
 ۵/۴ٌیات عمُمی دیُان عدالت اداری با مُضُع ابطال بىد  ۴۱۴۱رای شماري 

ٌای  وامً تشکیل َ وحُي فعالیت ٌیأت ومایىدگان اتاق ایران َ اتاق آییه ۵مادي 

  شُرای عالی وظارت ۴۹۳۱/۱/۰۲شٍرستان مصُب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۱۹۱۱۹۱۹كواعٍ پغًّضٍ :     ۹۱۴۱كواعٍ صاصًاهَ:     ۹۹۱۱/۹۱/۳۹تاعیز صاصًاهَ : 

 هغجغ عؿیضگی: ُیأت ػوْهی صیْاى ػضالت اصاعی

 كاکی: آلای عضا تغاصعاى اصفِاًی

ُای كِغؿتاى  ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ًوایٌضگاى اتاق ایغاى ّ اتاق آییي ۵هاصٍ  ۵/۴هْضْع كکایت ّ سْاؿتَ: اتغال تٌض 

لاًْى اتاق تاػعگاًی ّ صٌایغ ّ هؼاصى ّ کلاّعػی جوِْعی  ۹۴صٍ كْعای ػالی ًظاعت )تٌض ُـ ها ۹۹۱۱/۱/۳۱هصْب 

 اؿالهی ایغاى(



ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ًوایٌضگاى اتاق ایغاى ّ  آییي ۵هاصٍ  ۵/۴کاع: كاکی تَ هْجة صاصسْاؿتی اتغال تٌض  گغصف

اتاق تاػعگاًی ّ صٌایغ ّ هؼاصى ّ لاًْى  ۹۴كْعای ػالی ًظاعت )تٌض ُـ هاصٍ  ۹۹۱۱/۱/۳۱ُای كِغؿتاى هصْب  اتاق

 کلاّعػی جوِْعی اؿالهی ایغاى( عا سْاؿتاع كضٍ ّ صع جِت تثییي سْاؿتَ اػالم کغصٍ اؿت کَ:

لاًْى اتاق تاػعگاًی، صٌایغ، هؼاصى ّ کلاّعػی جوِْعی  ۹۴عؿاًض اػ آًجایی کَ عثك تٌض )ُـ( هاصٍ  " ادتغاهًا تَ اؿتذضاع هی

ُای اجغایی ایي لاًْى تَ كْعای ػالی ًظاعت  ًاهَ استیاعات ًوایٌضگاى اتاق ایغاى تِیَ ّ پیلٌِاص آییي اؿالهی ایغاى اػ ّظایف ّ

 ۳ًاهَ تا عػایت تثصغٍ  جِت اتشاط تصوین دضاکثغ تَ هضت صّ هاٍ پؾ اػ تلکیل اتاق ایغاى ّ ًیؼ پیلٌِاص اصالدات تؼضی آییي

ُای  ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ًوایٌضگاى اتاق ایغاى ّ اتاق ْیة آییيتاكض. كْعای ػالی ًظاعت الضام تَ تص هی ۹۵هاصٍ 

ُا اػن اػ  آى همغع گغصیضٍ کَ اػضای ُغ یک اػ اتاق ۵هاصٍ  ۵/۴ًوْصٍ اؿت کَ صع تٌض  ۹۹۱۱/۱/۳۱كِغؿتاى صع تاعیز 

تْاًٌض تا اعائَ  َ صاكتَ تاكٌض، هیاكشام دمیمی ّ دمْلی کَ صع تاعیز اًتشاتات دضالل یک ؿال ؿاتمَ ػضْیت صع اتاق هغتْع

صاعص صع  اصل کاعت ػضْیت هؼتثغ صع اتاق هغتْط صع هذل ّ ػهاى همغع تَ تغتیثی کَ اًجوي ًظاعت تغ اًتشاتات اػالم هی

ضالل اًتشاتات اتاق هغتْط دضْع یافتَ ّ اػ تیي صاّعلثاى تأییض كضٍ فغص یا افغاص هْعص ًظغ عا اًتشاب ًوایٌض کَ تؼییي صاكتي د

تیٌی ًلضٍ اؿت اػ آًجا کَ اكشام تا  یک ؿال ؿاتمَ ػضْیت تا تْجَ تَ لاًْى اتاق کَ صع لاًْى كغعی تغای صاصى عأی پیق

پغصاست ُؼیٌَ ػضْیت صاعای ُوَ دمْق ػضْیت هی گغصًض گظاكتي كغط ؿاتمَ یک ؿال جِت كغکت صع اًتشاتات هواًؼت ّ 

َ هذض ػضْیت اكشام صاعای ُوَ دمْق صاعًضٍ کاعت اػ جولَ دك عأی تاكض ّ ت جلْگیغی اػ دك هکتـثَ اكشام هی

تاكض. لظا اتغال كغط ؿاتمَ یک ؿالَ ػضْیت  ًاهَ هظکْع سالف لاًْى ّ دمْق هـلن اكشام هی آییي ۵هاصٍ  ۵/۴تاكٌض کَ تٌض  هی

ُای  وایٌضگاى اتاق ایغاى ّ اتاقًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ً آییي ۵هاصٍ  ۵/۴جِت كغکت صع اًتشاتات هٌضعج صع تٌض 

هثٌی تغجلْگیغی اػ اجغای  ۹۹۱۱كِغؿتاى ّ تضًّا صضّع صؿتْع هْلت تا تْجَ تَ تغگؼاعی اًتشاتات صع یاػصُن اؿفٌض هاٍ ؿال 

مْق ُای كِغؿتاى جِت جلْگیغی اػ تضییغ د ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ًوایٌضگاى اتاق ایغاى ّ اتاق آییي ۵هاصٍ  ۵/۴تٌض 

 ایٌجاًة ّ اكشام صیگغ ّ ّجْص ضغّعت ّ فْعیت هْضْع هْعص اؿتضػاؿت. "

 هتي همغعٍ هْعص كکایت تَ كغح ػیغ اؿت:  

 ۵" هاصٍ 

ُا اػن اػ اكشام دمیمی ّ دمْلی کَ صع تاعیز اًتشاتات دضالل یک ؿال ؿاتمَ ػضْیت صع  ـ اػضای ُغ یک اػ اتاق ۵/۴تٌض  

تْاًٌض تا اعائَ اصل کاعت ػضْیت هؼتثغ صع اتاق هغتْط صع هذل ّ ػهاى همغع تَ تغتیثی کَ اًجوي  هیاتاق هغتْط صاكتَ تاكٌض 

صاعص صع اًتشاتات اتاق هغتْط دضْع یافتَ ّ اػ تیي صاّعلثاى تأییض كضٍ فغص ّ یا افغاص هْعص ًظغ عا  ًظاعت تغ اًتشاتات اػالم هی

 اًتشاب ًوایٌض. "



یغساًَ كْعای ػالی ًظاعت تغ اتاق تاػعگاًی، صٌایغ، هؼاصى ّ کلاّعػی ایغاى تَ هْجة الیذَ صع پاؿز تَ كکایت هظکْع، صت

 تْضیخ صاصٍ اؿت کَ: ۹۹۱۹/۹/۳۹ـ  ۴۱/۱۱۹۱۱كواعٍ 

ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت  آییي ۵هاصٍ  ۴" صع سصْم صاصسْاؿت آلای عضا تغاصعاى اصفِاًی تا سْاؿتَ اتغال تٌض   

 گغصص: ایغاى ّ كِغؿتاًِا، ایي صالیل ّ هـتٌضات جِت تلذیظ هْضْع ایفاص هیًوایٌضگاى اتاق 

ّ اصالدات تؼضی آى، كْعای ػالی ًظاعت  ۹۹۱۴لاًْى اتاق تاػعگاًی، صٌایغ ّ هؼاصى هصْب  ۴ـ تغ اؿاؽ تٌض )الف( هاصٍ ۹

ُا ّ  ًاهَ ػضْیت صع ُغ یک اػ اتاق يُواى لاًْى، تغعؿی ّ تصْیة آیی ۱تاكض ّ هغاتك تٌض )الف( هاصٍ  اّلیي عکي اتاق هی

 تؼییي دضّص آى، تَ پیلٌِاص ُیأت عئیـَ، تَ تصْیة كْعای هظکْع سْاُض عؿیض.

ای کَ تَ پیلٌِاص ُیأت عئیـَ، تَ تصْیة  ًاهَ ُواى هاصٍ، كغایظ اتغال ػضْیت، تغ اؿاؽ آییي ۳ـ ُوچٌیي تغ اؿاؽ تثصغٍ ۳ 

تَ تصْیة  ۹۹۱۱/۱/۹ُا، صع تاعیز  ًاهَ ػضْیت صع اتاق تَ ُویي لذاػ، آییي تاكض. كْعای ػالی ًظاعت سْاُض عؿیض، هی

تیٌی كضٍ اؿت. اػ جولَ هْاعصی کَ صع  كْعای ػالی ًظاعت عؿیضٍ ّ ًذٍْ كغایظ ػضْیت اكشام دمیمی ّ دمْلی صع آى پیق

ًیؼ، هضت  ۹هاصٍ  ۹ّ صع تٌض  تیٌی كضٍ اؿت، هضت اػتثاع کاعت ػضْیت اكشام دمیمی ّ دمْلی اؿت ًاهَ هظکْع پیق آییي

 تیٌی کغصٍ اؿت. اػتثاع کاعت ػضْیت عا یک ؿالَ پیق

ُای اجغایی ًیؼ، كْعای ػالی ًظاعت اؿت کَ  ًاهَ ُواى لاًْى، هغجغ تصوین گیغی تغای آییي ۴ـ تغ اؿاؽ تٌض )ُـ( هاصٍ ۹ 

لاًْى  ۹۱كْص. صع اجغای هاصٍ  ت اعائَ هیپیلٌِاص اػ عغیك ُیأت ًوایٌضگاى تَ ُیأت عئیـَ ّ ؿپؾ تَ كْعای ػالی ًظاع

ُواى لاًْى، تاعیز  ۹۵هاصٍ  ۳ُا هٌْط تَ صاكتي کاعت ػضْیت هؼتثغ اػ اتاق ّ صع اجغای تثصغٍ  هاعالظکغ، ػضْیت صع اتاق

 كغّع ّ ساتوَ آى ّ كغایظ اًتشاتات عا ًیؼ اًجوي ًظاعت تَ اعالع اػضای اتاق سْاُض عؿاًیض

ُای كِغؿتاى، هصْب كْعای ػالی  ًاهَ تلکیل ّ ًذٍْ فؼالیت ُیأت ًوایٌضگاى اتاق ایغاى ّ اتاق کَ آییيتٌاتغایي تَ لذاػ آى 

هاصٍ )ُـ( كغایظ ػضْیت اكشام دمیمی ّ دمْلی عا تغای عأی صاصى یک ؿال ؿاتمَ صع ًظغ گغفتَ  ۴ًظاعت اؿت ّ صع تٌض 

ث ّ تثاصل ًظغ لغاع گغفتَ ّ صع جِت اعتمای کیفی ّ كْعای هظکْع، هْضْع هْعص تذ ۹۹۱۱/۹۹/۳۱تْص. صع جلـَ هْعر 

پغُیؼ اػ ادتواالت، هضت ؿاتمَ تغای اكشام دمیمی عا ُجضٍ هاٍ تؼییي ّ تصْیة کغصٍ اؿت. اػ ایي عّ ًظغ تَ ایٌکَ لاًًْگظاع 

ػِضٍ كْعای ػالی گظاعصٍ، كْعا ُای هغتْط تَ اتاق عا تَ  ًاهَ لاًْى، استیاع تصْیة آییي ۱ّ هاصٍ  ۴تَ تجْیؼ هفاص تٌض )ُـ( هاصٍ 

تیٌی ّ تصْیة کغصٍ اؿت.  ًیؼ كغایظ ػضْیت ّ چگًْگی تغگؼاعی اًتشاتات ّ ًیؼ كغایظ عأی صٌُضگاى ّ صاّعلثاى عا پیق

ُوغاٍ تلکغ اػ صلت ًظغ، تا ػٌایت تَ جویغ جِات ّ هغالة پیق گفتَ، عص صاصسْاؿت هغغّدَ عا اػ دضْع لضات ُیأت 

 اصاعی اؿتضػا صاعص. " ػوْهی صیْاى ػضالت

تا دضْع هؼاًّیي صیْاى ػضالت اصاعی ّ عؤؿا ّ هـتلاعاى ّ  ۹۹۱۱/۹۱/۳۹ُیأت ػوْهی صیْاى ػضالت اصاعی صع تاعیز 

 صاصعؿاى كؼة صیْاى تلکیل كض ّ پؾ اػ تذث ّ تغعؿی تا اکثغیت آعاء تَ كغح ػیغ تَ صضّع عأی هثاصعت کغصٍ اؿت.

  

 رأی ٌیأت عمُمی



تا اصالدات  ۹۹۴۱/۹۳/۹۵لاًْى اتاق تاػعگاًی ّ صٌایغ ّ هؼاصى جوِْعی اؿالهی ایغاى هصْب  ۹۱ٍ تغ هثٌای هاص

ًظغ تَ ایي کَ « ػضْیت صع ُغ اتاق هٌْط تَ صاكتي کاعت ػضْیت هؼتثغ اػ اتاق هغتْعَ سْاُض تْص. »  ۹۹۱۹/۱/۹۵

ًاهَ ًیؼ  لیض صیگغی ًضاكتَ ّ هجْػ تصْیة آییيلاًًْگظاع صع سصْم كغایظ عأی صٌُضگاى غیغ اػ ػضْیت صع اتاق تاػعگاًی 

ًاهَ هْعص كکایت سالف لاًْى ّ ساعج اػ دضّص استیاعات ّضغ  آییي ۵هاصٍ  ۵/۴صع ایي همْلَ اػغاء ًلضٍ اؿت، تٌاتغایي تٌض 
 كْص . اتغال هی ۹۹۱۳لاًْى تلکیالت ّ آییي صاصعؿی صیْاى ػضالت اصاعی هصْب ؿال  ۹۹ّ هاصٍ  ۹۳هاصٍ  ۹كضٍ ّ هـتٌض تَ تٌض 

 ُیأت ػوْهی صیْاى ػضالت اصاعی

 هؼاّى لضایی صیْاى ػضالت اصاعی ـ هغتضی ػلی اكغالی

 


