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 صفحه  1

 اداری  عدالت  دیوان طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی :عنوان طرح
1394/ 4/ 22مورخ:    

به »قانون دیوان   ۲۲/۹/۱۳۹۰ عنوان »قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« مصوب  - ۱ماده 
 . عدالت اداری« تغییر مییابد

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت »در صورت عدم  (  ۳به انتهای تبصره ماده ) -۲ماده 
« اضافه  .حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد

به شرح زیر به آن  (  ۳و )(  ۲تغییر مییابد و دو تبصره به عنوان تبصره های )(  ۱تبصره )  می شود و شماره آن به 
 :الحاق می شود

شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع   - ۲تبصره 
تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار  این قانون مستقیمًا در شعب  (  ۱۰ماده )(  ۲اختصاصی اداری موضوع بند )

 . سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود .رای صادره قطعی است .میگیرد

پس از شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صالحیت زمان ثبت دادخواست  
 . رسیدگی می شود

یه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی،  مقصود از مراجع اختصاصی اداری کل -۳تبصره 
در   که  میکنند  شکایاتی  و  تخلفات  اختالفات،  به  رسیدگی  به  اقدام  و  میشوند  تشکیل  قضائی  مراجع  از  خارج 

قانون  (  100)  صالحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده
 . ، هیات های حل اختالف مالیاتی، هیات های حل اختالف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات شهرداری

 :اصالح می شودقانون به شرح زیر (  ۴ماده )( ۱تبصره ) -۳ماده 
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 صفحه  2

حائزین شرایط منصب قضا که دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایشهای   -۱تبصره 
کارآموزی   دوره  گذراندن  و  قضات  استخدامی  مقررات  برابر  از جذب  پس  هستند،  دیوان  صالحیت  در  نیاز  مورد 

وه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان  عمومی و تخصصی متناسب با صالحیتهای دیوان، با ابالغ رئیس ق
چگونگی جذب و تعداد مورد نیاز در هر    .برخورداری از سابقه قضائی برای این افراد شرط نیست  .منصوب میشوند

سال و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس  
 .رئیس قوه قضائیه میرسد دیوان تهیه می شود و به تصویب

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( 5) ماده -۴ماده 

دیوان،   -۵ماده کلیه قسمتهای  بر  نظارت  و  اداری  ریاست  بر  قانون عالوه  این  مفاد  دیوان در چهارچوب  رئیس 
تعداد الزم معاون و مشاور  ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند عالوه بر معاون اول، به  

وی میتواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود    .در چهارچوب تشکیالت مصوب رئیس قوه قضائیه داشته باشد
 . معاون اول نیز یکی از معاونان قضائی است  .تفویض کند

 :قانون به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می شود( ۷ماده ) -۵ماده

میتواند کارشناسانی در رشته های مختلف که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند، جهت دیوان   -۷ماده 
 .اعالم نظر در امور تخصصی به عنوان مشاور به کارگیرد

 :مکرر( به قانون الحاق میگردد ۷متن زیر به عنوان ماده ) -۶ماده 

حدود صالحیت دیوان، دادستان دیوان از  به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در   - مکرر   ۷ماده 
بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف و اختیارات 

 :زیر را با استفاده از امکانات موجود برعهده دارد
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 صفحه  3

دیوان و حسب مورد  طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می شود نزد شعب   -۱
 تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور 

رعایت تشریفات تنظیم دادخواست از حیث ثبت بر روی برگه های مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و   -تبصره 
 . مواعد قانونی طرح شکایت، برای دادستان الزم نیست

 عوی در دیوان انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح د -۲ 

 شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان  -۳

  شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صالحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیات عمومی  -۴
این قانون برای جمع آوری  (  ۱۷ماده )( ۳ضوع تبصره )دادستان دیوان میتواند از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد مو

 .ادله و اسناد مرتبط استفاده کند

 :قانون و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصالح می شود( ۸ماده ) - ۷ماده 

 :هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می شود -۸ماده 

هیات عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیات عمومی و رؤسای شعب    -الف
این قانون به استثنای موارد بند )ب( این ماده، تشکیل ( ۱۲تجدیدنظر به منظور رسیدگی به وظایف موضوع ماده )

 . جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی رسمیت مییابد  .می شود 

ور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و شوراها تا سطح استان وضع شده، هیات عمومی  به منظ -ب 
یا معاون وی و عضویت دادستان و بیست نفر از اعضای هیات عمومی که توسط رئیس   با ریاست رئیس دیوان 

 .می شوند،تشکیل میگردددیوان برای مدت یک سال به ترتیب مندرج در آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین  
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 صفحه  4

 . هیات های تخصصی با عضویت حداقل یازده نفر از قضات دیوان تشکیل میشوند -پ 

جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی با حضور دو سوم قضات مذکور رسمیت مییابد و مالک صدور رای،  
 .نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد

کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای میتوانند در جلسات  سایر قضات دیوان و یا   -تبصره 
هیات عمومی و با دعوت رئیس هیات تخصصی در هیات تخصصی مربوط شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات  

 .خود را ارائه کنند

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۹ماده ) -۸ماده 

از   -۹ماده  که  احکام  اجرای  برخوردار  واحدهای  دفتری  کارمند  و  دفتر  مدیر  احکام،  اجرای  قاضی  کافی  تعداد 
قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی    .میباشند زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه میکنند

 رئیس دیوان  .توسط رئیس دیوان انتخاب میشوند

 . تفویض کند میتواند وظایف اجرای احکام را به معاونین و یا دادستان

 ،(۴، )(۳قانون به شرح زیر اصالح و چهار تبصره به عنوان تبصره های )(  ۱۰ماده )(  ۲و )(  ۱تبصره های ) -۹ماده 
 :به آن الحاق می شود( ۶و)( 5)

»الف« این ماده در صالحیت دادگاههای    رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های مشمول بند -۱تبصره 
در مواردی که رسیدگی به دعاوی مذکور مستلزم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات    . دادگستری استحقوقی  

 . باشد، صرفًا احراز وقوع تخلف در صالحیت دیوان است

در مواردی که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات  
دور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان میکند تشخیص دهد با ص
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 صفحه  5

و چنانچه خواهان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ قرار توقف رسیدگی، نسبت به طرح دعوی در دیوان اقدام نکند، 
 . شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رای مقتضی صادر میکند

 .ء و تصمیمات قضائی قابل رسیدگی در دیوان نمیباشدآرا -۲تبصره 

در مواردی که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا   -۳تبصره 
آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع 

 . دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صالحیت شعب دیوان است  صالح قضائی یا

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر  -۴تبصره 
انعقاد قرارداد توسط واحدهای دولتی موضوع این ماده می شود در صالحیت شعب دیوان است به  .به  رسیدگی 

 .دعاوی ناشی از اجرای قرارداد که از سوی طرفین مطرح می شود در صالحیت دیوان نمیباشد

قانون مدیریت  (  5)  رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده  -۵تبصره 
با اصالحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسالمی در صالحیت دیوان    ۷/۱۳۸۶/ ۸  مصوب  خدمات کشوری

 .است

شعب دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج   -۶تبصره 
مقررات یا خودداری از  از حدود اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صالحیت قانونی یا تخلف در اجرای قوانین و 

 . انجام وظایف مامورین و واحدهای دولتی و احقاق حقوق را دارند

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۱۱ماده ) -۱۰ماده 

در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خالف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع   -۱۱ماده 
ز انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده  تصمیم گیرنده، یا اهمال و کوتاهی ا

 .این قانون، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادرمیکند(  ۱۰ماده )(  ۱با رعایت تبصره )
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 صفحه  6

دستگاه اجرائی  در مواردی که ورود خسارت به تشخیص مرجع قضائی منتسب به شخص ذینفع باشد،   -۱تبصره 
 . تکلیفی نسبت به جبران خسارت ندارد

از   -۲تبصره  را  پرداختشده  اجرائی خسارات  دستگاه  باشد،  گرفته  صورت  کارکنان  ازسوی  تقصیر  که  مواردی  در 
 .کارکنان مذکور دریافت میکند

می شود و شماره    قانون عبارت »صرفًا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات« حذف(  ۱۲در تبصره ماده ) -۱۱ماده 
 :به آن الحاق می شود( ۲تغییر مییابد و متن زیر به عنوان تبصره )( ۱این تبصره به تبصره )

خصوص   -۲تبصره  در  مجازی  فضای  عالی  شورای  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  به  رسیدگی 
 .استسیاستگذاری در حوزه تحت صالحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج 

قانون عبارت »و امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور  (  ۱۳در ماده ) -۱۲ماده 
 . رای هیات عمومی لغو میگردد« بعد از عبارت »هیات عمومی است« اضافه می شود

 :قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود( ۱۴ماده ) -۱۳ماده 

در موارد اختالف در صالحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختالف در   -۱۴ه ماد 
ع است ّّ  .صالحیت بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متّب

مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان   -تبصره
 . اداری، دیوان عالی کشور استعدالت 

 . قانون عبارت »و انفصال مستنکف« حذف می شود ( ۱۵از ماده ) -۱۴ماده 
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 صفحه  7

قانون بعد از عبارت »به زبان فارسی« عبارت »و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی وشماره  (  ۱۶ماده )در   -۱۵ماده 
تغییرمییابد و چهار  ( ۱به تبصره )( ۲آن حذف می شود و شماره تبصره )( ۱ثبت اشخاص حقوقی« اضافه و تبصره)

 :تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود

ماده (  ۳و )(  ۱از زمان شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مامورین موضوع بندهای ) - ۲تبصره 
اشخاص مقیم  این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای  (  ۱۰)

 . خارج از کشور قابل شکایت در دیوان میباشد

دستگاه ها و مامورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام خود را به صورت کتبی به اشخاص ذینفع   -۳تبصره 
در مواردی که اشخاص تقاضای انجام امر اداری از دستگاه های مذکور را دارند ابتدا باید تقاضای    .ابالغ نمایند

را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف  خود  
مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را )نفیًا یا اثباتًا( به ذینفع ابالغ کرد چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن  

این ماده از زمان  ( ۲رعایت مواعد مذکور در تبصره )دستگاه از ابالغ پاسخ مقتضی خودداری کند، ذینفع میتواند با 
 . انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند

این ماده از سوی دستگاهها، مامورین و مراجع مربوط  (  ۳و )(  ۲عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره های ) -۴تبصره 
 . تخلف اداری محسوب میگردد

که قبل از شدن این  (  ۱۰ماده )(  ۳و )(  ۱ورین موضوع بندهای )تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مام -۵تبصره 
قانون به ذینفع ابالغ یا اعالم شده و یا به هر نحوی از آن اطالع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام  

ان را  در دیوان طرح شکایت ننموده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ شدن این قانون مهلت طرح شکایت در دیو 
 . دارد

 :قانون الحاق می شود( ۱۷سه تبصره به شرح زیر به ماده ) -۱۶ماده 
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که   -۱تبصره  را  موضوعاتی  میتوانند  کشور  محاسبات  دیوان  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  کشور،  کل  دادستانی 
 . کنندمتضمن تضییع حقوق عمومی باشد و رسیدگی به آن در صالحیت دیوان است به دادستان دیوان گزارش 

حقوق   - ۲تبصره  از  حمایت  زمینه  در  مربوط،  اساسنامه  طبق  آنها  فعالیت  موضوع  که  نهادی  مردم  سازمانهای 
عمومی از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق  

رقانونی بودن تصمیمات  شهروندی است میتوانند درخصوص موضوعات تخصصی در صالحیت خود، نسبت به غی
از انجام وظیفه دستگاهها، مراجع و ماموران موضوع ماده )  یا خودداری  به دادستان  (  ۱۰و اقدامات  این قانون 

 . دیوان گزارش دهند

این  (  ۲و )(  ۱دادستان دیوان مکلف است گزارشهای واصله از مراجع و نهادهای مذکور در تبصره های ) -۳تبصره 
 . در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کندماده را بررسی کند و 

آن بند، (  ۲قانون عبارت »کد ملی«، به عبارت »شماره ملی« و در جزء)(  ۱۸ماده )بند »الف«  (  ۱در جزء) –۱۷ماده  
عبارت «شماره ثبت« به عبارت »شناسه ملی« اصالح و یک بند به عنوان بند »خ« به شرح زیر به انتهای بندهای  

 :الحاق می شود( ۱۸ماده )

میباشد و یا تصویر درخواست ارائه شده به مرجع اداری    تصمیم یا رای قطعی مرجع اداری که موضوع شکایت  -خ
این قانون از اتخاذ  (  ۱۶ماده )که مرجع اداری طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در  و رسید ثبت شده آن در مواردی  

 . تصمیم یا اعالم پاسخ مقتضی و ابالغ آن به ذینفع خودداری کرده است

 :قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح می شود ( ۱۹ماده ) -۱۸ماده 

( ریال و در شعب  500.000موقت پانصدهزار ) هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان و درخواست دستور   -۱۹ماده 
( ریال و برای درخواست اعاده دادرسی، ورود ثالث، اعتراض ثالث و جلب  1.000.000تجدیدنظر یک میلیون )
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 صفحه  9

افزایش هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه    .( ریال میباشد2.000.000ثالث دومیلیون )
 . ددساالنه کشور منظور میگر 

پرونده هایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی و با پرداخت هزینه دادرسی به دیوان ارسال   -تبصره 
 . میگردد چنانچه هزینه پرداخت شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابه التفاوت اخذ خواهد شد

 :الحاق می شودقانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن ( ۲۳ماده ) -۱۹ماده 

پذیرش دادخواست    .دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود -۲۳ماده  
 :در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است 

 ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان  -۱

 دیوان ثبت دادخواست در دفاتر استانی  -۲

 تحویل به دبیرخانه مرکزی -۳

 . تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست میباشد

دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و   -تبصره 
درسی  قانون آیین دا(  655)   یدگی الکترونیکی موضوع مادهصدور رای و ابالغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رس

 . با اصالحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند ۴/۱۲/۱۳۹۲ مصوب  کیفری

 :قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود( ۲۷ماده ) - ۲۰ماده 

یا در مواردی که دادخواست    -۲۷ماده  چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی یا نشانی محل اقامت شاکی 
توسط وکیل یا نماینده قانونی وی تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی محل اقامت وکیل  
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 صفحه  

این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح    .یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود 
چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از    .مجدد شکایت نیست

 . زمان درج قرار مدیر دفتر در پایگاه الکترونیکی دیوان محاسبه می شود 

د صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان به  مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنج روز قرار ر  -تبصره 
الکترونیکی  پایگاه  از قرارگرفتن در  برای عموم قابل مشاهده باشد قراردهد و ظرف مدت ده روز پس  نحوی که 

 . دیوان، قرار مذکور ابالغ شده تلقی میگردد

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۲۸ماده ) -۲۱ماده 

واست نام و مشخصات طرف شکایت، مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص  در صورتی که در دادخ -۲۸ماده  
حقیقی و حقوقی، موضوع شکایت یا خواسته، مدارک و دالیل مورد استناد درج نشده باشد یا دادخواست فاقد امضاء  

ته باشد  این قانون نقص داش(  ۲۳تا )(  ۱۹یا اثر انگشت باشد و یا اینکه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )
مدیر دفتر شعبه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را طی به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز  

شاکی از تاریخ ابالغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و   .استانها یا ابالغ الکتـرونیکی به شـاکی اعالم میکند
  . چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می گردد

رد  رسیدگی به اعتراض به قرار   . این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است
پس از صدور رای توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به  .دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید

چنانچه طرح  .این رای قطعی است؛ ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست .معترض ابالغ میگردد
زمان ابالغ قرار مدیر دفتر محاسبه می  دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از  

 . شود

 . قانون حذف می شود( ۲۹تبصره ماده ) -۲۲ماده 

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۳۱ماده ) -۲۳ماده 
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 صفحه  

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه  -۳۱ماده 
آنها رسیدگی کند، ظرف مدت پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاری های  نتواند ضمن یک دادرسی به  

 . شاکی از تاریخ ابالغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد .به شـاکی اعالم میکند

یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده ) د  این قانون قرار ر (  ۲۸در صورت عدم تفکیک 
چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم    .قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست  .دادخواست صادر میکند

 . رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابالغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود 

 :قانون به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می شود( ۳۲ماده ) -۲۴ماده 

این قانون تعداد شاکیان پرونده بیش از پنج نفر باشند، میتوانند نماینده  ( ۳۱چنانچه با رعایت مفاد ماده ) -۳۲ماده 
 .ای را از میان خود جهت امر ابالغ و اخطار به دیوان معرفی کنند

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۳۴ماده ) -۲۵ماده 

س از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا  درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پ  -۳۴ماده 
در   مذکور  مراجع  و  اشخاص  توسط  وظیفه  انجام  از  یا خودداری  قطعی  )آرای  ورود  (  ۱۰ماده  قانون، سبب  این 

 . خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند

 . طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای، امکانپذیر استدرخواست صدور دستور موقت پس از 

تغییر مییابد و یک تبصره  (  ۲قانون به شرح زیر اصالح می شود و شماره آن به تبصره )(  ۳۵تبصره ماده ) - ۲۶ماده 
 :به آن الحاق می شود( ۱به عنوان تبصره )
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منوط به تایید رئیس دیوان یا معاون  اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان و هیات های تخصصی   -۱تبصره 
رئیس دیوان یا معاون وی ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده به دفتر خود نسبت به تصمیم شعبه   .وی است

 . در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره الزماالجراء است .اظهارنظر میکنند

تاثیری در اصل شکایت -۲تبصره  یا رد    .ندارد   دستور موقت  ابطال  یا  یا صدور قرار اسقاط  در صورت رد شکایت 
 . دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو میگردد

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۳۶ماده ) -۲۷ماده 

این قانون، شعبه ای است که به اصل  (  ۳۴مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده ) -۳۶ماده 
تقاضای   دیوان،  از هیات عمومی  ابطال مصوبات  مواردی که ضمن درخواست  لیکن در  دعوی رسیدگی میکند 
صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با هیات تخصصی مربوط است  

اکثریت اعضای   نظر  و در صورت صدور دستور    .حاضر میباشدو مالک صدور دستور،  این دستور قطعی است 
 . موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود

 . مرجع« اصالح می شود »قانون کلمه »شعبه« به کلمه  ( ۳۹در ماده ) - ۲۸ماده 

رت »با موافقت رئیس دیوان یا معاون  قانون کلمه »شعبه« به »مرجع« تغییر مییابد و عبا (  ۴۰در ماده ) -۲۹ماده 
 . رسیدگی کننده« الحاق می شود»قضائی ذیربط« بعد از عبارت  

 . قانون عبارت »برای یک بار دیگر« قبل از عبارت »تجدید نماید« الحاق می شود(  ۴۵در سطر دوم ماده )  -۳۰ماده 

 :الحاق می شودقانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن ( ۴۶ماده ) -۳۱ماده 
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شاکی میتواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرفنظر کند و همچنین پس از وصول الیحه  -۴۶ماده 
در این موارد قرار سقوط شکایت صادر می شود و    .دفاعیه از دعوای خود منصرف شده و درخواست استرداد کند

 . همان شکایت مجددًا قابل طرح نیست

جدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد و یا انصراف خود را ازتجدیدنظرخواهی  تبصره درصورتی که ت
 .اعالم کند قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی صادر میگردد و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۴۸ماده ) -۳۲ماده 

صالحیت -۴۸ماده   در  شکایت  به  رسیدگی  عدم    هرگاه  قرار  صدور  با  دیوان  شعبه  باشد،  قضائی  مراجع  سایر 
این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در    .صالحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند

 .صالحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد نموده و شاکی را به مرجع صالح داللت میکند

 . بعد از کلمه »اهلیت« عبارت »یا سمت« اضافه می شود( ۵۳د »الف« ماده )در بن -۳۳ماده 

 :قانون الحاق می شود( ۵۵یک تبصره به شرح زیر به ماده ) - ۳۴ماده 

چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره   -تبصره 
دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این  مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد  

 . صورت قرار رد دادخواست صادر می شود 

 :قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود( ۵۷ماده ) -۳۵ماده  

رتی که به حقوق آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع صادر شده است، در صو -۵۷ماده
شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف مدت  

این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی   .دوماه از تاریخ اطالع از رای، میتواند به رای صادره اعتراض کند
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درصورتی که رای، مربوط    .ده مبادرت به صدور رای میکندرسیدگی می شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه ش
 . به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر است

در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی   -تبصره 
تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا  کننده به اعتراض ثالث می

 . رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند

قانون بعد از عبارت »به طور خاص« عبارت »و منجز« و بعد از عبارت »عام و کلی« عبارت  (  ۶۰در ماده ) -۳۶ماده 
 . »و یا مشروط« الحاق می شود

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۶۲»پ« ماده )بند  - ۳۷ماده 

 از طریق سامانه های الکترونیک ابالغ قضائی  -پ 

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۶۳ماده ) - ۳۸ماده 

این  (  ۱۰ماده )(  ۲شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند) -۶۳ماده 
 :زیر اقدام میکندقانون به شرح 

در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آنرا تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا   -۱
 . نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصالح رای آن را ابرام میکند

باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده  در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته   -۲
 .یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بالارجاع میکند
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 صفحه  

در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صالحیت رسیدگی را نداشته است رای را   -۳
ر  موضوع  میکند  موظف  را  کننده  رسیدگی  مرجع  دار،  صالحیت  مرجع  تعیین  ضمن  و  دارای  نقض  مرجع  به  ا 

 . صالحیت ارسال کند

در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر   -۴
 . تمام جهات و دالیل قانونی رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعالم میکند

در صورت    .مفاد رای شعبه دیوان نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند  مرجع مذکور مکلف است با رعایت
 . شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود 

اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید و در صورتی که رای صادره را بر خالف قوانین و  
بدان رای مقتضی صادر میکندمقررات  و  نقض  را  آن  نظر    .د  از  بداند  را الزم  کارشناس  نظر  دیوان  چنانچه شعبه 

 .این قانون استفاده میکند( ۷کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده )

ش غیردولتی باشد  چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخ
از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر  
اجرای آرای هیاتها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این  

 . قانون است

قانون، رسیدگی به کلیه پروندههای موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل  پس از شدن این   -۱تبصره 
 . میآید

بند ) -۲تبصره  این قانون چنانچه (  ۱۰ماده )(  ۲عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی مراجع مذکور در 
انون نسبت به اعضای  این ق(  ۱۱۲ماده )مستند به دالیل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق  
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تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان یا معاون وی در شعبه صادرکننده رای   .مؤثر در مخالفت با حکم دیوان است
 . قطعی دیوان رسیدگی می شود

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۶۶ماده ) -۳۹ماده 

 . از شعب تجدیدنظر ارجاع می شوددادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی به یکی  -۶۶ماده 

 :قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح می شود ( ۶۷ماده ) - ۴۰ماده 

 :دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد -۶۷ماده 

 مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه   -الف

 مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده  -ب 

 شماره و تاریخ رای تجدیدنظرخواسته -پ  

 شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته  -ت  

 تاریخ ابالغ رای تجدیدنظرخواسته  -ث 

 دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی  -ج

  . نظر قاضی شعبه میرساند پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر آن را پس از تکمیل به   -تبصره 
تبادل دادخواست و   رئیس و در غیاب وی مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور دستور 

در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای    .ضمائم آن اقدام میکند
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رویه موضوع   قانون  (  ۸۹ماده )وحدت  رویه موضوع  این  ایجاد  یا  )و  باشد شعبه  (  ۹۰ماده  قانون صادر شده  این 
 .تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام میکند

 :قانون به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق می شود( ۷۲ماده ) - ۴۱ماده 

را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید  شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی   -۷۲ماده 
میکند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از  

 . نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد

یدنظر است لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود  شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجد -۱تبصره 
 . که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند

هرگاه شعبه تجدیدنظر رسیدگی به شکایت را در صالحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور   -۲تبصره 
مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صالحیت قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع  

 . مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح داللت مینماید

 .قانون حذف شد( ۷۴ماده ) -۴۲ماده 

 .قانون حذف شد( ۷۵ماده ) -۴۳ماده 

 .قانون حذف شد( ۷۶ماده ) -۴۴ماده 

تغییر میکند و یک تبصره به عنوان  (  ۱قانون به شرح زیر اصالح و شماره تبصره آن به تبصره)(  ۷۹ه )ماد -۴۵ماده 
 :به آن الحاق می شود( ۲تبصره )
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یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خالف   -۷۹ماده  ن شرع یا قانون  بیّ در صورتی که رئیس قوه قضائیه 
تشخیص دهند، رسیدگی ماهوی و صدور رای درخصوص موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان باذکر دلیل  

رسیدگی و رای مقتضی  شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده مذکور    .به شعبه همعرض ارجاع می شود
 . رای صادره قطعی است  .را صادر کند

میتواند در صورت تشخیص خالف   -۲تبصره  یا رئیس دیوان  بودن حکم،  بیّ رئیس قوه قضائیه  قانون  یا  ن شرع 
 .دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رای مجدد را صادر کند

تغییر (  ۱)  شود و شماره تبصره آن به تبصرهکلمه »درخواست« به »دادخواست« اصالح می  (  ۸۰در ماده ) -۴۶ماده 
 :، به شرح زیر به آن الحاق می شود(۳و)( ۲میکند و دو تبصره به عنوان تبصره های )

در مواردی که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد متقاضی باید هریک   -۲تبصره 
مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است مشخص و دالیل قانونی و شرعی  از مواد یا اجزائی را که ادعای 

در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل    .خود را جهت ابطال مستداًل بیان کند
نمیباشد و الزم    قاعده الضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتوای مراجع تقلید بدون ذکر استدالل، کافی 

 .است استدالل فقهی و حقوقی مربوط را صراحتًا بیان کند

هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل الیحه، رئیس دیوان نظر   -۳تبصره 
 . فقهای شورای نگهبان را استعالم میکند

 . »دادخواست« اصالح می شود قانون کلمه »درخواست« به( ۸۱ماده )( ۳در بند ) -۴۷ماده 

 . قانون کلمه »درخواست« به »دادخواست« اصالح می شود( ۸۲در ماده ) - ۴۸ماده 

 .و تبصره آن کلمه »درخواست« به »دادخواست« اصالح می شود (  ۸۳در ماده ) - ۴۹ماده 
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 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۸۴ماده ) - ۵۰ماده

قانون در صالحیت هیات عمومی است، در موارد زیر ابتداء به هیات های  رسیدگی به اموری که طبق   -۸۴ماده 
 :تخصصی ارجاع میگردد

این قانون، هیات  (  ۱۲ماده )در رسیدگی به دادخواست ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع    -الف
 :تخصصی پس از رسیدگی به موضوع به ترتیب زیر اقدام میکند

نا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، موضوع شکایت خارج از صالحیت یا غیرقابل طرح  در مواردی که ب -۱
در هیات عمومی باشد، هیات تخصصی بدون اظهارنظر در ماهیت، نظر خود را به هیات عمومی ارسال میکند و 

چنانچه هیات عمومی    .نظر میکند  این بند، در ماهیت اعالم(  ۳و )(  ۲در غیر این صورت حسب مورد طبق اجزای )
رسیدگی به موضوع را در صالحیت یا قابل طرح در هیات عمومی بداند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به هیات  

 . تخصصی اعاده می شود

در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی باشد، هیات تخصصی با تبعیت از  -۲
ر صورت اعالم عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع اقدام به صدور رای و در صورت  پاسخ واصله از شورای نگهبان د

 . اعالم مغایرت مصوبه، با موازین شرع پرونده را به همراه نظر خود به هیات عمومی ارسال میکند

در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با قانون باشد، هیات تخصصی موضوع را از ابعاد   -۳
ختلف قانونی بررسی و چنانچه حداقل سه چهارم اعضای حاضر نظر به عدم ابطال مصوبه داشته باشند، رای به  م

چنانچه    .رد شکایت صادر میکند و در غیر این صورت پرونده را به همراه نظر خود به هیات عمومی ارسال میکند
حدود اختیارات مرجع وضع آن باشد،    دادخواست ابطال مصوبه از جهت عدم صالحیت، خروج یا سوءاستفاده از

 . هیات تخصصی نسبت به موضوع صرفًا از جهت مذکور رسیدگی و به شرح فوق تصمیمگیری میکند

 . آرای صادره از هیات های تخصصی قطعی است -تبصره 
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  این قانون، هیات(  ۱۲ماده )(  ۳و )(  ۲در رسیدگی به دادخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای )  -ب 
تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع حسب مورد درخصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره  

 . و همچنین رای صحیح اعالمنظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال کند

س از بررسی  این قانون نسبت به آرای قبلی، هیات تخصصی پ (  ۹۱در رسیدگی به دادخواست اعمال ماده )  -پ 
 . موضوع نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال کند

 . رئیس دیوان میتواند موضوعات تخصصی را جهت اعالمنظر مشورتی به هیات های تخصصی ارجاع دهد -تبصره 

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۸۵ماده ) -۵۱ماده

دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعًا منتفی باشد،  در مواردی که به تشخیص رئیس   -۸۵ماده 
مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان از همان جهت در مورد مصوبه، یا در  
مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع صالحیت دیوان نباشد،  

بیل نظرات مشورتی، ابالغیه مصوبات، تصمیمات موردی و شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد درخواست  از ق
 . این قرار قطعی است .را صادر میکند

 :قانون الحاق می شود( ۸۶ماده )یک تبصره به شرح زیر به  -۵۲ماده

موضوع   -تبصره  اجرائی  های  )دستگاه  یک  (  ۱۲ماده  مکلفند  قانون  ها،  این  نامه  آیین  مصوبات،  از  نسخه 
 . دستورالعملها و بخشنامه های خود را بالفاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند

 . خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور تخلف اداری محسوب می شود

ماید« عبارت «در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع  قانون بعد از عبارت »اقدام مین(  ۸۹در ماده ) -۵۳ماده
میکند رای صحیح  به صدور  اقدام  دهد  تشخیص  غیرصحیح  را  اداری  .تعارض  مراجع  »سایر  عبارت  از  بعد  و   »
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مربوطه« عبارت »و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات  
 . نون« اضافه می شود این قا(  ۱۲ماده )(  ۱موضوع بند )

 غیرصحیح  را مذکور  مشابه آرای  چنانچه  »و   عبارت   مینماید« »تصویب  قانون بعد از عبارت (  ۹۰در ماده ) -۵۴ماده
 . « اضافه و تبصره آن حذف می شود .صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعالم میکند رای  دهد تشخیص

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۹۱ماده ) -۵۵ماده

چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا پانزده نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات   -۹۱ماده 
عمومی یا هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند موضوع توسط رئیس دیوان برای رسیدگی  

را    .به هیات عمومی ارجاع میگردد یا مغایر قانون تشخیص دهد  در صورتیکه هیات عمومی رای صادره  اشتباه 
 . نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام میکند

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۹۲ماده ) -۵۶ماده

چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابالغ به طرف شکایت یا انتشار در   -۹۲ماده 
مومی در مصوبات بعدی برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات  روزنامه رسمی، رعایت مفاد رای هیات ع

هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی    . این قانون الزامی است(  ۱۲مسؤول دستگاه های موضوع ماده )
تحت هر عنوانی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد  

درصورتیکه ابطال    .این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح میکند(  ۸۳)  ماده
مصوبه جدید توسط هیات عمومی بهلحاظ عدم تبعیت از مفاد رای سابق هیات عمومی باشد، مقامات و اعضائی  

کنند، مسؤول جبران خسارات وارده بر  که برخالف رای دیوان مبادرت به وضع آیین نامه، مقررات و سایر نظامات  
افراد بوده و به عنوان متخلف از قانون تلقی و پس از اعالم رئیس دیوان حسب مورد در مراجع ذیصالح به تخلف  

 . آنان رسیدگی می شود 
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چنانچه فردی از تصمیم مغایر رای دیوان متضرر شده باشد میتواند در مراجع قضائی ذیصالح دادگستری طرح  
 . ددعوی کن

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۹۳ماده ) -۵۷ماده

این قانون و همچنین (  ۱۲ماده )(  ۱آرای هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ) -۹۳ماده 
آرای هیات های تخصصی در عدم ابطال مصوبات مزبور از جهتی که موضوع شکایت قرار گرفته است، در رسیدگی  

 . تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و مالک عمل استو 

قانون بعد از عبارت »هیات عمومی« عبارت »و آرای هیات های تخصصی« اضافه می  (  ۹۴در ماده ) -۵۸ماده
 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۹۵ماده ) -۵۹ماده .شود

ایرادها و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده  در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان   -۹۵ماده 
شود که منشا طرح دعوی در دیوان شده است، رئیس دیوان پیشنهادهای اصالحی خود را به مراجع مربوط ارائه  

 .میکند

 :به آن الحاق می شود(  ۲قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره) (  ۹۷ماده ) -۶۰ماده 

 . رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان و یا معاون وی امضاء می شود -۹۷ماده 

صدور حکم اصالحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان بر عهده هیات عمومی و نسبت  -۱تبصره 
 . به آراء و تصمیمات هیات های تخصصی بر عهده همان هیاتها میباشد

هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر    کلیه آرای -۲تبصره 
 . میگردد
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 . قانون حذف شد( ۱۰۱ماده ) -۶۱ماده 

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۱۰۸ماده ) - ۶۲ماده 

علیه موظف است ظرف    محکوم    .شعب دیوان پس از صدور رای مکلفند آن را به طرفین ابالغ کنند -۱۰۸ماده 
له اقدام و نتیجه را به   مدت یک ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم 

له    .طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعالم کند درصورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم 
له پرونده به   . واحد اجرای احکام ارسال می شود در مهلت مقرر با درخواست محکوم 

 :قانون به شرح زیر اصالح و تبصره ذیل آن حذف می شود( ۱۰۹ماده ) -۶۳ماده 

مستلزم   -۱۰۹ماده  دیوان  عمومی  هیات  احکام  اجرای  وی  معاون  یا  دیوان  رئیس  تشخیص  به  که  مواردی  در 
دستگاه های اجرائی مکلفند   .میگردد  عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال

ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط  
دیوان تعیین می شود و حداکثر سه ماه میباشد مفاد حکم را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجرای ابالغ و نتیجه 

در صورت عدم اجرای احکام مذکور، با اعالم واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع   .م کنندرا به اجرای احکام اعال
 . این قانون رفتار می شود( ۱۱۲توسط رئیس دیوان با مستنکف طبق ماده )

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۱۱۱ماده ) -۶۴ماده 

 :میکندقاضی اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم  -۱۱۱ماده 

له در مدت معین -۱  احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم 

علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ   -۲ به در صورت عدم اجرای حکم  محکوم  دستور توقیف حساب بانکی محکوم 
 یکسال پس از ابالغ 
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مهلت یکس -۳ انقضای  از  احکام پس  اجرای  از سوی  مراتب  در اعالم  که  بودجه کشور  و  برنامه  به سازمان  اله 
اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوُم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی  

 . له پرداخت کندمحکوم  علیه کسر و مستقیمًا به حساب   محکوم  از بودجه سنواتی  

ع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های  دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینف -۴
 عمومی و انقالب )در امور مدنی( 

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رای دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی   -۵
دولت مصوب نظامی  و  عمرانی  عمومی،  های  برنامه  اجرای  برای  امالک  با    ۱۳۵۸/ ۱۷/۱۱  و  انقالب  شورای 

نهادها مصوب و  اراضی واگذاری دولت  تعیین تکلیف  قانون  و  آن  بعدی  الحاقات  و    ۱۵/۱۲/۱۳۷۰  اصالحات 
 . مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدی آن

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۱۱۲ماده ) -۶۵ماده 

با ارجاع رئیس دیوان در شعبه    محکوم  درصورتیکه   -۱۱۲ماده  آرای دیوان استنکاف کند، پرونده  از اجرای  علیه 
تجدیدنظر رسیدگی می شود و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی  

دت بیست روز پس  این رای ظرف م  . تا پنج سال محکوم میگردد و موضوع به مراجع نظارتی مربوطه اعالم می شود
رسیدگی به    .از ابالغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه هم عرض میباشد

در صورتی    .استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد
 . ای انتظامی قضات اعالم می شودکه عضو مستنکف دارنده پایه قضائی باشد مراتب به دادسر 

 . قانون حذف شد( ۱۱۳ماده ) - ۶۶ماده 

 :قانون به شرح زیر اصالح می شود( ۱۱۶ماده ) -۶۷ماده 
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در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم  علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی   -۱۱۶ماده 
جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ واحد  مرجع دیگری غیر از باشد و مرجع اخیر در 

 اجرای احکام، مرجع یادشده میتواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده

مرجع مذکور    .این رای قطعی و الزماالجراء است  . رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم الزم را اتخاذ کند
این  (  ۱۱۲در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف برابر ماده )  در صورت عدم اعتراض

 . قانون اقدام می شود 

 . قانون کلمه »دادرس« به »قاضی« تغییر مییابد( ۱۱۷ماده )در  -۶۸ماده 

 . قانون کلمه »دادرس« به »قاضی« تغییر مییابد( ۱۱۹ماده )در  -۶۹ماده 

 مقدمه )دالیل توجیهی( 

دالیل و ضرورتهای ذیل الزم است تا قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری و  بنا به  
 :اصالحاتی قرار گیرد

جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آرای هیاتها و   -۱
 . قانون دیوان( ۱۰ماده )( ۲کمیسیونهای موضوع بند )

جذب قضات نخبه از طریق جذب و به کارگیری فارغ التحصیالن دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشته   -۲
 . های مورد نیاز دیوان به صورت مستقیم با برگزاری دوره های عمومی و تخصصی ویژه 

 . اتقان بیشتر آرای هیات عمومی با تغییر ترکیب هیات عمومی -۳

 . ر دستور موقتاتقان بیشتر صدو  -۴
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پیش بینی تقدیم دادخواستها به صورت الکترونیکی در سراسر کشور با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی   -۵
 . قضائی

گسترش ابالغ الکترونیکی آراء و قرارهای صادره از سوی دیوان به اصحاب دعوی از طریق سامانه ثنا و سرعت   -۶
 . عت در رسیدگی یافتن تبادل لوایح قضائی و در نتیجه سر 

 . ایجاد ضمانت اجرای قوی برای احکام دیوان و برخورد با مستنکفان از اجرای آراء دیوان -۷

 . قانون دیوان ( ۶۳شفافیت درنحوه رسیدگی به شکایات از آرای هیاتها و کمیسیونها با اصالح ماده ) -۸

ع رسانی دیوان عالوه بر روزنامه  پیش بینی انتشار آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در سامانه اطال -۹
 . رسمی به منظور دسترسی آسان شهروندان به این آراء 

افزایش ضمانت اجرای احکام صادره در محکومیتهای مالی سازمانهای دولتی با اعالم مراتب به سازمان   -۱۰
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  (  ۲۴برنامه و بودجه و اقدام آن سازمان در اجرای بند »ج« ماده )

 لذا طرح به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود  ۴/۱۲/۱۳۹۳از مقررات مالی دولت مصوب 

 اسامی امضا کنندگان طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

  - احمدحسین فالحی    -ز اوسطی  پروی  -موسی احمدی    -صدیف بدری    -سیدجواد حسینی کیا    -حسن نوروزی  
ارکانی    -موسی غضنفرآبادی   سلیمی    -احسان  جوکار    -علیرضا  خواه    -محمدصالح  یزدی  جالل    -سیدعلی 

  - سیدلفته احمدنژاد    -رسول فرخی میکال    -محمد صفری ملک میان    -بهروز محبی نجم آبادی    - محمودزاده  
  -اسماعیل حسین زهی    -حسن همتی    -عباس گلرو    -   رضا آریان پور  - احمد مرادی    -سیدغنی نظری خانقاه  

غالمحسین رضوانی    - رضا تقی پورانوری   -سیدنظام الدین موسوی    - علیرضا عباسی    - سیدمصطفی آقامیرسلیم  
جعفر    -محمدحسین فرهنگی    -اصغر سلیمی    -سلمان اسحاقی    -حسینعلی حاجی دلیگانی    -علی خضریان    -

 محمد باقری  -محمدتقی نقدعلی   -جواد نیک بین  -قادری 

https://dadbazar.com/
https://telegram.me/vokalapress
https://instagram.com/vokalapress
https://twitter.com/vokalapress
https://vokalapress.ir

