صدور رأی شماره  ۸۱۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :ابطال بند  ۱۱دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تارید زازًاهِ 1396/9/21 :ضوارُ زازًاهِ 918 :کالسِ پزًٍسُ96/68 :

هزجغ رسیسگیّ :یأت ػوَهی زیَاى ػسالت ازاری

ضاکی :ساسهاى تاسرسی کل کطَر
هَضَع ضکایت ٍ ذَاستِ :اتغال تٌس 11زستَرالؼول غسٍر جَاس تأسیس ٍ پزٍاًِ تْزُتززاری غٌایغ
پیطزفتِ ٍ ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى تِ ضوارُ  8018ـ  1395/6/16هػَب ٍسارت غٌؼت،
هؼسى ٍ تجارت

گززش کار :ساسهاى تاسرسی کل کطَر تِ هَجة زرذَاستی اتغال تٌس  11زستَرالؼول غسٍر جَاس
تأسیس ٍ پزٍاًِ تْزُتززاری غٌایغ پیطزفتِ ٍ ضزکتّا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى تِ ضوارُ  8018ـ
 1395/6/16هػَب ٍسارت غٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت را ذَاستار ضسُ ٍ زر جْت تثییي ذَاستِ اػالم
کززُ است کِ:

حجت االسالم ٍالوسلویي جٌاب آلای تْزاهی

ریاست هحتزم زیَاى ػسالت ازاری

سالم ػلیکن

احتزاهاً تِ استحضار هیرساًس زر هَرخ  1395/6/16زستَرالؼولی زر ذػَظ «غسٍر جَاس تأسیس ٍ
پزٍاًِ تْزُتززاری غٌایغ پیطزفتِ ٍ ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى» تِ ضوارُ  8018اس سَی ٍسیز
غٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت اتالؽ ٍ عی ًاهِ ضوارُ 60 /163510ـ  1395/7/22تزای اجزا تِ هؼاٍى ػلوی
ٍ فٌاٍری رئیسجوَْر ٍ رئیس کارگزٍُ ارسیاتی ٍ تطریع غالحیت ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى ٍ
ًظارت تز اجزا هٌؼکس ضسُ است .زستَرالؼول هذکَر تز هثٌای (آییيًاهِ اجزایی لاًَى حوایت اس

ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى ٍ تجاریساسی ًَآٍریْا ٍ اذتزاػات» (هػَتِ ّیأت ٍسیزاى تِ ضوارُ
/141602تّ46513ـ ـ  ٍ )1391/8/21تػَیة ًاهِ «ضَاتظ استمزار ٍاحسّای غٌایغ پیطزفتِ ٍ
فؼالیتْای زاًص تٌیاى» (ضوارُ /12997تّ48608/ـ ـ ّ 1394/9/15یأت ٍسیزاى) غازر ضسُ
است .
زر تٌس ( )11زستَرالؼول یاز ضسُ ،چٌیي تػزیح ضسُ است« :جْت غسٍر پزٍاًِ تْزُتززاری ،اغالح ٍ
اًتمال تزای غٌایغ پیطزفتِ ٍ غٌایغ زاًص تٌیاى کِ زر زاذل ضْزکْای غٌؼتی یا ذارج آى هستمز
هیتاضٌس ٍ هَضَع فؼالیت آًْا تا رزُ تٌسی پیَست هػَتِ ضوارُ /120997تّ48608/ـ ـ
 1394/9/15هغاتمت زارزً ،یاس تِ استؼالم اس ازارُ کل حفاظت هحیظ سیست استاى ًویتاضس».
تٌس فَق تز ذالف لاًَى هیتاضس سیزا :

1ـ تزاتز هازُ ( )13لاًَى ًحَُ جلَگیزی اس آلَزگی َّا (هػَب  1374/2/3هجلس ضَرای اسالهی)
غسٍر ّزگًَِ پزٍاًِ تْزُتززاری تَسظ ساسهاًْای غٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت استاًی زر سغح کطَر
پس اس استؼالم اس ساسهاًْای (ازارات کل) حفاظت هحیظ سیست استاًی اًجام هیضَز ٍ زر ّیچ یک اس
هَاز ایي لاًَى ػسم اذذ استؼالم اس ساسهاى حفاظت هحیظ سیست تػزیح ًطسُ است .
2ـ زر هازُ ( )1تػَیة ًاهِ ضوارُ /120997تّ48608ـ ًیش آهسُ استٍ« :سارت غٌؼت ،هؼسى ٍ
تجارت ٍ زر هـَارز هزتثظ ٍسارت جْاز کطاٍرسی هجاسًـس هغاتك لَاًیي ٍ همزرات هزتَط ًسثت تـِ
غسٍر جَاس تأسیس ٍ پزٍاًِ تْزُتززاری استمزار ٍاحسّای غٌایغ پیطزفتِ ...السام ًوایٌس ».تٌاتزایي
غسٍر جَاس زر ایي تػَیةًاهِ ّن همیس تِ رػایت لَاًیي ضسُ است( .تِ عَری کِ زر تاال گفتِ ضس ،زر
هازُ ( )13لاًـَى هارالذکز غسٍر ّز گًَِ هجـَس هَکَل تِ استؼـالم اس ساسهاى حفاظت هحیظ سیسـت
گززیسُ است) .اس ایي رٍ تٌس ( )11هػَتِ غسرالذکز هغایز تا لاًَى ٍ ذارج اس حـسٍز ٍ اذتیارات ٍسیز
غٌؼت ،هؼسى ٍتجـارت تـَزُ ٍ اتغال آى هَرز تماضاست .هَجة اهتٌاى است اس ًتیجِ تػوین هترذُ
ایي ساسهاى را هغلغ فزهاییس » .

هتي همزرُ هَرز اػتزاؼ تِ لزار سیز است :

«زر تٌس ( )11زستَرالؼول یاز ضسُ ،چٌیي تػزیح ضسُ است« :جْت غسٍر پزٍاًِ تْزُتززاری ،اغالح
ٍ اًتمال تزای غٌایغ پیطزفتِ ٍ غٌایغ زاًص تٌیاى کِ زر زاذل ضْزکْای غٌؼتی یا ذارج آى هستمز
هیتاضٌس ٍ هَضَع فؼالیت آًْا تا رزُ تٌسی پیَست هػَتِ ضوارُ /120997تّ48608/ـ ـ

 1394/9/15هغاتمت زارزً ،یاس تِ استؼالم اس ازارُ کل حفاظت هحیظ سیست استاى ًویتاضس» .تٌس فَق
تز ذالف لاًَى هیتاضس ».

عزف ضکایت ػلیزغن ارسال ٍ اتالؽ ًسرِ ثاًی ضکایت تا سهاى رسیسگی تِ پزًٍسُ ،پاسری ارسال
ًکززُ است .

ّیأت ػوَهی زیَاى ػسالت ازاری زر تارید  1396/9/21تا حضَر رئیس ٍ هؼاًٍیي زیَاى ػسالت ازاری
ٍ رؤسا ٍ هستطاراى ٍ زازرساى ضؼة زیَاى تطکیل ضس ٍ پس اس تحث ٍ تزرسی تا اکثزیت آراء تِ
ضزح سیز تِ غسٍر رأی هثازرت کززُ است .

رأی ّیأت ػوَهی

ًظز تِ ایٌکِ هَاز  13 ٍ 12لاًَى ًحَُ جلَگیزی اس آلَزگی َّا هػَب سال  ،1374غسٍر پزٍاًِ
تْزُ تززاری تزای کلیِ غٌایغ را تِ اػالم ًظز ساسهاى حفاظت هحیظ سیست هَکَل کززُ است ٍلی هازُ
 11زستَرالؼول غسٍر جَاس تأسیس ٍ پزٍاًِ تْزُتززاری غٌایغ پیطزفتِ ٍ ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص
تٌیاى ،غسٍر پزٍاًِ تْزُتززاری تزای غٌایغ پیطزفتِ ٍ غٌایغ زاًص تٌیاى را تسٍى استؼالم اس ساسهاى
حفاظت هحیظ سیست همزر کززُ است ،تٌاتزایي تٌس  11زستَرالؼول غسٍر جَاس تأسیس ٍ پزٍاًِ
تْزُتززاری غٌایغ پیطزفتِ ٍ ضزکتْا ٍ هإسسات زاًص تٌیاى هػَب ٍ 1395/6/16سیز غٌؼت ،هؼسى
ٍ تجارت هغایز لاًَى فَقالذکز تػَیة ضسُ ٍ تِ استٌاز تٌس  1هازُ  ٍ 12هازُ  88لاًَى تطکیالت ٍ
آییي زازرسی زیَاى ػسالت ازاری هػَب سال  1392اتغال هیضَز .

رئیس ّیأت ػوَهی زیَاى ػسالت ازاری ـ هحوسکاظن تْزاهی

1396/11/07

