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اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به
دادگاههاي صالح رجوع نمايد .همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در
دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق
مراجعه به آن را دارد منع كرد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمي
 -1-1نظر شماره  9114مورخ  1131/13/13شورای نگهبان در خصوص طرح قانوني
غيرقابل تجديدنظر بودن احكام صادره هيئتهای هفت نفره و ستاد مركزی آن در
مورد اراضي كشت موقت در مراجع قضايي و ملغي شدن احكام صادره مصوب
 1131/13/13مجلس شورای اسالمي:

 -1-1-1ماده واحده از اين جهت كه با بند ( )14از اصل سوم و اصول ،57 ،34
 159 ،156 ،61و  173قانون اساسي مغاير ميباشد ،به تأييد شوراي نگهبان نرسيد.
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 -2-1نظر شماره  9944مورخ  1132/8/14شورای نگهبان در خصوص اليحه
رسيدگي به تخلفات اداری مصوب  1132/8/4مجلس شورای اسالمي:

 -1-2-1اطالق تبصره ( )2ماده ( 2)22در موردي كه ثابت شود اِعمال غرض شده

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ذيل اصل
سوم ،شماره .1-13-1
 .2ماده  -22به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي
در كار هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري« ،هيئت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور
اداري و استخدامي كشور و عضويت يک نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان
وزراء و يا باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل ميشود .هيئت مزبور در صورت مشاهده
موارد زير از سوي هر يک از هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور ،تمام يا بعضي از
تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهلانگاري در كار هر يک از هيئتها ،هيئت مربوط را
منحل مينمايد .هيئت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات
مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف... -
تبصره  -2هيچ يک از اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نميتوان در رابطه با آراء صادره
از سوي هيئتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1372/9/7مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
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مغاير موازين شرعي و مغاير اصل  34و بند ( )4اصل  156قانون اساسي شناخته شد.
 -1-1نظر شماره  193مورخ  1139/2/6شورای نگهبان در خصوص طرح گزينش
معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب  1139/1/23مجلس شورای اسالمي:

 -3-1تبصره ( )3ماده ( 1)13از اين نظر كه داللت بر سلب حق دادخواهي و شكايت

ماهوي نسبت به آراء هيئت مركزي و هستهها از معترضين دارد ،مغاير اصل  34قانون
اساسي شناخته شد.

ماده  -22به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگني
در كار هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري« ،هيئت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور
اداري و استخدامي كشور و عضويت يک نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان
وزراء و يا باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل ميشود .هيئت مزبور در صورت مشاهده
موارد زير از سوي هر يک از هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور ،تمام يا بعضي از
تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهلانگاري در كار هر يک از هيئتها ،هيئت مربوط را
منحل مينمايد .هيئت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات
مشابه صادر شده يا ميشود ،بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف... -
تبصره  -2هيچ يک از اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نميتوان در رابطه با آراء صادره
از سوي هيئتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد ،مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
 .1ماده  -13افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند ،در
صورت اعتراض ميتوانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم ،به
مرجع تجديدنظركننده (اول ،دوم) تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر ،رأي صادره قطعي
و الزماالجرا است .دستورالعمل اين ماده توسط هيئت عالي گزينش تهيه و به تصويب ميرسد.
تبصره ... -1
تبصره  -3معترضين به آراء هيئت مركزي و هستهها حداكثر تا دو ماه از ابالغ رأي ميتوانند به ديوان
عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان نسبت به رسيدگي شكلي اقدام مينمايد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1374/4/4مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -13افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند ،در
صورت اعتراض ميتوانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم ،به
مرجع تجديدنظركننده (اول ،دوم) تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر ،رأي صادره قطعي
و الزماالجرا است .دستورالعمل اين ماده توسط هيئت عالي گزينش تهيه و به تصويب ميرسد.
تبصره ... -1
تبصره  -3معترضين به آراء هيئت مركزي و هستهها حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ رأي ميتوانند به
ديوان عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان نسبت به رسيدگي اقدام مينمايد.
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 -9-1نظر شماره  38/21/9898مورخ  1138/4/13شورای نگهبان در خصوص
اليحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب
 1138/4/3مجلس شورای اسالمي:

 -1-4-1ماده ( 1)199از اين جهت كه در كليه مراحل رسيدگي حضور وكيل را

الزامي ميداند ،خالف شرع و اصل  34قانون اساسي تشخيص داده شد.
 -9-1نظر شماره  34/21/839مورخ  1134/6/24شورای نگهبان در خصوص
قانون اصالح ماده ( )11قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب
 1134/6/19مجلس شورای اسالمي:

[ -1-5-1در ماده ( 2])13چون حق اعتراض به مراجع قضايي براي اشخاص ذكر

 .1ماده 199ـ دعاوي و دادرسيهاي مربوط به حقوق مالكيت خصوصي و فعاليتهاي اقتصادي منحصراً
در محاكم تخصصي دادگاههاي عمومي با بهرهگيري از كارشناسان رسمي و متخصصان مربوطه مورد
رسيدگي قرار خواهد گرفت .در كليه مراحل رسيدگي حضور وكيل الزامي است.
مصوبه اصالحي مورخ  1371/12/15مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در خصوص ماده ( ،)199اصالحي از سوي مجلس انجام نشده است.
نظر شماره  71/21/5355مورخ  1371/12/21شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران مصوب  1371/12/15مجلس شورای اسالمي:
در مورد ماده ( )199چون تغيير يا اصالحي اعالم نشده ،اشكال كماكان به قوت خود باقي است.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1371/12/24مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده ( )199حذف شد.
 .2ماده واحده -ماده ( )13قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي -مصوب  - 1346به
شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -13مقررات بهداشت محيطي مربوط به مراكز تهيه و توليد ،نگهداري ،توزيع ،فروش و حمل و نقل مواد
خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي ،در آييننامه اجرايي اين ماده تعيين خواهد شد.
تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار ( )25/111تا پانصد هزار
( )511/111ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض بهداشت محيطي خواهد بود .ميزان مجازاتهاي ياد
شده بر اساس نرخ تورم (هر سال يکبار) بنا به اعالم بانک مركزي و تأييد هيئت وزيران قابل افزايش است.
مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشت محيط اماكن و مراكز
موضوع اين ماده تعيين ميشوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشت محيطي را با ذكر تخلف با تنظيم
گزارش به مسئولين بهداشت معرفي نمايند .شرايط بازگشايي و ميزان مهلت مناسب براي رفع نواقص ،نحوه
تعطيل موقت محلهاي مورد اشاره با انجام مهر و موم يا الک و مهر و دفعات تعطيلي و زمان آنها ،چگونگي
معرفي متخلف به دادگاه و وظايف و مسئوليتهاي مسئول بهداشت محل و نيز مأموران نظارت در اجراي اين
موارد در آييننامه اجرايي اين ماده مشخص خواهد شد.
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نگرديده ،از اين جهت مغاير اصل  34قانون اساسي شناخته شد.
 -6-1نظر شماره  83/21/2131مورخ  1183/6/11شورای نگهبان در خصوص طرح
ايجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمي ايران مصوب  1183/9/21مجلس
شورای اسالمي

1

 -1-6-1ماده ( )26از اين جهت كه مستلزم محدود كردن اختيارات قاضي و

تبصره  -1آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين خواهد شد.
تبصره  -2مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات تعطيل موقت ،بازرسي و مهر و موم يا الک و
مهر كردن محل ،همكاري الزم را با مأمورين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به عمل آوردند.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1379/9/13مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده واحده -ماده ( )13قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي مصوب سال  1346/4/22به
شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -13تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي ،وضع ساختماني ،وسايل كار ممنوع است
و مستوجب مجازات ميباشد .مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد ،نگهداري ،توزيع ،فروش و حمل و
نقل مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در آييننامه اجرايي اين ماده تعيين خواهد شد.
تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار ( )25/111تا پانصد هزار
( )511/111ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود .ميزان مجازاتهاي يادشده بر
اساس نرخ تورم (هر سال يک بار) بنا به اعالم بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد هيئت وزيران قابل
افزايش است .مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و
مراكز موضوع اين ماده تعيين ميشوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم
گزارشي به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند .مسئول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به صاحب مركز
و يا مسئولين مربوطه اخطار مينمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند .در صورت
عدم رفع موارد تخلف ،دستور تعطيلي محل و مهر و موم و يا الک و مهر آن را صادر مينمايد و پس از برطرف
شدن نواقص و تأييد مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطيل و فک مهر و موم خواهد شد .در تمام
موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع ميگردد .مقررات بهداشتي ،وظايف و مسئوليتهاي
مسئول بهداشت محل و مأمورين نظارت ،مدت زمانهاي الزم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه در
اجراي اين ماده واحده در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.
تبصره  -1صاحبان مراكز مزبور در صورتي كه اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات مربوطه
بدانند ميتوانند به مراجع قضايي صالح شكايت نمايند.
تبصره  -2مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات بازرسي ،تعطيل و مهر و موم يا الک و مهر
كردن محل ،همكاري الزم را با مأمورين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به عمل آورند.
تبصره  -3آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين ميگردد.
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ذيل اصل
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رسيدگي قضايي است ،خالف موازين شرع و مغاير بند ( )1اصل  156و بند ( )9اصل
سوم و اصول  34 ،32و  36قانون اساسي شناخته شد.
 -3-1نظر شماره  83/21/2132مورخ  1183/6/11شورای نگهبان در خصوص
اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي -
آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهای داوری در تهران مصوب  1183/9/21مجلس
شورای اسالمي:

1

 -1-7-1بند ( )4ماده ( )4خالف موازين شرع و مغاير اصولي از قانون اساسي
منجمله بند ( )9اصل  3و بند ( )1اصل  156و اصل  34قانون اساسي شناخته شد.
 -8-1نظر شماره  83/21/2134مورخ  1183/6/12شورای نگهبان در خصوص طرح
الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
مصوب  ،1161/1/28مصوب  1183/9/21مجلس شورای اسالمي:

 -1-8-1در تبصره ( 2)5چون در صورت وجود اختالف ،رسيدگي به دادگاه محول


سوم ،شماره .2-39-1
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ذيل اصل
سوم ،شماره .2-38-1
 .2تبصره  -5اراضي وامالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي
سياستهاي غلط و يا زورمندانه سالطين از مالكيت آنان خارج شده ،ولي اراضي كماكان در تصرف
مالكين مذكور ميباش د و سپس مِن غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و هيچ
گونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي توسط مالكين اصلي تنظيم نگرديده و همچنين امالكي كه در
تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است ،در صورتي كه
داليل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه
تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن ميگردد.
مصوبه اصالحي مورخ  1311/1/13مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
تبصره  -5اراضي وامالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي
سياستهاي غلط و يا زورمندانه سالطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي
كماكان در تصرف مالكين مذكور ميباشد و سپس مِن غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس
رضوي درآمده و هيچ گونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي و يا به هر دليل معتبر شرعي و قانوني
توسط مالكين اصلي تنظيم و ارائه نگرديده و همچنين امالكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند
رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است ،در صورتي كه بنا به تشخيص محكمه صالح
داليل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه
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نشده است ،اطالقش مغاير بند ( )1اصل  156و اصل  34قانون اساسي شناخته شد.
 -4-1نظر شماره  81/13/1823مورخ  1181/8/19شورای نگهبان در خصوص طرح
اصالح قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي كشور و انتخاب شهرداران


تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن ميگردد.
نظر شماره  11/21/2593مورخ  1311/9/5شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق دو تبصره به
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب  ،1353/1/21مصوب
 1311/1/13مجلس شورای اسالمي:
در صورتي كه نسبت به موضوع صدر ماده ( )5اختالف وجود داشته باشد ،چون ارجاع به دادگاه نشده
است؛ لذا ايراد بند ( ]1-8-1[ )2به طوركامل رفع نشده است.
مصوبه اصالحي مورخ  1311/11/9مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
تبصره  -5اراضي وامالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي
غلط و يا زورمندانه سالطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين
مذكور ميباشد و سپس مِن غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچ
گونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد،
همچنين امالكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است ،در
صورتي كه داليل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه
تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوقالذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن ميگردد و در
صورت بروز اختالف ،دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
نظر شماره  11/21/3195مورخ  1311/11/29شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق دو تبصره به
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب  ،1353/1/21مصوب
 1311/11/9مجلس شورای اسالمي:
در تبصره ( )5نظر به اينكه تصريح نشده كه در هر دو مورد ،تشخيص به عهده دادگاه است ،اشكال
قبلي به قوت خود باقي است.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1311/12/19مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
تبصره  -5اراضي وامالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي
غلط و يا زورمندانه سالطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين
مذكور ميباشد و سپس مِن غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچ
گونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد،
همچنين امالكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است ،در
صورتي كه داليل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه
تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوقالذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن ميگردد و در
صورت بروز اختالف ،در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
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1

 -1-9-1چون مستفاد از تبصره ماده ( )81موضوع ماده ( )59مصوبه ،سلب حق
اعتراض و مراجعه به محاكم صالحه از كسي است كه مدعي تضييع حقش باشد ،لذا
تبصره مذكور مغاير اصول  ،156 ،34و  159قانون اساسي تشخيص داده شد.
 -2-9-1در تبصره ( )2ماده ( )82موضوع ماده ( )61مصوبه 2،انحصار مراجعه به

 .1ماده  -59ماده ( )81قانون به شرح زير اصالح و يک تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده ... -81
تبصره -اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ،در مورد
مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ،در مورد مصوبات شوراي استان
توسط استاندار ،مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات
شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1311/1/29مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -53ماده ( )81قانون به شرح زير اصالح و يک تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده ... -81
تبصره -اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ،در مورد مصوبات
شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ،در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار،
مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط
وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد .رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون،
مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صالحيتدار نخواهد بود.
 .2ماده  -61ماده ( )82قانون به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -82چنانچه هر يک از اعضاء شوراهاي مذكور در ماده ( )1اين قانون ،شرايط عضويت را از دست
داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا
اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خالف شئون اعضاء شورا انجام دهد ،به شرح زير به
صورت موقت با براي مدت باقيمانده دوره شورا سلب عضويت ميگردد:
تبصره ... -1
تبصره 2ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند.
ديوان مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و الزماالجراء خواهد بود .اين
رسيدگي صرفاً به صورت شكلي خواهد بود.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1311/1/29مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -54ماده ( )82قانون به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -82چنانچه هر يک از اعضاء شوراهاي مذكور در ماده ( )1اين قانون ،شرايط عضويت را از دست
داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا
اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خالف شئون اعضاء شورا انجام دهد ،به شرح زير به
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ديوان عدالت اداري و حصر در رسيدگي شكلي توسط اين ديوان ،مغاير اصول ،34
 171 ،159 ،156و  173قانون اساسي شناخته شد.
 -13-1نظر شماره  82/13/9183مورخ  1182/8/19شورای نگهبان در خصوص طرح
استفساريه تبصره ( )9الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و
اراضي موقوفه مصوب  1182/8/19مجلس شورای اسالمي:

 -1-11-1در مواردي كه از ابتداء اختالف بين طرفين موجود باشد ،هرگونه اقدام
قبل از صدور رأي دادگاه ،مغاير اصل  34و بند ( )1اصل  156قانون اساسي است.

1

 -11-1نظر شماره  82/13/6921مورخ  1182/11/9شورای نگهبان در خصوص
طرح نظام صنفي كشور مصوب  1182/13/4مجلس شورای اسالمي:

 -1-11-1قطعي و الزماالجراء دانستن نظر هيئت عالي نظارت مذكور در مواد مختلف ،از

صورت موقت با براي مدت باقيمانده دوره شورا سلب عضويت ميگردد:
تبصره ... -1
تبصره 2ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند .دادگاه
مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و الزماالجراء خواهد بود.
 .1موضوع استفساريه:
ماده واحده -آيا منظور مقنن از تبصره ( )5الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و
اراضي موقوفه مصوب  1381/12/19اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي و امالک موضوع
تبصره ( )5اجرا شود و بعد در صورت اختالف ،موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس:
بله ،منظور مقنن از تبصره ( )5ال حاقي به ماده واحده مزبور اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي
و امالک موضوع تبصره اجرا شود و بعد در صورت بروز اختالف ،موضوع به دادگاه ارجاع گردد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1312/9/19مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
موضوع استفساريه:
ماده واحده -آيا منظور مقنن از تبصره ( )5الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و
اراضي موقوفه مصوب  1381/12/19اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي و امالک موضوع
تبصره ( )5اجرا شود و بعد در صورت اختالف ،موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس به شرح زير اعالم ميگردد:
چون در هر دو مورد يد متصرف ،اماره بر وقف يا ملک ميباشد ،در صورتي كه ذواليد با مدعي اختالف
داشته باشد ،مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه نميتواند از يد آن خارج و يا سند
مالكيت را باطل نمايد.
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جمله تبصره ( )2ماده ( 1)28خالف موازين شرع و مغاير اصول  156 ،34و  159قانون اساسي
شناخته شد .و با تصريح به حفظ حق مراجعه به مراجع ذيصالح قضايي ،اشكال رفع ميشود.
 -12-1نظر شماره  89/13/23394مورخ  1189/12/11شورای نگهبان در
خصوص اليحه مديريت خدمات كشوری مصوب  1189/13/11كميسيون مشترک
رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوری مجلس شورای اسالمي:

 -1-12-1تبصره ( )2ماده ( 2،)95مغاير اصول  34و  173قانون اساسي است.

 -2-12-1قسمت اخير ماده ( 3)96كه اثبات اهمال را بدون حكم محكمه احراز شده تلقي
 .1ماده ... -28
تبصره  -2هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل ميشود ميتواند به كميسيون نظارت شكايت كند.
نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد ،قطعي و الزماالجراء است.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1312/11/12مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده ... -28
سطر آخر تبصره ( )2به شرح ذيل اصالح گرديد:
 ...الزم االجراء است .در صورت اعتراض ،فرد صنفي ميتواند به مراجع ذيصالح قضايي مراجعه كند.
 .2ماده  -95اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع ميباشد .استفاده از هر گونه امتياز ،تسهيالت ،حق
مشاوره ،هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي
اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب ميشود.
تبصره ... -1
تبصره  -2در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش هايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه
برسد ،پرونده خاطي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد،
اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد .تصميمات مربوط در اين ماده از نظر ماهوي
قابل رسيدگي در ساير مراجع قانوني نميباشد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1315/2/11کمیسیون مشترک رسیدگي به الیحه مدیریت خدمات
کشوری مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در انتهاي تبصره ( )2ماده ( ،)95عبارت «تصميمات مربوط در اين ماده از نظر ماهوي قابل رسيدگي در
ساير مراجع قانوني نميباشد» حذف گرديد.
 .1ماده  -96مديران و سرپرستان بالفصل ،مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام
وظايف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند .در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات
خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين
مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد)
نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند ،مطابق آييننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميسد،
نسبت به بركناري موقت و يا دائم آنان از سمت مديريت و يا محروميت تصدي سمتهاي مشابه براي مدت
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و براي آن مجازات تعيين نموده است ،مغاير اصول  34و  173قانون اساسي شناخته شد.
 -11-1نظر شماره  83/13/11333مورخ  1183/12/26شورای نگهبان در
خصوص اليحه جرايم رايانهای مصوب  1183/13/19مجلس شورای اسالمي:

 -1-13-1در تبصره ( )2ماده ( 1)22چون شكاياتي كه در كارگروه (كميته) رسيدگي

ميشود قابل شكايت در دادگاه نيست ،مغاير اصول  34و  156قانون اساسي شناخته شد.
 -19-1نظر شماره  43/13/92911مورخ  1143/1/9شورای نگهبان در خصوص
اليحه تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب  1143/1/13كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس شورای اسالمي:

2

 -1-14-1اطالق جزء ( )1بند (ب) ماده ( ،)1در مواردي كه امكان معرفي به اين

مشخص اقدام خواهد گرديد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1315/2/11کمیسیون مشترک رسیدگي به الیحه مدیریت خدمات
کشوری مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در انتهاي ماده ( )96بعد از كلمه «مطابق» ،عبارت «آييننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد ،نسبت به
بركناري موقت و يا دايم آنان از سمت مديريت و يا محروميت تصدي سمتهاي مشابه براي مدت مشخص
اقدام خواهد گرديد» حذف و عبارت «قوانين مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد» جايگزين گرديد.
 .1ماده  -22قوه قضائيه موظف است ظرف يکماه از تاريخ تصويب اين قانون ،كارگروه (كميته) تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد .وزير يا نماينده وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
ارتباطات و فناوري اطالعات ،اطالعات ،دادگستري ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،رئيس
سازمان تبليغات اسالمي ،رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي ،يک نفر خبره در فناوري اطالعات
و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و يک نفر از نمايندگان عضو كميسيون
قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسالمي ،اعضاء كارگروه (كميته)
را تشكيل خواهند داد .رياست كارگروه (كميته) به عهده دادستان كل خواهد بود.
تبصره ... -1
تبصره  -2كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پااليش (فيلتر) شده رسيدگي و
نسبت به آنها تصميمگيري كند .رأي كارگروه (كميته) ،قطعي است.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1311/1/31مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
عبارت «رأي كارگروه (كميته) ،قطعي است» از انتهاي تبصره ( )2ماده ( )22حذف شد.
 .2ماده  -1رسيدگي در ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار (ديوان) ناميده ميشود ،مستلزم
تقديم دادخواست است و بايد حاوي نكات زير باشد:
الف... -
ب -مشخصات طرف شكايت
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نحو نباشد اما مأمور قابل شناسايي باشد ،خالف موازين شرع و همچنين مغاير اصل
 34قانون اساسي شناخته شد.
 -2نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -1نظرات تفسيری و مشورتي شورای نگهبان
-- -9نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي
-- -9تذكرهای ارشادی و قانوني شورای نگهبان
---


 -1نام و نام خانوادگي ،سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت
مصوبه اصالحي مورخ  1391/5/2مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -1در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم ( )173قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به منظور
رسيدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ،ادارات و آييننامههاي دولتيِ
خالف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده ،ديوان عدالت اداري كه در اين
قانون به اختصار «ديوان» ناميده ميشود ،زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
ماده  -18دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:
الف... -
ب -مشخصات طرف شكايت
 -1نام و نام خانوادگي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،كد ملي ،شغل ،تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
نظر شماره  91/31/43213مورخ  1391/5/25شورای نگهبان در خصوص الیحه تشکیالت و آیین
دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب  1391/5/2مجلس شورای اسالمي:
اطالق جزء ( )1بند (ب) ماده ( ، )18در مواردي كه امكان معرفي به اين نحو نباشد اما مأمور قابل
شناسايي باشد ،خالف موازين شرع و همچنين مغاير اصل  34قانون اساسي شناخته شد.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1391/1/1مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
جزء ( )1بند (ب) ماده ( )18به شرح ذيل اصالح ميشود:
 -1نام و نام خانوادگي ،سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت در صورت امكان

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

اصل سي و چهارم
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