
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.
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تواندمیباشد،داشتهقضائیهقوهیامجریهقوهیامجلسکارطرزازشکایتیکسهر:نودماصل

کندعرضهاسالمیشورایمجلسبهکتباًراخودشکایت شکایاتاینبهاستموظفمجلس.

استمربوطقضائیهقوهیاومجریهقوهبهشکایتکهمواردیدرودهدکافیپاسخوکندرسیدگی

کهموردیدرونمایداعالمرانتیجهمتناسبمدتدروبخواهدآنهاازکافیپاسخورسیدگی

.برساندعامهاطالعبهباشدعمومبهمربوط



کمیسیونتشکیالت:اولفصل

 دو دارای شکود  مکی  تشککیل  اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آیین اساس بر که نود، اصل کمیسیون تشکیالت-1ماده

 :باشد می واحد

 وظیفکه  انجکا   داخلکی  نامکه  آیکین  طبک   و بکود  خواهکد  نماینکدگان  از کالً آن اعضای که شکایات به رسیدگی واحد -الف 

 .نمایند می

 واحکد  کارکنکان  اختیکارات  و وظکایف  حکدود . شکوند مکی  معکین  مجلس رئیسه هیأت طرف از آن افراد که دفتر واحد -ب

 .نمایند می وظیفه انجا  کمیسیون رئیس زیرنظر و شود می تعیین کمیسیون رئیسه هیأت وسیلهب

 را هکایی  بخک   نیکاز  مکورد  تعکداد  بکه  فکو   واحکدهای  از یک   هر برای تواند می نود اصل کمیسیون رئیسه  هیأت-تبصره

 .دهد تشکیل

 

کمیسیوناختیاراتحدودوصالحیت:دومفصل 

 ایکن  ،5/2/1364 مصکوب  آن الحکایی  تبصکره  و 1/11/1359 مصکوب  واحده ماده در مصرحه اختیارات بر عالوه -2ماده

 و نماینکد  مکاتبکه  آنها با مستقیماً یا دعوت ماده آن در مذکور مسؤولین از کافی اطالعات کسب  جهت تواندمی کمیسیون

 صکال   دادگاه آن، اعال  کمیسیون توسط پاسخگویی عد  جر   ثبوت و تخلف صورت در و هستند اجابت به مکلف آنها

 و مشکخ   را واحکده  مکاده  تبصکره  در مذکور کیفر مقدار جر  ثبوت صورت در و رسیدگی نوبت از خارج است موظف

 اصکل  بکه  رسکیدگی  ح  پاسخگویی عد  جر  به کنندهرسیدگی دادگاه پرونده این در و نماید اعال  کمیسیون به را نتیجه

 .ندارد است مطرح کمیسیون در که را  شکایتی

 ادای بکرای  عنکه  مشکتکی  و شکاکی  از بداند مقتضی کهصورتیدر کمیسیون رئیس موافقت با تواند می بخ  هر -1تبصره

 لکیکن  و محسکوب  تخلکف  عنکه مشکتکی  اجابکت  عکد   و آورد عمکل بکه  دعکوت  موضع چگونگی  شدن روشن و توضیحات

 .داشت نخواهد را یانون این( 2) ماده در مذکور مجازات

 رئیسکه  هیکأت  اختیکار  در و ثبکت  گشکودن،  بکدون  را مسکتقی   و شکده  بندیطبقه هاینامه است موظف دبیرخانه -2تبصره

 .دهد یرار کمیسیون

 نماینکدگان  میکان  از را بازرسانی یا بازرس تواند می کمیسیون باشد داشته بررسی و تحقی  به نیاز شکایتی چنانچه -3ماده

 همککاری  موظفنکد  ربکط  ذی ولینئمس صورتاین در. نماید اعزا  کمیسیون رئیسه هیأت انتخاب به اسالمی شورای مجلس

 .دارند معمول آنان با جهت هر از را الز 
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 بکا  باشکد،  نماینکده  غیکر  چنکد هر را متخصصکی  افکراد  یکا  فرد لزو  صورت در توانند می اعزامی بازرسان یا بازرس -تبصره

 .نماید دعوت بازرسی برای خود همراه کمیسیون رئیسه هیأت تصویب

 کتبکی  نظریکات  انضما  به را خود مأموریت گزارش و رعایت را شرعی موازین کلیه موظفند بازرسان یا بازرس -4ماده

 نمایکد  می معین کمیسیون رئیسه هیأت که مدتی ظرف حداکثر امضاء با باشند، همراه که مواردی  در متخص  افراد یا فرد

 .نمایند کمیسیون تسلی 

 .نماید می رسیدگی باشد یضاییه و مجریه یوای یا مجلس کار طرز و روش از که شکایاتی به صرفاً کمیسیون -5ماده

 را نوبکت  از خکارج  یضکایی  رسکیدگی  تقاضکای  صکال   دادگکاه  از تخلکف  احراز و الز  بررسی از پس کمیسیون -تبصره

 .دهد اطالع کمیسیون به را نتیجه حک  صدور  از پس است مکلف دادگاه. نماید می

 .داشت نخواهد تأثیری رسیدگی نظر از متخلف مأمور یا و مسؤول وضعیت در پست و شغل تغییر -6ماده

 داده کمیسکیون  بکه  وایکع  خالف جواب عمداً که صوتی در 1/11/1359 مصوب واحده ماده در مذکور ولینمسئ -7ماده

 .شد خواهد رسیدگی یضایی مراجع در کمیسیون  اعال  با موضوع باشند،

 عمکو   بکه  مربکو   که را گزارشاتی اعالن به تمایل صورت در ها روزنامه و صداوسیما یبیل از عمومی های رسانه -8ماده

. برسکانند  عامکه  اطکالع  بکه  تفسکیری  و تغییکر  نوع هر بدون کندمی اعال  مجلس تریبون طری   از نود اصل کمیسیون و باشد

 .شد خواهد مجازات مربوطه یوانین طب  متخلف

 .شد خواهد ملغی شدن االجرا الز  تاریخ از یانون این با مغایر مقررات کلیه -9ماده

 پنج و شصت و سیصد و هزارماه یک آبان پنج  و بیست یکشنبه روز جلسه در تبصره پنج و ماده نه بر مشتمل فو  یانون

 .است رسیده نگهبان تأیید شورای به 5/9/1365 تاریخ در و تصویب شورای اسالمی


