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 شوري یک
  

  دادرسی   اصالح موادي از قانون تشکیالت و آیینطرح 
  دیوان عدالت اداري

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  

  .شود صورت جداگانه چاپ می دلیل حجم زیاد، به سوابق بهمتن 
  
  
  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

برنامـه و   - اجتمـاعی  - آموزش، تحقیقات و فناوري
   بودجه و محاسبات
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   79احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود میت طی مراحل قانونی تقدیم جه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
 آیین و تشکیالت هاي ذیل الزم است تا قانون دالیل و ضرورت بنا به 

  :مورد بازنگري و اصالحاتی قرار گیرد اداري عدالت دیوان دادرسی
جلوگیري از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی بـه   - 1

) 2(هاي موضـوع بنـد    و کمیسیون هیأتها يشکایات و اعتراضات نسبت به آرا
 .دیوان قانون) 10(ماده 

التحصـیالن   کارگیري فارغ جذب قضات نخبه از طریق جذب و به - 2
هاي مورد نیاز دیـوان بـه صـورت     دکتري رشته حقوق عمومی یا سایر رشته

  .هاي عمومی و تخصصی ویژه مستقیم با برگزاري دوره
  .هیأت عمومی با تغییر ترکیب هیأت عمومی ياتقان بیشتر آرا - 3
  .اتقان بیشتر صدور دستور موقت - 4
صـورت الکترونیکـی در سراسـر     ها به بینی تقدیم دادخواست پیش - 5
  .دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجعه به کشور با
گسترش ابالغ الکترونیکی آراء و قرارهاي صادره از سوي دیـوان   - 6

و سرعت یافتن تبادل لـوایح قضـائی و    یق سامانه ثنابه اصحاب دعوي از طر
  .در نتیجه سرعت در رسیدگی
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ایجاد ضمانت اجـراي قـوي بـراي احکـام دیـوان و برخـورد بـا         - 7
  .ن از اجراي آراء دیوانامستنکف

ــکایات از آرا    - 8 ــه ش ــیدگی ب ــوه رس ــفافیت درنح ــاش و  ي هیأته
  .قانون دیوان) 63(ها با اصالح ماده  کمیسیون
ي تخصصـی در  هیأتهـا هیـأت عمـومی و   ي بینی انتشـار آرا  پیش - 9

سترسی آسـان  رسانی دیوان عالوه بر روزنامه رسمی به منظور د سامانه اطالع
  .شهروندان به این آراء

هـاي مـالی    افزایش ضمانت اجراي احکام صادره در محکومیـت  - 10
هاي دولتی با اعالم مراتب بـه سـازمان برنامـه و بودجـه و اقـدام آن       سازمان

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم   )24(ماده  »ج«سازمان در اجراي بند 
  4/12/1393 از مقررات مالی دولت مصوب بخشی

  :شود می تقدیم اسالمیمجلس شوراي  بهلذا طرح ذیل 
 - پنـاه  نیکزادي - گلپایگانی بختیار - صادقی - خضري - زر کشت - ملکشاهی

 - شـریفی  - زرآبادي - چنارانی - عبادي - برزگرکلشانی - فیروزآبادي دهقانی
 - فرهنگی - نوروزي - فرمند - مقصودي - آبادي ایمن جعفرزاده - صالح بابائی

ــی ــین - هزارجریب ــ پورحس ــالی - النقش ــور کم ــوي سیداحســن - پ  - عل
ــاري ــرت - نانواکن ــه  حض ــور طالتپ ــنخانیحامیر - پ ــار - س    - پورمخت

 - محمـدیان  - محمـد کـاظمی   - سیدحمیدرضـا کـاظمی   - علیرضا بیگـی 
 - محمـدابراهیم رضـایی   - خجسـته  - وکیلی - شیویاري - قربانی - ابوترابی
ـلیمانی  - یارمحمدي - انیگالر موسوي - عبداللهی - فر سبحانی - کولیوند  - س

 - شکري - سعیدي محمداسماعیل - نژاد شریعت - مرادي محمد علی - نژاد ایران
 - مختـار  - مـازنی  - کیـا  حسـینی  - صـفري  - آبـادي  جهان  رحیمی - رجبی

 - فتحـی  - نـژاد  تربتـی  - هاشـمی  زاده سیداحسان قاضی - زارع - نژاد یوسف
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 - نشـین  شـاه  محمـودي  - نوبندگان جمالی - بیگلري - ساداتی ارم نژاد کوچکی
 - رضـا کریمـی   - پـورحقیقی  کـرم  - ابطحـی  - قدوسی کریمی - آذري نیاز

 - قـوامی  - باستانی - پور قاضی - راد ملکشاهی - بیرانوندي - علیرضا سلیمی
 - داورانـی  پورابراهیمی - مبارکه سعیدي - سمیه محمودي - اکبر کریمی علی

  الهوتی
  

  :عنوان طرح
  دادرسی  قانون تشکیالت و آیین موادي از اصالح

  دیوان عدالت اداري
  

 و تشـکیالت  قـانون ) 3(هاي زیر جایگزین تبصره ماده تبصره –1ماده
مجمـع تشـخیص    25/3/1392مصـوب   اداري عـدالت  دیـوان  دادرسی آیین

 :شود مصلحت نظام می
چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسـمیت   - 1تبصره

نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط  یابد و هنگام صدور رأي اختالف
در صورت عـدم حضـور رئـیس شـعبه     . شود به آنان اضافه میرئیس دیوان 

تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضـو مستشـاري اسـت کـه سـابقه قضـائی       
  . بیشتري دارد
ایـن قـانون   ) 10(ماده) 2(شکایات و اعتراضات موضوع بند - 2تبصره

رأي . گیـرد  مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسـیدگی قـرار مـی   
سایر شکایات و اعتراضات در شـعب بـدوي رسـیدگی    . تصادره قطعی اس

  .شود می
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هـاي موجـود در    شدن این قانون پرونـده االجراء پس از الزم - 3تبصره
شعب بدوي و تجدیدنظر مطابق صالحیت زمان ثبت دادخواست رسـیدگی  

  .شود می
  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به) 4(ماده) 1(تبصره - 2ماده

نصب قضا که داراي مدرك دکتري حقـوق  حائزین شرایط م - 1تبصره
هاي مورد نیاز در صـالحیت دیـوان هسـتند پـس از      عمومی و سایر گرایش

ــذب و ــا     ج ــب ب ــی متناس ــومی و تخصص ــارآموزي عم ــدن دوره ک گذران
قضـائیه بـه سـمت     هاي دیوان عدالت اداري، با ابـالغ رئـیس قـوه    صالحیت

داشـتن سـابقه    .شـوند  البدل دیوان عـدالت اداري منصـوب مـی    دادرس علی
چگونگی جذب و تعـداد مـورد نیـاز در    . قضائی براي این افراد شرط نیست

هر سال و مدت کارآموزي عمومی و تخصصـی بـه موجـب دسـتورالعملی     
شود و به تصـویب   است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان تهیه می

  .رسد قضائیه می رئیس قوه
  : شود یشرح زیر اصالح م قانون به) 5(ماده - 3ماده
رئیس دیـوان عـالوه بـر ریاسـت اداري و نظـارت بـر کلیـه         - 5 ماده

قسمتهاي دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز بـر عهـده دارد و   
تواند عالوه بر معاون اول، به تعداد الزم معاون و مشـاور در چهـارچوب    می

 توانـد برخـی   وي مـی . تشکیالت مصوب رئیس قـوه قضـائیه داشـته باشـد    
  .اختیارات خود را به معاونان خود تفویض نماید

  :دشو شرح زیر اصالح می قانون و تبصره آن به) 8(ماده - 4ماده
ن و مـدیران کـل   اهیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاون - 8ماده

جلسـه بـا   . گـردد  ساي شعب تجدیدنظر تشکیل مـی ؤداراي پایه قضائی و ر
ن قضائی و بـا حضـور   ایکی از معاونریاست رئیس دیوان یا معاون اول و یا 
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یابـد و مـالك صـدور رأي نظـر اکثریـت       دوسوم قضات مذکور رسمیت می
  . باشد حاضر می ياعضا

سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان  - تبصره
تواننـد در جلسـات هیـأت عمـومی شـرکت و در       بدون داشتن حق رأي می

  .ارائه کنندصورت لزوم نظرات خود را 
  :دشو قانون و تبصره آن می) 9(ماده متن زیر جایگزین  - 5ماده
واحدهاي اجراي احکام، که متشـکل از تعـداد کـافی قاضـی      - 9ماده

اجراي احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتري هستند، زیر نظر رئـیس دیـوان یـا    
ن و قضات اجراي احکام از بـین دادرسـا  . نمایند وي انجام وظیفه می معاونان

  .شوند یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می
شـرح ذیـل    آن بـه ) 2(و تبصـره   قـانون  )10(ماده » الف« بند - 6ماده
  :دشو اصالح می

تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی موضوع اصل یکصد و  - الف 
ها، مؤسسات و  ها، سازمان قانون اساسی اعم از وزارتخانه) 173(هفتاد و سوم

ها و  هاي دولتی، همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل شهرداريشرکت
اجتمــاعی و شــوراهاي اســالمی کشــور و نیــز تشــکیالت و  تــأمین ســازمان

  . سسات وابسته به آنهاؤنهادهاي انقالبی و م
مراجــع قضــائی از قبیــل دادســراها و  يتصــمیمات و آرا - 2تبصــره

قضـات، دادگـاه عـالی     دادگاههاي دادگستري و نظامی، دادگاه عالی انتظامی
رسـیدگی بـه صـالحیت قضـات و دادگـاه       عالی ، دادگاه تجدیدنظر انتظامی

عالی تجدیدنظر رسیدگی بـه صـالحیت قضـات قابـل شـکایت در دیـوان       
  .باشد عدالت اداري نمی

و شـوراي عـالی انقـالب    «قانون، عبارت ) 12(ادهتبصره م در - 7ماده
فرهنگی درخصوص تعیین معیارهـا و ضـوابط امـور آموزشـی، فرهنگـی و      
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راي عـالی امنیـت   شـو «بعد از عبارت » علمی و شوراي عالی فضاي مجازي
  .دشو اضافه می» ملی

  :شود شرح زیر اصالح می قانون به) 13(ماده - 8ماده 
زمان صدور رأي هیأت عمومی اسـت،  ابطال مصوبات از  اثر –13ماده

  .باشد مگر در مورد مصوبات خالف شرع که اثر آن از زمان تصویب می
» دیوان عالی کشـور اسـت  «قانون بعد از عبارت ) 14(در ماده - 9ماده

ي و تجدیـدنظر،  و در موارد اختالف در صالحیت بـین شـعب بـدو   «جمله 
و در موارد اختالف در صالحیت بین شـعب و هیـأت    رأي شعبه تجدیدنظر

  .دشو اضافه می» .ت عمومی متّبع استعمومی، نظر هیأ
عبارت » زبان فارسی به« قانون پس از عبارت ) 16(در ماده - 10ماده

» و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شماره ثبـت اشـخاص حقـوقی   «
ن بـه عنـوان تبصـره    آ) 2(آن حذف و تبصـره  ) 1(گردد و تبصره  اضافه می

  .ماند این ماده به قوت خود باقی می
  : دشو شرح زیر اصالح می قانون و تبصره آن به) 19(ماده - 11ماده
هزینه دادرسی در شعب بدوي دیوان و درخواسـت دسـتور    - 19ماده

ریــال و در شــعب تجدیــدنظر یــک    ) 500.000(موقــت پانصــد هــزار  
عـاده دادرسـی، ورود ثالـث،    ریال و براي درخواسـت ا ) 1.000.000(میلیون

افـزایش  . باشد ریال می) 2.000.000( اعتراض ثالث و جلب ثالث، دو میلیون
قضائیه در قـانون بودجـه سـاالنه کشـور      هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه

  .گردد منظور می
صـالحیت از مراجـع    هایی که با صـدور قـرار عـدم    پرونده - تبصره  

گردد چنانچـه هزینـه    رسی به دیوان ارسال میقضائی و با پرداخت هزینه داد
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التفـاوت أخـذ خواهـد     شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابـه  پرداخت
  .شد

 شـرح زیـر اصـالح و دو تبصـره بـه آن الحـاق       به) 23(ماده - 12ماده
  :دشو می

دادخواست و ضمائم آن باید بـه تعـداد طـرف شـکایت بـه       - 23ماده
پــذیرش دادخواســت در شــعب بــدوي و . اضــافه یــک نســخه تهیــه شــود

  :پذیر است تجدیدنظر دیوان به یکی از طرق ذیل امکان
  ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان  - 1
  ثبت از طریق دفاتر خدمات قضائی - 2
  ثبت دادخواست در دفاتر استانی دیوان  - 3
  تحویل به دبیرخانه مرکزي - 4

تـاریخ تقـدیم   تاریخ ثبت دادخواسـت در هریـک از مراجـع مـذکور     
  .باشد دادخواست می
تمام مراحـل اعـم    تواند در ارائه خدمات قضائی در دیوان می - تبصره

از پذیرش دادخواسـت، تبـادل لـوایح، رسـیدگی و صـدور رأي و ابـالغ و       
) 655(اجراي احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع مـاده  

  .بوط استفاده نمایدقانون آیین دادرسی کیفري و سایر مقررات مر
ح و یـک تبصـره بـه آن    شرح زیر اصـال  قانون به )27(ماده  - 13ماده
  : دشو الحاق می
خانوادگی یا نشـانی محـل    چنانچه دادخواست فاقد نام و نام - 27ماده

اقامت شاکی یا در مواردي که دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی وي 
گی، کد ملی، تلفـن تمـاس و نشـانی    تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانواد

محل اقامت وکیل یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مـدیر دفتـر شـعبه،    
این قرار قطعی است، ولی صدور آن مانع طرح مجـدد شـکایت   . شود رد می
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چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشـخص باشـد، از   . نیست
  .شود می  زمان ابالغ قرار مدیر دفتر محاسبه

روز قـرار   مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنج - تبصره
رد صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان بـه نحـوي کـه بـراي عمـوم قابـل       
مشاهده باشد قرار دهد و ظرف مدت ده روز پس از قرار گـرفتن در پایگـاه   

  .گردد شده تلقی می الکترونیکی دیوان، قرار مذکور ابالغ
  :دشو قانون به شرح زیر اصالح می) 28(ماده  - 14ماده
در صـورتی کـه در دادخواسـت نـام و مشخصـات طـرف        - 28ماده

کننده سمت براي اشخاص حقیقی و حقوقی، موضـوع   شکایت، مدرك اثبات
شکایت یـا خواسـته، مـدارك و دالیـل مـورد اسـتناد درج نشـده باشـد یـا          

نکه دادخواسـت از جهـت   دادخواست فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد و یا ای
این قانون نقص داشته باشـد مـدیر دفتـر    ) 23(تا ) 19(شرایط مقرر در مواد 

اي بــه  شــعبه ظــرف مــدت دو روز نقــایص دادخواســت را طــی اخطاریــه 
ها یا ابـالغ الکتــرونیکی    طورمستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان

روز فرصـت رفـع    اخطاریـه ده  شاکی از تاریخ ابالغ. کند به شـاکی اعالم می
نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست 

این قـرار ظـرف مـدت    . گردد به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می
رسـیدگی بـه   . روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است ده

پـس از  . آیـد  به مربوط بـه عمـل مـی   اعتراض به قرار رد دادخواست در شع
صدور رأي توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شـعبه بـه معتـرض    

ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد . این رأي قطعی است. گردد ابالغ می
چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمـان مشـخص   . شکایت نیست

  .شود باشد، از زمان ابالغ قرار مدیر دفتر محاسبه می
  : شود می  قانون به شرح زیر اصالح) 31(ماده  - 15ماده
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١٠ 

شکایات متعدد کـه منشـأ و مبنـاي آنهـا مختلـف اسـت را        - 31ماده
توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد؛ مگر اینکـه دیـوان بتوانـد بـه      نمی

همچنـین، اشـخاص متعـدد    . تمام آنها ضمن یک دادرسی رسـیدگی نمایـد  
را که موضـوع و منشـأ و مبنـاي مختلـف دارد بـه       توانند شکایات خود نمی

در صورت عدم رعایت مفاد این مـاده،  . موجب یک دادخواست اقامه نمایند
شعبه دیوان مکلف اسـت قبـل از ارسـال دادخواسـت و ضـمائم بـه طـرف        
 .شکایت حسب مورد قرار رد شکایت یا قرار عدم صـالحیت صـادر نمایـد   

چنانچـه طـرح   . ایت نخواهـد بـود  قرار رد شکایت مانع از طرح مجدد شـک 
دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان ابـالغ قـرار مـدیر    

  .شود می  دفتر محاسبه
ذف حـ زیر اصالح و تبصره آن  شرح قانون به) 32(متن ماده - 16ماده

  : دشو می
این قـانون تعـداد شـاکیان    ) 31(چنانچه با رعایت مفاد ماده  - 32ماده

اي را از میان خـود جهـت امـر     توانند نماینده نفر باشند می پنجپرونده بیش از 
  .ابالغ و اخطار به دیوان معرفی نمایند

این درخواست مستلزم پرداخـت  «قانون عبارت ) 34(درماده - 17ماده
  .شود از ذیل ماده حذف می» هزینه دادرسی نیست

 الحـاق و ) 1(عنـوان تبصـره   قانون بـه ) 35(تبصره به ماده یک - 18ماده
مطـرح  ) 2(ر، به عنـوان تبصـره  شرح زی تبصره سابق این ماده با اصالحاتی به

  : دشو می
اجراي دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط بـه تأییـد    - 1تبصره

قضائی وي با انتخـاب رئـیس دیـوان     معاونانیس دیوان یا معاون اول و یا ئر
دت ده روز رئیس دیوان، معاون اول یا معاون قضائی وي ظـرف مـ  . باشد می

از تاریخ وصول پرونده به دفتـر خـود نسـبت بـه تصـمیم شـعبه اظهـارنظر        
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١١ 

نمایند، در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقـت صـادره    می
  .االجراء است الزم

در صورت رد . دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد - 2تبصره
دادخواسـت اصـلی و قطعیـت    شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یـا رد  

  .گردد رأي صادره، دستور موقت نیز لغو می
  :دشو قانون به شرح زیر اصالح می) 36(ماده  - 19ماده
مرجع رسیدگی به تقاضاي صدور دسـتور موقـت موضـوع     - 36ماده 

کند، لیکن  اي است که به اصل دعوي رسیدگی می این قانون، شعبه) 34(ماده
بطال مصـوبات از هیـأت عمـومی دیـوان،     در مواردي که ضمن درخواست ا

تقاضاي صدور دسـتور موقـت شـده باشـد، رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم در        
خصوص تقاضاي مزبور با هیأت تخصصی مربـوط اسـت و مـالك صـدور     

ایـن رأي قطعـی اسـت و در    . کثریت اعضاي حاضر خواهد بـود ارأي، نظر 
ومی صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیـأت عمـ  

  .شود خارج از نوبت رسیدگی می
» مرجـع «به کلمـه  » شعبه«قانون، کلمه ) 40(و ) 39(در مواد  - 20ماده
  .یابد تغییر می

  : گردد شرح زیر الحاق می قانون، به) 46(ماده یک تبصره به - 21ماده
در صورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی  - تبصره

از تجدیدنظرخواهی اعالم نماید، قرار سـقوط  را مسترد و یا انصراف خود را 
گـردد و تجدیـدنظرخواهی مجـدد قابـل      دعواي تجدیدنظرخواهی صادر می

  .طرح نیست
  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به )48(ماده  - 22ماده
هرگـاه رسـیدگی بـه شـکایت در صـالحیت سـایر مراجـع         - 48ماده

رونـده را بـه مرجـع    قضائی باشد شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت پ
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کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صـالحیت   مذکور ارسال می
  .نماید مراجع غیرقضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد می

  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به) 53(ماده - 23ماده
» یـا سـمت قـانونی   «عبارت » اهلیت«پس از واژه » الف«در بند  - الف
  . شود اضافه می
  :دشو الحاق می» ث«تبصره به ذیل بند  یک - ب

شده از حیث موضوع به طرفیت همان  چنانچه شکایت طرح - تبصره  
دستگاه اجرائی با شکایت شخص دیگري رسیدگی و منتهی به صدور حکـم  
قطعی شده باشد، از همان جهت قابل رسیدگی مجدد نبوده و مشمول اعتبار 

  .گردد امرمختومه می
ماده به شرح زیـر   به انتهاي بندهاي این» د« عنوان بندبند به  یک - پ
  :شود الحاق می
  ».رسیدگی به شکایت برابر قانون طرح نشده باشد - د«

  : دشو شرح زیر الحاق می قانون به) 55(تبصره به ماده  یک - 24ماده
چنانچه پـس از صـدور رأي در مرحلـه بـدوي دادخواسـت       - تبصره
که رأي صادره مـورد تجدیـدنظرخواهی   واصل گردد در صورتی   ورود ثالث

قرارگیرد دادخواست مذکور به همـراه پرونـده اصـلی بـه شـعبه تجدیـدنظر       
  .شود گردد و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می ارسال می

  شرح زیر اصـالح و یـک تبصـره بـه آن     قانون به) 57(ماده - 25ماده
  :دشو الحاق می
که بـدون دخالـت شـخص ثالـث     آراي قطعی شعب دیوان  - 57ماده

نفع صادر شده باشد، در صورتی که به حقوق شـخص ثالـث خلـل وارد     ذي
نموده باشد چنانچه وي در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، 

این اعتـراض  . ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطالع از رأي، قابل اعتراض است
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شعبه مزبور با بررسـی   در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می شود و
  .این رأي، قطعی است. نماید دالیل ارائه شده مبادرت به صدور رأي می

در مواردي که اجراي رأي مورد اعتراض ثالث موجـب ورود   - تبصره
  کننـده بـه اعتـراض ثالـث      شود، شعبه رسـیدگی  خسارت غیرقابل جبران می

دسـتور توقـف حکـم    یس دیوان ئتواند با تقاضاي معترض و با موافقت ر می
  .مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر نماید

  :شود شرح زیر اصالح می قانون و تبصره آن به) 63(ماده  - 26ماده
کننـده دیـوان در مقـام رسـیدگی بـه آراء و       شعبه رسـیدگی  - 63ماده

شرح زیـر اقـدام    این قانون به) 10(ماده ) 2(تصمیمات مراجع مذکور در بند 
  : کند می

را تأییـد   در مواردي که رأي واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن - 1
و همچنین در مواردي که رأي داراي اشتباه یا نقصی باشد که به اسـاس رأي  

  .نماید لطمه وارد نکند ضمن اصالح رأي آن را ابرام می
در مواردي که موجبی براي رسـیدگی در مراجـع مـذکور وجـود      - 2

موضوع رسیدگی منتفی شده یا تخلف نباشـد، در ایـن گونـه     نداشته باشد یا
  .نماید موارد مبادرت به نقض بالارجاع می

ــع       - 3 ــه مرج ــد ک ــخیص ده ــوان تش ــعبه دی ــه ش ــواردي ک در م
کنـد و   کننده صالحیت رسیدگی را نداشته است رأي را نقـض مـی   رسیدگی

ـ  کننده را موظـف مـی   دار، مرجع رسیدگی ضمن تعیین مرجع صالحیت د نمای
  .موضوع را به مرجع داراي صالحیت ارسال نماید

در مواردي که شعبه دیوان ایراد شکلی و یا نقصی را در رسیدگی  - 4
مالحظه نماید با بیان دقیق و ذکـر تمـام جهـات، رأي را نقـض و رسـیدگی      

مرجـع  . کنـد  کننده واگـذار مـی   مجدد به موضوع را به همان مرجع رسیدگی
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از نظر شعبه دیـوان نسـبت بـه رفـع نـواقص و      مزبور مکلف است با تبعیت 
  .شده اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ کند ایرادات اعالم

در مواردي که شعبه دیوان ایراد مـاهوي مـؤثري در رأي صـادره     - 5
ي صـادره را نقـض و   أمشاهده نماید با ذکر تمام جهات و دالیـل قـانونی ر  

  کننـده اعـاده    موضوع پرونده را جهت رسیدگی مجـدد بـه مرجـع رسـیدگی    
مرجع مزبور مکلف است با رعایـت مفـاد رأي دیـوان نسـبت بـه      . نماید می

 در صـورت شـکایت مجـدد شـاکی،    . و صدور رأي اقدام کند اتخاذ تصمیم
شود و درصورت انحـالل   ي قطعی ارجاع میکننده رأ موضوع به شعبه صادر

از ي توسط شعبه بدوي پرونده جهت رسیدگی به یکـی  أشعبه و یا صدور ر
چنانچه شعبه دیوان رأي صادره را صـحیح  . شود شعب تجدیدنظر ارجاع می

نماید و در صورتی که رأي را برخالف قـوانین   تشخیص دهد آن را تأیید می
در ایـن مرحلـه،   . کنـد  مـی  و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضی صادر

اسـان  چنانچه شعبه دیوان جلب نظر کارشـناس را الزم بدانـد از نظـر کارشن   
. نماید این قانون استفاده می) 7(ن موضوع مادهان و مشاورارسمی یا متخصص

یـه،  ئاین آراء از جهت تشریفات و شرایط اجراي حکم از قبیـل صـدور اجرا  
ی، مرجع اجراي حکم و سایر موارد تـابع مقـررات حـاکم بـر     ئعملیات اجرا

  .ها و مراجع مربوط خواهد بود اجراي آراي هیأتها، کمیسیون
عدم رعایت مفاد رأي دیوان در تصمیم بعدي مراجع مـذکور   - بصرهت
چنانچـه غیرموجـه تشـخیص گـردد، موجـب اعمـال       ) 10(مـاده ) 2(در بند

این قانون نسـبت بـه اعضـاي مـؤثر در     ) 112(مجازات مستنکف مطابق ماده
تخلف مستنکف با ارجاع رئـیس دیـوان   . مخالفت با حکم دیوان خواهد بود

  .شود شعبه صادرکننده رأي قطعی دیوان رسیدگی میوي در  معاونانیا 
  :دشو قانون الحاق می) 65(به ماده  یک تبصره - 27ماده

ایـن قـانون و   ) 48(قرارهاي عدم صالحیت، موضـوع مـاده    - تبصره
الـث  ث  همچنین قرار رد اعاده دادرسی و آراي صادره در رسیدگی به اعتراض
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و غیرقابـل تجدیـدنظرخواهی    این قانون، قطعی) 116( و )57(موضوع مواد 
  .است

  :شود می  شرح زیر اصالح قانون به) 66(ماده  - 28ماده
دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون اول و یا  - 66ماده

  .شود معاون قضائی وي به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می
بـه عنـوان   » مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده«عبارت  - 29ماده

 ترتیب اصالح و یـک  قانون الحاق و عنوان سایر بندها به) 67(به ماده» ب«بند
  :شود این ماده الحاق می  به شرح زیر به تبصره 

پس از ارجـاع دادخواسـت به شعبه تجدیدنظر، مدیــر دفتـر    - تبصره
رئـیس یـا مستشـار    . رسـاند  اضی شعبه میآن را پس از تکمیــل به نظـــر ق

شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواسـت نسـبت بـه تبـادل دادخواسـت و      
در مواردي که آراء مـورد اعتـراض شـعب بـدوي     . نماید ضمائم آن اقدام می

دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأي وحـدت رویـه موضـوع مـاده     
قانون مذکور صادر شـده  ) 90(ع ماده این قانون و یا ایجاد رویه موضو) 89(

باشد شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت بـه رسـیدگی و صـدور رأي    
  .نماید می اقدام

ح و دو تبصـره بـه آن   قانون به شـرح زیـر اصـال   ) 72(ماده  - 30ماده
  :دشو الحاق می
خواهی که قرار مورد تجدیدنظر صورتی شعبه تجدیدنظر در - 72ماده

 ایـن  غیـر  در .کنـد  ییـد مـی  را تأ آن قانونی تشخیص دهـد،  موازین مطابق را
قرار صادره را منطبق با هیچ یک از مـوارد صـدور قـرار رد     صورت، چنانچه

این قانون تشخیص ندهد پـس از نقـض قـرار پرونـده را     ) 53(موضوع ماده
  .دهد کننده قرار عودت می براي رسیدگی ماهوي به شعبه صادر
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ي شعبه تجدیدنظر است به تبعیت از رأشعبه بدوي مکلف  - 1تبصره 
لیکن در صورتی که امر جدیدي حادث شود کـه امکـان رسـیدگی مـاهوي     

  .تواند قرار مقتضی صادر کند می فراهم نباشد، شعبه مذکور
در صورتی که شعبه تجدیدنظر موضـوع را در صـالحیت    - 2تبصره 

  .کند ال میدیوان تشخیص ندهد، با نقض قرار پرونده را به مرجع صالح ارس
  .شود قانون حذف می) 75(  و) 74(مواد  - 31ماده
  :دشو می الحاق) 79(به ماده ) 2(یک تبصره به عنوان تبصره - 32ماده

رئیس دیوان عـدالت اداري   با تشخیص رئیس قوه قضائیه یا - 2تبصره
ن شرع یا قانون بودن حکم، اجراي حکـم تـا صـدور رأي    مبنی بر خالف بی
  .افتد میمجدد به تعویق 

  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به) 84(ماده  - 33ماده
بــه منظــور رســیدگی بــه درخواســت ابطــال مصــوبات و   - 84مــاده

ي تخصصـی  هیأتهـا این قـانون  ) 12(ها و سایر نظامات موضوع ماده نامه آیین
رسـمیت  . شـود  نفـر از قضـات دیـوان تشـکیل مـی      مرکب از حداقل پـانزده 

ط به حضـور دوسـوم اعضـاء اسـت کـه بـه       ي تخصصی منوهیأتهاجلسات 
  : کنند ترتیب زیر عمل می

چهـارم اعضـاء حاضـر در جلسـه      درصورتی که نظرحداقل سه - الف
این رأي قطعـی  . شود هیأت به رد شکایت باشد رأي به رد شکایت صادر می

یس دیوان یا ده نفر از قضـات دیـوان بـه صـورت مسـتدل      ئچنانچه ر. است
رأي مذکور را با قانون نمایند و یا آن را متعارض بـا   ادعاي اشتباه یا مغایرت

هیأت عمومی اعالم کنند رئیس دیوان موضوع را جهـت رسـیدگی در    يآرا
مهلت اعتراض ده نفر از قضات دیـوان دو مـاه   . کند هیأت عمومی مطرح می

  .باشد از تاریخ درج در پایگاه الکترونیکی دیوان می
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اضـر در جلسـه هیـأت و یـا     ح يدر مواردي که نظر همه اعضا - ب
اکثریت آنان بـر ابطـال مصـوبه باشـد و همچنـین در مـواردي کـه کمتـر از         

حاضر نظر بر رد شکایت داشته باشند، پرونـده بـه همـراه     يچهارم اعضا سه
  .شود نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

  :دشو شرح زیر اصالح می به قانون) 85(ماده - 34ماده
در مواردي کـه بـه تشـخیص رئـیس دیـوان، رسـیدگی بـه         - 85ماده

درخــواست ابــطال مصوبه موضـوعاً منتفـی باشـد، ماننـد مـوارد اسـترداد       
درخواست از سوي متقاضی یا وجود رأي قبلی دیوان در مـورد مصـوبه، یـا    

هـا، نظـــامات و    نامـه  ع مصــوبه از مصــادیق آیـین در مواردي که موضــو
این قانون نباشد یا به جهت عـدم صـالحیت   ) 12(ـور در ماده مقررات مذکـ

دیوان موضوع غیر قابل طـرح باشـد رئـیس دیـوان قـرار رد درخواسـت را       
  . این قرار قطعی است. کند صــادر می
  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به) 87(ماده  - 35ماده
 اي به لحاظ مغایرت با موازین شـرعی  در صورتی که مصوبه - 87ماده

براي رسیدگی مطرح باشد، موضـوع جهـت اظهـارنظر بـه شـوراي نگهبـان       
ي هیأتهـا نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هیـأت عمـومی و   . شود ارسال می

  .االتباع است تخصصی، الزم
ایـن رأي بـراي شـعب    «بعد از عبـارت   قانون) 89(در ماده  - 36ماده

ت عمـومی و  و همچنـین بـراي هیـأ   «، عبـارت  »دیوان و سایر مراجع اداري
) 1(هیأت هاي تخصصی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضـوع بنـد   

  .گردد اضافه می» .االتباع است این قانون در موارد مشابه الزم) 12(ماده
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  .دشو می قانون حذف) 90(تبصره ماده  - 37ماده
  :دشو قانون به شرح زیر اصالح می) 92(ماده  - 38ماده
ت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد هیأ اي در چنانچه مصوبه - 92ماده

ل دسـتگاههاي  ؤوي هیأت عمومی در مصوبات بعدي بـراي مقامـات مسـ   رأ
هرگـاه  . این قـانون پـس از ابـالغ و انتشـار الزامـی اسـت      ) 12(موضوع ماده

مقامات مذکور مصوبه جدیدي مغـایر رأي هیـأت عمـومی تصـویب کننـد،      
ایـن  ) 83(رعایـت مفـاد مـاده   رئیس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون 
کننده در هیأت عمومی مطـرح   قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب

لحـاظ   که ابطال مصوبه جدید توسط هیـأت عمـومی بـه    درصورتی. نماید می
شد، مقاماتی کـه در تصـویب   عدم تبعیت از مفاد رأي سابق هیأت عمومی با

ون تلقی و پـس از اعـالم رئـیس    عنوان متخلف از قان اند، به ثر بودهمصوبه مؤ
  .شود صالح به تخلفات آنان رسیدگی می دیوان حسب مورد در مراجع ذي

  :دشو شرح زیر اصالح می قانون به) 93(ماده  - 39ماده
هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع  يآرا - 93ماده

عـدم  ي تخصصـی در  هیأتهـا  ياین قـانون و همچنـین آرا  ) 12(ماده ) 1(بند
گیـري مراجـع قضـائی و اداري     ابطال مصوبات مزبور در رسیدگی و تصمیم

  .معتبر و مالك عمل خواهد بود
  :دشو شرح زیراصالح می قانون به) 94(ماده –40ماده
ي تخصصـی  هیأتهاکه آراي هیأت عمومی و آراي  در صورتی -  94ماده

شـود،  قضائیه خـالف مـوازین شـرع تشـخیص داده      دیوان از سوي رئیس قوه
  .نماید قضائیه تجدیدنظر می هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه

  :شود شرح زیر اصالح می قانون به) 95(ماده  - 41ماده
د رویه دیوان مسـتلزم  در مواردي که آراي وحدت رویه و ایجا - 95ماده

باشند دستگاههاي اجرائی مکلفند ظرف مـدت پـانزده روز    ی میعملیات اجرائ
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ي هیأت عمومی را جهـت اجـراء   أرأي در روزنامه رسمی مفاد رپس از انتشار 
ي هیـأت  دهاي مذکور مکلف به اجراي مفاد رأبه واحدهاي تابعه ابالغ و واح

در صورت عدم اجراي . باشند عمومی و اعالم نتیجه به واحد اجراي احکام می
  .شود این قانون رفتار می) 112(آراي مذکور با مستنکف طبق ماده

  : دشو آن می  قانون و تبصره) 97(ده تن زیر جایگزین مام - 42ماده
رأي صادره از هیأت عمومی پس از تنظـیم، توسـط رئـیس     - 97ماده

  .شود وي امضاء می معاوناندیوان و یا یکی از 
صدور حکم اصالحی و رفـع ابهـام از آراء و تصـمیمات     - 1تبصره

تصـمیمات  هیأت عمومی دیوان برعهده هیأت عمومی و نسـبت بـه آراء و   
  .باشد می هیأتهاي تخصصی برعهده همان هیأتها

ي تخصصـی در پایگـاه   هیأتهـا کلیه آراي هیأت عمـومی و   - 2تبصره
آرائی که هیـأت عمـومی در مقـام    . گردد الکترونیکی دیوان ابالغ و اعالم می

کنـد، در روزنامـه    یا ایجاد رویه و یا ابطال مصوبات صادر مـی  رویه وحدت
  .شود میرسمی نیز منتشر 

  .دشو قانون حذف می) 101(ماده  - 43ماده
  :شود قانون به شرح زیر اصالح می) 108(ماده  - 44ماده
شعب دیوان پس از صدور رأي مکلفنـد آن را بـه طـرفین     - 108ماده

مـاه از تـاریخ ابـالغ     ٌعلیه موظف است ظرف مدت یـک  محکومابالغ نمایند 
ٌلـه   جلب رضـایت محکـوم  حکم قطعی به وي نسبت به اجراي کامل رأي یا 

. اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعـالم نمایـد  
له در مهلت مقـرر   درصورت عدم اجراي رأي یا عدم جلب رضایت محکوم

شود له پرونده به اجراي احکام ارسال می با درخواست محکوم.  
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  :شود قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح می) 109(ماده  - 45ماده
هرگاه آراي هیأت عمومی به تشخیص رئیس دیوان یا معاون   - 109ماده

وي مستلزم عملیات اجرائی باشد پرونده جهت اجراي حکم به واحد اجـراي  
ن مربـوط از اجـراي رأي،   گردد در صورت استنکاف مسوؤال ل میاحکام ارسا
  .شود این قانون اقدام می) 112(حد اجراي احکام، برابر ماده بنابر اعالم وا
نفع براي اجـراي آراي هیـأت عمـومی مسـتلزم      تقاضاي ذي - تبصره
  .باشد ــواست و رسیدگی در شعب دیوان میتقدیم دادخ
  :دشو اضافه می) 111(ماده ) 2(عبارت زیر به انتهاي بند - 46ماده

و برداشت از آن بـه میـزان   علیه ٌ کومدستور توقیف حساب بانکی مح«
یا اعـالم   به در صورت عدم اجراي حکم یک سال پس از ابالغٌ مبلغ محکوم

سـاله بـه سـازمان     مهلـت یـک   يسوي اجراي احکام پس از انقضا مراتب از
صورت سازمان مزبـور مکلـف اسـت در اجـراي      برنامه و بودجه که در این

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات  ) 24(ماده  »ج«بند
به را بـه حسـاب    ماه محکوم ظرف مدت سه 4/12/1393  مالی دولت مصوب

له پرداخت نماید محکوم.«  
  :شود زیر اصالح می شرح قانون به) 112(ماده  - 47ماده
ف علیه از اجراي آراي دیـوان اسـتنکا  ٌ که محکوم درصورتی - 112ماده

نماید پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و مستنکف 
ایـن رأي قطعـی   . شـود  سال محکـوم مـی   به انفصال از خدمات دولتی تا پنج

در صورتی که عضو مستنکف دارنده پایـه قضـائی باشـد مراتـب بـه      . است
  .شود دادسراي انتظامی قضات اعالم می

  .شود یقانون حذف م) 113(ماده  - 48ماده
  :دشو قانون به شرح زیر اصالح می) 116(ماده  - 49ماده
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ٌعلیـه   در مواردي که اجراي حکم قطعی از اختیار محکـوم  - 116ماده 
خارج و یـا موکـول بـه تمهیـد مقـدماتی از سـوي مرجـع دیگـري غیـر از          

ٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشـد، ظـرف    محکوم
توانـد بـه    ریخ ابالغ واحد اجراي احکام، مرجع یادشده مـی ماه از تا یک مدت

رأي صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعی باید بـه موضـوع   
. االجراء اسـت  این رأي قطعی و الزم. اتخاذ نمایدرا رسیدگی و تصمیم الزم 

مرجع مذکور در صورت عدم اعتـــراض در مهلت مقرر، مکلف به اجـراي  
  . شود این قانون اقدام می) 112(در صورت استنکاف برابر ماده حکم بوده و 
بـار مـالی ناشـی از اجـراي ایـن قـانون از محـل افـزایش          - 50ماده

  .گردد درآمــدهاي قانون دیـــوان عدالت اداري تأمین می
قـانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت       « عنوان - 51ماده

  .گردد اصالح می »قانون دیوان عدالت اداري«به » اداري
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

دادرسی دیوان  طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین مورد در معاونت قوانین

  .شود تقدیم میعدالت اداري 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد£

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود تقدیم می کل به شرح زیر نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 ):شكلي(مجلس  نامه داخلي از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

  موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      - چهارم
  

  است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                    طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد¢ 
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت اصل - 140ماده  - ب  

  
  موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می …تعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  

https://t.me/ekhtebar
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