
) ۱۲ماده (تغییرات کلیه 
یعدالت اداروانیدیدادرسنیی و آالتی طرح اصالح قانون تشک

:حدود صالحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است): ۱۲ماده (

یا حقوقی از آیين-۱ ها و ـسایر نظامات و مقررات نامهرـسیدگی به ـشکایات، تظّلمات و اعتراـضات اـشخاص حقیقی 
ـها و موســـســـات عمومی غیردولتی در مواردی ـکه مقررات ـمذکور ـبه عـلت مـغایرت ـبا شـــرع یا  شـــهرداریدولتی و  

قانون و یا عدم صـالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سـوءاسـتفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات 
.شودیا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضیيع حقوق اشخاص می

.صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد-۲

.صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد-۳

ً آیين-تبصـره وه ها و تصـمیمات رئیس قها، بخشـنامهنامهرسـیدگی به تصـمیمات قضـائی قوه قضـائیه و صـرفا
قـضائیه و مـصوبات و تـصمیمات ـشورای نگهبان، مجمع تـشخیص مـصلحت نظام، مجلس خبرگان و ـشورای عالی  

.امنیت ملی از شمول این ماده خارج است

صوبماصل متن قانون
) ۱۳۹۰٬۰۹٬۲۲(تاريخ 

] منبع[

ً آیين») قانون عـبارت  ۱۲در تبصـــره ماده (-۱۱ماده  شـــود و ها و تصـــمیـمات» حذف میها، بخشــــنامهنامهصـــرفا
:شود) به آن الحاق می۲ه (یابد و متن زير به عنوان تبصر ) تغیير می۱شماره این تبصره به تبصره (

ــای مجـازی در خصـــوص -۲تبصـــره   فضـ الی  و شـــورای ـع الی انقالب فرهنگی  ه مصـــوـبات شـــورای ـع ـب دگی  رســــی
.گذاری در حوزه تحت صالحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج استسیاست

ـسایر آثار و نتایج مصـوبه از زمان صـدور  ) قانون عبارت «و امتیازات یا الزامات ایجاد ـشده و۱۳در ماده (-۱۲ماده  
.شودگردد» بعد از عبارت «هیأت عمومی است» اضافه میرأی هیأت عمومی لغو می

صولواعالم طرحمتن 
) ۱۳۹۹٬۰۴٬۲۲(درشده 

] منبع[

این طرح برای بررسی بيشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت ۱۲و  ۱۱،  ۱۰همچنین نمایندگان با ارجاع مواد 
.دندکر 

:ارجاع شده۱۲براساس ماده 
امنـیت ملی)  ۱۲در تبصـــره ـماده ( و شـــورای ـعالی  ـبه عـبارت «مجلس خبرـگان «ـقانون عـبارت «مجلس خبرـگان 

شود و شماره تبصره مذکور به تبصره رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی» اصالح می
:شود) به ماده مذکور الحاق می۲عنوان تبصره (به) اصالح و متن زير ۱(

رسـیدگی به مصـوبات شـورای عالی فضـای مجازی در حوزه تحت صـالحیت این نهاد از شـمول حکم این -۲تبصـره
.ماده خارج است

در جلسه  متن طرح 
مجلس شورای  علنی

) ۱۴۰۱٬۰۱٬۲۱(اسالمی
] منبع[

۱۴۰۱٬۱٬۲۸چاپ  خیر تا 

یاسالمیبه مجلس شورا یو حقوقیقضائونیسیکمگزارش
درخصـوص طرح اصـالح قانون  یو حقوقیقضـائونیـسی) گزارش کم۶۱) و (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۴۶)، (۵۹(مواد
و رفع ابهام به  یجهت بررـسیکه از ـصحن علن۳۴۲به ـشماره ثبت یعدالت ادار وانید یدادرـسنیيو آالتیتـشک

و کارشـناسـان مرکز  ربطیذ یاهها ارجاع شـده بود، در جلسـات متعدد با حضـور مسـووالن دسـتگونیسـیکمنیا 
ً یقرار گرفت و نها یپژوهـشها مورد بحث و بررـس در متن به  یبا اـصالحات۱۴۰۱/۱/۲۸مورخ  کـشنبهیدر جلـسه روز تا

.دیرسبیبه تصو وستيشرح پ

.شودیمیاسالمیمجلس شورا میتقد یداخلنامهنیي) قانون آ۱۵۳ماده (یگزارش آن در اجرا نکیا 

یغضنفرآباد یموس-یو حقوقیقضائونیسیکمس یرئ

-----

ی:اصالحات کمیسیون درخصوص موارد ارجاع

.) قانون حذف میشود۱۱تبصره ماده (-۱۱ماده 

ـقانون عـبارت «مجلس خبرـگان و شـــورای ـعالی امنـیت ملی» ـبه عـبارت «مجلس  )  ۱۲ه (در تبصـــره ـماد -۱۲ـماده 
ـشود و ـشماره تبـصره مذکور به  خبرگان رهبری، ـشورای عالی امنیت ملی و ـشورایعالی انقالب فرهنگی» اـصالح می

:شودالحاق میبه ماده مذکور )۲(عنوان تبصره) اصالح و متن زير به۱تبصره (

رسـیدگی به مصـوبات شـورایعالی فضـای مجازی در حوزه تحت صـالحیت این نهاد از شـمول حکم این -۲تبصـره «
».ماده خارج است

یقضائونیسیکمگزارش
به مجلس  یو حقوق

متن ویاسالمیشورا 
در جلسه علنیطرح 

مجلس شورای اسالمی
)۱۴۰۱٬۰۳٬۲۸ (

] منبع[



مجلس شـورای اسـالمی بررسـی جزئیات طرح اصـالح قانون    ۱۴۰۱٬۰۳٬۲۹ نمایندگان در نشـسـت علنی سـرانجام 
را به پایان رساندند.  تشکیالت وآیين دادرسی دیوان عدالت اداری

مجلس   جلسه علنی
  اسالمی شورای

)۱۴۰۱٬۰۳٬۲۹ (

امنـیت ملی» ـبه عـبارت «مجلس  ـقانون عـبارت «مجلس خبرـگان و شـــورای ـعالی )  ۱۲ه (در تبصـــره ـماد -۱۲ـماده 
ـشود و ـشماره تبـصره مذکور به  خبرگان رهبری، ـشورای عالی امنیت ملی و ـشورایعالی انقالب فرهنگی» اـصالح می

:شودبه ماده مذکور الحاق می)۲( عنوان تبصره) اصالح و متن زير به۱تبصره (

تحت صالحیت این نهاد از شمول حکم این  رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حوزه  -۲تبصره «
». ماده خارج است

  ارسالطرح نهایی متن 
به شورای نگهبان  شده
)۱۴۰۱٬۰۴٬۰۷ (

] منبع[

:نگهبان  یشورا   رادیا

 س یرئ۱۴۰۱/۴/۲۶مورخ    ۰۱۰۱/۱۰۲۲۵۹و ـشماره   ۱۴۰۱/۴/۱۵مورخ    ۰۱۰۱/۱۰۲۲۰۹ـشماره   یها با توجه به نامه-۳۱
ً یکه ع-نظام  یکل  یها اســتیســ  ینظارت بر حســن اجرا   یعال  أتیه درخصــوص    -گردندیارســال م  وســتيبه پ  نا

اـصل    ۲بند    ریمغا   أت،یه  نیا   یا هنظام، مصـوبه در موارد مذکور در نامه  یکل  یها اـستیمصـوبه با ـس نیا   رتیمغا 
شناخته شد. یقانون اساس ۱۱۰

:مصلحت نظام  صیمجمع تشخ  رادیا

  یفضــا   یعال  یو شــورا  یانقالب فرهنگ یعال  یشــورا  لیذ   یها تهیو کم  ونهایســیکم ماتیمصــوبات و تصــم خروج
  ری در قانون، مـغا   یعدم توجه به الزامات عدالت محور  لـیبه دل  یعدالت ادار   وانید  تـیاز شـــمول صـــالح  ،یمـجاز 
است. ینظام قانونگذار  یکل یاستها یس ۹بند  ۱۰جزء 

و نگهبان   ینظر شورا 

  صیمجمع تشخ
مصلحت نظام 

)۱۴۰۱٬۰۴٬۲۵ (

] منبع[

عدالت اداری  گزارش کمیســیون قضــائی و حقوقی درمورد طرح اصــالح قانون تشــکیالت وآیين دادرســی دیوان  
.) در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد۱(اعاده شده از شورای نگهبان 

:ونیسیمصوبه کم

:شودیاصالح م ري) مصوبه به شرح ز ۱۲محترم نگهبان، ماده ( ی) شورا ۳۱( فیرد  رادیمنظور رفع ا  به

) ۱) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۲به عنوان تبصره (  ريتبصره به شرح ز   کی) قانون  ۱۲به ماده (-۱۲ماده
:شودیاصالح م

  تی در حوزه تحت صالح  یمجاز   یفضا   یعالیو شورا  یانقالب فرهنگ  یعالیبه مصوبات شورا  یدگیرس  -۲«تبصره
و  ـهاونیســـیکم  ـماتیـبه مصـــوـبات و تصـــم  یدگـیرســـ  کنیـماده ـخارج اســـت. ل  نینـهادـها از شـــمول حکم ا   نیا 

.»ردیگیقرار م یعدالت ادار  وانید  تیمذکور در صالح یشوراها  لیذ  یها تهیکم

اصالحات طرح اصالح  
قانون دیوان عدالت  

اداری برای رفع ایرادات  
شورای نگهبان 

)۱۴۰۱٬۰۸٬۱۰ (

] منبع[
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