فصل چهارم:

نظریات کمیسیون مشورتی
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>هــر گونــه درخواســت الصــاق اســناد و مــدارک جدیــد بــه پرونــده از ســوی خواهــان ،مســتلزم
پرداخــت هزینــه هــای قانونــی ،ابطــال تمبــر و تصدیــق اوراق در دبیرخانــه دیــوان اســت.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه شــماره
 275/21328مــورخ  1396/05/24مطــرح نمــوده اســت:
«در صورتــی کــه متعاقــب ارجــاع دادخواســت ،ذینفــع درخواســت الصــاق اســناد و مــدارک
جدیــد بــه پرونــده را نمایــد و ایــن امــر مــورد موافقــت رئیــس ،دادرس یــا مستشــار شــعبه
قــرار گیــرد ،آیــا در ایــن خصــوص وصــول هزینــه هــا و ابطــال تمبــر قانونــی و تصدیــق اوراق
در دبیرخانــه دیــوان وجاهــت قانونــی دارد؛ در غیــر اینصــورت آیــا شــا کی میتوانــد از
پرداخــت ایــن هزینــه هــا خــودداری نمایــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب مــاده  20قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری «شــا کی
بایــد رونوشــت یــا تصویــر خوانــا و گواهــی شــده اســناد و مــدارک مــورد اســتناد خــود را
پیوســت دادخواســت نمایــد و تصویــر یــا رونوشــت مــدارک بایــد بــه وســیله دبیرخانــه و یــا
دفاتــر شــعب و یــا دفاتــر اداری مســتقر در مرا کــز اســتان هــا و ....تصدیــق شــود ».همچنین
بــه موجــب بنــد  1مــاده  53قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در
امــور مدنــی (مصــوب ســال « )1379در صورتــی کــه بــه دادخواســت یــا پیوســت هــای
آن برابــر قانــون تمبــر الصــاق نشــده یــا هزینــه هــای یــاد شــده تادیــه نشــده باشــد .مدیــر
دفتــر شــعبه مکلــف بــه صــدور اخطــار رفــع نقــص اســت ».از ایــن رو مدیــران دفاتــر شــعب
بــدوی و تجدیدنظــر دیــوان مکلــف هســتند در صورتــی کــه متعاقــب ارجــاع دادخواســت،
خواهــان درخواســت الصــاق اســناد و مــدارک جدیــد بــه پرونــده را نمایــد و ایــن امــر مــورد
موافقــت رئیــس ،دادرس یــا مستشــار شــعبه قــرار گیــرد ،شــا کی را جهــت تادیــه هزینــه هــا و
ابطــال تمبــر قانونــی و تصدیــق اوراق در دبیرخانــه دیــوان ،راهنمایــی نماینــد و از دریافــت
اســنادی کــه برابــر قانــون هزینــه هــای قانونــی را تادیــه نکردهانــد و یــا تصدیــق نشــده
اســت خــودداری فرماینــد».
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>معافیــت از پرداخــت هزینــه دادرســی شــامل کلیــه هزینــه هــای مراحــل دادرســی ،نظیــر
هزینــه تصدیــق اســناد ،مــدارک و اوراق پیوســت دادخواســت و  ...نیــز خواهــد بــود.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه شــماره
 275/21384مــورخ  1396/05/28مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده ( )505قانــون آئیــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب مصــوب  1394مجلــس شــورای اســامی ،افــراد
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و مددجویــان مســتمری بگیــر ســازمان بهزیســتی بــا ارائــه
کارت مددجویــی و تأییدیــه رســمی مراجــع مزبــور از پرداخــت هزینــه دادرســی معــاف
میباشــند؛ آیــا دایــره شــمول معافیــت مذکــور قابــل تســری بــه کلیــه هزینههــای مراحــل
دادرســی (نظیــر هزینــه تصدیــق اســناد ،مــدارک و اوراق پیوســت دادخواســت و  )...در
دیــوان عدالــت اداری مــی باشــد یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«دســتگاهها و نهادهــای اجرایــی کــه بــه موجــب قوانیــن خــاص از پرداخــت کلیــه
هزینــه هــای مراحــل دادرســی ،نظیــر هزینــه تصدیــق اســناد ،مــدارک و اوراق پیوســت
دادخواســت و  ...معــاف مــی باشــند ،بــه شــرح ذیــل اعــام مــی گــردد:
- 1جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران؛ جمعیــت هــال احمــر بــه موجــب
مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده ( )20قانــون اساســنامه جمعیــت هــال احمــر جمهــوری
اســامی ایــران (مصــوب  )1379از پرداخــت هزینــه هــای دادرســی معــاف خواهــد بــود.
 -2ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)؛ ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــه موجــب
نامــه هــای شــماره 27322/1مــورخ  1374/06/01و  7395/1مــورخ 1383/05/24
دفتــر مقــام معظــم رهبــری از پرداخــت هزینــه دادرســی در واحدهــای قضایــی سراســر
کشــور معــاف مــی باشــد.
 -3ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه ،موقوفــات عــام ،بقــاع متبرکــه ،اما کــن
مذهبــی اســامی ،مــدارس علــوم دینــی و مؤسســات و بنیادهــای خیریــه؛ بــه موجــب
تبصــره مــاده ( )9قانــون تشــکیالت و اختیــارات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه (مصــوب
 )1363در امــور ذیــل از پرداخــت هزینــه هــای دادرســی معــاف خواهنــد بــود:
الــف) اداره امــور موقوفــات عــام كــه فاقــد متولــي بــوده يا مجهــول التوليه اســت و موقوفات
خاصــه در صورتــي كــه مصلحــت وقــف و بطــون الحقــه و يــا رفـع اختــاف موقــوف عليهــم
متوقــف بــر دخالــت ولــي فقيــه باشــد ،ب) اداره امــور اما كــن مذهبــي اســامي ،پ) اداره
امــور مؤسســات و انجمــن هــاي خیریــه ت) انجــام امــور مربــوط بــه گورســتان هــاي متروكــه
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 -4بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و کمیتــه امــداد امــام خمینــی؛ بــه موجــب تبصــره ماده
واحــده قانــون اســتفاده بعضــی از دســتگاه هــا از نماینــده حقوقــی در مراجــع قضائــی و
معافیــت بنیــاد شــهید انقــاب اســامی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی از پرداخــت هزینــه
دادرســی (مصــوب  )1374از پرداخــت هزینــه هــای دادرســی معــاف خواهنــد بــود.
 -5بنیــاد مســکن انقــاب اســامی؛ بــه موجــب مــاده  17اساســنامه بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی ،بنیــاد از پرداخــت هزینــه دادرســی در تمــام مراجــع قضایــی و اداری
معــاف مــی باشــد.
 -6الــف) ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور ب) ســازمان امــور اراضــی پ)
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ج) ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و د) وزارت راه
و شهرســازی؛ بــه موجــب مــاده ( )28قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور
(مصــوب  )1395/11/10بــه منظــور رفــع تصــرف از اراضــی دولتــی ،ملــی و وقفــی ،حســب
مــورد پــس از تأییــد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مربــوط ،از پرداخــت هزینــه هــای
دادرســی معــاف خواهنــد بــود.
همچنیــن بــر اســاس مــاده واحــده قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده ( )505قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی (مصــوب « )1394افــراد تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و مددجویــان مســتمری بگیــر ســازمان
بهزیســتی کشــور بــا ارائــه کارت مددجوئــی و تأییدیــه رســمی مراجــع مزبــور از
پرداخــت هزینــه دادرســی معــاف مــی باشــند ».بــا توجــه بــه اینکــه بــه موجــب مــاده 502
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی ،هزینــه دادرســی
عبــارت اســت از :هزینــه بــرگ هایــی کــه بــه دادگاه تقدیــم مــی شــود و هزینــه قرارهــا و
احــکام ،ایــن معافیــت شــامل کلیــه هزینــه هــای مراحــل دادرســی ،نظیــر هزینــه تصدیــق
اســناد ،مــدارک و اوراق پیوســت دادخواســت و  ...نیــز خواهــد بــود».
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> چنانچــه شــا کی ضمــن یــک دادخواســت ،خواســتههای متعــددی را مطــرح نمایــد کــه
بــا یکدیگــر ارتبــاط موضوعــی نداشــته و قابــل رســیدگی ضمــن یــک دادخواســت نباشــد،
شــکایات مطــرح شــده بــه صــورت جدا گانــه رســیدگی میشــود و مســتلزم پرداخــت هزینــه
دادرســی جدا گانــه مــی باشــد.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه شــماره
 275/47274مــورخ  1396/12/12مطــرح نمــوده اســت:
«چنانچــه شــا کی طــی دادخواســت واحــد ،خواســته هــای متعــددی را مطــرح نمایــد؛ آیــا
میبایســت بابــت هــر یــک از خواســته هــا هزینــه ای جدا گانــه پرداخــت نمایــد یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»

ً
«مستندا به ماده ( )31قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
چنانچــه ضمــن دادخواســت واحــد شــکایات متعــدد مطــرح شــود کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط
موضوعــی داشــته و قابــل رســیدگی ضمــن یــک دادخواســت باشــد ،رســیدگی بــه شــکایات
مطروحــه مســتلزم پرداخــت یــک هزینــه دادرســی مــی باشــد؛
و ا گــر ضمــن یــک دادخواســت ،خواســتههای متعــدد مطــرح شــود کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط
موضوعــی نداشــته و قابــل رســیدگی ضمــن یــک دادخواســت نباشــد ،شــکایات مطــرح
شــده بــه صــورت جدا گانــه رســیدگی میشــود و مســتلزم پرداخــت هزینــه دادرســی
جدا گانــه مــی باشــد.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه رســیدگی بــه خواســته ابطــال مصوبــات مــوردی در شــعب دیــوان
عدالــت اداری منــوط بــه پرداخــت هزینــه دادرســی مــی باشــد».
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> بر اساس ماده ( )48قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب )1392
کلیه قرارهای عدم صالحیت صادره از سوی شعب دیوان به شایستگی و صالحیت مراجع
غیر قضایی از جمله کمیسیون ماده  16قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان ،
قطعی و الزماالتباع است.

سوال:
مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره
 275/6180مورخ  1397/03/08مطرح نموده است:
«الف) در صورت صدور قرار عدم صالحیت از سوی شعب دیوان عدالت اداری به
شایستگی و صالحیت کمیسیون ماده ( )16قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقالب اسالمی:
.1در صورتیکه مرجع غیر قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند ،آیا بر اساس ماده ()48
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،دیوان مکلف به رسیدگی می
باشد؟
ً
.2ا گر شا کی مجددا نسبت به رأی عدم صالحیت کمیسیون ماده ( )16مذکور ،در دیوان
اعتراض نماید ،آیا موضوع مشمول ماده ( )63قانون تشکیالت و آ.د.دیوان عدالت
اداری خواهد شد؟
.3در صورت حدوث اختالف در صالحیت بین مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت
اداری ،کدام مرجع صالح به رسیدگی می باشد؟
ب) در مواردی که قانونگذار کمیسیون ماده ( )16را صالح به رسیدگی و اظهار نظر نموده
و در این مورد تکلیف قانونی دارد آیا نامه اداری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
تهران بزرگ خطاب به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صالحیت کمیسیون ماده ()16
وجاهت قانونی داشته و میتواند تصمیم کمیسیون تلقی شود؟ »
«نظریه کمیسیون»
«نظر به اینکه بر اساس ماده ( )48قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
(مصوب  )1392و همچنین رأی شماره  126مورخ  1392/02/15هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ،کلیه قرارهای عدم صالحیت صادره از سوی شعب دیوان به شایستگی و
صالحیت مراجع غیر قضایی ،قطعی و الزماالتباع است؛ بنابراین:
 .1مراجع صالح شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ( )16مکلف به تبعیت از آراء دیوان
باالخص قرارهای عدم ًصالحیت صادره از شعب دیوان به طرفیت آن مرجع میباشند.
.2چنانچه شا کی مجددا نسبت به رأی عدم صالحیت کمیسیون ماده ( )16در دیوان
اعتراض نماید ،موضوع از شمول ماده ( )63قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری خارج خواهد بود و کمیسیون مکلف به تبعیت از قرار عدم صالحیت
صادره از سوی شعب دیوان به طرفیت آن مرجع می باشد.
.3مراجع صالح شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ( )16مکلف به تبعیت از آراء دیوان
باالخص قرارهای عدم صالحیت صادره از شعب دیوان به طرفیت آن مرجع می باشند».
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>چنانچــه ذینفــع در مهلــت ســه ماهــه منــدرج در تبصــره ( )2مــاده ( )16قانــون تشــکیالت
و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب  ،1392نســبت بــه آراء قطعــی صــادره از
کمیســیونهای مــاده صــد قانــون شــهرداریها اعتــراض نمایــد و دیــوان حکــم بــه ورود یــا رد
صــادر کــرده باشــد ،در ایــن فــرض ذینفــع میتوانــد پــس از تحصیــل مــدارک جدیــد تقاضــای
اعــاده دادرســی را مطــر ح نمایــد؛ لــذا در صــورت عــدم طــرح شــکایت در مهلــت قانونــی مقــرر
اعتــراض وی قابــل اســتماع نخواهــد بــود.

سوال:
مدیــر مســئول مرکــز بیــن المللــی داوری و حقوقــی ایــران و چیــن
طــی نامــه شــماره  275/47274مــورخ  1397/04/12مطــر ح نمــوده اســت:
«برابر تبصره ( )2ذیل ماده ( )16قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری،
مهلــت اعتــراض بــه آراء صــادره از ســوی کمیســیونهای مــاده صــد قانــون شــهرداریها ،ســه
مــاه تمــام تعییــن شــده اســت؛ حــال چنانچــه ذینفــع بــا بــه دســت آوردن مــدارک جدیــد
التحصیــل بخواهــد پــس از انقضــاء مهلــت مذکــور موجبــات اســتیفاء حقــوق تضییــع شــده
خــود را فراهــم آورد بایســتی در کــدام مرجــع صالحــه تظلــم خواهــی نمایــد؟»
«نظریه کمیسیون»
« .1نظــر بــه اینکــه "تعییــن مهلــت ســه ماهــه" منــدرج در تبصــره ( )2مــاده ( )16قانــون
تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب  ،1392اطــاق دارد؛ لــذا در
صــورت عــدم طــرح شــکایت در مهلــت قانونــی مقــرر ،چنانچــه ذینفــع پــس از اتمــام مهلــت
مذکــور ،مــدارک جدیــدی را تحصیــل نمایــد ،اعتــراض وی قابــل اســتماع نخواهــد بــود،
زیــرا اعــاده دادرســی از آراء قطعــی کمیســیونهای مــاده  100شــهرداری در مقــررات دیــوان
عدالــت اداری پیشــبینی نشــده اســت.
 .2چنانچــه ذینفــع در مهلــت ســه ماهــه قانونــی مذکــور ،نســبت بــه آراء قطعــی صــادره
از کمیســیونهای مــاده صــد قانــون شــهرداریها اعتــراض نمایــد و دیــوان حکــم بــه ورود
یــا رد صــادر کــرده باشــد ،در ایــن فــرض ذینفــع میتوانــد پــس از تحصیــل مــدارک جدیــد
تقاضــای اعــاده دادرســی را مطــرح نمایــد».
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> بــا توجــه بــه تجویــز مــاده  32قانــون آییــن دادرســی مدنــی مبنــی بــر معرفــی نماینــده حقوقــی
جهــت طــر ح هرگونــه دعــوا یــا دفــاع و تعقیــب دعــاوی مر بــوط در دیــوان عدالــت اداری،
معرفــی نماینــده بــه صــورت کلــی و بــرای دفــاع از تمامــی پروندههــای مطروحــه بــر لــه یــا علیــه
دســتگاه صــورت میگیــرد و نیــازی بــه معرفــی نماینــده مجــزا جهــت هــر پرونــده نمــی باشــد.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه شــماره
 270/15892مــورخ  1397/05/13مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه تجویــز مــاده  32قانــون آییــن دادرســی مدنــی مبنــی بــر معرفــی نماینــده
حقوقــی جهــت دفــاع آیــا در دیــوان عدالــت اداری دســتگاه هــا مکلــف بــه معرفــی نماینــده
حقوقــی جدا گانــه بــرای هــر پرونــده مطروحــه مــی باشــند یــا اینکــه مــی تواننــد یــک
نماینــده را بــه طــور کلــی بــرای تمامــی پرونــده هــای مطروحــه بــه طرفیــت دســتگاه در
دیــوان معرفــی نماینــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«مطابــق مــاده  32قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی
«وزارتخانههــا ،موسســات دولتــی و وابســته بــه دولــت ،شــرکتهای دولتــی ،نهادهــای
انقــاب اســامی و موسســات عمومــی غیــر دولتی،شــهرداری هــا و بانکهــا میتواننــد
عــاوه بــر اســتفاده از وکالی دادگســتری بــرای طــرح هرگونــه دعــوا یــا دفــاع و تعقیــب
دعــاوی مربــوط از اداره حقوقــی خــود یاکارمنــدان رســمی خــود بــا داشــتن یکــی از شــرایط
زیــر بعنــوان نماینــده حقوقــی اســتفاده نماینــد ».مســتنبط از ایــن مــاده ایــن اســت کــه
در فــرض تفویــض اختیــار دفــاع ،معرفــی نماینــده بــه صــورت کلــی و بــرای دفــاع از تمامــی
پرونــده هــای مطروحــه بــر لــه یــا علیــه دســتگاه صــورت مــی گیــرد و نیــازی بــه معرفــی
نماینــده حقوقــی جهــت هــر پرونــده نمــی باشــد».
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>چنانچــه رونوشــت یــا تصویــر اســناد و مــدارک مــورد اســتناد شــا کی در مرجعــی غیــر از دفاتــر
دادگاههــا ،تصدیــق شــده باشــد ،وصــول هزینــه تصدیــق از ســوی دبیرخانــه دیــوان عدالــت
اداری الزامــی اســت.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی طــی نامــه شــماره 270/16252مــورخ
 1397/05/15مطــرح نمــوده اســت:
«بــه موجــب مــاده  20قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالت اداری ،شــا کی باید
رونوشــت یــا تصویــر خوانــا و گواهــی شــده اســناد و مــدارک مــورد اســتناد خــود را پیوســت
دادخواســت نمایــد و تصویــر یــا رونوشــت مــدارک بایــد بــه وســیله دبیرخانــه و یــا دفاتــر
شــعب و یــا دفاتــر اداری مســتقر در مرا کــز اســتان هــا و یــا دفاتــر دادگاههــای عمومــی ،دفاتــر
اســناد رســمی ،وکیــل شــا کی یــا واحدهــای دولتــی و عمومــی ،دفتــر یکــی از ســفارتخانهها یــا
کنســولگریها و یــا دفاتــر نمایندگیهــای جمهــوری اســامی ایــران تصدیــق شــود؛
لــذا خواهشــمند اســت ایــن اداره کل را در خصــوص دریافــت هزینــه برابــر بــا اصــل اوراقــی
کــه هــر یــک از مراجــع مذکــور تصدیــق کردهانــد ارشــاد فرماییــد».
«نظریه کمیسیون»
.1بــه موجــب مــاده  20قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،شــا کی
بایــد رونوشــت یــا تصویــر خوانــا و گواهــی شــده اســناد و مــدارک مــورد اســتناد خــود را
پیوســت دادخواســت نمایــد و تصویــر یــا رونوشــت مــدارک بایــد بــه وســیله دبیرخانــه
و یــا دفاتــر شــعب و یــا دفاتــر اداری مســتقر در مرا کــز اســتان هــا و یــا دفاتــر دادگاههــای
عمومــی ،دفاتــر اســناد رســمی ،وکیــل شــا کی یــا واحدهــای دولتــی و عمومــی ،دفتــر یکــی از
ســفارتخانهها یــا کنســولگریها و یــا دفاتــر نمایندگیهــای جمهــوری اســامی ایــران تصدیــق
شــود.
 .2بــر اســاس مــاده  57قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی
(مصــوب ســال  ،)1379خواهــان بايــد رونوشــت يــا تصويــر اســناد پیوســت را پــس از الصــاق
تمبــر مقــرر در قانــون بــه مرجــع صالــح تقديــم نماينــد.
.3موجــب بنــد  1مــاده  53قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور
مدنــی (مصــوب ســال ،)1379در صورتــی کــه بــه دادخواســت یــا پیوســت هــای آن برابــر
قانــون تمبــر الصــاق نشــده یــا هزینــه هــای یــاد شــده تادیــه نشــده باشــد.مدیر دفتــر شــعبه
مکلــف بــه صــدور اخطــار رفــع نقــص اســت.
.4بــا عنایــت بــه مــواد قانونــی فوقالذکــر و همچنیــن نظریــه مشــورتی شــماره 4370/7
مــورخ  1364/11/03اداره حقوقــی قــوه قضائیــه ،چنانچــه رونوشــت یــا تصویــر اســناد و
مــدارک مــورد اســتناد شــا کی در مرجعــی غیــر از دفاتــر دادگاههــا ،تصدیــق شــده باشــد،
وصــول هزینــه تصدیــق از ســوی دبیرخانــه دیــوان عدالــت اداری الزامــی اســت.
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>در صورتــی کــه شــعب دیــوان پــس از صــدور دســتور موقــت ،شــکایت را در صالحیــت
ســایر مراجــع ًقضایــی ًدادگســتری تشــخیص دهــد؛ در فرضــی کــه در قــرار عــدم
صالحیــت نفیــا یــا اثباتــا هیــچ اشــاره ای بــه وضعیــت دســتور موقــت نشــده باشــد
دســتور موقــت کمــا کان بــه قــوت خــود باقــی اســت.
سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی طــی نامــه شــماره  270/3190/200مــورخ
 1397/08/06مطــرح نمــوده اســت:
«در صورتــی کــه شــعب دیــوان پــس از صــدور دســتور موقــت مطابــق مــاده  35قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،شــکایت را در صالحیــت ســایر مراجــع
صالحیــت ًپرونــده را بــه مرجــع
قضایــی دادگســتری تشــخیص دهــد و بــا صــدور قــرار عــدم ً
صالــح ارســال دارد در فرضــی کــه در قــرار عــدم صالحیــت نفیــا یــا اثباتــا هیــچ اشــاره ای بــه
وضعیــت دســتور موقــت نشــده باشــد آیــا دســتور موقــت صــادر شــده بــه قــوت خــود باقــی
اســت یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب تبصــره مــاده  35قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
«دســتور موقــت تاثیــری در اصــل شــکایت نــدارد و در صــورت رد شــکایت یــا صــدور قــرار
اســقاط یــا ابطــال یــا رد دادخواســت اصلــی ،دســتور موقــت نیــز لغــو مــی گــردد » .بــا عنایــت
بــه اینکــه در تبصــره مذکــور صــدور قــرار عــدم صالحیــت در عــداد مــوارد لغــو دســتور موقــت
ذ کــر نشــده اســت و بــا توســل بــه اصــل اســتصحاب در صــورت عــدم لغــو دســتور موقــت از
ســوی قاضــی صــادر کننــده  ،دســتور موقــت کمــا کان بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد».
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>  .1دفاتــر حقوقــی دســتگاههای اجرایــی نمیتواننــد بــه نیابــت از کارکنــان ز یــر مجموعــه خــود
در دیــوان طــر ح دعــوا نماینــد.
> .2حــق تجدیدنظرخواهــی قائــم بــه شــخص محکــوم علیــه اســت و دفاترحقوقــی نمــی تواننــد
بــه نیابــت از شــخص محکــوم علیــه مســتنکف ،درخواســت تجدیدنظرخواهــی نمایند.

سوال:
مدیــرکل دبیرخانــه مرکــزی و دفاتــر اســتانی دیــوان عدالــت اداری طــی نامــه شــماره
 271/7273/200مــورخ  1397/9/28مطــرح نمــوده اســت:
«.1آیــا دفاترحقوقــی وزارتخانــه هــا ،ســازمان هــای دولتــی و موسســات ونهادهــا عمومــی
غیــر دولتــی مــی تواننــد بــه نیابــت از کارکنــان زیــر مجموعــه خــود در دیــوان طــرح شــکایت
نماینــد؟
.2آیــا دفاترحقوقــی مذکــور مــی تواننــد بــه نیابــت از مدیرانــی کــه از ســوی شــعب دیــوان
مســتنکف شــناخته شــده انــد و مطابــق مــاده  112قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی
دیــوان عدالــت اداری رای بــه انفصــال آنهــا صــادر گردیــده اســت از رای صــادر شــده تجدیــد
نظرخواهــی نماینــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب مــاده  32قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنی:
«وزارتخانههــا ،موسســات دولتــی و وابســته بــه دولــت ،شــرکت هــای دولتــی ،نهادهــای
انقــاب اســامی و موسســات عمومــی غیردولتــی ،شــهرداری هــا و بانــک هــا میتواننــد
عــاوه براســتفاده از وکالی دادگســتری بــرای طــرح هرگونــه دعــوا یــا دفــاع و تعقیــب دعــاوی
مربــوط ،از اداره حقوقــی خــود ی ـا کارمنــدان رســمی خــود بــا داشــتن یکــی از شــرایط زیــر
بعنــوان نماینــده حقوقــی اســتفاده ً نماینــد »....بــا توجــه بــه مــاده مزبــور معرفــی نماینــده
جهــت طــرح دعــوا یــا دفــاع ،صرفــا بایــد در دعــاوی بــه طرفیــت دســتگاه هــای اجرایــی
مصــرح در مــاده مزبــور صــورت گیــرد و حکــم مــاده شــامل دعــاوی لــه یــا علیــه کارکنــان زیــر
مجموعــه دســتگاه هــای مذکــور نمــی گــردد.
از مــاده  112قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری کــه بیــان مــی دارد« :
در صورتــي كــه محكـ ٌ
ـومعليــه از اجــرای رأي ،اســتنكاف نمايــد ،بــا رأي شــعبه صادركننــده
حكــم ،بــه انفصــال موقــت از خدمــات دولتــي تــا پنــج ســال و جبــران خســارت وارده
محكــوم ميشــود .رأي صــادر شــده ظــرف بيســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجديدنظــر در
شــعبه تجدیدنظــر ديــوان ميباشــد…» اینگونــه اســتنباط میگــردد کــه تجدیدنظرخواهــی
در خصــوص حکــم محکومیــت ،از حقــوق شــخص محکــوم علیــه و قائــم بــه شــخص
وی اســت و دفاترحقوقــی نمــی تواننــد بــه نیابــت از شــخص محکــوم علیــه مســتنکف،
درخواســت تجدیدنظرخواهــی نماینــد».

ً
> مفــاد آراء هیأتهــای تخصصــی دیــوان عدالــت اداری ،صرفــا در حــدود بخشــنامه یــا مصوبــه
ابطــال نشــده ،بــرای مشــمولین الزماالتبــاع اســت.

سوال:
مدیــرکل حقوقــی دیــوان محاســبات کشــور طــی نامــه شــماره  20100/379مــورخ
 1397/11/17مطــرح نمــوده اســت:
«آیــا آرای صــادره از هیــات هــای تخصصــی دیــوان عدالــت اداری هماننــد آرای هیــات
عمومــی بــرای کلیــه مراجــع اداری و قضایــی الزم االتبــاع اســت؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق بنــد ب مــاده  84قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
ـوان مبنــی برعــدم ابطــال اســت؛ بنابرایــن
عدالــت اداری مفــاد آرای هیــات تخصصــی دیـ ً
مفــاد آرای هیــات هــای تخصصــی دیــوان صرفــا درحــدود بخشــنامه یــا مصوبــه ابطــال
نشــده ،بــرای مشــمولین آن بخشــنامه یــا مصوبــه ،الزم االتبــاع اســت».
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