
 
  حمن الرحیم بسم اهللا الر

  محدودیتی دارند؟   رسمی  در مراجعه مستقیم به کارشناس اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتیآیا 

  استان کرمانشاه یاداره کل بازرس 1399/3/18ـ  037/60395با موضوع ابطال بخشنامه شماره  يعدالت ادار وان ید یعموم أتیه 736شماره  يرأ

  9901841شماره پرونده :      736شماره دادنامه:       1400/3/22دادنامه :  خیتار

  

 يعدالت ادار  وانید یعموم أت ی: هیدگیرس مرجع  

 استان کرمانشاه  یاداره کل بازرس 1399/3/18ـ  037/60395و خواسته : ابطال بخشنامه شماره  تیشکا موضوع  

  

 نییاستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تب یاداره کل بازرس 1399/3/18ـ  037/60395ابطال بخشنامه شماره  یبه موجب دادخواست یککار : شا گردش

  خواسته اعالم کرده است که: 

الزام)    يصرفاً (به معنا  ید ارجاع کارشناسکرد که در موار  فیبه آنان تکل  يادار  يهاو دستگاه  یاستان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوق  یـ اداره کل بازرس1  "  

مورد  يهابخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاه نیمطرح کنند سپس در ادامه ا يدادگستر یمرکز کارشناسان رسم ایمکاتبه با کانون  قیدرخواست خود را از طر

داده و با    صیتشخ  يدادگستر  یقانون کارشناسان رسم  یی اجرا  نامهنییآ  31و    30را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد    يدادگستر  ی خطاب با کارشناسان رسم

  یمراجع مورد خطاب با کارشناسان رسم  نیب  میمستق  يهمکارآن    ییاجرا  نامهنییآ  42کل کشور و ماده    یسازمان بازرس  لی قانون تشک  11استناد به بند (ج) ماده  

سازمـان   ل یقانون تشک  2و    1کرده است؛ بر اساس مـواد    یابیارز  يامـور جار  یدر امـور محولـه و کارشناس  یانضباطی را منجر به وقوع تخلف و ب  يدادگستر

  ف یکلت  نییو تع  یخصوص  يحق دخالت در امور شرکتها  ی اساس سازمان بازرس  نیسازمان مشخص شده و بر ا  نیا  تیو صالح  ت یمأمور  طهیکل کشور ح  یبازرس

  ی فاقد وجاهت قانون  یو الزام آنها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناس  یردولتیغ  يهاعامل شرکت  رانیخطاب قراردادن مد  نیآنها را ندارد؛ بنابرا  يبرا

  آن اداره کل است. تیو برخالف صالح

و   یقیبه اشخاص حق  يو اجبار  فیتکل  چگونه یآن ه  ییاجرا  نامهنییو آ  يدادگستر  یاز مواد قانون کارشناسان رسم  کی  چیدر هـ  2

  ف یکارشناس وجود ندارد و صرفاً تنها تکل  نییتع  يبه منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برا  یردولت یو غ  یاعم از دولت  یحقوق

دستگاه و   يبرا  یاء خاصقانون استثن  نی در هم  نکهیاست ضمن ا  يدادگستر  یاز خدمات کارشناسان رسم  دهموجود مربوط به استفا

الزام آنان در خصوص نحوه    نیشده است؛ بنابرا   ینیبش یپ  يدادگستر  یدر استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسم   ییمراجع قضا

پروانه معتبر هم از    يدارا  یکارشناسان رسم  نیو همچن  مخاطبانناقض حقـوق    يدادگستر  یاستفاده از خدمات کارشناسان رسم

  است. يدادگستر یارائه خدمت توسط کارشناسان رسم يها و هم از نظر آزادنظر انتخاب کارشناس مـورد وثوق دستگاه 

 نییرجوع و تع  دنیکل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآ  یسازمان بازرس  لیقانون تشک  11استان کرمانشاه به بند (ج) ماده    یـ استناد اداره کل بازرس3

با    ییاجرا نامهنیآئ 42ماده  درهشدار مندرج  نیاست. همچن یماده قانون نیا حیموسع و مصادره به مطلوب از متن صر ریتفس یو به نوع ستین یکارشناس رسم

  ه یو ارجاع از جانب اتحاد  يبند  هیسهم  ستمیساس سروال ارائه خدمات را بر ا   توان ینم  گرید  ي دستگاه تفاوت دارد. از سو  یداخل  يندهایو فرا  يدخالت در امور جار

قانون کارشناسان   18مستنداً به مواد    ن ی. بنابرادهدی به شدت کاهش م  ار  ياو رقابت حرفه   تیخالق  يهانه یاستوار کرد چرا که زم  رهیمربوطه و غ  ینظام صنف  ای

  49و    22کل کشور، اصول    یسازمان بازرس  لیقانون تشک  2و    1مواد    ،يدادگستر  یقانون کارشناسان رسم   یی اجرا  نامهنیی آ  31و    30مواد    ،يدادگستر  یرسم

 یصدور حکم مبن ،يعدالت ادار وانیمواد قانون د ریو سا 1آن و ماده  ياجرا نامهنیآئ  42کل کشور، ماده  یسازمان بازرس  لیقانون تشک 11ماده  ،یقانون اساس

  "است را دارم.  اراتیو خارج از حدود اخت یاشاره که فاقد وجاهت قانونبر ابطال بخشنامه مورد 

  

  است:  ریبه شرح ز تیمتن مقرره مورد شکا 

غ  یدولت  يهاشرکت  رعاملیمد  /استان کرمانشاه    ییاجرا  يهاکل محترم دستگاه  رانیمد  " دانشگاه  يرؤسا/    استان کرمانشاه  یردولتیو  استان    يها محترم 

  استان   ی محترم امور شعب شبکه بانک رانیمد/  محترم استان کرمانشاه شهرداران /کرمانشاه 

  ن یو بر اساس مقررات مورد اشاره در ا  1396/11/1ـ    239390و    1396/10/16ـ  226303،  1394/12/19ـ  253253شماره    يهانامه   رو یاحتراماً پ  کم،یعل  سالم

 تیبه منظور رعا  اضادر رشته و تخصص مورد تق يدادگستر  یرسم  یخود به کارشناس يدر زمان ارجاع امورات جار  ییاجرا  ي هادستگاه  هیها ضرورت دارد کلنامه

 نیفرورد  18مصوب    يدادگستر  ی قانون کارشناسان رسم  18مطابق با ماده    يو به دور از هرگونه جانبدار  طرفانهی ب  یدر ارجاع نظرات کارشناس  تیو صالح  تیطرف

مستلزم    که شمول قانون بر آنها  یدولت  يهااهدستگ  ر یوسا  یردولتیغ  ينهادها  یدولت  يشرکتها   یها مؤسسات دولتوزارتخانه   هی: «کلیاسالم  ي مجلس شورا  1381

 ایمکاتبه با کانون  قیخصوص از طر نی...» صرفاً موضوع درخواست خود را در اندیاستفاده نما یاز وجود کارشناسان رسم د یبا باشدینام م حیذکر صر  ایذکر نام 

  . ندینما يریگیاستان مطرح و پ يدادگستر یمرکز کارشناسان رسم

  

  

  



 
تخصص کارشناس    ت یعدم احراز صالح  يدادگستر  ینحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسم  نه یدر زم  ی بر بروز مشکالت  یگزارشات واصله مبن   بهبا توجه    کنیل

  هشداشاره  يهادستگاه ریسا ایو  ییاجرا يهادستگاه یو ... مشاهده شده است که از برخ ییایحوزه جغراف ییو قضا یقانون يهاتیو محدود تیمورد نظر ممنوع

خـود را به دستگاه    ـهینظر  ماًیمستق  ز ینموده و کارشناسان ن  یقانون اقدام به مکاتبه خـودسرانه با کارشناسان رسم  ییاجرا  يهانامه نییو آ  نیقوان  تیبدون رعا

 ي رو مراتب در اجرا  نیشده است از ا  زین  يدادگستر  یقانون کانون کارشناسان رسم  ییاجرا  نامهنییآ  31و    30امر موجب نقض مواد    نیکه ا  ندینمای اعـالم  م

در امور    یانضباطی امر منجر به وقوع تخلف و ب  ن یا  نکهیآن و با توجه به ا  ییاجرا  نامهنییآ  42کل کشور و ماده    ی سازمان بازرس لیقانون تشک  11بند (ج) ماده  

کارشناسان   هیتا کل ندینما میو تنظ هیته  ییاستان کاربرگها يدادگستر یمرکز کارشناسان رسم ایاست کانون  يضرورخواهد شد  يامور جار یمحوله و کارشناس

در  دییامورات کارشناسان دستور فرما یاز نقض قانون و سامانده يریشده باشد لذا به منظور جلوگ هیاز قبل ته  ییهاکاربرگ يمحترم موظف به ارائه گزارش برا

و بازرس کل استان   ییاداره کل ارسال گردد. ـ بازرس قضا  نیحاصله به ا  جیموصوف اقدام و مستندات نتا  تیو اصالح وضع  فیتکل  نییاسرع وقت نسبت به تع

  "کرمانشاه 

  

  :مذکور تیپاسخ به شکا  در

  داده است که:  حیتوض 1399/8/18ـ 302/223066شماره  حهیجب الموکل کشور به  یسازمان بازرس یدفتر امور حقوق رکلیمد

و مرکز    یرأساً و بدون اطالع کانون کارشناسان رسم  یاز ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناس  يها و تعدادغالباً بانک  ریدر سنوات گذشته و اخ  "

 الخصوصی طرف مقابل عل  قوقح  عییارجاع به کارشناس باعث تض  وهیش  نیا  کردند؛یاستفاده م   از کارشناس مورد نظر و بعضاً ثابت  يدادگستر  یکارشناسان رسم

اموال غ اجرادیگردیم  رمنقولیدر تملک  به منظور  امورات کارشناس  تیو رعا  انیاز سوء جر  يریقانون و جلوگ  ي. لذا  بر عملکرد    یتخصص  و نظارت کامل 

  ی سازمان بازرس   لیقانون تشک  11ماده    يدر اجرا  ،یکارشناس  میکارشناسان و عدالت در تقس  تیو محدوده فعال  ایجغراف  تیبر درآمد و رعا  اتیکارشناسان و اخذ مال

مربوط منعکس شده است. در    يهان مربوطه به دستگاه توسط بازرسان کل استا  1399/3/18قانون موصوف، نامه مورخ    ییاجرا  نامهنییآ  42کل کشور و ماده  

آن» صادر   یی اجرا  نامهنیآئ    42کل کشور ماده    ی سازمان بازرس  لیتشکقانون    11بند (ب) ماده    يعنوان شده که «مراتب در اجرا  زین  تیمتن نامه مورد شکا

  ن ی قوان  حیصح  يور و اجراام  انیحسن جر  ياان در راستسازم  نیا  ییاحصا  فیاه نداشته و از وظفوق اطالق بر بخشنام  يصدور نامه هشدار  نیشده است بنابرا

  ی بازرس  نکهیبنا به مراتب و با توجه به ا  ست؛ین   يعدالت ادار  وانید  یدادرس  نییو آ  التیتشک  نونقا  12در شمار موارد مصرح در ماده    یشاک  تیاست و شکا

  ".  باشدی مورد درخواست م  هیعمل نموده است، لذا رد خواسته مشارال تیخود در ارسال نامه مورد شکا  یقانون فیسازمان به وظا  نیاستان ا

  

شد    لیتشک  وانیو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د  يعدالت ادار  وانید  نیو معاون  سیبا حضور رئ  1400/3/22  خیدر تار  يعدالت ادار  وانید  یعموم  أتیه

  مبادرت کرده است.  يبه صدور رأ ریآراء به شرح ز تیربا اکث ی و پس از بحث و بررس

  

  ی عموم أتیه  يرأ 

  

بخشنامه شماره    اوالً مفاد  بازرس   1399/3/18ـ    037/60395:  دل  یاداره کل  به  پا  لیاستان کرمانشاه  در قسمت  که  آمره   یانیآن  قاعده  متضمن وضع  خود 

محسوب   1392مصوب سال    يعدالت ادار  وانید  یدادرس  نییو آ  التیقانون تشک  12ماده    1بند  مقررات موضوع    قیاالجرا است، از مصادالشمول و الزمعام

  یی اجرا  نامهنییآ  42) و ماده  1393/7/15  خیاصالحات تا تار  نی کل کشور (با آخر  یسازمان بازرس  لیقانون تشک  11: هرچند به موجب بند «ج» ماده    اًی. ثانشودیم

هشداردهنده    ینظارت  يداده شده است تا نسبت به ارائه گزارشها  اریکل کشور اخت  یسازمان بازرس  یکل نظارت و بازرس   رانیبه مد  1398/3/25قانون مذکور مصوب  

  ران یکه مد  ستیامر ن  نیضمن امت  اریاخت  نیاقدام کنند، اما اعمال ا  یاحتمال  اناتیاز وقوع جرم، تخلّف و سوء جر  يریشگیبه هنگام، به مقامات مسئول جهت پ

به   تیاالجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنابتوانند نسبت به صدور بخشنامه الزم  اریاخت   نیدر چهارچوب اعمال ا  ایدخالت کرده و    ییدر امور اجرا  ادشدهی

اقدام به    یانیو مقررات مربوطه، در بخش پا  نی استان کرمانشاه عالوه بر اشاره به قوان  یاداره کل بازرس  1399/3/18ـ    037/60395در بخشنامه شماره    نکهیا

و مقررات    نیانقو  ياستان کرمانشاه درخصوص روش اجرا  یردولتیغ  يبخشها  یو حت  یی اجرا  يدستگاهها  يبرا  فیلتک  جادیشده است که متضمن ا  ياوضع مقرره

 12ماده    1است و مستند به بند    اریبخشنامه مذکور خارج از حدود اخت  نیفوق وجود ندارد، بنابرا  فیتکل  جادیا  يبرا  یقانون  يمربوطه است و مبنا

  .شودیابطال م  1392مصوب سال  يعدالت ادار وانید ین دادرسییو آ  التیقانون تشک 88و ماده 

  

 ـ محمد مصدق يت ادارعدال وانید یعموم  أتیه سیرئ


