واحد اجرای احکام باشند. دستگاه

ي مفاد نامه داخلمندرج در آیين فاتیتشر تیبا رعا گرددهمچنين پيشنهاد مي ماده مورد پيشنهاد است.

 ( به این قانون اضافه گردد:120عنوان ماده )ماده پيشنهادی به

از وقوع  یریشگیو پ اتیجهت كاهش شکا یعدالت ادار وانید سیرئ( ـ ۱۲0ماده )»

 دهد:يرا انجام م ریز اتاقدام ،تخلفات

نین و نواقصي در قوا اتایراد ،دیوان ها دركه در جریان رسیدگي به پرونده یدر موارد. ۱

 ياصالح هایشنهادیدر دیوان شده است، پ تیكه منشأ طرح شکا شودو مقررات مشاهده 

 او ی ياسالم یمجلس شوراجمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس رئیسبه را حسب مورد، خود 

 .دنمایواضع مقررات ارائه مي ربطیذ اجعمردیگر 

با  وانیدر د تیمناسب را جهت كاهش موجبات طرح شکا رانهیشگیپ ریاقدامات و تداب .۲

 «.آوردعمل ميبهدر چارچوب قانون مربوط  یياجرا یهادستگاه یهمکار

 

 (۱۱9( ـ موضوع اصالح ماده )۶5ماده )

انون استفاده قدر این « قاضي»سازی استفاده از واژه در راستای یکسان« قاضي»به « دادرس»تغيير واژه  

 تصویب آن مورد پيشنهاد است.شده است و از این جهت 

 

 (۱۲0( ـ موضوع اصالح ماده )۶5ماده )

( قانون فعلي حذف گردیده است كه به جهت انتفای موضوع و انحالل 120مطابق این ماده، مفاد ماده )

ی جهت رسد. اما مطابق موارد الحاقي، رئيس دیوان عدالت ادارنظر ميشعب تشخيص امری منطقي به

عنوان حفظ حقوق عامه و جلوگيری از تضييع آن مکلف به تعيين یکي از معاونين قضایي خویش به

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.

درت كننده حقوق شهروندان در مقابل قعنوان تضمينهبسو از یکدیوان عدالت اداری درحقيقت 

كند و يمكننده از قدرت عمومي نظارت های استفادهعمومي، بر تصميمات و اقدامات نهادها و دستگاه

ست؛ ادر موضوع شده  «نفع بودنذی»ازسوی دیگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منوط به شرط 

ت عدال وانینفع بودن در داز ذی يحقوق خصوص يبر مبانيمبتن و قيمض یريشرطي كه براساس تفس

وجود  به جهت عدم ياز موضوعات متضمن نفع عموم یاريموجب شده است، تا نتوان نسبت به بس یادار

یت از بيني امکان شکا، بنابراین پيشطرح دعوا كرد یعدالت ادار وانیخاص، در د ایمعننفع بهذی

تفویض  ندارند ولي مضر به مصالح و منافع عمومي هستند ضروری است، اما نفع خاصتصميماتي كه ذی

نظر آن به رئيس دیوان عدالت اداری و مشخص نمودن یکي از معاونين وی جهت این امر منطقي به

ادالنه ع يبه موضوع برخالف اصول دادرس يدگيو رس تیشدن مرجع شکا يکیبا توجه به رسد چراكه نمي

سال  10از  اتخاذ شد كه بعد زين يعموم یهادادگاه جادیدر ا يميتصم نير است كه چناست. الزم به ذك

قام معظم م داتيبا توجه به تأكبنابراین  منجر شد. يدگيدادستان از مرجع رس کينظام تفک به ایجاد

د پيشنها، حقوق عامه یايو اح هئيبرنامه تحول قوه قضا یو در راستا هئيقوه قضا یهااستيو س یرهبر

ن دیوان عدالت های مذكور در اختيار دادستا، صالحيتنهاد دادستان دیوان عدالت اداری جادیاگردد با مي

قوقي و حاداری قرار گيرد. الزم به ذكر است كه سابقًا در مجلس دهم این امر در كميسيون محترم 

ن قانون رفته و از ایقضایي به تصویب رسيده كه پس از تشکيل مجلس جدید مجدداً در دستور قرار گ

نامه درج در آیينبا رعایت تشریفات من( مکرر 7حذف شده است. بنابراین اصالح ماده مزبور در قالب ماده )

 به شرح زیر مورد پيشنهاد است:داخلي 

 تیآن در حدود صالح عییاز تض یریمنظور حفظ حقوق عامه و جلوگبه ( مکرر ـ7)ماده »

ا ب قضایي سابقه سال حداقل پانزده یقضات دارا نیاز ب یادارعدالت  وانیدادستان د وان،ید

ا ر ریز اراتیو اخت فیو وظا شوديانتخاب م هئیو با حکم رئیس قوه قضا وانیرئیس د شنهادیپ

 موجود برعهده خواهد داشت: مکاناتبا استفاده از ا

شعب  نزد شوديحقوق عامه م عییكه موجب تض يماتیاز اقدامات و تصم تیطرح شکا. ۱

 مذكور. ینسبت به آرا يدنظرخواهیو حسب مورد تجد وانید

مخصوص،  یهابرگه یثبت بر رو ثیحدادخواست از میتنظ فاتیتشر تیرعا ـ تبصره

 .ستیدادستان الزم ن یبرا تیطرح شکا يو مواعد قانون يدادرس نهیپرداخت هز

مناسب در جهت  یهابه مراجع مربوطه و انجام آموزش ياصالح شنهاداتیارائه پ .۲ 

  ی.عدالت ادار وانیدر د یاز بروز موجبات طرح دعو یریجلوگ

به  هیوحدت رو ای هیرو جادیا شنهادیو پ وانیمتعارض شعب د ایمشابه  یآرا یيشناسا .۳
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  .وانید سیرئ

و درخواست  وانید تینظامات موضوع صالح ریمقررات و سا ها،نامهنییآ یيشناسا .۴

 .يعموم تهیئ از هاابطال آن

( ۱7) ماده «۲» تبصره موضوع نهادمردم هایسازمان ظرفیت از توانددیوان مي دادستان

 .نماید استفاده مرتبط اسناد و ادله آوریجمع برای

( این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، ۱۲های اجرایي موضوع ماده )تبصره ـ دستگاه

اه های خود را بالفاصله پس از وضع یا صدور، در پایگها و بخشنامهها، دستورالعملنامهآیین

ف های مذكور تخلالکترونیکي دیوان قرار دهند. خودداری از انجام این تکلیف ازسوی دستگاه

 «.شوداداری محسوب مي

 

  گیرینتیجه

شود و با توجه به نکات مطرح شده، هرچند طرح حاضر رافع بسياری از ایرادات قانون موجود تلقي مي

های منظور تحقق كامل اهداف مورد نظر و رفع خألها و چالشتصویب كليات آن مورد پيشنهاد است، اما به

( و 22( و )19( و )15( و )12( و )11( و )10( و )9( و )8( و )7( و )6( و )5( و )3مانده در مواد )باقي

( كه ممکن 65( و )64( و )59( و )56( و )53( و )49( و )41( و )37( و )36( و )33( و )26( و )23)

نامه ( قانون آیين152گردد مستند به ماده )است عمالً تأثير اصالح این قانون را خنثي كند، پيشنهاد مي

این طرح به كميسيون محترم حقوقي و قضایي جهت بررسي و اصالحات  1داخلي مجلس شورای اسالمي،

 ه بررسي بيشتر موارد مذكور اقدام نماید.مقتضي ارجاع گردد تا كميسيون محترم نسبت ب

 

 طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری

 ارجاع به كمیسیون مخالف موافق شماره ماده
موافق به شرط 

 اصالح

      (1ماده )

      (2ماده )

      (3ماده )

      (4ماده )

      (5ماده )

      (6ماده )

                                                 

طور صریح تعيين شده است با نامه بهح یا الیحه یا مواردی از آن از جلسه علني به كميسيون بجز آنچه در این آیين( و ارجاع طر152ماده ) .1

دهنده صورت گيرد. كميسيون باید فقا موارد شود. ارجاع باید به همان كميسيون گزارشپيشنهاد رئيس جلسه و تصویب مجلس انجام مي

 ظرف یک هفته به هيئت رئيسه تسليم نماید تا با تعيين اولویت در دستور هفتگي درج شود.ارجاعي را رسيدگي و گزارش خود را 
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 طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری

 ارجاع به كمیسیون مخالف موافق شماره ماده
موافق به شرط 

 اصالح

      (7ماده )

      (8اده )م

      (9ماده )

      (10ماده )

      (11ماده )

      (12ماده )

      (13ماده )

      (14ماده )

      (15ماده )

      (16ماده )

      (17ماده )

      (18ماده )

      (19ماده )

      (20ماده )

      (21ماده )

      (22ماده )

      (23ماده )

      (24ماده )

      (25) ماده

      (26ماده )

      (27ماده )

      (28ماده )

      (29ماده )

      (30ماده )

      (31ماده )

      (32ماده )

      (33ماده )

      (34ماده )

      (35ماده )

      (36ماده )

      (37ماده )

      (38ماده )

      (39ماده )

      (40ماده )

      (41ماده )

      (42)ماده 
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 طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری

 ارجاع به كمیسیون مخالف موافق شماره ماده
موافق به شرط 

 اصالح

      (43ماده )

      (44ماده )

      (45ماده )

      (46ماده )

      (47ماده )

      (48ماده )

      (49ماده )

      (50ماده )

      (51ماده )

      (52ماده )

      (53ماده )

      (54ماده )

      (55ماده )

      (56ماده )

      (57ماده )

      (58ماده )

      (59ماده )

      (60ماده )

      (61ماده )

      (62ماده )

      (63ماده )

      (64ماده )

      (65ماده )

      (66ماده )
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 

مواد عنوان قانون فعلي طوالني است و برخي 

ناظر به تشکيالت و آیين دادرسي نيست. 

 گردد.بنابراین تصویب این ماده پيشنهاد مي

 

 

   

 ينیت و آقانون تشکيال»عنوان ( و 1ماده )

مصوب  «عدالت اداری وانیدادرسي د

 «عدالت اداری وانیدقانون »به  22/9/1390

 شود.ح مياصال

ماده 

(1) 

 

های تخصصي به اختيار پيشنهاد معاونت

رئيس دیوان داده شده است و تصویب این 

تر شدن تشکيالت دیوان ماده به جهت چابک

 گردد.دهي آن پيشنهاد ميو سامان

 

 

   

قانون بعد از عبارت  (2)در ماده ( و 2)ماده 

دهي و سازمان»عبارت  «وانیتعداد شعب د»

تخصصي به پيشنهاد  هایمعاونتآنها در قالب 

ماده مذكور حذف  تبصرهاضافه و « وانیرئيس د

 شود.مي

ماده 

(2) 

و اعتراضات اشخاص  اتیو شکا« 2»تبصره 

 يو خصوص ياعم از عموم يو حقوق يقيحق

 یادار يمراجع اختصاص ماتياز آرا و تصم

قانون در  نیا (10)ماده  «2»موضوع بند 

 .ردگييقرار م يدگيشعب مطرح و مورد رس

و  اتیشکا ریاست. سا يصادره قطع یرأ

. شوديم يدگيرس یات در شعب بدواعتراض

قانون  نیاالجرا شدن اپس از الزم

و  یموجود در شعب بدو هایپرونده

زمان ثبت  تيمطابق صالح دنظریتجد

 .شوديم يدگيدادخواست رس

و تاكنون در غياب رئيس شعبه « 1»تبصره 

تجدیدنظر اداره امور اداری شعبه با هر دو 

ه مشکالت مستشار بوده است كه با توجه ب

عملي، تصویب این تبصره مورد پيشنهاد 

 است.

و تنها رسيدگي به آرای مراجع « 2»تبصره 

 1385اختصاصي اداری به وضع قانون سال 

 ریمغاای شده است كه برگشته و یک مرحله

بر يمبن ي( قانون اساس3اصل )« 9»بند 

است. از اصول دادرسي عادالنه ناروا  ضيتبع

  

 

  

قانون  نیا( 3)به انتهای تبصره ماده ( و 3) ماده

در صورت عدم حضور رئيس شعبه »عبارت 

هده عضو شعبه به ع اداره ر،ظدنیتجد

ي بيشتری یمستشاری است كه سابقه قضا

 حاصال« 1»اضافه و شماره آن به تبصره  «.دارد

به « 3»و « 2»های عنوان تبصرهو دو تبصره به

 شود:به ماده مذكور الحاق مي ریشرح ز

و اعتراضات اشخاص  اتیو شکا« 2»تبصره 

حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از 

ع اختصاصي اداری موضوع مراج تصميماتآرا و 

در  قانون مستقيماً نی( ا10ماده )« 2»بند 

مورد رسيدگي قرار  ومطرح  دنظریشعب تجد

ماده 

(3) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

ي قضایي است، پس دو مرحله بودن رسيدگ

تحدید حق « 2»این بخش از تبصره 

دادخواهي و نقض حقوق عامه است. تصميم 

ای باشد، نباید موجب اداری ولو دو مرحله

 تحدید رسيدگي قضایي باشد.

( و 10ماده )« 2»و از اطالق بند « 3»تبصره 

( قانون فعلي اطالق 64( و )63مواد )

ع صالحيت شعب دیوان نسبت به انواع مراج

آید و تعریف مشخص مياختصاصي اداری بر

از این مراجع مانع اشتباه در تشخيص آنها و 

شود. بنابراین تصویب ها ميتعارض صالحيت

 گردد.این تبصره پيشنهاد مي

 اتیشکا ریگيرد، رأی صادره قطعي است. سامي

شود. مي رسيدگيو اعتراضات در شعب بدوی 

های قانون پرونده نیشدن ا االجراالزمپس از 

 قمطاب دنظریموجود در شعب بدوی و تجد

ادخواست رسيدگي دزمان ثبت  صالحيت

 شود.مي

و مقصود از مراجع اختصاصي اداری « 3»تبصره 

موجب قوانين است كه به يیهائتيكليه مراجع و ه

ي تشکيل ميیقانوني، خارج از مراجع قضا مقرراتو 

فات، تخلفات و الشوند و اقدام به رسيدگي به اخت

داده حيت آنها قرار الكنند كه در صمي اتيیشکا

های رسيدگي به تخلفات ئتيير هنظ ،شده است

( قانون شهرداری 100ماده ) كميسيوناداری، 

با اصالحات و الحاقات بعدی،  27/11/1345الحاقي 

های حل ئتيمالياتي، ه اختالفهای حل ئتيه

ئتيها و هف كارگر و كارفرما و كميسيوناختال

تشخيص  مقرراتموجب قوانين و هكه ب يیها

های علمي، تخصصي، حيتاتي از قبيل صالموضوع

 باشد. شدهبه عهده آنها واگذار  نشيیامنيتي و گز

 

با توجه به تمركز رشته حقوق عمومي بر 

مطالعه دولت و نهادهای عمومي، اولویت 

التحصيالن این رشته در جذب دادن به فارغ

 

 

   
های آن به قانون و تبصره (4) ماده( و 4) ماده

 شود:ح مياصال ریشرح ز

يه ئبا حکم رئيس قوه قضا وانیقضات د( و 4) ماده

ماده 

(4) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

قضات دیوان عدالت اداری مطلوب است. 

الت اداری با شيوه قضات فعلي دیوان عد

دادرسي عمومي )مدني و كيفری( دادرسي 

علت عدم برخورداری از كنند كه بهمي

های حقوق عمومي، منافع عامه و آموزش

حقوق افراد در دعاوی عليه دولت نادیده 

شود. بنابراین تصویب این ماده در گرفته مي

راستای صيانت از حقوق عامه مورد پيشنهاد 

 است.

دارای هفت سال سابقه  دیشوند و بامنصوب مي

عدالت اداری  وانیباشند. رئيس د يیقضا كار

را به رئيس قوه  ایتواند قضات واجد شرامي

 .دیيه پيشنهاد نمائقضا

ماده  نیجود شرط سابقه مذكور در او و تبصره

منصب قضا كه  نیحائز ایدرخصوص قضات و 

استخدامي قضات جذب  مقررات قمطاب

شوند و دارای مدرك دكترای حقوق با مي

مورد  هایشیگرا ریحقوق عمومي و سا تیاولو

باشند، الزامي نيست و حسب مي وانینياز د

ی های كارآموزمورد پس از گذراندن دوره

و تخصصي متناسب با صالحيت و  عمومي

غ رئيس قوه با ابالوظایف دیوان عدالت اداری 

 وانیالبدل ديه به سمت دادرس عليئقضا

شوند. چگونگي عدالت اداری منصوب مي

 وجذب و نحوه و مدت كارآموزی عمومي 

تخصصي آنها براساس دستورالعملي است كه 

عدالت اداری به  وانیبنابه پيشنهاد رئيس د

 رسد.قضائيه مي قوهرئيس  بیتصو
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

و  فیتواند وظامي وانید سيرئ و تبصره

خاص  اراتياختاز  ريخود، به غ اراتياخت

(، 73(، )47(، )40(، )35موضوع مواد )

 نی( ا121( و )118(، )91(، )80(، )79)

به  یي، حسب مورد در امور قضاقانون را

 به هر یيقضا ريو در امور غ یيقضا نيمعاون

 .دینما ضیتفو نياز معاون کی

ذكر نظارت رئيس دیوان بر امور اداری 

 تمعاونضروری است. همچنين تصویب مقام 

ریاست به و پيشنهاد  مشورتبرای ارائه  ياول

و هماهنگي معاونين و تصميم در موارد  دیوان

 شود.ارجاعي رئيس دیوان پيشنهاد مي

تبصره الحاقي كه در مورد تفویض اختيارات 

( است، 91( و )79رئيس دیوان بجز در مواد )

در قسمت تفویض اختيارات خاص و 

شخص رئيس دیوان اشکال دارد كه بهقائم

پيشنهاد اضافه شدن مواد دیگری به موارد 

 شود.منع تفویض مي

  

 

  

ح اصال ریقانون به شرح ز (5)( و ماده 5ماده )

 شود:مي

 نیدر چارچوب مفاد ا وانی( و رئيس د5ماده )

 ارت بر كليهظاداری و ن استیوه بر رقانون عال

 رظدنیشعبه اول تجد استیر وان،ید هایقسمت

تواند از بين معاونين را نيز برعهده دارد و مي وانید

 .دیعنوان معاون اول انتخاب نمانفر را به کی يیقضا

و اختيارات  فیتواند وظامي وانیو رئيس د تبصره

 و( 79ص موضوع مواد )خود، به غير از اختيارات خا

ي به یقانون را، حسب مورد در امور قضا نی( ا91)

از  کیي به هر یي و در امور غيرقضایمعاونين قضا

 .دینما ضیخود تفو معاونين

ماده 

(5) 

 

 صيتشخ به وانید يدفاتر استان يبرخحذف 

فراهم شدن امکان ارائه  خاطربه وانید سيرئ

مخالف حق  یيخدمات قضا يکيالکترون

 رایاست، ز یيمردم به مراجع قضا يدسترس

همگان فراهم  یبرا نترنتیبه ا يبستر دسترس

 عييتض زيسواد و مسن ننبوده و حقوق افراد كم

و ارشاد مراجعان موضوع بند  یيشده و راهنما

 یهااستيس« 17»ماده و بند  نيهم« الف»

 .شودينقض م زين یيقضا تيامن يكل

 

 

   

 (6) به ماده ریشرح ز تبصره به ک( و ی6) ماده

 شود:قانون الحاق مي

خدمات  در صورت ارائه الکترونيکي و تبصره

نحوی ي بهیهای اجرامذكور به مردم و دستگاه

دفاتر  نیوجود ا وانیكه با تشخيص رئيس د

ها ضرورت نداشته باشد، در برخي از استان

آن در صورت  شاغلدفتر منحل و كاركنان 

در اداری در تهران و عدالت  وانیبه د لیتما

صورت به دادگستری محل، منتقل  نیغير ا

 .گردندمي

ماده 

(6) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

جهت اعالم نظر در  توانديم وانید( و 7ماده )

حسب مورد از كارشناسان  ،يامور تخصص

. دیاستفاده نما از،يدر رشته مورد ن يرسم

قانون  مطابقارجاع امر به كارشناس  باتيترت

و انقالب در  يعموم یهادادگاه يدادرس نیيآ

 .بود خواهد 1379مصوب  يامور مدن

 وان،ید سيرئ صيچنانچه به تشخو  تبصره

قرار  تیمطرح و مورد شکا یدیموضوعات جد

اشخاص متعدد  شوديم ينبيشيكه پ رديگ

 ندیمشابه آن را مطرح نما تیشکا زين یگرید

 ياجتماع ای یابعاد گسترده ادار یدارا ای

زمان با ارجاع به شعب، به هم ، موضوعباشديم

هيئت  ایاز كارشناسان متخصص  يگروه

و ارائه  يمقدمات يمربوط جهت بررس يتخصص

تا حداكثر ظرف  شوديارجاع م يمشورت هینظر

 يعدم اعالم نظر ناف ند،یاعالم نظر نما ماهکی

توسا شعبه  أیو صدور ر یرگيميتصم

 .باشدينم

های روندهبا توجه به گستردگي تخصصي پ

كارگيری كارشناسان ضروری است، دیوان به

( قانون فعلي در سازوكار احراز 7اما ماده )

صالحيت، نحوه انتصاب و مرجع صدور ابالغ 

و پرداخت حقوق به كارشناسان ابهام داشته 

 نامه ضروری است.و تدوین آیين

( اصالحي، ابهاماتي مانند نوع 7در ماده )

اني، امکان یا استخدام، تصدی پست سازم

كارگيری وكال و كارشناسان عدم امکان به

ها، شيوه تشخيص صالحيت و سایر دستگاه

نياز یا عدم نياز به تأیيد مراجع گزینشي و 

امنيتي وجود دارد. همچنين تفویض تصویب 

نامه توسا رئيس قوه قضائيه احتمال آیين

( قانون 85ورود ایراد مغایرت با اصول )

 اساسي دارد.

ان ذكر است تشکيل كارگروه مشورتي در شای

موضوعات دارای ابعاد گسترده در تبصره این 

ماده مناسب است، اما منوط بودن یا نبودن 

  

 

  

 ریقانون و تبصره آن به شرح ز( 7) ماده( و 7) ماده

 :شودح ميالاص

ر در امور ظم نعالتواند جهت امي وانید ( و7)ماده 

تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در 

با  كه دارای مدرك كارشناسي مختلف هایرشته

دارای حداقل مدرك  ایحداقل ده سال سابقه 

باشند، بدون مي نيازكارشناسي ارشد رشته مورد 

 نامهينی. آدیتعهد استخدامي استفاده نما جادیا

 افراد نیالزحمه اقكارگيری و پرداخت حنحوه به

قانون به پيشنهاد  نیغ اماه پس از ابال ظرف شش

 رسد.رئيس قوه قضائيه مي بیبه تصو وانیرئيس د

 وان،یچنانچه به تشخيص رئيس د و تبصره

قرار  تیمطرح و مورد شکا دییموضوعات جد

شود اشخاص متعدد مي بينيپيشگيرد كه 

 ای ندیمشابه آن را مطرح نما تینيز شکا گریید

 ،باشداجتماعي مي ایعاد گسترده اداری دارای اب

زمان با ارجاع به شعب، به گروهي از موضوع هم

مربوط  تخصصيهيئت  ایكارشناسان متخصص 

مشورتي  هیرظجهت بررسي مقدماتي و ارائه ن

 رظنم الماه اع کیشود تا حداكثر ظرف ارجاع مي

 هظریه نظحكننده با مالو شعب رسيدگي ندینما

ماده 

(7) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

صدور رأی بر صدور نظر كارشناسي محل 

 ابهام است.

 .بت به صدور رأی اقدام كنندمشورتي مذكور نس

عدالت اداری و  وانیهيئت عمومي د( و 8)ماده 

تشکيل  لیترتيب ذبه های تخصصيهيئت

 شوند:مي

 نيمعاون س،يمتشکل از رئ يهيئت عموم (الف

سا و ؤر ،يتخصص هایهيئت یساؤر ،یيقضا

 یشعب بدو یساؤو ر دنظریمستشاران شعب تجد

 استیدوسوم اعضا و به ر كه با حضور باشديم

با انتخاب  یيقضا نياز معاون يکی ای وانیرئيس د

 یو مالك صدور رأ ابدیيم تيرسم وانیرئيس د

 .باشديحاضر م یاعضا تیردر آن، نظر اكث

نفر  ازدهیمتشکل از  يهر هيئت تخصص (ب

كه با حضور  باشديم وانیقضات د انيعضو از م

. عضویت ابدیيم تيحداقل نه نفر از اعضا رسم

و با توجه یک هيئت تخصصي قضات دیوان در 

به تجربه و آشنایي آنها با حوزه تخصصي مربوط 

 باشد.مي

تفکيک صالحيت و محدود كردن اعضای 

علت این ماده به« الف»هيئت عمومي در بند 

عدم تجربه كافي قضات شعب بدوی و اجرای 

ویژه آنکه تعدد قضات احکام مطلوب است، به

ابر رویه دیوان نشان كيفيت آرا نيست و بن

موجب تقليد در قضاوت، دیراقناعي و 

شود. رسيدگي طوالني در هيئت عمومي مي

های شعب نيز باال بوده و شركت حجم پرونده

هفتگي قضات در هيئت عمومي موجب اطاله 

دادرسي در شعب است. لذا تصویب بند 

 مورد پيشنهاد است.« الف»

های عداد اعضای هيئتبا كاهش ت« ب»بند 

 9نفر )رسميت با  10نفر به  15تخصصي از 

نفر( به دنبال افزایش اتقان آرا بوده است، اما 

( این طرح صالحيت هيئت 84طبق ماده )

تخصصي گسترش یافته و آرای ابطالي آن با 

درخواست ده عضو هيئت عمومي یا رئيس 

دیوان قابل اعتراض است و قضات نيز ملزم به 

در هيئت تخصصي نبوده كه شبهه عضویت 

های عمومي و تخصصي و پوشاني هيئتهم

  

 

  

 ریشرح ز قانون و تبصره آن به (8) مادهو (ـ 8) ماده

 شود:ح ميالاص

عدالت اداری و  وانیهيئت عمومي د( و 8)ماده 

تشکيل  لیترتيب ذبه های تخصصيهيئت

 شوند:مي

هيئت عمومي متشکل از رئيس، معاونين  (الف

ی تخصصي و رؤسا و هارؤسای هيئت قضایي،

باشد كه با حضور مي رظدنیشعب تجد مستشاران

از  کيی ای وانیرئيس د استیدوسوم اعضا و به ر

رسميت  وانیبا انتخاب رئيس دقضایي معاونين 

 تیر اكثرظو مالک صدور رأی در آن، ن ابدیمي

رسيدگي به موارد  در باشد.اعضای حاضر مي

قانون، قضات  نیا (90)و  (89)موضوع مواد 

 توانندميرأی  قها با داشتن حصادركننده دادنامه

 .ندیدر جلسات هيئت عمومي شركت نما

نفر عضو  ازدهیهر هيئت تخصصي متشکل از  (ب

باشد كه با حضور حداقل مي وانیاز ميان قضات د

قضات  تی. عضوابدینفر از اعضا، رسميت مي نه

صي با توجه های تخصاز هيئت کیدر هر  وانید

آنها با حوزه تخصصي مربوط  يیآشنا وبه تجربه 

ماده 

(8) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

نقض قاعده فراغ دادرس هست. امکان 

سنجي در ارجاع و عدم عضویت مصلحت

زمان علت امکان عضویت همبرخي قضات به

قضات در چند هيئت تخصصي هست كه 

منجر به اطاله دادرسي و تقليد در قضاوت نيز 

 شود.مي

این ماده در جهت اتقان آرای تصویب تبصره 

 شود.های تخصصي پيشنهاد ميهيئت

 شود.انجام مي

كارشناسان امر  ایو  وانیقضات د ریسا -تبصره

 رئيس هيئت ای وانیحسب مورد با دعوت رئيس د

توانند در رأی مي قبدون داشتن ح تخصصي

هيئت تخصصي شركت  ایجلسات هيئت عمومي 

 .ندیارائه نما رات خود راظلزوم ن صورتكنند و در 

 

تصویب واحد اجرای احکام زیر نظر رئيس 

دیوان با امکان تفویض به معاونين با توجه به 

 شود.ها پيشنهاد ميتخصصي بودن معاونت

 

 

   

 رزی به شرح آن تبصره و قانون (9) ( و ماده9ماده )

 شود:ح ميالاص

ر رئيس ظن ریواحدهای اجرای احکام ز( و 9)ماده 

. قضات اجرای احکام ندینماانجام وظيفه مي نواید

مستشاران قضایي توسا  ایدادرسان و  بيناز 

 .شوندانتخاب مي وانیرئيس د

ماده 

(9) 

به تظلمات نسبت به  يدگيرسو  «6»تبصره 

 یياجرا یهادستگاه ماتيمصوبات و تصم

 یكشور خدمات تیریقانون مد( 5موضوع ماده )

مؤسسات و  هيلكو  ياسالمو دانشگاه آزاد 

ها و دستگاه نیوابسته و تابعه ا یهاشركت

ي نظام پزشک ازجمله سازمان يصنف یهاهیاتحاد

 است. وانید تيدر صالح كشور

و دعاوی مسئوليت مدني دولت « 1»تبصره 

در قانون فعلي فقا از جهت احراز وقوع 

شود و تعيين تخلف در دیوان رسيدگي مي

ه عمومي ميزان خسارت در صالحيت دادگا

است كه توجيه آن حقوقي بودن امر احراز 

خسارت و لزوم كارشناسي محلي است، اما 

( قانون اساسي، 173عالوه بر اطالق اصل )

  

 

  

قانون به  (10)ماده « 1»تبصره ( و 10ماده )

ماده مذكور ابقا « 2» ح و تبصرهاصال ریشرح ز

 ،«4» ،«3» هایتبصره عنوانبهچهار تبصره و 

 شود:به آن الحاق مي« 6»و « 5»

صدور  ازكننده پس شعبه رسيدگيو « 1» تبصره»

ناحيه مؤسسات و اشخاص  ازرأی بر وقوع تخلف 

ماده  نیا« 6» و تبصره «2»و « 1»مذكور در بندهای 

ماده 

(10) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

این دوگانگي موجب اطاله دادرسي و 

شود. پس سردرگمي مردم و اتالف هزینه مي

این دعوا باید مطلقاً در صالحيت دیوان باشد 

 شود.مي پيشنهاد« 1»و تصویب تبصره 

تصميمات و »و بنا بر عبارت « 3»تبصره 

( قانون فعلي، دعاوی 10در ماده )« اقدامات

قراردادی ترافعي تلقي و در صالحيت دادگاه 

عمومي مقرر شده است، اما امکان تخلفاتي 

مثل عدم رعایت تشریفات قانوني توسا 

باشد كه دستگاه پيش از انعقاد قرارداد مي

ه دعاوی ناشي از عدم این تبصره رسيدگي ب

رعایت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد 

قرارداد را در صالحيت شعب قرار داده است. 

 شود.لذا تصویب آن پيشنهاد مي

و این تبصره در مقام احصای « 4»تبصره 

جهات طرح شکایت در شعب دیوان بوده كه 

مناسب ارزیابي و تصویب آن مورد پيشنهاد 

 است.

 نييمختلف جهت تع نيقوان درو « 5»تبصره 

به اعتراض نسبت  يدگيمرجع صالح در رس

چون  ياز عبارات یو اقدامات ادار ماتيبه تصم

« دادگاه صالح» ای «یيمرجع صالح قضا»

 .دیخسارت وارده اقدام نمانسبت به تعيين ميزان 

و اعتراضات  اتیرسيدگي به شکاو « 3»تبصره 

وقوع تخلف و عدم  ازقوقي اشخاص حقيقي و ح

قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد  تیرعا

های اجرایي در صالحيت شعب توسا دستگاه

به  اداری است، ليکن رسيدگي عدالت وانید

مابين طرفين در دعاوی ناشي از اجرای قرارداد في

 .نيست وانیصالحيت د

های عليه دستگاه تیجهات طرح شکاو « 4» تبصره

عبارتند از:  وانیآنها در شعب د ایي و مأموریناجر

خروج . 3 ،مخالفت با شرع. 2، مخالفت با قانون. 1

. 4 ،استفاده از اختياراتءسو ایاز حدود صالحيت 

خودداری از  ایاجرای قوانين و مقررات  درتخلف 

 انجام آنها

قوانين، مرجع موجب مواردی كه به درو « 5»تبصره 

 اداری،از تصميمات  اتیشکا و رسيدگي به اعتراضات

آرای مراجع اختصاصي اداری صادره  ایاجرایي و 

ماده، تحت  نیهای موضوع اسوی كليه دستگاهاز

 صالحدادگاه  ایقضایي  صالحاز قبيل مرجع  نيیعناو

تعيين شده است، موضوع در  صالحمحکمه  ای

 است. وانید شعب صالحيت

لمات نسبت به ظرسيدگي به تو  «6»تبصره 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 نیا یياستفاده شده است كه در مراجع قضا

دارد و  يعموم یهاعبارات انصراف به دادگاه

امر موجب شده است تا بعضاً  نيهم

عدالت  وانید تيكه ذاتاً در صالح يموضوعات

به آن، در  حیاست، به جهت عدم تصر یادار

و  رديقرار گ يدگيمراجع نيز مورد رس ریسا

متعارض و متشتت  یمنجر به صدور آرا

، در راستای جلوگيری از این تشتت و گردد

رعایت اصول دادرسي عادالنه این تبصره 

بيني گردیده و تصویب آن پيشنهاد پيش

 د.شومي

و علت محدودیت صالحيت « 6»تبصره 

دیوان در قانون فعلي به واحدهای دولتي و 

ها و تأمين نهادهای انقالبي و تنها شهرداری

اجتماعي از بين مؤسسات عمومي غيردولتي 

كه سایر این مؤسسات مشخص نيست، در حالي

و نهادهای وابسته به آنها هم از قدرت عمومي 

راستا نظارت بر برخوردار هستند. در همين 

باشد و مؤسسات عمومي غيردولتي ضروری مي

بيني شده است كه این تبصره از این جهت پيش

 گردد.آن پيشنهاد مي تصویب

های اجرایي موضوع صوبات و تصميمات دستگاهم

مصوب  كشوری خدمات تیریمد قانون (5) ماده

بعدی و دانشگاه  الحاقاتبا اصالحات و  8/7/1386

عدالت اداری  وانید حيتالصمي در الآزاد اس

 «.است
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 ریقانون به شرح ز (11)ماده ( و 11ماده )

 :شودح و تبصره آن حذف ميالاص

 درنتيجه كه صورتي در ( و11ماده )

 و قانون شرع، خالف اقدامات و تصميمات

 كوتاهي و اهمال یا شکایت موضوع مقررات

 توساي قانون فیوظا انجام از یخوددار و

 وارد اشخاص بر خسارتي مربوط، واحدهای

تبصره  رعایت با كنندهرسيدگي شعبه شود،

 نقض بر حکم قانون، این (10) ماده« 1»

 مورد اقدام یا تصميم از اثر غول یا رأی

 حقوق اعاده به شکایت طرف الزام یا شکایت

 .كندمي صادر شده تضييع

ماده « 1»مطابق تبصره  نکهیبا توجه به ا

 تيمسئول یبه مطلق دعاو يدگي( رس10)

ورود خسارت در  قیدولت و تصد يمدن

لذا  ،است دهیمقرر گرد وانیشعب د تيصالح

 قیكه عالوه بر تصد داینميم حیماده تصر نیا

آن توسا  زانيم نييورود خسارت و تع

 زين تیاقدام مورد شکا ای ميشعبه، اثر تصم

ماده  نیا عیخواهد شد. هرچند نکته بد لغو

 و هااز ترك فعل دستگاه تیامکان شکا

است،  يقانون فیاز انجام وظا يدولت مأمورین

 حقوق اعاده به هااما امکان الزام دستگاه

را از ماده سابق حذف نموده  شده عتضيي

بزرگ مواجه  یيرا با خأل وانیاست كه د

 وانیپس شعب د نیخواهد ساخت و از ا

در موارد ترك فعل، حکم به الزام  توانندينم

. بر این اساس عدم تصویب این ندیبه فعل نما

ماده و ارجاع آن به كميسيون مورد پيشنهاد 

 است.

  

 

  

ح الاص ریقانون به شرح ز (11)ماده ( و 11ماده )

 :شودو تبصره آن حذف مي

در صورتي كه درنتيجه تصميمات و ( و 11) ماده

ف شرع، قانون و مقررات موضوع الاقدامات خ

اهمال و كوتاهي و خودداری از انجام  ای تیشکا

قانوني توسا واحدهای مربوط، خسارتي  فیوظا

كننده با وارد شود، شعبه رسيدگي اشخاصبر 

قانون، حکم بر  نی( ا10ماده )« 1»تبصره  تیرعا

اقدام مورد  ایاثر از تصميم  لغو اینقض رأی 

 .كندصادر مي تیشکا

 ماده

(11) 

قانون ( 12ماده )« 1»در تبصره ( و 12ماده )

 وها بخشنامه ها،نامهنیيآ صرفاً»عبارت 

 شود.يحذف م «ماتيتصم

رسيدگي به مصوبات شورای عالي  و« 2»تبصره 

 يعال ی( مصوبات شورا12ماده ) تبصره

 ئتيهدر  تیشکا رقابليرا غ يانقالب فرهنگ

كرده است،  مقرر یعدالت ادار وانید يعموم

 شاملنهاد  نیا مصوباتآنکه  ليدلبهاما 

  

 

  

قانون عبارت  (12)در تبصره ماده ( و 12ماده )

به « مجلس خبرگان و شورای عالي امنيت ملي»

مجلس خبرگان رهبری، شورای عالي »عبارت 

 «ب فرهنگيالامنيت ملي و شورای عالي انق

ماده 

(12) 
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 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی 

 تحت حوزه در گذاریدرخصوص سياست

 این شمول از نهاد دو این از هریک صالحيت

 .است خارج حکم

 يمصداق یهاصيتشخو  مقررات ها،استيس

 «3» و «2» یبندها طبق وهستند 

 از دیبا ینظام قانونگذار يكل یهااستيس

 يبا شرع و قانون اساس رتیعدم مغا جهت

 شورا بعضاً  نیا نکه،یا بر مضافشوند.  شیپاال

خود در مورد  تيخارج از صالح يمصوبات

 حوزه در يحت وو استخدام و...  اتيمال

است  ی. لذا ضروردارد مجلس اراتياخت

 در شورا نیا یاستگذاريرسيمصوبات غ

 یادار عدالت وانید يعموم ئتيه تيصالح

 .رديگ قرار

 و یادار مصوبات كردن خارج نيهمچن

 تيصالح از هيقضائ قوه سيرئ یيرقضايغ

با وجود عدم تفاوت  زين وانید يعموم ئتيه

نقض حق  هیآنها با مقررات قوه مجر

 است. ي( قانون اساس34در اصل ) يدادخواه

شود و شماره تبصره مذكور به تبصره ح ميالاص

به « 2»عنوان تبصره به ریح و متن زالاص« 1»

 شود:ماده مذكور الحاق مي

رسيدگي به مصوبات شورای عالي  و« 2»تبصره »

نهاد  نیفضای مجازی در حوزه تحت صالحيت ا

 «.ماده خارج است نیحکم ا شمولاز 

 

با توجه به امکان وجود تعارض صالحيت بين 

شعب بدوی، تجدیدنظر و هيئت عمومي 

دیوان، این ماده در صدد تعيين مرجع نهایي 

 بیتصوجهت رفع تعارض پيشنهاد گردیده و 

 .است شنهاديپ مورد آن

 

 

   

ح و الاص ریقانون به شرح ز (14)ماده ( و 13) ماده

 شود:تبصره به آن الحاق مي کی

حيت، بين الف در صدر موارد اختالو  (14ماده )»

و  رظدنیرأی شعبه تجد ر،ظدنیشعب بدوی و تجد

ف در صالحيت بين شعب و هيئت الاخت موارددر 

ماده 

(13) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 با زين یشنهاديپ تبصره درخصوص نيهمچن

 وانید يتخصص تيصالح حوزه به توجه

 يعال وانید قضات اشراف عدم و یادار عدالت

 وانید تيصالح در كه موضوعاتي به كشور

 در تعارض رفع موارد در ت،اس یادار عدالت

 به پرونده ارسال نمودن منوط صالحيت،

 مشاوران نظر كسب به كشور، عالي دیوان

 شدن يتخصص موجب اداری، عدالت دیوان

 رفع در كشور يعال وانید شعب نظر اعالم

 یادار عدالت وانید نيب تيصالح در اختالف

 كه یامر شد؛ خواهد یدادگستر یهادادگاه و

 زين( 1385 سال)مصوب  يقبل قانون در

 زين تبصره نیا بیتصو نیبنابرا. داشت وجود

 .است شنهاديپ مورد

ف الر هيئت تخصصي و در موارد اختظتخصصي، ن

ر هيئت عمومي ظو هيئت عمومي، ن شعببين 

 مُتّبع است.

حيت بين الف در صالاخت مرجع حل و تبصره

مراجع قضایي،  ریعدالت اداری و سا وانیشعب د

كننده در كشور است. شعبه رسيدگي عالي وانید

ر مشورتي ظور پس از أخذ نعالي كش وانید

كه از بين قضات  وانید قضایي رئيس ندهینما

شود، در موضوع عدالت اداری انتخاب مي وانید

مکلف است  مذكور ندهیكند. نمااتخاذ تصميم مي

ر مشورتي ظماه از زمان درخواست، ن کیظرف 

 رظنم الدرصورت عدم اعم كند. الخود را اع

مجاز به عالي كشور  وانیشعبه دمشورتي، 

 «.اتخاذ تصميم است

 

اصالح این ماده و اعطای صالحيت انفصال 

مستنکف از اجرای حکم به شعبه تجدیدنظر 

به جهت آنکه انفصال از شدیدترین 

( 61های اداری است و مطابق ماده )مجازات

این طرح در صالحيت شعبه تجدیدنظر قرار 

 مورد آن بیتصوگرفته است صورت گرفته و 

 .است شنهاديپ

 

 

    انفصال مستنکفو »قانون عبارت ( 15)در ماده» 

 شود.حذف مي

ماده 

(14) 
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ارجاع به 
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 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

( قانون حذف 16ماده ) «1»تبصره ( و 15ماده )

 «1»آن ماده به تبصره  «2»و شماره تبصره 

و « 3»، «2»عنوان تبصره تبصره به سه ح والاص

الحاق  ( قانون16)به ماده  ریبه شرح ز« 4»

 شود:مي

 نیجرا شدن االازمال خیاز تار و« 2»تبصره »

ها و مأمورین قانون تصميمات و اقدامات دستگاه

قانون  نیا (10)ماده « 3»و « 1» بندهایموضوع 

غ به اشخاص مقيم ابال خیظرف سه ماه از تار

اشخاص مقيم  برایداخل كشور و شش ماه 

عدالت  وانیدر د تیخارج از كشور قابل شکا

 اداری است.

ها و مأمورین مذكور دستگاهو « 3» صرهتب

مکلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را 

 ند،ینمانفع اتخاد ميذی اشخاصكه در مورد 

. در مواردی كه اشخاص ندیغ نمابه آنها ابال

را از  ادارینفع تقاضای انجام امر ذی

تقاضای  دیهای مذكور دارند ابتدا بادستگاه

ط ارائه دهند و آن خود را به دستگاه مربو

است ضمن ثبت درخواست و  مکلفدستگاه 

صورت ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه به

( 18) ماده تبصره مطابق و« 1» تبصره حذف

 درخصوص مجلس، به تقدیمي طرح

 صالحيت عدم قرار صدور با كه یيهاپرونده

 گردند،مي ارسال دیوان به قضایي مراجع از

 اینکه به عنایت با اما. بود شده تکليف تعيين

 محترم كميسيون تصویب به مذكور ماده

 خأل ایجاد باعث تبصره این حذف لذا نرسيد،

 به نسبت دادرسي هزینه درخصوص

 صالحيت عدم قرار صدور با كه هایيپرونده

 بنابراین. شد خواهد گردندمي ارسال دیوان به

 این تصویب عدم و مذكور تبصره حذف عدم

 .است پيشنهاد مورد بند

زمان جهت طرح  مرور نبودنو « 2» تبصره

عدم  ليدلبه یعدالت ادار وانیدر د تیشکا

 یادار ميتصم لیبه سوابق و دال يدسترس

بر همين  استشده  وانید يدگيمانع رس

راستای ثبات تصميمات در  تبصره نیا اساس

 آن بیتصو وو نظم اداری پيشنهاد شده 

 .رسديم نظربه مناسب

و در جهت تحقق اصل الزام به « 3» تبصره

ارائه دالیل در تصميمات اداری و نظارت بر 

  

 

  

قانون حذف و  (16)ماده « 1»تبصره ( و 15ماده )

ح و الاص «1»آن ماده به تبصره « 2»شماره تبصره 

به شرح « 4»و « 3»، «2»عنوان تبصره تبصره به سه

 ود:شبه ماده مذكور الحاق مي ریز

قانون  نیجرا شدن االازمال خیاز تار و« 2»تبصره »

ها و مأمورین موضوع تصميمات و اقدامات دستگاه

قانون ظرف سه  نیا (10)ماده « 3»و « 1» بندهای

غ به اشخاص مقيم داخل كشور و ابال خیماه از تار

اشخاص مقيم خارج از كشور قابل  برایشش ماه 

 .عدالت اداری است وانیدر د تیشکا

ها و مأمورین مذكور دستگاهو « 3» تبصره

مکلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه 

به آنها  ند،ینمانفع اتخاد ميذی اشخاصدر مورد 

نفع . در مواردی كه اشخاص ذیندیغ نماابال

های مذكور را از دستگاه اداریتقاضای انجام امر 

مربوط تقاضای خود را به دستگاه  دیدارند ابتدا با

است ضمن ثبت  مکلفارائه دهند و آن دستگاه 

درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه به

اثباتاً( به ذی ای صورت كتبي پاسخ قطعي را )نفياً

 .دینفع ابالغ نما

با انقضای مهلت مذكور، آن دستگاه از  چنانچه

ماده 

(15) 
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نفع به ذی (اثباتاً ای نفياً )كتبي پاسخ قطعي را 

 .دیابالغ نما

با انقضای مهلت مذكور، آن دستگاه از  چنانچه

نفع ذی د،یغ پاسخ مقتضي خودداری نماالاب

« 2»ذكور در تبصره مواعد م تیرعاتواند با مي

 وانیماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در د نیا

 كند. تیطرح شکا
و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه  يیپاسخگو عدم

 محسوبرسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداری 

 یقشود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طرمي

به  گرییطرق قابل اثبات د ایاظهارنامه قانوني 

ربا ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه ذی دستگاه

 باشد.درخواست مي نیمهلت مقرر از زمان وصول ا

 و هادستگاه اقدامات و تصميمات و« 4» تبصره

 (10)ماده « 3»و « 1»موضوع بندهای  مأمورین

قانون  نیجرا شدن ااالزمقبل از ال كه قانون نیا

ی وی به هر نحو ایم شده و الاع ایغ النفع اببه ذی

مذكور نسبت به آن  خیتار تاو  افتهیع الاز آن اط

 ننموده تیطرح شکا وانیاقدام در د ایتصميم 

جرا االزمال خیتارنفع ظرف شش ماه از است، ذی

را  وانیدر د تیقانون، مهلت طرح شکا نیشدن ا

 دارد.

ترك فعل و همچنين اصل شفافيت و لزوم 

مشخص بودن تاریخ تصميم و ابالغ آن، 

ها مکلف به ابالغ مطابق این تبصره دستگاه

نفعان تصميمات و اقدامات خویش به ذی

 است. مورد پيشنهادآن  بیتصواند كه شده

 جهت تاكنون آنکه دليلبه و« 4» تبصره

 و هادستگاه اقدامات و تصميمات از شکایت

 مهلتي قانون، این( 10) ماده موضوع مأموران

 اولين عنوانبه ماده این و بود نشده بينيپيش

 دالیل ارائه» اصل عام تقنيني يتجل

 با لذا گردد،مي محسوب «اداری تصميمات

 این پيشنهاد جدید، الزام این ایجاد به توجه

 جهت ماهه6 مهلت گرفتن نظر در و تبصره

 از اطالع وجود با كه شهرونداني شکایت

 مأموران و هادستگاه اقدامات و تصميمات

 طرح به نسبت تاكنون( 10) ماده موضوع

 نظربه معقول اند،ننموده اقدام شکایت،

 تصویب مورد گرددمي پيشنهاد كه رسدمي

 .گيرد قرار

نفع ذی د،یغ پاسخ مقتضي خودداری نماالاب

 نیا «2»عد مذكور در تبصره موا تیرعاتواند با مي

طرح  وانیماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در د

 كند. تیشکا

و استنکاف از ثبت درخواست و  يیپاسخگو عدم

ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداری 

شود و چنانچه شاكي خواسته خود را مي محسوب

طرق قابل اثبات  ایاظهارنامه قانوني  قیاز طر

ربا ارسال نموده باشد، مبدأ ذی گاهدستبه  گریید

درخواست  نیزمان وصول امحاسبه مهلت مقرر از 

 باشد.مي

 و هادستگاه اقدامات و تصميمات و« 4» تبصره

 (10)ماده « 3»و « 1»موضوع بندهای  مأمورین

قانون  نیجرا شدن ااالزمقبل از ال كه قانون نیا

نحوی  وی به هر ایم شده و الاع ایغ النفع اببه ذی

مذكور نسبت به آن  خیتار تاو  افتهیع الاز آن اط

 ننموده تیطرح شکا وانیاقدام در د ایتصميم 

جرا االزمال خیتارنفع ظرف شش ماه از است، ذی

را  وانیدر د تیقانون، مهلت طرح شکا نیشدن ا

 دارد.
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توسا  تیامکان طرح شکا«: 1»تبصره

 يرتنظا یها و نهادهادستگاه يبرخ

محاسبات و  وانید ،ي)سازمان بازرس

 تشانيصالح ليدلبه كل كشور( يدادستان

و  يابیدر حوزه حقوق عامه مناسب ارز

 .گردديم شنهاديپ آن بیتصو

 شناسایي با تبصره نیا«: 2»تبصره

 دهندهگزارش عنوانبه نهادمردم مؤسسات

 نزدیک برعالوه عامه، حقوق نقض موارد در

 قدم نهادها، این تأسيس فلسفه به شدن

 غيردولتي بخش مشاركت جهت در مهمي

 شهروندی حقوق از صيانت و حفظ در

 مورد گردديم شنهاديپ كه است برداشته

 .رديگ قرار محترم ندگانینما بیتصو

 

 

   

به ماده  ریشرح زدو تبصره به -( 16) ماده

 شود:( قانون الحاق مي17)

 زمانسا كشور، كلدادستاني  –«1»تبصره»

محاسبات كشور  وانید و كشور كل بازرسي

قانوني خود، صالحيت  اختياراتدر حدود 

نسبت به موضوعاتي كه  تیطرح شکا

 ومتضمن تضييع حقوق عمومي است 

قانون  نی( ا10رسيدگي به آن برابر ماده )

عدالت اداری قرار دارد  وانیدر صالحيت د

 نهیپرداخت هز ازمراجع  نیرا دارند. ا

 دنظرخواهيیتجد قمعافند و حدادرسي 

مذكور خارج از  تیدارند و رسيدگي به شکا

 شود.انجام مي نوبت

نهادی كه های مردمسازمان -«2» تبصره

اساسنامه مربوط،  قموضوع فعاليت آنها طب

عامه از قبيل امر  حقوقاز  تیدر زمينه حما

به معروف و نهي از منکر و موضوعات محيا

يراث فرهنگي، منابع طبيعي، م ستي،یز

از حقوق  تیبهداشت عمومي و حما

توانند درخصوص شهروندی است، مي

 فعاليتشان،موضوعات تخصصي مرتبا با 

 ماده

(16) 
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نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و 

خودداری از انجام وظيفه مقامات  ایاقدامات 

قانون كه  نی( ا10ماده ) موضوعو مراجع 

متضمن تضييع حقوق عمومي است به 

( 120ماده ) قرش دهند تا مطابگزا وانید

عمل قانون بررسي و اقدام مقتضي به نیا

 .«دیآ

 

 ليجهت تسه «یيشناسه قضا» افزودن

و  کيابالغ الکترون ات،یبه شکا يدگيرس

 نظربه یمشابه ضرور اتیشکا صيتشخ

 .رسديم

زمان طرح  تیرعا صيتشخ نيهمچن

و عدم وجود مرور زمان مستلزم  تیشکا

درخواست  ایتصميم اداری  ریئه تصوارا

 كه باشديم( 16ماده ) یدر راستا يشاك

 نیشده است. بنابرا ينيبشيپ ماده نیا در

 .است شنهاديپ مورد ماده نیا بیتصو

 

 

   

 انتهای به( قانون 18) ماده در -( 17) ماده

 و» عبارت «الف»بند « 2» و«1») اجزای

ان عنوبند به کی و اضافه «يیقضا شناسه

به ماده مذكور الحاق  ریشرح زبه «خ»بند 

 شود:مي

 ای تیتصميم اداری موضوع شکا ریتصو -خ»

درخواست شاكي به مرجع اداری طرف 

كه آن مرجع ظرف مهلت  مواردیدر  تیشکا

قانون از اتخاذ  نی( ا16مقرر در ماده )

آن به  ابالغم پاسخ مقتضي و الاع ایتصميم 

 .«نفع خودداری نموده استذی

 ماده

(17) 

 

 اصالح یراستا در ماده نیا اصالحات

 ليدادخواست و تسه افتیدر یهاوهيش

دادخواست  رشیشدن پذ يکيالکترون

 شنهاديپ آن بیتصوگرفته است و  صورت

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به23ماده ) -( 18ماده )

 شود:تبصره به آن الحاق مي کیح و الاص

 دیدادخواست و ضمائم آن با -( 23) ماده»

نسخه  کیبه اضافه  تیبه تعداد طرف شکا

 ماده

(18) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

56 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 گردد،يم

مطابق  نکهیتوجه به ا باذكر است  انیشا

( قانون آیين دادرسي جرائم 699ماده )

يکي نيروهای مسلح و دادرسي الکترون

این قانون با رعایت ترتيب » 1393مصوب 

های هشتم، عنوان بخششماره مواد به

 نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیين

 1392/ 12/ 4دادرسي كيفری مصوب 

قانون  1397و در سال « .گردديالحاق م

شده است، لذا  يدائم یفريك يدادرس نیيآ

قانون آیين دادرسي »است كه نام  یضرور

ائم نيروهای مسلح و دادرسي جر

 يدادرس نیيآ قانون» به «الکترونيکي

 .ابدی رييتغ يالحاق تبصره در «یفريك

دادخواست در شعب  رشیپذد. تهيه شو

به  وانیعمومي د ئتيو ه دنظریبدوی، تجد

 :است ریامکانپذ ریهای زاز روش کيی

های الکترونيکي سامانه قی. ثبت از طر1

 قضایي

 وانید. ثبت در دفاتر استاني 2

 وانی. ثبت در دبيرخانه مركزی د3

از مراجع  کیثبت دادخواست در هر خیتار

 خواست است.داد میتقد خیمذكور تار

در  یيتواند در ارائه خدمات قضامي وانید -تبصره

دادخواست، تبادل  رشیتمام مراحل اعم از پذ

رسيدگي و صدور رأی و ابالغ و اجرای احکام  ح،یلوا

از مقررات حاكم بر رسيدگي الکترونيکي موضوع 

دادرسي جرائم نيروهای  ينی( قانون آ655ماده )

و  8/7/1393وب مسلح و دادرسي الکترونيکي مص

 نی. در ادیمربوط استفاده نما مقرراتقوانين و  ریسا

ترتيبات  وانیكننده در دموارد مراجع رسيدگي

را مالک عمل قرار  الکترونيکيمقرر در رسيدگي 

 «دهند.مي

 

 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 
57 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 ریز شرحبه قانون( 28) ماده -( 19) ماده

 :شوديم اصالح

 ماده در مذكور موارد بجز -( 28) ماده

 از دادخواست چنانچه قانون نیا( 27)

 تا( 18)) مواد در مقرر ایشرا جهت

 ریمد باشد، داشته نقص قانون نیا(( 23)

 صینقا روز دو ظرف شعبه دفتر

 طوربه یاهیاخطار يط را دادخواست

 مراكز در مستقر دفاتر قیطر از ای ميمستق

 يشاك با يکيالکترون ابالغ ای هااستان

 ابالغ خیتار از يشاك. كنديم اعالم

 و دارد نقص رفع فرصت روز ده هیاخطار

 رفع به اقدام مذكور مهلت در چنانچه

 قرار موجب به دادخواست دیننما نقص

 نیا. شوديم رد او نيجانش ای دفتر ریمد

 قابل ابالغ خیتار از روز ده ظرف قرار

. است وانید شعبه همان در اعتراض

 رد رقرا به اعتراض به يدگيرس

 عملبه مربوط شعبه در دادخواست

 وهيش اصالح یراستا در ماده نیا اصالحات

 آن از نقص رفع و دادخواست به يدگيرس

موارد اخطار  نیكه در ا است، شده شنهاديپ

 عدم صورت در و گردديرفع نقص صادر م

. شد خواهد رد دادخواست مزبور، نقص رفع

 در مجدد تیشکا طرح ،ماده لیذ طبق اما

 كه یموارد در دادخواست رد صورت

 از باشد، زمان تیرعا مستلزم هياول تیشکا

شده  ينيبشيپ دفتر، ریمد قرار صدور زمان

دفتر  ریبه جهت آنکه قرار مد يولاست 

قابل اعتراض در شعبه بوده و شعبه مکلف 

صادر نموده و به  یخصوص رأنیاست در ا

است كه در  يهیبد معترض ابالغ كند لذا

شعبه  یموارد، زمان از زمان ابالغ رأ نیا

 شنهاديپ نیمحاسبه خواهد شد. بنابرا

ماده جهت اصالح به  نیا گردديم

 .گردداعاده  ونيسيكم

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به28ماده ) -(19ماده )

 شود:ح ميالاص

بجز موارد مذكور در ماده  -( 28ماده )»

دادخواست از جهت قانون چنانچه  نی( ا27)

قانون  نی( ا23( تا )18) موادمقرر در  ایشرا

شعبه ظرف دو  دفتر رینقص داشته باشد، مد

به ایهیاخطاردادخواست را طي  صیروز نقا

دفاتر مستقر در  قیاز طر ایطور مستقيم 

غ الکترونيکي به شاكي الاب ایها مراكز استان

 هیغ اخطارالاب خی. شاكي از تاركندميم الاع

ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در 

 د،یمهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننما

 ایدفتر  ریدادخواست به موجب قرار مد

قرار ظرف ده روز  نیشود. اجانشين او رد مي

قابل اعتراض در همان شعبه  ابالغ خیاز تار

است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد  وانید

. دیآمي ملعبهدادخواست در شعبه مربوط 

پس از صدور رأی توسا قاضي شعبه، مراتب 

غ الدفتر شعبه به معترض اب ریتوسا مد

رأی قطعي است ولي رد  نی. اشودمي

 تیدادخواست مانع از طرح مجدد شکا

مستلزم  مجدد تینيست. چنانچه طرح شکا

 ماده

(19) 
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 ماده

 يتوسا قاض ی. پس از صدور رأدیآيم

دفتر شعبه به  ریشعبه، مراتب توسا مد

 يقطع یرأ نی. اشوديم ابالغمعترض 

رد دادخواست مانع از طرح  ياست ول

. چنانچه طرح ستين تیمجدد شکا

زمان  تیمستلزم رعا هياول تیشکا

رر از مهلت مق ماندهيمشخص باشد، باق

 محاسبه دفتر ریمد قرار ای یرأ ابالغزمان 

 .شوديم

زمان مشخص باشد باقيمانده مهلت  تیرعا

به دفتر محاس ریغ قرار مدالمقرر از زمان اب

 .«شودمي

 

 و شکایت موضوع قيدق تشخيص جهت

 ایجاد)عمومي ئتيه رأی با آن انطباق

 شعب برای حداقل لوایح تبادل ،(رویه

 ماده تبصره حذف و است ضروری بدوی

 گرفته صورت راستا همين در نيز( 29)

 و حدود شدن مشخص از پس اما. است

 اطاله از جلوگيری جهت و شکایت ثغور

 عدم طرح، این( 39) ماده مطابق سي،دادر

 رأی وجود درصورت لوایح تبادل به الزام

 

 

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

 شود.مي

 دهما

(20) 
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شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 شعبه برای هیرو وحدت و رویه ایجاد

 این بر است، گردیده بينيپيش تجدیدنظر

 به ماده نیا گرددمي پيشنهاد اساس

 .برسد محترم ندگانینما تصویب

 

 یدعاو رد از یريجلوگ جهت ماده نیا

 متعدد یدعاو طرح موارد در تیشکا

 ينيبشيپ دادخواست کی در رمرتبايغ

 است. شنهاديپ مورد آن بیتصوشده و 

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به31ماده ) -( 21ماده )

 شود:ح مياصال

دادخواست  کیاگر به موجب  -( 31) ماده»

ارتباط  گریکدیود كه با متعددی اقامه ش اتیشکا

دادرسي به  کیو شعبه نتواند ضمن  باشندنداشته 

آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفکيک 

شاكيان  ایبه شاكي  ایهیاخطاردادخواست را طي 

غ ابال خیشاكيان از تار ایكند. شاكي م مياعال

تعيين موضوع را  ایده روز فرصت تفکيک  هیاخطار

 دارند.

تعيين موضوع  ایم تفکيک صورت عد در

دفتر شعبه براساس ماده  ریمد ت،یمورد شکا

قرار رد دادخواست صادر  قانون نی( ا28)

كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد مي

مجدد  تیشکانيست. چنانچه طرح  تیشکا

زمان مشخص باشد،  تیمستلزم رعا

غ قرار باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابال

 .«شودمي بهمحاسدفتر،  ریمد

 ماده

(21) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

60 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
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شماره 

 ماده

 ماده اصالح ای طرح( 22) ماده حذف

 قانون( 19)

 دستور صدور درخواست ماده نیا طبق

 و يدگيرس مستلزم نکهیا جهت به موقت،

 به منوط است، نهيزم نیا در ميتصم اتخاذ

 اما. است شده يدادرس نهیهز پرداخت

 ماده در نکهیا به تیعنا با رسديم نظربه

 يدادرس نهیهز صرفاً نونقا نیا( 19)

 دنظریتجد و یبدو شعب دادخواست

 درخواست درخصوص و دهیگرد مشخص

 لذا است، نشده مقرر يحکم موقت، دستور

 منوط آن بیتصو ای ماده نیا بیتصو عدم

 شنهاديپ مورد قانون( 19) ماده اصالح به

 .است

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به34ماده ) -( 22ماده )

 شود:ح ميالاص

درصورتي كه شاكي ضمن  -( 34ده )ما»

پس از آن مدعي شود  ایخود  تیطرح شکا

( 12) ای( 10در مواد ) مذكوركه به جهات 

آرای  ایتصميمات  ایقانون اقدامات  نیا

 سویخودداری از انجام وظيفه از ایقطعي 

گردد سبب ورود خسارتي مي تیطرف شکا

مُتعس ّر است،  ایكه جبران آن غيرممکن 

دستور موقت كند.  صدورتقاضای  تواندمي

درخواست صدور دستور موقت پس از طرح 

 نپذیرامکااصلي تا قبل از صدور رأی  تیشکا

 .«است

 ماده

(22) 

 يالحاق (2) تبصره حذف

 یفور یماده: دستور موقت، دستور صدر

 ميتصم یمنع اجرا ایاجرا  یاست برا

پس ضرورت و  يدولت نیمأمورمقامات و 

 يدادرس ياحراز شود و ط دیآن با تیفور

اصالح صورت  نیصادر شود. بنابرا یفور

و  يابیگرفته در صدر ماده مناسب ارز

 .گردديم شنهاديآن پ بیتصو

  

 

  

( قانون و تبصره آن 35ماده ) -( 23ماده )

 شود:ح ميالاص ریشرح زبه

مرجع رسيدگي به تقاضای  -( 35) ماده

ی است كه به اصدور دستور موقت، شعبه

كند و مرجع مي رسيدگي تیاصل شکا

كننده طي دادرسي فوری، در رسيدگي

موضوع،  تیصورت احراز ضرورت و فور

 ماده

(23) 
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شرط به
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 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 جهت نیا از زين تبصره اصالح«: 1»تبصره

 در طرح، نیا( 24) ماده طبق كه است

( 12) ماده موضوع مصوبات ابطال موارد

 وانید يدادرس نیيآ و التيتشک قانون

 در موقت دستور صدور ،یادار عدالت

 یهائتيه سيرئ نایب ای سيرئ تيصالح

اساس  نیا برقرار گرفته است،  يتخصص

 .است شنهاديپ مورد آن بیتصو

 ضیتبصره و تفو نیا الحاق«: 2»تبصره

دستور موقت به  یموافقت با اجرا ارياخت

 نکهیا ليدلبه یعدالت ادار وانید سيرئ

 مورد نگهبان یشورا توسا سابقاً امر نیا

 شائبه آنکه بر مضاف شده واقع رادیا

 يمنطق آورد،يم وجودبه را يسنجمصلحت

 شنهاديپ مورد آن بیتصو عدمنبوده و 

 .است

بر توقف برحسب مورد، دستور موقت مبني

اجرای اقدامات، تصميمات و آرای مورد 

 كند.صادر مي وظيفه،انجام  ای تیشکا

ی در اصل ريدستور موقت تأث -« 1» تبصره

صدور  ای تیندارد. در صورت ردّ شکا تیشکا

رد  ایصدور قرار ابطال  ای تیشکاقرار سقوط 

حکم به عدم ابطال  ایدادخواست اصلي و 

موقت  دستورمصوبه و قطعيت رأی صادره، 

 شود.نيز لغو مي

اجرای دستور موقت صادره از  -«2» تبصره

 وانیرئيس د يدیمنوط به تأ وانیشعب د

ته از زمان هف کی ظرفاست و حداكثر 

. در دیم نماالر خود را اعظن دیوصول با

ر در مهلت مذكور ظصورت عدم اظهار ن

 .«جراستاالالزمموقت صادره  دستور

 

 ماده نیا در گرفته صورت اصالح از هدف

 موارد در موقت دستور صدور وهيش اصالح

( 12) ماده موضوع مصوبه ابطال تقاضای

 با یيآشنا و بقهسا جهت به كه بوده قانون

 مرجع شده، مطرح اتیشکا و هاپرونده

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به36ماده ) -( 24ماده)

 :شودح ميالاص

در مواردی كه ضمن  -( 36) ماده»

( 12درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده )

دستور موقت شده  صدورقانون، تقاضای  نیا

باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص 

 ماده

(24) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 
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موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 بدوی شعبه از را موقت دستور كنندهصادر

 ،یو ابيغ در و تخصصي ئتيه سيرئ به

 داده تغيير يتخصص ئتيه سيرئبینا

 شنهاديپ ماده نیا بیتصو نیبنابرا. است

 .گردديم

بینا ویتقاضای مزبور با رئيس و در غياب 

تخصصي مربوط است. با صدور  ئتيرئيس ه

تخصصي و  ئتيدستور موقت، پرونده در ه

خارج از نوبت رسيدگي  موميع ئتيه

 .«شودمي

 

 هایئتيه قبل، ماده مطابق آنکه دليلبه

 موقت دستور صدور صالحيت نيز تخصصي

 تغيير «مرجع» به «شعبه» عبارت دارند، را

 مناسب آن بیتصو كه است كرده پيدا

 .رسديم نظربه

 

 

   

( قانون كلمه 39در ماده ) -( 25ماده )

اصالح و عبارت  «مرجع»لمه به ك «شعبه»

 دنظریقابل تجد روزحکم ظرف بيست  نیا»

به انتهای ماده  «است. دنظریدر شعب تجد

 شود.مذكور اضافه مي

 ماده

(25) 

( قانون عبارت 40در ماده ) -( 26ماده )

به عبارت « كنندهيدگيشعبه رس»

 .شودياصالح م« كنندهيدگيمرجع رس»

 اما است، حيحص «مرجع» با «شعبه» ينیگزیجا

 شرع ریمغا وانید سيرئ موافقت بر بودن منوط

 را يسنجمصلحت و سوءاستفاده نهيزم و بوده

 به ماده نیا ارجاع نی. بنابرادینمايم فراهم

 .است شنهاديپ مورد آن اصالح و ونيسيكم

  

 

  

( قانون عبارت 40در ماده ) -( 26ماده )

مرجع »به عبارت  «كنندهشعبه رسيدگي»

 «وانیكننده با موافقت رئيس دگيرسيد

 شود.ح ميالاص

 ماده

(26) 

 

 تيمنصفانه قابل يدادرس یاقتضا

به انفصال  یاز حکم شعب بدو دنظریتجد

 بیتصو لذااز خدمت و كسر حقوق است. 

 .شوديم شنهاديپماده  نیا

 

 

   

( قانون بعد از 44در ماده ) -( 27ماده )

م حک نیا»عبارت  «شودمحکوم مي»عبارت 

در شعب  دنظریتجدظرف بيست روز قابل 

 شود.اضافه مي «است. دنظریتجد

 ماده

(27) 
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 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 

 تیقرار ابطال دادخواست مانع طرح شکا

از  یريلذا جهت جلوگ ست،ينمجدد 

متعدد و استرداد مکرر آن  يواه اتیشکا

استرداد  ت،یقبل از پاسخ طرف شکا

بار شده است كه  کیدادخواست محدود به 

 .شوديم شنهاديآن پ بیتصو

 

 

   

( قانون عبارت 45در ماده ) -( 28ماده )

 دیتواند دادخواست خود را تجدشاكي مي»

به درخواست  پاسخ،. پس از وصول دینما

عبارت به «شود.استرداد ترتيب اثر داده نمي

تواند دادخواست صورت شاكي مي نیدر ا»

. دینما دیتجد گریبار د کیرا برای  خود

دفاعيه طرف  حهیل الليکن پس از وصو

خود را  دادخواستچنانچه شاكي  ت،یشکا

صادر و  تیقرار سقوط شکا دیمسترد نما

 «مجدداً قابل طرح نيست. تیهمان شکا

 شود.مي اصالح

 ماده

(28) 

 

 اصالح ماده نیا در گرفته صورت اصالح از هدف

 استرداد و دعوا از صرفنظر به مربوط قواعد

 عدالت وانید رد دنظریتجد مرحله در تیشکا

 دینمايم مقرر و است آن بر مترتب آثار و یادار

 مرحله در تیشکا استرداد صورت در كه

 سقوط قرار ،یرأ صدور از قبل و دنظریتجد

 يدنظرخواهیتجد و شده صادر يدنظرخواهیتجد

 مورد آن بیتصو لذا. باشدينم طرح قابل مجدد

 .است شنهاديپ

 

 

   

به ماده  ریرح زشتبصره به کی -( 29ماده )

 شود:( قانون الحاق مي46)

 دنظرخواهیدر صورتي كه تجد -تبصره»

را مسترد  دنظرخواهيیدادخواست تجد

از  راانصراف خود  اینموده و 

قرار سقوط  د،یم نماالاع دنظرخواهيیتجد

شود و صادر مي دنظرخواهيیتجد

 .«طرح نيست قابلمجدد  دنظرخواهيیتجد

 ماده

(29) 
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 تيصالح عدم موارد در حاضر درحال

 اقدام شعب از يبرخ ،یادار عدالت وانید

 قرار دیگر برخي و نموده رد قرار صدور به

 صالح دادگاه تيصالح به صالحيت عدم

 صدور به منجر امر نیا كه نمایندمي صادر

 عدالت وانید از متعارض و متشتت یآرا

 هرچند گرید طرف از. است شده یادار

 یيقضا مراجع تيصالح تعارض درخصوص

 نیيآ و التيتشک قانون( 14) ماده مطابق

 فيتکل نييتع یادار عدالت وانید يدادرس

 وانید یآرا كه یموارد در اما است، شده

 مراجع تيصالح به تيصالح عدم بريمبتن

 خود زين یيرقضايغ مرجع و بوده یيرقضايغ

 يقانون خأل نداند، يدگيرس به صالح را

 عدم قرار صدور آنکه بر مضاف. دارد وجود

 به یادار عدالت وانید توسا تيصالح

 به بودن يعال و يفرجام جنبه جهت

 و موجه یيقضاشبه مراجع تيصالح

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به48ماده ) -( 30ماده )

 شود:اصالح مي

در  تیهرگاه رسيدگي به شکا -( 48) ماده»

باشد، شعبه  یيمراجع قضا ریصالحيت سا

عدم صالحيت پرونده را  قراربا صدور  وانید

قرار  نیكند. ابه مرجع مذكور ارسال مي

 بهقطعي است و در صورتي كه رسيدگي 

 یيحيت مراجع غيرقضارا در صال تیشکا

 تیبداند مبادرت به صدور قرار رد شکا

صالح داللت  مرجعنموده و شاكي را به 

 .«كندمي

 ماده

(30) 
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 ماده

 و راستا نيهم در. رسدينم نظربه يمنطق

 دادرسي، اطاله كاهش جهت در همچنين

 شنهاديپ و دهیگرد اصالح( 48) ماده

 محترم ندگانینما بیتصو به كه گردديم

 .برسد

 

 نظر از «نفعذی» و «سمتذی» عناوین

 از هریک بر مترتب آثار و متفاوتند حقوقي

. كندمي فرق هم با موارد برخي در آنها

 هنوز ورّاث كه مواردی در مثال عنوانبه

 اند،ننموده وراثت انحصار به اقدام

 حقوق مطالبه به مربوط شکایت درخصوص

 نفع، داشتن رغمعلي ورّاث اداره، از مُتوفّي

 لذا باشند،نمي سمت دارای شکایت در

 بوده منطقي بودن سمتذی عبارت الحاق

 .رسدمي نظربه ایراد فاقد نيز آن تصویب و

 

 

   
( قانون 53ماده ) «فال»در بند  -( 31ماده )

 «سمت ای»عبارت  «اهليت»بعد از كلمه 

 شود.اضافه مي

 ماده

(31) 

 

 پرونده موضوع در يثالث شخص هرگاه»

 يحق خود یبرا وانید شعب در مطروحه

 از يکی شدن محق در را خود ای باشد قائل

 میتقد با توانديم بداند نفعیذ دعوا نيطرف

 

 

   

به ماده  ریشرح زتبصره به کی -( 32) ماده

 شود:( قانون الحاق مي55)

چنانچه پس از صدور رأی در  -تبصره»

مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل 

رأی صادره مورد  كهگردد در صورتي 

 ماده

(32) 
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 يهیبد هالبت«. شود دعوا وارد دادخواست

 ورود دادخواست میتقد مهلت كه است

 پس و باشديم «یرأ صدور» زمان تا ثالث

 يدگيرس موضوع به تواندينم شعبه آن از

 موارد در قانون سکوت به توجه با. كند

 شعبه به پرونده ارجاع و ثالث ورود یتقاضا

 نييتع به نسبت يالحاق تبصره دنظریتجد

 در مودهن مقرر خصوصنیا در صالح مرجع

 مورد صادره یرأ كه يصورت

 دادخواست رد،يبگ قرار يدنظرخواهیتجد

 ارسال دنظریتجد شعبه به زين ثالث ورود

 مکلف شعبه صورتنیا ريغ در و گردديم

. بود خواهد دادخواست رد قرار صدور به

 و يابیارز مناسب يالحاق تبصره نیبنابرا

 .است شنهاديپ مورد آن بیتصو

قرار گيرد، دادخواست  دنظرخواهيیتجد

مذكور به همراه پرونده اصلي به شعبه 

قرار  صورتنیارسال و در غير ا دنظریتجد

 .«شودردّ دادخواست صادر مي

اصالح  ریز شرحبه( طرح 33ماده ) تبصره

 :گردديم

 مورد یرأ یاجرا كه یموارد در -تبصره

 یآرا به اعتراض العادهفوق طرق از يکی

 با درواقع. است «ثالث اعتراض» صادره،

 شعبه یرأ است ممکن نکهیا به توجه

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به57ماده ) -( 33ماده )

 شود:تبصره به آن الحاق مي کیاصالح و 

كه  وانیآرای قطعي شعب د -( 57) ماده»

نفع، صادر بدون دخالت شخص ثالث ذی

 ماده

(33) 
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 خسارت ورود موجب ثالث، اعتراض

 شعبه شود؛ جبران رقابليغ

 توانديم ثالث اعتراض به كنندهيدگيرس

 سيرئ موافقت با و معترض یتقاضا با

 را اعتراض مورد حکم توقف ستورد وانید

 صادر يقطع حکم صدور و يدگيرس تا

 .دینما

 وارد خلل ثالث اشخاص حقوق به وانید

 در شود، یو حقوق عييتض موجب و كند

 از كدامچيه در كه الثث شخص صورت،نیا

 است نداشته حضور يدادرس مراحل

 ماه دو ظرف صادره یرأ به نسبت توانديم

 قانون مطابق. دینما اعتراض اطالع خیتار از

 كه يصورت در اوالً كه ستين مشخص يفعل

 باشد، شده صادر یبدو شعبه از يقطع یرأ

 ،یبدو شعبه توسا يدگيرس از پس ایآ

 شعب در دنظریدتج قابل ثالث اعتراض

 موارد در اًيثان ر؟يخ ای باشديم دنظریتجد

 صدور امکان ایآ ثالث اعتراض به يدگيرس

 ر؟يخ ای دارد وجود موقت دستور

 صدر در گرفته صورت اصالح راستا نيهم در

 نظراختالف و تردید رفع مقام در كه ماده

 به تجدیدنظر شعب رسيدگي امکان درخصوص

 بدوی شعبه در هشد رسيدگي ثالث اعتراض

 آن بیتصو و شده يابیارز مناسب باشديم

 .گردديم شنهاديپ

كه به حقوق شخص  صورتيشده است، در 

ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در 

 نداشتهاز مراحل دادرسي حضور  کیهيچ

اطالع از رأی،  خیباشد، ظرف دوماه از تار

 نیأی صادره اعتراض كند. اتواند به رمي

حکم قطعي  صادركنندهاعتراض در شعبه 

شود و شعبه مزبور با بررسي رسيدگي مي

ارائه شده مبادرت به صدور رأی  لیدال

. در صورتي كه رأی مربوط به شعبه كندمي

باشد، قطعي و در صورتي كه از  دنظریتجد

قابل  باشد، شدهشعبه بدوی صادر 

 است. دنظریتجد

در مواردی كه اجرای رأی مورد  -تبصره

اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غيرقابل 

كننده به رسيدگي شعبه ،جبران شود

تواند با تقاضای معترض و اعتراض ثالث مي

 حکمدستور توقف  وان،یبا موافقت رئيس د

مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حکم 

 .«قطعي صادر كند
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 ينيبشيپ زين يالحاق تبصره درخصوص

 موارد در موقت دستور صدور امکان

 اما رسد،يم نظربه ستهیشا ثالث اعتراض

 به موقت دستور صدور نمودن منوط

 نیا نکهیا جهت به وان،ید سيرئ موافقت

 نگهبان محترم یشورا توسا سابقاً امر

 و شده داده صيتشخ شرع نیمواز ریمغا

 تیتقو را يسنجمصلحت شائبه توانديم

 نیبنابرا. رسديم نظربه تأمل محل د،ینما

 به آن ارجاع و تبصره بیتصو عدم

 شنهاديپ شتريب يبررس جهت ونيسيكم

 .گردديم

 

 توسا مشروط بعضاً یآرا صدور به توجه با

 در حیتصر عدم و یادار عدالت وانید شعب

 گرفته صورت اصالح از هدف ،يفعل قانون

 ريغ و مُنَجَّز ضرورت بر حیتصر ماده نیا در

 در یادار عدالت وانید یآرا بودن مشروط

 كه باشدمي احکام اجرای تسهيل جهت

 .گردديم شنهاديپ آن بیتصو

 

 

   

( قانون بعد از 60در ماده ) -( 34ماده )

 «و منجز»عبارت  «طور خاصبه»عبارت 

عام، »عبارت به «عام و كلي»اضافه و عبارت 

 شود.اصالح مي «مشروط ایكلي و 

 ماده

(34) 
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 طرق انيب مقام در يفعل قانون( 62) ماده

 یادار عدالت وانید از صادره یآرا ابالغ

 توسا ابالغ كه است يدرحال نیا. است

 «یيقضا ابالغ کيالکترون یهاسامانه»

 نیبنابرا. است نشده واقع حیتصر مورد

 ماده نیا در گرفته صورت اصالح از هدف

 بیتصو و بوده يکيالکترون يدادرس توسعه

 .است شنهاديپ مورد آن

 

 

   

( قانون 62ماده ) «پ»بند  -( 35ماده )

 شود:اصالح مي ریشرح زبه

 های الکترونيکسامانه قیاز طر -«پ» بند»

 «ابالغ قضایي

 ماده

(35) 

( طرح حذف 36ماده )« 1»تبصره

 .گردديم

مراجع  یبه آرا يدگيدر رس حالت چهار

 متصور است: یادار ياختصاص

 عَنهمُعترضٌ رأی كهصورتي در -«1»بند

 نموده تأیيد را رأی دیوان باشد، ایراد فاقد

 در غيرمؤثر جزئي ایراد وجود درصورت و

 .نمایدمي اصالح را آن رأی،

 بدون مذكور، مراجع كه مواردی در -«2»بند

 رسيدگي موضوع به رسيدگي، موجبات وجود

 شده منتفي رسيدگي مورد موضوع یا كرده

 تخلف موارد از شده رسيدگي مورد یا باشد،

 عَنه، مُعترضٌ رأی نقض از پس دیوان نباشد،

 .نمایدمي رأی إنشای به مبادرت

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به63ماده ) -( 36)هادم

 شود:اصالح مي

 وانیكننده دشعبه رسيدگي -( 63) ماده»

در مقام رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع 

قانون  نی( ا10) ماده« 2»مذكور در بند 

 كند:دام مياق ریشرح زبه

و اشکال  رادیدر مواردی كه رأی واجد ا

و همچنين در  يدیقانوني نباشد آن را تأ

نقصي باشد  ایاشتباه  دارایمواردی كه رأی 

كه به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن 

 كند.را ابرام مياصالح رأی، آن

. در مواردی كه موجبي برای رسيدگي در 2

موضوع  ایمراجع مذكور وجود نداشته باشد 

 ماده

(36) 
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 مرجع كه مواردی در -«3»بند

 نداشته رسيدگي صالحيت كنندهرسيدگي

 عَنه، مُعترضٌ رأی نقض ضمن دیوان است،

 به پرونده ارسال به موظف را مربوط مرجع

 .نمایدمي صالح مرجع

 عَنه مُعترضٌ رأی كه صورتي در -«4»بند

 رأی در مؤثر ماهوی یا شکلي ایراد دارای

 نقض، جهات و دالیل ذكر با دیوان باشد،

 همان به مجدد سيدگير جهت را پرونده

 كه نمایدمي ارسال رأی كنندهصادر مرجع

 رأی مفاد رعایت با است مکلف مزبور مرجع

 اقدام دوماه مدت ظرف اداری عدالت دیوان

 شکایت درصورت البته. نماید رأی صدور به

 شعبه به پرونده رأی، این از مجدد

( تجدیدنظر شعبه)قطعي رأی كنندهصادر

 را رأی كه صورتي در شعبه و شده ارجاع

 كه صورتي در و تأیيد را آن بداند صحيح

 خود، رأی نقض ضمن بداند، ایراد واجد

 یاز مصاد ایمنتفي شده  رسيدگيمورد 

تخلف نباشد، مبادرت به نقض باالرجاع 

 كند.مي

تشخيص دهد  وانی. در مواردی كه شعبه د3

كننده صالحيت كه مرجع رسيدگي

رأی را نقض و  استرسيدگي را نداشته 

دار، مرجع ضمن تعيين مرجع صالحيت

كند موضوع را كننده را موظف ميرسيدگي

 دارای صالحيت ارسال كند. مرجع به

نقص  وانی. در مواردی كه شعبه د4

ماهوی مؤثری  ایشکلي  رادیا ایتحقيقات و 

كند با ذكر تمام  مشاهدهدر رأی صادره 

قانوني، رأی صادره را نقض  لیجهات و دال

 آنو موضوع را جهت رسيدگي مجدد به 

كند. مرجع مذكور مکلف مرجع اعالم مي

 وانیفاد رأی شعبه دم تیاست با رعا

به اتخاذ تصميم  نسبتحداكثر ظرف دو ماه 

 تیصدور رأی اقدام كند. در صورت شکا ای

مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده 

شود. در ارجاع مي وانیقطعي در د رأی

رأی صادره را  وانیاگر شعبه د صورت،نیا
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 .نمایدمي ماهوی رأی صدور به اقدام

 از صادره احکام اجرای چالش به توجه با

 این آخر قسمت غيردولتي، بخش در دیوان

 در نمایدمي مقرر معضل، این حل با ماده

 بخش به ناظر یرأ اجرای كه صورتي

 عمليات انجام مستلزم یا بوده غيردولتي

 اجرای باشد، غيردولتي بخش در اجرایي

 اجرای بر حاكم مقررات تابع دیوان، رأی

 بوده مذكور هایكميسيون و هاهيئت آرای

 بر حاكم مقررات تابع صورتاین غير در و

. است اداری عدالت دیوان احکام اجرای

 شنهاديپ دهما نیا بیتصو نیبنابرا

 .گردديم

 جهت به تبصره این پيشنهاد -« 1»تبصره

 این( 2) ماده« 2» تبصره كه است آن

 از شکایات و اعتراضات به رسيدگي قانون،

 مستقيماً را اداری اختصاصي مراجع آرای

 داده قرار تجدیدنظر شعب صالحيت در

 ممکن امر نیا نکهیا از صرفنظر اما. است

كند و مي يدیتأ راصحيح تشخيص دهد آن 

ادره را بر خالف قوانين در صورتي كه رأی ص

و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضي 

نظر  وانیكند. چنانچه شعبه دمي صادر

كارشناس را الزم بداند، از نظر كارشناسان 

و مشاوران  متخصصان ایرسمي دادگستری 

كند. قانون استفاده مي نی( ا7موضوع ماده )

آرای مربوط به بخش  نیچنانچه اجرای ا

مستلزم انجام عمليات  ایوده غيردولتي ب

باشد، از حيث  غيردولتياجرایي در بخش 

صدور اجرائيه،  ایاجرای رأی، شرا فاتیتشر

 تابععمليات اجرایي و مرجع اجرای حکم 

ها و ئتيمقررات حاكم بر اجرای آرای ه

 ریباشد و در ساهای مذكور ميكميسيون

به نحوه اجرای  مربوطموارد تابع مقررات 

 قانون است. نیاحکام ا

 نیاالجرا شدن اپس از الزم -« 1»تبصره

های موضوع قانون، رسيدگي به كليه پرونده

عمل به وانید دنظریتجدماده در شعب  نیا

 .دیآمي

مهلت مقرر در بند  تیعدم رعا -«2» تبصره

مفاد رأی  تیعدم رعا ایماده و  نیا« 4»
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 اصل« 9» بند با رتیمغا جهت به است

 ناروا ضيتبع بريمبن ياساس قانونسوم 

 واقع نگهبان محترم یشورا رادیا مورد

 یيابتدا اصول از نکهیا به تیعنا با شود،

 امکان و بودن مرحله دو عاالنه يدادرس

. است یيقضا یآرا از يخواه نظر دیتجد

 وانید 1385 سال قانون در نيهمچن

 لتعدا وانید در يدگيرس یادار عدالت

 با قانونگذار كه بود یامرحلهکی یادار

 يدگيرس بودن یامرحلهتک رادیا رشیپذ

 1392 سال در ،یادار عدالت وانید در

 در يدگيرس كردن یادومرحله به اقدام

 حاضر مصوبه و نمود یادار عدالت وانید

 بودن یامرحلهتک به بازگشت ينوع

 درخصوص یادار عدالت وانید يدگيرس

 شماربه یيقضاشبه مراجع تمايتصم

 مورد تبصره نیا حذف نیبنابرا. روديم

 .است شنهاديپ

ازسوی مرجع طرف  بعدیدر تصميم  وانید

ماده، چنانچه مستند به  نیا موضوع تیشکا

 موجبقانوني نباشد  لیدال ایعذر موجه 

( 112ماده ) قاعمال مجازات مستنکف مطاب

قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت  نیا

شود. تخلف مستنکف با مي وانیدبا حکم 

در شعبه صادركننده  وانیارجاع رئيس د

 .«شودميرسيدگي  وانیرأی قطعي د
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 بند طبق اینکه به توجه با -« 2»تبصره

 ذكر با اداری عدالت دیوان ماده، این« 4»

 و رأی نقض به اقدام جهات، و دالیل تمام

 رأی كنندهصادر مرجع به پرونده ارجاع

 عالي، و قضایي مرجع عنوانبه و نمایدمي

 االتباعالزم تالي مراجع برای وی احکام

 شکایت از جلوگيری جهت همچنين و است

 اطاله متعاقباً و مذكور یآرا از مجدد

 عدم است نموده مقرر تبصره این دادرسي،

 مقرر مهلت در مذكور مراجع یريگميتصم

 وانید یرأ مفاد تیرعا عدم و( دوماه)

 بود، هدخوا استنکاف مجازات اعمال موجب

 به تبصره نیا گردديم شنهاديپ نیبنابرا

 .برسد محترم ندگانینما بیتصو

 تیشکا صورت در و»عبارت  -( 37) ماده

 شعبه موضوع، صيتشخ ثيح از يشاك

 مورد حسب است موظف كنندهيدگيرس

 يكارشناس ئتيه به پرونده ارجاع از پس

 نييتع شعبه توسا كه ربایذ يتخصص

 به مبادرت آنان، نظر كسب با گردديم

 موارد نی. رسيدگي به ادینما یرأ انشأ

 «باشد.مي قانون نی( ا63مشمول ماده )

ماده، امکان  نیدر ا گرفتهصورت اصالح

اعم  يصيمراجع تشخ صياز تشخ تیشکا

 تيرا از صالح يو تخصص ينشیگز ،ياز فن

خارج كرده برخالف اصول  وانید

قانون  یکصدوهفتادوسومو  چهارموسي

 به عقب بر داشته است. يگام ياساس

  

 

  

و »( قانون عبارت 64در ماده ) -( 37ماده )

شاكي از حيث تشخيص  تیدر صورت شکا

كننده موظف است رسيدگيموضوع، شعبه 

 ئتيحسب مورد پس از ارجاع پرونده به ه

 توساربا كه كارشناسي تخصصي ذی

گردد با كسب نظر آنان، شعبه تعيين مي

عبارت به «.دیمبادرت به انشای رأی نما

( 63مشمول ماده ) موارد نیارسيدگي به »

 ماده

(37) 
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 الحاق( قانون 64) ماده یبه انتها

 .گردديم

 شود.اصالح مي «باشد.قانون مي نیا

 

 طرح (18) ماده در دنظریتجد طرق ذكر با

 تکرار از زيپره یبرا ماده نیا صدر حذف

 .گردديم شنهاديپ آن بیتصو و بوده

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به66ماده ) -( 38ماده )

 شود:اصالح مي

 توسا دنظریت تجددادخواس -( 66) ماده

 دنظریاز شعب تجد کيیبه  وانید رئيس

 .شودمي ارجاع

 ماده

(38) 

 

 مشخصات» ذكر لزوم اوالً نکهیبه ا تیعنا با

 در «دنظرخواندهیتجد اقامتگاه و

 مقنن غفلت مورد دنظریتجد دادخواست

 بروز باعث امر نیا و بود شده واقع

 دهیگرد يدنظرخواهیتجد امر در يمشکالت

 موارد هيكل در حیلوا تبادل لزوم اًينثا. بود

 ندیفرا اطاله باعث دنظر،یتجد مرحله در

 یضرور كه بود شده یرأ صدور و يدگيرس

 وحدت یآرا وجود موارد در بود

 و(( 90)ماده)هیرو جادیا و(( 89)ماده)هیرو

 ح،یلوا تبادل به ازين بدون رد قرار صدور

 یرأ صدور به اقدام بتواند دنظریتجد شعبه

 

 

   

( قانون و تبصره آن 67ماده ) -( 39ماده )

 شود:اصالح مي ریشرح زبه

 دیبا دنظریدادخواست تجد -( 67) ماده»

 های مخصوص نوشته شده وروی برگه

 باشد: ریحاوی نکات ز

 دنظرخواهی( مشخصات و اقامتگاه تجدالف

 دنظرخواندهی( مشخصات و اقامتگاه تجدب

 دنظرخواستهیصدور رأی تجد خی( شماره و تارپ

 دنظرخواستهی( شعبه صادركننده رأی تجدت

 دنظرخواستهیابالغ رأی تجد خی( تارث

 دنظرخواهيیتجد جهات و لیدال (ج

ونده به شعبه پس از ارجاع پر -تبصره

دفتر در صورت كامل بودن  ریمد دنظر،یتجد

رساند. يقاضي شعبه م نظربهپرونده آن را 

 ماده

(39) 
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 گردديم شنهاديپ اساس نيهم بر. دیانم

 رفع جهت در كه آن تبصره و ماده نیا

 مورد است شده ينيبشيپ مذكور یخألها

 .رديگ قرار بیتصو

رئيس و در غياب وی، مستشار شعبه در 

آن  ضمائمصورت تکميل بودن دادخواست و 

كند. در مواردی دستور تبادل آن را صادر مي

از  وانیكه آرای مورد اعتراض شعب بدوی د

مستند به رأی وحدت  ایو  رد باشد قرارنوع 

 جادیا ایقانون و  نی( ا89موضوع ماده ) هیرو

قانون صادر شده  نیا( 90موضوع ماده ) هیرو

بدون انجام تبادل،  دنظریباشد، شعبه تجد

نسبت به رسيدگي و صدور رأی اقدام 

 .كندمي

 

 رد قرار از يدنظرخواهیتجد موارد در

 در دنظریجدت شعبه ،یبدو شعبه از صادره

 رد قرار موارد از را صادره قرار كه يصورت

 به را پرونده و نقض را قرار ندهد، صيتشخ

 ارجاع یماهو يدگيرس جهت یبدو شعبه

 مکلف یبدو شعبه موارد نیا در. دینمايم

 صدور و دنظریتجد شعبه نظر از تيتبع به

 یموارد در است ممکن اما باشد،يم حکم

به نتواند یبدو بهشع كه گردد حادث یامر

 شعبه د،ینما يدگيرس یماهو صورت

. كند صادر يمقتض قرار بتواند دیبا مذكور

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به72ماده ) -( 40ماده )

 شود:اصالح و دو تبصره به آن الحاق مي

 كه صورتي در دنظریشعبه تجد -(72) ماده»

انون ق قرا مطاب دنظرخواهيیتجد مورد قرار

كند، در غير مي يدیرا تأ آنتشخيص دهد، 

با  قصورت چنانچه قرار صادره را منطبنیا

 تشخيصاز موارد صدور قرار رد  کیهيچ

ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای 

رسيدگي ماهوی به شعبه صادركننده قرار 

 دهد.عودت مي

شعبه بدوی مکلف به تبعيت از  -«1» تبصره

لکن در صورتي  است، ردنظیرأی شعبه تجد

 ماده

(40) 
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 در گرفته صورت اصالح از هدف نیبنابرا

 اصالح آن، به تبصره دو الحاق و ماده نیا

 مرحله در یرأ صدور موضوع نييتب و

 توسا رد قرار صدور از پس دنظریتجد

 اهشك راستای در كه بوده بدوی شعبه

 بدوی شعب بين اختالفات و دادرسي اطاله

 و است گردیده پيشنهاد تجدیدنظر و

 .رسديم نظربه مناسب آن بیتصو

حادث شود كه امکان  دییجدكه امر 

رسيدگي ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذكور 

 .كندتواند قرار مقتضي را صادر مي

 دنظر،یهرگاه شعبه تجد -«2» تبصره

 ریرا در صالحيت سا تیرسيدگي به شکا

با صدور قرار  دهدتشخيص  یيمراجع قضا

ر عدم صالحيت، پرونده را به مرجع مذكو

كند و در صورتي كه رسيدگي به ارسال مي

 یيرا در صالحيت مراجع غيرقضا تیشکا

كند و بداند، قرار رد دادخواست صادر مي

 .«دینماداللت مي صالحشاكي را به مرجع 

 :گرددياصالح م ریز شرحبه«2»تبصره  -

خالف  صيدر صورت تشخ -ن2»تبصره 

 سيسا رئتو یقانون بودن رأ ایشرع  نيب

 ،یعدالت ادار وانید سيرئ ای هيئقوه قضا

متوقف  یينها یآن تا صدور رأ یاجرا

 .گردديم

 «قانون ای شرع نيب خالف ای و» عبارت -

 .گردديم حذف قانون( 113) ماده از

 قانون یا شرع بين خالف اعالم با :ماده صدر

 رئيس توسا شعب، از صادره رأی بودن

 جهت پرونده ه،قضائي قوه رئيس یا دیوان

 دنظریتجد شعبه به مجدد رسيدگي

 جهت لذا شد، خواهد ارجاع همعرض

 شعب ماده این دادرسي، اطاله از جلوگيری

 پرونده به نوبت از خارج تا نموده مکلف را

 یضرور آن بیتصو كه نمایند رسيدگي

 .رسديم نظربه

به  تبصره نیاخصوص در: يالحاق تبصره

  

 

  

( قانون عبارت 79در ماده )-( 41ماده )

شعبه مذكور مکلف است خارج از نوبت به »

پرونده رسيدگي و رأی مقتضي را صادر 

 «.دینماارجاع مي»بعد از عبارت  «كند.

 اضافه و شماره تبصره ماده مذكور به تبصره

عنوان تبصره تبصره به کیو  اصالح« 1»

 شود:ن به آن الحاق مي2»

رئيس  ایيه ئرئيس قوه قضا -« 2» تبصره»

ف التوانند در صورت تشخيص خمي وانید

 قیرأی، دستور تعو بودنقانون  ایبيّن شرع 

 ماده

(41) 
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رأی در حالت جهت آنکه در این صورت، 

باشد و حداقل ظن مغایر بين مراعي مي

قانون یا شرع بودن وجود دارد، اختيار 

دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی 

مجدد به رئيس قوه قضائيه و رئيس دیوان 

صورت از تضييع حقوق اعطا شده تا در این

نظر المال جلوگيری گردد. اما بهعامه و بيت

 یرأ یاجرا قیعوت ارياخت یاعطا رسديم

 عدالت وانید سيرئ ای هيقضائ قوه سيرئ به

 يبرخ در يسنجمصلحت و ضيتبع شائبه

 كه است الزم و داشت خواهد را آرا از

 زمان تا مطلق صورتبه آرا نیا یاجرا

 نيهم در. گردند متوقف دیجد یرأ صدور

 تبصره نیا شدن اضافه به تیعنا با و راستا

تعارض موجود   رفع جهت و( 79) ماده به

 ماده گردديم شنهاديپ قانون متن در

 .شود اصالح زين( 113)

اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر 

 .«كنند

 

 تمصوبا ابطال یتقاضا حاضر درحال

 خواهد وانید به درخواست میتقد با يدولت

 متفاوت آثار به توجه با اما. بود

 ليتسه و «دادخواست» از «درخواست»

 به درخواست عبارت ،یرأ ابالغ و يدگيرس

 

 

   

( و تبصره آن كلمه 80در ماده ) -(42ماده )

و  «دادخواست»به كلمه  «ستدرخوا»

عبارت به «كنندهدرخواست»عبارت 

اصالح و شماره تبصره  «دهندهدادخواست»

اصالح و دو تبصره « 1»آن ماده به تبصره 

 ماده

(42) 
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 مناسب كه است افتهی رييتغ دادخواست

 .گردديم شنهاديپ آن بیتصو و يابیارز

 در زين يالحاق« 3» و« 2» یهاتبصره

 یهادادخواست در تيافشف یراستا

 نيهمچن و آنها بودن مستند و تقدیمي

 در سرعت جهت شکایت طرح در دقت

 با شکایت طرح از جلوگيری و رسيدگي

 شنهاديپ كه است شده انجام واهي دالیل

 بیتصو به تبصره دو نیا گردديم

 .برسد محترم ندگانینما

 ریشرح زبه« 3»و « 2»هایعنوان تبصرهبه

 شود:به ماده مذكور الحاق مي

و  نامهينیدر مواردی كه آ -«2» تبصره»

 ایب از مواد مرك ت،یمصوبه مورد شکا

 دیدهنده بادادخواستبندهای متعدد باشد 

 رتیكه ادعای مغا ئياجزا ایاز مواد  کیهر

 است،شرعي نموده  نیمواز ایآن را با قانون 

قانوني و شرعي خود  لیمشخص كند و دال

طور مستدل بيان كند. در را جهت ابطال به

با شرع، ذكر كلي  رتیمغاصورت ادعای 

ضرر، القهي از قبيل قاعده با قواعد ف رتیمغا

 فتاوای ایاصل تسليا، حرمت مال مسلم 

مراجع تقليد بدون ذكر استدالل، كافي 

ل فقهي و حقوقي الزم است استدنيست و ال

 بيان كند. حیصرطور مربوط را به

هرگاه جهت درخواست ابطال  -« 3»تبصره

شرع باشد، پس از  نیبا مواز رتیمصوبه، مغا

نظر فقهای  وانید رئيس حه،یتبادل ال

 نی( ا87ماده ) تیشورای نگهبان را با رعا

 .«كندقانون استعالم مي
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 نيهمچن و( 80) ماده اصالح به توجه با

 «دادخواست» و «درخواست» آثار تفاوت

 و مذكور موارد در گرفته صورت اصالح

عبارت  ،يقانون فعل در موجود ابهام

 افتهی رييتغ «دادخواست» به« درخواست»

 مورد آن بیتصو و يابیارز مناسب كه

 .است شنهاديپ

 

 

   
ماده « 3»و « 1»در بندهای -( 43ماده )

به كلمه  «درخواست»( قانون، كلمه 81)

 شود.اصالح مي «دادخواست»

 ماده

(43) 

 

 ني( و همچن80توجه به اصالح ماده ) با

« دادخواست»و « درخواست»تفاوت آثار 

وارد مذكور و اصالح صورت گرفته در م

عبارت  ،يابهام موجود در قانون فعل

 افتهی رييتغ« دادخواست»به « درخواست»

 مورد آن بیتصو و يابیارز مناسبكه 

 .است شنهاديپ

 

 

   
( قانون، كلمه 82در ماده ) -( 44ماده )

اصالح  «دادخواست»به كلمه  «درخواست»

 شود.مي

 ماده

(44) 

 

 نين( و همچ80توجه به اصالح ماده ) با

« دادخواست»و « درخواست»تفاوت آثار 

اصالح صورت گرفته در موارد مذكور و 

عبارت  ،يابهام موجود در قانون فعل

 افتهی رييتغ« دادخواست»به « درخواست»

 مورد آن بیتصو و يابیارز مناسبكه 

 .است شنهاديپ

 

 

   
( قانون، كلمه 83در صدر ماده ) -( 45ماده )

اصالح  «استدادخو»به كلمه  «درخواست»

 شود.مي

 ماده

(45) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

80 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 

 یهائتيه حاضر درحال :«الف» بند

 ئتيه يمشورت ركن عنوانبه يتخصص

 و رفته شماربه یادار عدالت وانید يعموم

 عمومي ئتيه در رسيدگي موارد، اغلب در

 رسيدگي به منوط اداری عدالت دیوان

 با باشد،مي تخصصي هایئتيه در يقبل

 يطوالن و مطروحه یدعاو كثرت به توجه

 مورد مصوبات ابطال و يدگيرس شدن

 خصوصدر ماده نیا «الف» بند ت،یشکا

 را يتخصص یهائتيه یآرا مصوبات ابطال

 حیتصر آن تبصره و نموده مقرر يقطع

 خیتار از ماهکی ظرف مذكور یآرا داشته

 يعموم ئتيه در اعتراض قابل صدور

 و درسيم نظربه ستهیشا ياقدام كه باشند

 لیذ تبصره و «الف» بند بیتصو نیبنابرا

 .گردديم شنهاديپ آن

 و «هیرو وحدت» یآرا خصوصدر :«ب»بند

 نیا بر مترتب آثار به توجه با «هیرو جادیا»

 نیا در حیلوا تبادل لزوم عدم ازجمله آرا،

 «ب» بند آنها، بودن يقانون شأن و موارد

به يعموم ئتيه موارد نیا در داشته مقرر

 

 

   

های ( قانون و تبصره84ماده ) -( 46ماده )

 شود:ح مياصال ریشرح زآن به

های ئتيم در هاتخاذ تصمي -( 84) ماده»

اعضای  تیر اكثرظو با ن ریشرح زتخصصي به

 شود:حاضر انجام مي

به دادخواست ابطال مصوبات  يدگيالف( رس

 قانون: نی( ا12موضوع ماده )

را غيرقابل  تی. در صورتي كه موضوع شکا1

های مقرر در ماده حيتالخارج از ص ایطرح 

تشخيص دهد، قرار مقتضي  قانون نی( ا12)

 .دینمايصادر م

آن با  رتیعلت مغا. چنانچه مصوبه را به2

قانون قابل  نی( ا12جهات مذكور در ماده )

دهد حکم به ابطال مصوبه و  تشخيصابطال 

صادر  تیحکم به ردّ شکا صورتنیدر غير ا

 كند.مي

های ئتيآرای صادره ازسوی ه -تبصره

صدور توسا  خیاز تار ماهکیتخصصي ظرف 

ده نفر از اعضای  اتوس ای وانیرئيس د

 ئتيعمومي قابل اعتراض در ه ئتيه

 عمومي است.

 ماده

(46) 
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 نييتع یرأ صدور یينها مرجع نوانع

 نیا در يتخصص یهائتيه نظر و دهیگرد

 اعالم از پس كه بود خواهد يمشورت نهيزم

 ارسال يعموم ئتيه به را آن نظر،

 زين بند نیا بیتصو نیبنابرا. ندینمايم

 .است شنهاديپ مورد

و تبصره آن، در  بند نیا طبق: «پ»بند

نفر از  ستيب ای وانید سيكه رئ یموارد

صادره از  یآرا ،يعموم ئتيه یاعضا

 را يتخصص یهائتيه ای يعموم ئتيه

 نیا دهند، صيتشخ قانون ریمغا ای اشتباه

 يبررس يتخصص یهائتيه در ابتدا امر

 نظر مربوطه يتخصص یهائتيه و شده

 ئتيه به ميتصم اتخاذ جهت را خود

 سيرئ البته. نمود خواهند ارسال يعموم

 موضوعات در توانديم زين تعدال وانید

 از يمشورت هینظر اخذ به نسبت يتخصص

 نیبنابرا. دیاقدام نما يتخصص یهائتيه

 بیتصو به زين «پ» بند گردديم شنهاديپ

 .برسد محترم ندگانینما

 

 

و  هیرو جادیبه درخواست ا يدگي( رسب

« 3»و « 2» یموضوع بندها هیوحدت رو

 ئتيموارد ه نی: در اقانون نی( ا12ماده )

تخصصي موظف است پس از رسيدگي به 

تشابه  وجودخصوص موضوع، حسب مورد در

و همچنين رأی تعارض بين آرای صادره  ای

م نظر كرده و پرونده را جهت الصحيح اع

 عمومي ارسال كند. ئتيبه ه تصميماتخاذ 

به دادخواست اعمال ماده  يدگي( رسپ

 ئتيه يقبل یقانون نسبت به آرا نیا (91)

موارد  نی: در ايعموم ئتيه ایو  يتخصص

تخصصي پس از رسيدگي به موضوع،  ئتيه

 ئتيه بهخود را جهت اتخاذ تصميم  هیرظن

 كند.عمومي ارسال مي

بر موارد وهالتواند عمي وانیرئيس د -تبصره

فوق در ارتباط با موضوعات تخصصي مربوط 

های ئتيمشورتي از ه هیرظن أخذنسبت به 

 .دیتخصصي اقدام نما
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مند كردن موارد ماده در صدد ضابطه نیا

 یاعطا نيتقاضای ابطال مصوبات و همچن

ور قرار رد دادخواست صد تيصالح

تصميمات موردی بوده و در  خصوصدر

 ياز اطاله دادرس یريجلوگ یراستا

 شنهاديپ آن بیتصوشده كه  ينيبشيپ

 .گردديم

 یريجلوگ جهت زين «2» و «1» یهاتبصره

 موارد در ماده نیا از سوءاستفاده از

 و شده شنهاديپ دادخواست استرداد

 .سدريم نظربه مناسب آن بیصوت

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به85ماده ) -( 47ماده )

 شود:ح و دو تبصره به آن الحاق ميالاص

در مواردی كه به تشخيص  -( 85) ماده»

رسيدگي به دادخواست ابطال  وان،یرئيس د

باشد، مانند موارد  منتفيمصوبه موضوعاً 

وجود  ایاسترداد دادخواست ازسوی متقاضي 

صوبه مورد در مورد م وانیرأی قبلي د

در مواردی كه موضوع مورد  ایو  تیشکا

نظامات  ها،نامهينیمشمول عنوان آ تیشکا

قانون  نی( ا12و مقررات موضوع ماده )

غيه الرات مشورتي، ابظنباشد از قبيل ن

از  تیشکا ایمصوبات، تصميمات موردی و 

ادخواست صادر دقرار ردّ  وانید رئيسقانون، 

 ت.قرار قطعي اس نیكند. امي

شورای  هیرظپس از صدور ن -«1» تبصره

مصوبه با شرع،  رتیبر مغانگهبان مبني

 رشیقابل پذ دادخواستتقاضای استرداد 

نيست و به موضوع رسيدگي و رأی مقتضي 

 شود.صادر مي

در صورت تقاضای استرداد  -« 2»تبصره

مصوبه را  وانیدادخواست، چنانچه رئيس د

 ماده

(47) 
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تشخيص دهد،  قانون ایف شرع الخ

رسيدگي به موضوع با درخواست رئيس 

 .«ابدیادامه مي وانید

 

 تینگهبان به شکا یشورا یفقها يدگيرس

به جهت تتبعات  يفعل وهياز مصوبات در ش

 يمنجر به اطاله دادرس یدر موارد يفقه

 است ممکن گرید طرف از گردد،يم

 هم و قانون با رتیمغا ثيح از هم مصوبات

 واقع تیشکا مورد شرع با رتیمغا ثيح از

 اما بداند، قانون ریمغا را آن وانید و شده

 نگهبان محترم یشورا نظر افتیدر زمان تا

 نیا كه دینما یرأ صدور به اقدام تواندينم

. شد خواهد يدادرس اطاله به منجر زين امر

 و موضوعات تنوع جهت به نهيزم نيهم در

 از قبل كه است الزم عنهمعترض مصوبات

 ابعاد نگهبان، یشورا در موضوع يررسب

 شورا يتخصص یهاكارگروه در موضوع

 يمتقن ميتصم تا رديگ قرار يبررس مورد

 ماده نیا نیبنابرا شود، اتخاذ آن به نسبت

 ارسال تيفيك ليتفص با آن یهاتبصره و

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به87ماده ) -( 48ماده )

 شود:ح و دو تبصره به آن الحاق ميالاص

ای بهدر صورتي كه مصوبه -( 87) ماده»

شرعي برای  نیبا مواز رتیلحاظ مغا

 ریترتيب زبه موضوعشد، رسيدگي مطرح با

ر به شورای نگهبان ارسال ظجهت اظهارن

 شود:مي

. درصورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي 1

قرار گرفته باشد موضوع پس  تیمورد شکا

به همراه كليه اسناد و مدارك  حیلوااز تبادل 

به  تیپرونده ازجمله پاسخ طرف شکا

كه  نظریشود و شورای نگهبان ارسال مي

ترتيبات مقرر ازسوی فقهای شورای مطاب 

 وانیشود، مالک عمل دنگهبان صادر مي

 گيرد.قرار مي

موارد چنانچه مصوبه ازسوی فقهای  نیا در

م گردد، شرع اعال ریشورای نگهبان مغا

 ئتيه ای عمومي ئتيحسب مورد، ه

تخصصي مربوط، مطاب نظر فقهای شورای 

 ماده

(48) 
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 یشورا به تیشکا مورد مقررات و مصوبات

 اطاله از یريجلوگ یراستا در نگهبان

 یآرا اتقان تیتقو نيهمچن و يدادرس

 مناسب است، شده مصوب به صادره

 .گردديم شنهاديپ آن بیتصو و يابیارز

 كند.نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي

 رتیلحاظ مغاای به. در صورتي كه مصوبه2

جهات، برای رسيدگي  ریشرع و سا نیبا مواز

 رتیابتدا موضوع از لحاظ مغا باشد،مطرح 

 نیبا مواز رتیمصوبه با جهاتي غير از مغا

گيرد قرار مي رسيدگيمورد  وانیشرع، در د

كند. نسبت به آن اتخاذ تصميم مي وانیو د

ه و مفادی كه مصوب وانیدر صورتي كه د

شرعي قرار گرفته است را  تیشکا مورد

را به زمان طور كلي ابطال كند و اثر آنبه

پرونده بدون  موضوعتسری دهد،  بیتصو

شود استعالم از شورای نگهبان مختومه مي

 وان،یر دظموارد بعد از اظهارن ریو در سا

و اسناد و  وانیبه همراه رأی د موضوع

نگهبان ارسال مدارك پرونده به شورای 

مقرر  ترتيبات قشود و نظری كه مطابمي

شود، ازسوی فقهای شورای نگهبان صادر مي

 نیگيرد. در اقرار مي وانیمالک عمل د

مصوبه ازسوی فقهای شورای  چنانچهموارد 

شود، حسب مورد،  المشرع اع رینگهبان مغا

مربوط،  تخصصي ئتيه ایعمومي  ئتيه
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ان نسبت به ر فقهای شورای نگهبظن قمطاب

 كند.ابطال مصوبه اقدام مي

فقهای شورای نگهبان مي -«1» تبصره

خود از حيث  فیتوانند برای انجام وظا

مقررات با  رتیمغاعدم  ای رتیبررسي مغا

های تخصصي تشکيل گروه ایشرع، گروه 

 دهند.

چنانچه فقهای شورای نگهبان  -«2» تبصره

 ای را به رئيسشرعي مصوبه رتیرأساً مغا

 ئتيحسب مورد، ه ند،ینمام الاع وانید

ر ظتخصصي مربوط مطاب ن ئتيه ایعمومي 

 ابطالفقهای شورای نگهبان نسبت به 

 .«كندمصوبه اقدام مي

 ریشرح ز( قانون به89ماده ) -( 49ماده )

 شود:ح مياصال

 سيرئ صيهرگاه به تشخ -( 89ماده )

علت در موضوعات مشابه به وانید

و مقررات،  نياط متفاوت از قواناستنب

متعارض از یک یا چند شعبه دیوان  یآرا

دستور  مکلف است یصادر شده باشد، و

وحدت  یآن را جهت صدور رأ يبررس

پس از  يعموم ئتي. هدیصادر نما هیرو

 دیوان دادرسي آیين و تشکيالت قانون

 وحدت رأی صدور صالحيت اداری، عدالت

 رسميت به عمومي هيئت برای را رویه

 به مکلف يعموم ئتيه كه است شناخته

 متعارض یآرا نيب از حيصح یرأ اعالم

 رغمعلي موارد برخي در اما. باشديم

 آنها از كدامهيچ موجود، آرای تعارض

 امکان نيز عمومي هيئت و نبوده صحيح

 گرید یازسو. ندارد را صحيح رأی انشای

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به89ماده ) -( 49ماده )

 شود:ح مياصال

هرگاه به تشخيص رئيس  -( 89) ماده»

علت استنباط در موضوعات مشابه به وان،ید

آرای متعارض  مقررات،متفاوت از قوانين و 

صادر شده باشد،  وانیچند شعبه د ای کیاز 

تواند دستور بررسي آن را جهت وی مي

 ئتي. هدیصادر نما هیرأی وحدت رو صدور

عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با 

 ماده

(49) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

86 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 یبررسي و احراز تعارض، با اعالم رأ

 هینسبت به صدور رأی وحدت رو ح،يصح

 ئتيه هك ينماید. در صورتاقدام مي

 حيرصحيموضوع تعارض را غ یآرا يعموم

را با صدور  حيدهد، نظر صح صيتشخ

. این رأی كندياعالم م هیوحدت رو یرأ

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و 

و  يتخصص یهائتيه یبرا نيهمچن

به ابطال  يدگيرسدر مورد  يعموم ئتيه

 نی( ا12ماده )« 1»مصوبات موضوع بند 

االتباع اط با آن موضوع الزمقانون در ارتب

نسبت به  هیوحدت رو یاست. اثر آرا

در مورد احکامي كه در  کنآینده است ل

عمومي مطرح و غيرصحيح  ئتيه یرأ

نفع تشخيص داده شده است شخص ذی

ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در 

را  يرسمي حق تجدیدنظرخواه مهروزنا

صورت پرونده به شعبه نیدارد. در ا

 يدگيكه قبالً به پرونده رس یدنظریتجد

شود و شعبه مذكور نکرده است، ارجاع مي

مطابق  یو صدور رأ يدگيموظف به رس

 وحدت یآرا صدور از پس موارد يبرخ در

 و هادستگاه ،يعموم ئتيه یازسو هیرو

 مصوبه وضع به اقدام يدولت مأموران

 كه نمودنديم مذكور یآرا برخالف

 قانون، با مزبور مقررات رتیمغا از صرفنظر

 و دهيانجام طول به آنها ابطال و يدگيرس

 دیگرديم يعموم حقوق عيتضي به منجر

 صرفاً آرا نیا كه شود مقرر تا بود الزم كه

 مؤخر هیرو وحدت یرأ ای قانون بیتصو با

 به ماده نیا نیبنابرا. هستند نسخ قابل

 يابیارز مناسب چالش دو نیا حل جهت

 یآرا طرح نکهیا به توجه با اما. شوديم

 تيصالح از را يعموم ئتيه در متعارض

 يتلق ،یادار عدالت وانید سيرئ یارياخت

 به منجر توانديم امر نیا و گردد

 طرح از و شده عمل در يسنجمصلحت

 ندینما استنکاف وانید در متعارض یآرا

 ونيسيبا ارجاع به كم گردديم شنهاديپ

 يبررس مورد ترقيصورت دقماده به نیا

 .رديگ قرار

به صدور رأی  نسبتحيح، م رأی صالاع

كند. در صورتي كه اقدام مي هیوحدت رو

عمومي آرای موضوع تعارض را  ئتيه

ر صحيح را با ظتشخيص دهد، ن غيرصحيح

 نیكند. ام مياعال هیصدور رأی وحدت رو

مراجع اداری  ریو سا وانیدرأی برای شعب 

های تخصصي و ئتيو همچنين برای ه

ه ابطال عمومي در مورد رسيدگي ب ئتيه

 نی( ا12ماده )« 1»موضوع بند  مصوبات

تباع االزمقانون در ارتباط با آن موضوع ال

 ندهینسبت به آ هیرواست. اثر آرای وحدت 

است لکن در مورد احکامي كه در رأی 

عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص  ئتيه

 کینفع ظرف یشده است، شخص ذ داده

 قحدرج رأی در روزنامه رسمي  خیماه از تار

صورت نی. در اداردرا  دنظرخواهيیتجد

 به كه قبالً دنظرییپرونده به شعبه تجد

شود پرونده رسيدگي نکرده است، ارجاع مي

مذكور موظف به رسيدگي و صدور  شعبهو 

است. آرای  هیرأی وحدت رو قرأی، مطاب

فقا به  وان،ید عمومي ئتيه هیوحدت رو
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 هیوحدت رو یاست. آرا هیوحدت رو یرأ

فقا به موجب  وان،ید يعموم ئتيه

، بالاثر رخؤم هیوحدت رو یأر ایقانون 

 شود.يم

مُؤخَّر،  هیرأی وحدت رو ایموجب قانون 

 .«شوداثر ميالب

 

 ئتيه ه،یرو جادیا یآرا صدور موارد در

 در مشابه یآرا نيب از توانديم تنها يعموم

 دهد، صيتشخ حيصح را آنها كه يصورت

 موارد برخي در اما. دینما بیتصو را آن

 از كدامهيچ موجود، آرای تشابه رغمعلي

 عمومي هيئت و نبوده صحيح و كامل آنها

 صحيح رأی انشای و محتوا رييتغ انامک نيز

 مقرر ماده نیا اساس، همين بر. ندارد را

 آرا، تشابه اعالم درصورت كه نمایدمي

 آرای صحت عدم درصورت عمومي هيئت

 صحيح رأی انشای به اقدام رأساً مشابه،

 شکایات  طرح از جهت این از و نموده

 گرید یازسو. شد خواهد پيشگيری الحق

 نیا( 39) ماده طبق نکهیا به تیعنا با

 وجود صورت در دنظریتجد مرحله در طرح،

 صورت حیلوا تبادل ه،یرو جادیا یآرا

 

 

   

( قانون بعد از 90در ماده ) -( 50ماده )

و »عبارت  «دینمامي بیتصو»عبارت 

غيرصحيح  راچنانچه آرای مشابه مذكور 

 جادیتشخيص دهد، رأی صحيح را جهت ا

اضافه و تبصره  «كند.م ميالصادر و اع هیرو

 شود.حذف مي مذكورماده 

 ماده

(50) 
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 كه شده حذف ماده تبصره گرفت، نخواهد

 بیتصو نیبنابرا. رسديم نظربه ستهیشا

 .گردديم شنهاديپ ماده نیا

 

 به اعتراض دیوان، فعلي قانون(  84) ماده در

 بوده زمان به مقيد تخصصي هایئتيه آرای

 اصالح و نقض قابل ورمزب زمان گذشت با و

 نقض به منجر تواندمي جهت این از نيست،

 متعاقب حاضر ماده لذا شود، عمومي حقوق

 ماده موجببه يفعل قانون( 84) ماده اصالح

 اعتراض زمان مرور حذف جهت در طرح،( 46)

 مجدد رسيدگي تخصصي، هایئتيه آرای به

 تخصصي هایئتيه و عمومي ئتيه آرای به

 یا قضائيه قوه رئيس تشخيص به منوط را

 از نفر ستيب یا اداری عدالت دیوان رئيس

 منطقي كه است دانسته عمومي ئتيه اعضای

 حقوق نقض از جلوگيری راستای در و

 ماده نیا بیتصو لذا. رسدمي نظربه شهروندان

 .گردديم شنهاديپ

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به91ماده ) -( 51ماده )

 شود:ح ميالاص

 ایيه ئچنانچه رئيس قوه قضا -( 91)ماده»

 ئتيبيست نفر از اعضای ه ای وانیرئيس د

 ایعمومي  ئتيه آرایاز  کیعمومي، هر

 ایهای تخصصي را اشتباه ئتيآرای قطعي ه

 وانیقانون تشخيص دهند، رئيس د ریمغا

 ئتيرا جهت رسيدگي مجدد به ه موضوع

 ئتيدهد. در صورتي كه هعمومي ارجاع مي

قانون  ریمغا ای اشتباهصادره را عمومي رأی 

تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور 

 .«كندرأی صحيح اقدام مي

 ماده

(51) 
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 صورت در ،يفعل قانون( 92) ماده طبق

 وانید يعموم ئتيه توسا مصوبه ابطال

 مصوبات در آن مفاد تیرعا ،یادار عدالت

 بیتصو صورت در و است يالزام یبعد

 به يعموم ئتيه ،نوبت از خارج مصوبه،

. نمود خواهد ابطال را آن و يدگيرس مصوبه

( 46) ماده طبق اوالً نکهیا به توجه با اما

 واجد زين يتخصص یهائتيه طرح، نیا

 قانون در اًيثان. باشنديم ابطال تيصالح

 صورت در اجرا ضمانت گونهچيه يفعل

 و است نشده نييتع ریمغا مصوبه بیتصو

 یضرور خصوصنیا در اجرا ضمانت وضع

 یبرا است الزم ثالثاً. رسديم نظربه

 مربوطه، مراجع سوءاستفاده از یريجلوگ

 باشد، بیتصو زمان از ریمغا مصوبه ابطال

 اساس نیا بر و شده شنهاديپ ماده نیا

( 92) ماده یشنهاديپ اصالح است ستهیشا

 یآرا یاجرا ضمانت تیتقو یراستا در

 عامه، حقوق از انتيص و وانید در صادره

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به92ماده ) -( 52ماده )

 شود:ح مياصال

های ئتيای در هچنانچه مصوبه -( 92ماده )

عمومي ابطال شود،  ئتيه ایتخصصي 

رأی به طرف  ابالغحسب مورد پس از 

 تیانتشار در روزنامه رسمي، رعا ای تیشکا

 ریو سا تیجع طرف شکامفاد آن برای مر

های ول دستگاهئمراجع و مقامات مس

قانون الزامي است.  نی( ا12موضوع ماده )

مصوبه  مذكورهرگاه مراجع و مقامات 

با مفاد رأی  ریتحت هر عنواني مغا دییجد

كنند، به درخواست رئيس  بیمذكور تصو

صورت خارج از نوبت و به موضوع وانید

قانون و  نیا( 83مفاد ماده ) تیبدون رعا

مصوبه  صدورمرجع  ندهیفقا با دعوت از نما

صادركننده رأی قبلي،  ئتيدر ه د،یجد

شود. ابطال مي بیتصو خیرسيدگي و از تار

ابطال شود و  دیكه مصوبه جد صورتيدر 

مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت 

 ئتيازسوی ه صادرهاز مفاد آرای قبلي 

ه است، بود وانیعمومي د ئتيه ایتخصصي 

 وانیدف رأی المقامات و اعضائي كه برخ

 ماده

(52) 
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مبادرت به وضع چنين مقررهای نمودهاند،  .برسد محترم ندگانینما بیتصو به

ول جبران خسارات وارده به اشخاص ئمس

شناخته شده و  مستنکفعنوان بوده و به

 .«شوندقانون مي نی( ا112مشمول ماده )

 طرح( 53) ماده از «ابطال عدم» عبارت

 .گردديم حذف

 در يعموم ئتيه یآرا ادهم نیا طبق

 نيهمچن و مصوبات ابطال عدم و ابطال

 ابطال عدم در يتخصص یهائتيه یآرا

 یريگميتصم و يدگيرس در مصوبات

 عمل مالك و معتبر یادار و یيقضا مراجع

 وجود رابطه نیا در كه یامسئله اما. است

 به یيقضا مراجع الزام كه است آن دارد

 در مصوبات ابطال عدم یآرا از تيتبع

 مراجع اوالً زیرا ستين صائب يعموم ئتيه

 دادگستری هایدادگاه و بوده مطلق قضایي

 هایدادگاه الزام لذا شود،مي شامل نيز را

 ئتيه آرای از تبعيت به دادگستری

 عدالت دیوان تخصصي ئتيه و عمومي

 یکصدوهفتادم اصل اطالق مغایر اداری

 مراجع اًثاني. رسدمي نظربه اساسي قانون

 هيئت و عمومي هيئت از اعم قضایي

 حيث این از و بوده نيز دیوان تخصصي

  

 

  

 ریرح زش( قانون به93ماده ) -( 53ماده )

 شود:ح مياصال

های تخصصي و ئتيآرای ه -3(93ماده )»

عمومي در ابطال و عدم ابطال  ئتيه

 نی( ا12) ماده« 1»مصوبات موضوع بند 

گيری مراجع قانون، در رسيدگي و تصميم

 .«ك عمل استو اداری، معتبر و مال یيقضا

 ماده

(53) 
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 سابق آرای به عمومي ئتيه نمودن محدود

( 91) ماده اعمال اختيار وجود با خویش

 ممکن ثالثاً. است حقوقي منطق مغایر نيز

 با يعموم ئتيه در يدگيرس جهت است

 متفاوت یيقضا مراجع در يدگيرس جهت

 يدادرس اطاله به منجر امر نیا و باشد

 يكل یهااستيس« 11» بند ریمغا كه گردد

 مقام 1/9/1388 يابالغ سالهپنج یيقضا

 عدم نیبنابرا. رسديم نظربه 1یرهبر معظم

 ونيسيكم به آن ارجاع و ماده نیا بیتصو

 .است شنهاديپ مورد ترقيدق يبررس جهت

 

 اوالً كه است جهت نیا از ماده نیا اصالح

 اصالح موضوع طرح( 58) ماده به آن مفاد

 اًيثان. است افتهی انتقال( 109) ماده

 یراستا در زين گرفتهصورت شنهاديپ

 و هیرو وحدت یآرا یاجرا ضمانت نييتع

 باشديم يعموم ئتيه از صادره هیرو جادیا

 و دیجد اتیشکا طرح از جهت نیا از تا

 یريجلوگ مذكور یآرا صدور از پس مشابه

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به95ماده ) –( 54ماده)

 شود:مي اصالح

 هیپس از صدور رأی وحدت رو -( 95) ماده»

تشخيص  وانیچنانچه رئيس د ه،یرو جادیا ای

ربا از اجرای مفاد یذ يیاجرادهد دستگاه 

امر منجر به طرح  نینموده و اآن خودداری 

ابتدا به  است،شده  وانیدر د دیجد اتیشکا

ي اخطار یول در دستگاه اجرائمقام مس

ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای  دینمامي

 ماده

(54) 

                                                 

 .یيدر مراجع قضا یاز حقوق شهروند یمندو آسان مردم به حقوق خود و بهره عیسر يابيو دست يدادرس ندیاالزم جهت كاهش فر رياتخاذ تداب -« 11» بند. 1
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 مناسب گرفته صورت اصالح نیبنابرا. شود

 مورد زين ماده نیا بیتصو و يابیارز

 .است شنهاديپ

عمل زم را بهو تدابير ال اقدامرأی صادره 

آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری 

 حکممتخلف، مستنکف محسوب و مشمول 

 .«شودقانون مي نی( ا112ده )مقرر در ما

اصالح  ریز شرحبه( 55ماده )« 2» تبصره

 :گردديم

و  يعموم ئتيه یآرا هيكل -« 2»تبصره 

روز پس  15حداكثر  يتخصص یهائتيه

و  وانید يکيالکترون گاهی، در پااز صدور

 .شوديمنتشر م يروزنامه رسم

 ئتيه یآرا حاضر درحال: ماده صدر

 از يکی ای وانید سيرئ وسات يعموم

 سيرئ انتخاب به يعموم ئتيه یاعضا

 به توجه با نیبنابرا. گردديم انشا وان،ید

 سيرئ طرح، نیا( 5) ماده طبق نکهیا

 معاونان به را خود فیوظا توانديم وانید

 ماده در گرفته صورت اصالح د،ینما ضیتفو

 بوده حشو از زيپره یبرا و راستا نيهم در

 .گردديم شنهاديپ آن بیصوت لذا و

 و اصالح ،يفعل قانون طبق«: 1»تبصره

 مقررات طبق يعموم ئتيه یآرا ابالغ

 اساس نیا بر است، يمدن يدادرس نیيآ

 طبق موضوع، ليتفص با محترم ونيسيكم

 یآرا از ابهام رفع و اصالح  تبصره نیا

 ئتيه تيصالح در را يعموم ئتيه

  

 

  

( قانون و تبصره آن 97ماده ) -( 55ماده )

عنوان تبصره به کیح و الاص ریشرح زبه

يم، توسا ظعمومي پس از تن «2»تبصره 

 .شودميامضا  وانیرئيس د

حي و رفع الصدور رأی اص -« 1» تبصره

 وانیعمومي د ئتيابهام از آرا و تصميمات ه

و نسبت به آرا و  عمومي ئتيعهده هبر

های تخصصي برعهده ئتيتصميمات ه

 باشد.همان خود آنها مي

عمومي و  ئتيكليه آرای ه -« 2» تبصره

الکترونيکي  گاهیهای تخصصي در پائتيه

 .«شودمي منتشرو روزنامه رسمي  وانید

 ماده

(55) 
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 یآرا از ابهام رفع و اصالح و يعموم

 همان تيصالح در را يتخصص یهائتيه

 كه است نموده مقرر يتخصص ئتيه

 نیا البته .است شنهاديپ مورد آن بیتصو

 است الزم و بوده ينگارش رادیا یدارا تبصره

 عبارتبه «آنها خود همان» عبارت كه

 .ابدی رييتغ «هائتيه همان»

 است شده مقرر تبصره نیا مطابق: 2 تبصره

 یهائتيه و يعموم ئتيه یاآر هيكل كه

 و وانید يکيالکترون گاهیپا در يتخصص

 امر نیا گردد، منتشر يرسم روزنامه

 با اما رسديم نظربه مثبت ياقدام هرچند

 انتشار جهت مهلت نييتع عدم به توجه

 اجرا در استفاده سوء به منجر توانديم

 و تبصره نیا بیتصو عدم نیبنابرا .گردد

 يبررس جهت ون،يسيمك به آن ارجاع

 .است شنهاديپ مورد شتريب

 .گردديم حذف ماده نیا از« 79» واژه

 

 در صرفاً( 103) ادهم طبق حاضر درحال

 كنندهيدگيرس شعبه ،يدادرس اعاده موارد

 را حکم یاجرا توقف موقت دستور توانديم

 از پس امر نیا كه است يهیبد. دینما صادر

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به103ماده ) -( 56ماده )

 شود:ح ميالاص

كننده به يشعبه رسيدگ - (103) ماده»

 ای( 79(، )75(، )74موارد موضوع مواد )

 ماده

(56) 
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 و بوده يدادرس اعاده يقبول قرار صدور

 ضرورت احراز و یرأ یاجرا عدم به منوط

 اشتباه اعالم موارد در اما. است امر تیفور و

 اعالم و(75) و( 74) مواد ضوعمو یرأ

 یرأ بودن قانون و شرع نيب خالف رتیمغا

 ضرورت است ممکن زين( 79) ماده موضوع

 را حکم یاجرا توقف یاقتضا امر، تیفور و

 شعبه به امر نیا ماده نیا طبق كه دینما

 با يول. است شده ضیتفو یرأ صادركننده

 طرح، نیا( 41) ماده طبق نکهیا به تیعنا

 جهت و هاپژوهش مركز شنهاديپ طبق

 هيكل یياجرا سوءاستفاده از یريجلوگ

 اند،شده اعالم قانون ای شرع ریمغا كه یيآرا

 خواهد متوقف دیجد یرأ صدور زمان تا

 مورد اصالحات با ماده نیا بیتصو .شد

 .است شنهاديپ

صورت احراز  درتواند قانون مي نی( ا98)

ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد 

 .«رسيدگي را صادر كند

 

( 107) ماده طبق اوالً اینکه به عنایت با

 مذكور مراجع و اشخاص كليه يفعل قانون

 به را دیوان آرای لفندمک( 10) ماده در

 این از و گذارند اجرا به ابالغ از پس فوریت

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به108ماده ) -( 57ماده )

 شود:ح ميالاص

پس از صدور  وانیشعبه د -( 108) ماده»

غ كند. رأی مکلف است آن را به طرفين ابال

از  ماه کیظرف  استعليه موظف محکومٌ

 ماده

(57) 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 
95 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كمیسیون

موافق 

شرط به

 اصالح

 مصوبه كمیسیون موافق مخالف
شماره 

 ماده

 نزد آن ارسال به رأی اجرای تقيّد امر،

 ثانياً و گرددنمي مستفاد احکام اجرای

 نزد آن ارسال به آرا اجرای نمودن منوط

 اجرای توسا آن پيگيری و احکام اجرای

 واجد هایپرونده همه ارسال موجب احکام،

 و احکام اجرای به «شکایت ورود هب حکم»

 كه درحالي است، شده آنها انباشت متعاقباً

 و بوده اعالمي صرفاً آرا از بسياری نتيجه

 دستگاه توسا اقدامي و ندارد اجرایي جنبه

 ماده این تصویب لذا. نيست متصور اجرایي

 .باشدمي پيشنهاد مورد

غ حکم قطعي، نسبت به اجرای ابال خیتار

له اقدام و محکومٌ تیجلب رضا ایكامل رأی 

طور كتبي به شعبه صادركننده را به نتيجه

در صورت عدم  م كند.الحکم قطعي اع

له محکومٌ تیرضاعدم جلب  ایاجرای رأی 

له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ

پرونده به واحد اجرای احکام ارسال 

 .«شودمي

 

 ئتيه یآرا از يبرخ نکهیا به تیعنا با

 اتيعمل مستلزم يابطال یآرا مانند يعموم

 ماده طبق آنکه بر مضاف. ستين یياجرا

 یياجرا تيقابل اعالم يفعل ونقان( 95)

 دفتر برعهده يعموم ئتيه یآرا داشتن

 طبق كه بود شده گذاشته يعموم ئتيه

 به لذا. دیگرد حذف طرح، نیا( 54) ماده

 مرجع شدن مشخص ضرورت جهت

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به109ماده ) -( 58ماده )

 شود:مي ح و تبصره آن حذفالاص

در مواردی كه به تشخيص  -( 109) ماده»

عمومي و  ئتياجرای آرای ه وانیرئيس د

مستلزم عمليات  وانیدهای تخصصي ئتيه

اجرایي باشد، پرونده جهت اجرای رأی به 

شود. واحد اجرای احکام ارسال مي

ي مکلفند ظرف پانزده روز یاجرا هایدستگاه

 ایپس از انتشار رأی در روزنامه رسمي 

متناسب با موضوع  ومهلتي كه حسب مورد 

 ماده

(58) 
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 نيهمچن و یياجرا اتيعمل لزوم صيتشخ

 ماده نیا مطابق احکام یاجرا چالش رفع

 زومل عدم ای لزوم صيتشخ مرجع اوالً

 ئتيه یآرا یاجرا یبرا یياجرا اتيعمل

 وانید سيرئ يتخصص یهائتيه و يعموم

 یاجرا ضمانت اًيثان. است دهیگرد مقرر

 دهیگرد مشخص مذكور یآرا یاجرا عدم

 مورد و مناسب ماده نیا بیتصو لذا. است

 .است شنهاديپ

شود كه تعيين مي وانیتوسا رئيس د

حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجرا 

غ و واحدهای تابعه جهت اجرا ابال به ای

. ندیم نماالنتيجه را به واحد اجرای احکام اع

م مذكور، با اعال آرایدر صورت عدم اجرای 

موضوع توسا  واحد اجرای احکام و ارجاع

 مقررمستنکف مشمول حکم  وان،یرئيس د

 شود.قانون مي نی( ا112در ماده )

 :گرددياصالح م ریشرح ز( به110ماده )

 وانیاحکام د یواحد اجرا -( 110) ماده

 یموظف است اقدامات الزم را جهت اجرا

عمل آورد و در صورت به وانیاحکام د

از  هيعل مرجع محکوم ایاستنکاف شخص 

 سيمراتب را به رئ ،يحکم قطع یاجرا

 .دیگزارش نما وانید

 لزوم ماده، نیا اصالح از هدف هرچند

 شعب در استنکاف به يدگيرس موارد ارجاع

 نکهیا به تیعنا با اما است، بوده دنظریتجد

 استنکاف، صورت در آن، طبق كماكان

 شعبه به را پرونده است مکلف وانید سيرئ

 شعبه و دینما ارجاع يقطع یرأ صادركننده

 یبدو شعب از اعم يقطع یرأ صادركننده

 صورت اصالح لذا باشديم دنظریتجد و

 قانون نیا( 112) و( 15) مواد با گرفته

 بیتصو عدم نیبنابرا. بود خواهد متعارض

 جهت ونيسيكم به آن ارجاع و ماده نیا

  

 

  

( قانون 110در صدر ماده ) -( 59اده )م

مرجع  ایدر صورت استنکاف شخص »عبارت 

حکم قطعي، واحد  اجرایعليه از محکومٌ

مراتب را به رئيس  وان،یاجرای احکام د

واحد »عبارت به «كند.گزارش مي وانید

موظف است اقدامات  وانیاحکام د اجرای

عمل به وانیزم را جهت اجرای احکام دال

مرجع  ایشخص  استنکافآورد و در صورت 

عليه از اجرای حکم قطعي، مراتب را محکومٌ

و  اصالح «گزارش دهد. وانیبه رئيس د

 ریامر در رسيدگي به سا نیا تیرعا»عبارت 

 ماده

(59) 
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 .است شنهاديپ مورد ترقيدق يبررس

 اصالح از هدف تبصره، خصوصدر اما

 شعب» تيصالح نييتع گرفته، صورت

 استنکاف به يدگيرس در «دنظریتجد

 ارسال عدم» موارد در مربوطه مسئوالن

 دستور یاجرا عدم» ،«مقرر موعد در پاسخ

 «مطالبه مورد اسناد ارسال عدم» و «موقت

 و انفصال نکهیا به تیعنا با كه باشديم

 نیدتریشد از ياجتماع حقوق از تيمحروم

 در است یضرور است، یادار یهامجازات

 لذا. رديگ قرار دنظریتجد شعب تيصالح

 .است شنهاديپ مورد تبصره نیا بیتصو

(، 30وارد استنکاف، ازجمله موضوع مواد )م

به  «قانون الزامي است. نی( ا44( و )39)

ماده مذكور اضافه « 3»)انتهای تبصره 

 شود.مي

 

 در «يقاض» به «دادرس» واژه رييتغ -

 واژه از استفاده یسازکسانی یراستا

 است شده استفاده قانون نیا در «يقاض»

 شنهاديپ مورد نآ بیتصو جهت نیا از و

 .است

به الزم زين يالحاق« 5» بند خصوصدر -

 در درواقع بند نیا الحاق كه است ذكر

 حقوق از انتيص و نيتضم یاستا

 صورت در دینمايم مقرر و بوده یشهروند

 یرأ یاجرا عدم و سالهکی مهلت یانقضا

 

 

   

( قانون واژه 111در صدر ماده ) -( 60ماده )

بند به کیح و الاص «قاضي»به  «دادرس»

به  ریشرح زتبصره به کیو « 5»)عنوان بند 

 شود:ماده مذكور الحاق مي

م مراتب ازسوی واحد اجرای احکام الاع -5»

به سازمان  سالهکیپس از انقضای مهلت 

 صورتنیكشور كه در ا بودجه برنامه و

سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، 

 هایتیمحدود تیبه را بدون رعامحکومٌ

بودجه سنواتي دستگاه  فیاز رد يیجاجابه

 ماده

(60) 
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 برنامه سازمان ه،يعلمحکوم دستگاه توسا

 بهمحکوم ماه 3 ظرف است مکلف بودجه و

 حساب به و كسر هيعلمحکوم حساب از را

 است ذكر انیشا. دینما زیوار لهمحکوم

( 24) ماده «ج» بند مفاد ناًيع بند نیا مفاد

 ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق قانون

 1393 مصوب دولت يمال مقررات از يبخش

 قانون نیا در بند نیا تکرار و باشديم

 بوده آن اصالح و رييتغ از یريجلوگ جهت

 شنهاديپ بند نیا بیتصو نیبنابرا. است

 .گردديم

 یراستا در( 111) ماده به يالحاق تبصره -

 و احکام یاجرا در يثباتيب از یريجلوگ

 یاجرا در عیتسر و آن فاتیتشر حذف

 حقوق از انتيص نيهمچن و صادره احکام

 توسا یرأ كامل یاجرا وتحقق یشهروند

 نیا بر و باشديم هيعل وممحک دستگاه

 كه است شده ينيبشيپ ماده نیا در اساس

 خاتمه قرار احکام، یاجرا يقاض صيتشخ با

 در لهمحکوم و شوديم صادر حکم یاجرا

 توانديم دادنامه كامل یاجرا عدم صورت

له مربوط كسر و مستقيماً به حساب محکومٌ

 كند. پرداخت

در صورتي كه قاضي اجرای احکام  -تبصره

تشخيص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ

ندارد،  گرییاست و اقدام د شدهعليه اجرا 

كند و قرار خاتمه اجرای حکم را صادر مي

به  صادرهشود. قرار مي گانيیپرونده با

شود و چنانچه وی به هر غ ميله ابالمحکومٌ

بخشي از  ایدليل مدعي عدم اجرای كامل 

عليه باشد، محکومٌ ازسویرأی صادره 

رار غ قالپس از اب ماه کیحداكثر ظرف 

. داردمذكور مهلت اعتراض نسبت به آن را 

صورت پرونده به شعبه صادركننده نیدر ا

رأی قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه 

 .«شودمذكور اقدام مي
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 وانیاز صدور قرار صادره به د ماهکی از پس

 ماده نیا بیتصو نیبنابرا. دیاعتراض نما

 .است شنهاديپ مورد و مناسب

 

 جهت به مصوبه، این( 14) ماده طبق

 انفصال، به حکم و استنکاف تيحساس

 یبدو شعب از مستنکف انفصال اختيار

 است گردیده سلب يقطع یرأ كنندهصادر

 فاقد تجدیدنظر شعبه به آن اعطای لذا و

 الحاق آنکه بر مضاف. رسدمي نظربه ایراد

 به «مربوط نظارتي مراجع به اعالم» عبارت

 اعمال امکان موارد، از ایپاره در آنکه جهت

 حقوق از محروميت یا انفصال مجازات

 نظربه منطقي ندارد وجود اجتماعي

 آن تصویب نيز حيث این از و رسدمي

 .گرددمي پيشنهاد

 

 

   

 ریشرح ز( قانون به112ماده ) -( 61ماده )

 شود:ح مياصال

عليه در صورتي كه محکومٌ -( 112) ماده»

پرونده  د،یاستنکاف نما وانیاز اجرای آرای د

 دنظریدر شعبه تجد وانیدبا ارجاع رئيس 

رسيدگي و مستنکف به انفصال از خدمات دولتي 

اجتماعي  حقوقبه محروميت از  ایا پنج سال و ت

رأی ظرف  نیشود. اتا پنج سال محکوم مي

 فاتیتشر تیغ بدون رعابيست روز پس از ابال

در  دنظرخواهيیدادخواست، قابل تجد تنظيم

شعبه همعرض است. رسيدگي به استنکاف و 

مربوط در شعب  احکاماز  دنظرخواهيیتجد

گيرد. صورت ميصورت خارج از نوبت به وانید

مافوق  مقامحکم قطعي صادره جهت اجرا به 

ارتي مربوط ظقتضا به مراجع نمستنکف و عنداال

 شود.غ ميالاب

 هیصورتي كه عضو مستنکف دارای پا در

امي ظي باشد مراتب به دادسرای انتیقضا

 شود.م ميقضات اعال

 ماده

(61) 
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 یاجرا توقف موجب كه یموارد از يکی

 «یياجرا ثالث اعتراض» گردديم حکم

 كه مورد نیا در. است صادره یرأ به نسبت

 خارج هيعلمحکوم ارياخت از حکم یاجرا

 يدادرس انیجر در مذكور مرجع و است

 ماهکی مدت ظرف است نشده وارد

 و دینما اعتراض صادره یرأ به توانديم

 یانکته اما. است يدگيرس به مکلف وانید

 اعتراض عدم بود، آمده وجودبه عمل در كه

 عدم و سوکیتوسا مرجع ثالث از  یأبه ر

 بر. بود گرید یازسو یو توسا یرأ یاجرا

 ضمانت تیتقو یراستا در و اساس نیا

 صورت اصالح طبق صادره، یآرا یاجرا

 كه است شده مقرر ماده، نیا در گرفته

 در اعتراض عدم صورت در ثالث مرجع

 بوده یرأ یاجرا به مکلف ماههکی مهلت

 مشمول استنکاف و اجرا عدم صورت در و

 لذا. بود خواهد قانون نیا( 112) ماده

 

 

   

ح اصال ریشرح ز( به116ماده ) -( 62ماده )

 شود:مي

در مواردی كه اجرای حکم  -( 116) ماده»

 ایعليه خارج و اختيار محکومٌ قطعي از

موكول به تمهيد مقدماتي ازسوی مرجع 

عليه باشد و مرجع غير از محکومٌ گریید

دادرسي وارد نشده باشد،  انیخير در جرا

غ واحد اجرای الاب خیاز تار ماه کی ظرف

تواند به رأی مي شده ادیاحکام، مرجع 

رأی  صادركنندهصادره اعتراض كند و شعبه 

به موضوع رسيدگي و تصميم  دیقطعي با

رأی قطعي و  نی. ادیزم را اتخاذ نماال

. مرجع مذكور در صورت عدم استجراالزمال

اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای 

ماده  قطب استنکاف،حکم بوده و در صورت 

 .«شودقانون اقدام مي نی( ا112)

 ماده

(62) 
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 ماده

 حقوق نيتضم یراستا در مذكور اصالح

 آن بیتصو و يابیارز مناسب یشهروند

 .گردديم شنهاديپ

 

 در «يقاض» به «دادرس» واژه رييتغ

استفاده از واژه  یسازکسانی یراستا

قانون استفاده شده است  نیدر ا «يقاض»

 شنهاديپ مورد آن بیتصوجهت  نیو از ا

 .است

 

 

   ( 63ماده )- ( قانون كلمه 117در ماده )

 شود.ح ميالاص «قاضي»به  «دادرس»

 ماده

(63) 

مانده  يباق ريي( قانون بدون تغ118) ماده

اصالح  ریز شرحبه( قانون 120و ماده )

 :گردديم

 یعدالت ادار وانید سيرئ -( 120ماده )

از وقوع  یريشگيو پ اتیجهت كاهش شکا

 :دهديرا انجام م ریتخلفات، اقدام ز

كه در جریان رسيدگي به  ی. در موارد1

ها در دیوان، ایرادات و نواقصي در پرونده

قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ 

ت، در دیوان شده اس تیطرح شکا

خود را حسب  ياصالح یشنهادهايپ

قوه  سيرئ ایجمهور سيمورد، به رئ

و  ياسالم یمجلس شورا سيرئ ای ئيهقضا

مقررات ارائه  ضعوا ربایمراجع ذ گرید ای

 حذف( 118) ماده مفاد ماده، نیا طبق

 نظربه يمنطق امر نیا كه است دهیگرد

 مقام در مزبور زیراماده رسد،ينم

 از تخلف یاجرا ضمانت ينيبشيپ

 در و بوده احکام یاجرا واحد دستورات

 به ازين احکام یاجرا واحد ممکن یموارد

...  و مطالبات زانيم ارسال اسناد، ارسال

 یهادستگاه صورتنیا در كه باشد داشته

 ماتياز تصم تيمکلف به تبع دیمزبور با

عدم  نیبنابرااحکام باشند.  یواحد اجرا

 ونيسيكم به آن ارجاع وماده  نیا بیتصو

 .است شنهاديپ مورد شتريب يبررس جهت

 ماده مفاد گردديم شنهاديپ نيهمچن

 نیا به( 120) هماد عنوان به یشنهاديپ

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به118ماده ) -( 64ماده )

 شود:ح ميالاص

جهت كاهش  وانیرئيس د -( 118) ماده»

و پيشگيری از وقوع تخلفات،  اتیشکا

 :دهدميرا انجام  ریاقدامات ز

رسيدگي به  انی. در مواردی كه در جر1

صي در و نواق راداتیا وان،یها در دپرونده

شود كه منشأ  مشاهدهقوانين و مقررات 

شده است،  وانیدر د تیطرح شکا

حي خود را حسب مورد، پيشنهادهای اصال

 ایيه ئرئيس قوه قضا ای جمهوررئيسبه 

 گرید ایمي و الرئيس مجلس شورای اس

 اعالمربا واضع مقررات مراجع ذی

 .دینمامي

 ماده

(64) 
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 .دینمامي

مناسب را  رانهيشگيپ ري. اقدامات و تداب2

در  تیجهت كاهش موجبات طرح شکا

 یياجرا یدستگاه ها یبا همکار وانید

به عمل  قانون بدر چارچومربوط 

 آورد.يم

. اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در 2 .گردد اضافه قانون

چارچوب قوانين و مقررات، جهت كاهش 

با همکاری  وانیدر د تیشکا طرحموجبات 

عمل ميي مربوط بهیهای اجرادستگاه

 .«آورد

 

 در «يقاض» به «دادرس» واژه رييتغ

 واژه از استفاده یسازکسانی یراستا

و از  شده استفاده قانون نیا در «يقاض»

 .است شنهاديپ مورد آن بیتصوجهت  نیا

 

 

   ( 65ماده )- ( قانون كلمه 119در ماده )

 شود.ح مياصال «قاضي»به  «دادرس»

 ماده

(65) 

منظور حفظ حقوق به -( مکرر7ماده )

آن در حدود  عيياز تض یريعامه و جلوگ

عدالت  وانیدادستان د وان،ید تيصالح

حداقل پانزده  یقضات دارا نياز ب یادار

 سيرئ شنهاديبا پ یيسال سابقه قضا

انتخاب  هيئقوه قضا سيو با حکم رئ وانید

را با  ریز اراتيو اخت فیو وظا شوديم

موجود برعهده خواهد  مکاناتاستفاده از ا

 داشت:

 يماتياز اقدامات و تصم تی. طرح شکا1

نزد  شوديحقوق عامه م عييكه موجب تض

 قانون( 120) ماده مفاد ماده، نیا طبق

 جهتبه كه است دهیگرد حذف يفعل

 صيتشخ شعب انحالل و موضوع یانتفا

 طبق اما. رسديم نظربه يمنطق یامر

 یادار عدالت وانید سيرئ ،يالحاق موارد

 از یريجلوگ و عامه وقحق حفظ جهت

 معاونان از يکی نييتع به مکلف آن عييتض

 حقوق امور معاون عنوانبه شیخو یيقضا

 طرح تيصالح واجد كه است شده عامه

 ابطال درخواست و وانید شعب در تیشکا

 يعموم ئتيه در قانون با ریمغا مصوبات

  

 

  

 ریشرح ز( قانون به120ماده ) -( 66ماده )

 شود:ح مياصال

ور حفظ حقوق عامه و ظمنبه -(120) ماده»

جلوگيری از تضييع آن در حدود صالحيت 

از  کيی وانیرئيس د اداری،ت عدال وانید

 فیخود را برای انجام وظا یيمعاونان قضا

 كند:تعيين مي ریز

از اقدامات و تصميماتي كه  تی. طرح شکا1

قانون  نی( ا10به جهات مذكور در ماده )

شود، نزد عامه مي حقوقموجب تضييع 

 دنظرخواهيیو حسب مورد تجد وانیشعب د

 ماده

(66) 
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و حسب مورد  وانیشعب د

 مذكور. ینسبت به آرا يدنظرخواهیتجد

 ميتنظ فاتیتشر تیعا: رتبصره

 یهابرگه یثبت بر رو ثيحدادخواست از 

و  يدادرس نهیمخصوص، پرداخت هز

دادستان  یبرا تیطرح شکا يمواعد قانون

 .ستيالزم ن

به مراجع  ياصالح شنهاداتي. ارائه پ2

مناسب در  یهامربوطه و انجام آموزش

از بروز موجبات طرح  یريجهت جلوگ

 یرعدالت ادا وانیدر د یدعو

متعارض شعب  ایمشابه  یآرا یي. شناسا3

وحدت  ای هیرو جادیا شنهاديو پ وانید

 وانید سيبه رئ هیرو

 ریمقررات و سا ها،نامهنیيآ یي. شناسا4

و  وانید تينظامات موضوع صالح

 .يعموم ئتيه از هادرخواست ابطال آن

 ظرفيت از توانددیوان مي دادستان

« 2» رهتبص موضوع نهادمردم هایسازمان

 اسناد و ادله آوریجمع برای( 17) ماده

 اده نماید.استف مرتبا

موضوع ماده  یياجرا یهادستگاه -تبصره

 .است شده

عنوان به سوکی ازدیوان عدالت اداری  قتيحق در

كننده حقوق شهروندان در مقابل قدرت ينتضم

عمومي، بر تصميمات و اقدامات نهادها و 

كننده از قدرت عمومي های استفادهدستگاه

كند و ازسوی دیگر طرح شکایت در نظارت مي

نفع ذی»دیوان عدالت اداری منوط به شرط 

در موضوع شده است؛ شرطي كه براساس  «بودن

حقوق  يبانبر ميو مبتن قيمض یريتفس

 یعدالت ادار وانیبودن در د نفعیاز ذ يخصوص

از  یاريموجب شده است، تا نتوان نسبت به بس

به جهت عدم  يموضوعات متضمن نفع عموم

عدالت  وانیخاص، در د يبه معن نفعیوجود ذ

 امکان ينيبشيپ نیبنابرا ،طرح دعوا كرد یادار

 مضر و خاص نفعیذ فاقد ماتيتصم از تیشکا

 اما است، یضرور يعموم منافع و صالحم به

 و یادار عدالت وانید سيرئ به آن ضیتفو

 نیا جهت یو معاونان از يکی نمودن مشخص

 يکیبا توجه به  زیرا رسد،ينم نظربه يمنطق امر

به موضوع  يدگيو رس تیشدن مرجع شکا

ذكر عادالنه است. الزم به يبرخالف اصول دادرس

 یهادادگاه جادیدر ا يميتصم نياست كه چن

 نسبت به آرای مذكور.

بند، پرداخت  نیموارد موضوع ادر  -تبصره

مواعد  فاتیتشر تیدادرسي و رعا نهیهز

 زم نيست.ال تیشکاقانوني طرح 

 ریمقررات و سا ها،نامهينیآ يی. شناسا2

جهات  ریامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاظن

قانون است و  نی( ا12مذكور در ماده )

 درخواست ابطال آنها

ده های اجرایي موضوع مادستگاه -تبصره

نسخه از  کیقانون مکلفند  نی( ا12)

و  هادستورالعمل ها،نامهينیمصوبات، آ

فاصله پس از وضع های خود را بالبخشنامه

قرار  وانیالکترونيکي د گاهیصدور، در پا ای

تکليف ازسوی  نی. خودداری از اجرای ادهند

های مذكور تخلف اداری محسوب دستگاه

 شود.مي
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نسخه از  کیقانون مکلفند  نی( ا12)

 و هادستورالعمل ها،نامهنیيمصوبات، آ

خود را بالفاصله پس از  یهابخشنامه

 يکيالکترون گاهیصدور، در پا ایوضع 

 نیاز انجام ا یخوددار قرار دهند. وانید

مذكور تخلف  یهادستگاه یازسو فيتکل

 .شوديم سوبمح یادار

اتخاذ شد كه بعد از ده سال با نظام  زين يعموم

منجر شد.  يدگيدادستان از مرجع رس کيتفک

و  یمقام معظم رهبر داتيبا توجه به تأك نیبنابرا

برنامه  یو در راستا هيئقوه قضا یهااستيس

 شنهاديپحقوق عامه،  یايو اح هيئتحول قوه قضا

دیوان عدالت  نهاد دادستان جادیبا ا گردديم

 دادستان ارياخت در مذكور یهاتيصالح ،اداری

 است ذكر شایان. رديگ قرار یادار عدالت وانید

 ونيسيكم در امر نیا دهم مجلس در سابقاً  كه

 است دهيرس بیتصو به یيقضا و يحقوق محترم

 در مجدداً دیجد مجلس ليتشک از پس كه

. تاس شده حذف قانون نیا از و گرفته قرار دستور

 گردد حذف ماده نیا گردديم شنهاديپ نیبنابرا

 7از حقوق عامه، ماده ) انتيص یو در راستا

 طرح الحاق شود. نیمکرر( به ا
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