
رشوه در  نامه پيشگيري و مبارزه با آيين 6و ماده  5شقوق الف، ب، ج و تبصره يك بند ج از ماده  ابطال
 وزيران مصوب هيأت 22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377دستگاههاي اجرائي به شماره 

رشوه  نامه پيشگيري و مبارزه با آيين ۶و ماده  ۵شقوق الف، ب، ج و تبصره يك بند ج از ماده  ابطال
  در دستگاههاي

 وزيران مصوب هيأت ٢٢/١٢/١٣٨٣هـ مورخ ٣٠٣٧۴ت/٧٣٣٧٧اجرائي به شماره 
 

 84/586 :كالسه پرونده ۴٠۵: شماره دادنامه ١۵/٨/٨۴: تاريخ
 

 .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي
 

 .طاهري آقاي احمد: شاكي
 

نامه  آيين ۶و ماده  ۵ماده  تبصره يك بند ج ازابطال شقوق الف، ب، ج و : موضوع شكايت و خواسته
  پيشگيري و

مصوب  ٢٢/١٢/١٣٨٣هـ مورخ ٣٠٣٧۴ت/٧٣٣٧٧شماره  مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي به
  هيأت

 .وزيران
 

نامه شماره  شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است، به موجب تصويب شاكي به: مقدمه
٧٣٣٧٧/ 

نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي  هيأت وزيران آيين ١/٩/١٣٨٣مورخ  هـ٣٠٣٧۴ت
  را تصويب و اجرائي

نامه در  چهار اين آيين از فصل ۶و ماده  ۵براساس شقوق الف، ب، ج و تبصره يك بند ج از ماده 
  خصوص ميزان و

رسيدگي به براي هيأتهاي  ١٣٧٢تخلفات اداري مصوب  قانون رسيدگي به ٩اعمال مجازاتهاي ماده 
  تخلفات اداري

تكليف و وضع مجازات گرديده كه به لحاظ مغايرت با قانون درخواست ابطال  كارمندان تعيين
  از قسمتهاي مذكور

طرح دادخواست را  متعاقبًا شاكي طي نامه تقديمي مراتب انصراف از. الذكر را دارم نامه فوق آيين
  اعالم و

عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور  يأت عمومي ديوانه. تقاضاي استرداد آن را نموده است
  رؤساي شعب بدوي

تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت  و رؤسا و مستشاران شعب
  آراء به شرح

 .نمايد مبادرت به صدور رأي مي آتي
 

 رأي هيات عمومي
 

از اعتراض خود نسبت  ٢٧/٧/٨۴مورخ  ٩۵٣شماره موجب نامه ثبت شده به  نظر به اينكه شاكي به
  به موضوع

تصميم در  شكايت و خواسته صرفنظر كرده است با اين كيفيت موردي براي طرح و رسيدگي و اتخاذ
  مورد اعتراض

 /..ندارد او نسبت به مصوبه مزبور در هيأت عمومي ديوان وجود
 

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 

 رازيني علي


