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 ۳۷۸۰۰۳۸۶۶۳۸۸۸۸۷۸ شماره پرونده:

 ۳۷۸۸۷۷ شماره بایگانی شعبه:

 

 دادنامه

حقوقی( دادگستری شهرستان نظرآباد دادنامه عمومی )شعبه سوم دادگاه  ۳۷۸۰۰۳۸۶۶۳۸۸۸۸۷۸پرونده کالسه 

 ۳۷۸۰۰۷۸۶۶۳۸۸۸۸۸۸شماره 

 ]آدرس[ولی با وکالت آقای ناصر عظیمی نژاد به نشانی  خواهان: آقای پیام

 ندگان:خوا

 واقع در خیابان امام خمینی -محترم شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به نشانی نظرآباد . اداره۷

 اداره اماکن عمومی شهرستان نظرآباد به نشانی .۸

: 

محل کسب و نهایتاً رفع اثر از دستور  بندی بستهو  برسیدگی فوری و صدور دستور موقت مبنی بر پلم . تقاضای۷

 بسته شدن محل کسب با توجه به مدارک پیوستی

 وکار کسبرفع مزاحمت از  .۸

 

 «دادگاه رأی»

 

اداره شبکه  طرفتبه وکالت آقای ناصر عظیمی نژاد به  عبدهللادر خصوص دادخواست تقدیمی آقای پیام ولی فرزند 

مبنی بر تقاضای رسیدگی فوری و دستور موقت  اداره اماکن عمومی شهرستان نظرآبادبهداشت و درمان و آموزش و 

و جلوگیری از پلمپ و بسته شدن محل کسب و نهایتاً رفع اثر از دستور بسته شدن محل کسب، با توجه به مدارک 

از  سازی نکعیبا دالئل و مدارک پیوست پروانه کسب مدرک مهارت فنی  وکار کسبپیوستی و رفع مزاحمت از 

وحدت رویه به شماره  رأی -دیوان عالی کشور تجدیدنظرآراء متعدد صادره از شعب  -کشور ای حرفهسازمان فنی و 

استعالم از اداره حقوقی قوه –۰۷۶/ ۳۶/ ۷دیوان عدالت اداری به شماره  رأی -کشور دیوان عالیهیئت عمومی  ۶۰۸

که خواهان به استناد مدارک پیوستی اقدام  باشد میکه متن دادخواست تقدیمی بدین شرح  ۳۶/ ۳۷/ ۴قضائیه به شماره 



 

 

که هم دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف  نماید میدر زمینه ساخت و تعمیر عینک طبی به فعالیت 

وحدت رویه و نظریات  ءاو آر باشد می ای حرفهاز سازمان فنی و  ای حرفهو هم دارای گواهینامه فنی و  سازان عینک

گویای این مطلب است که شغل  تجدیدنظرمشورتی و همچنین آراء صادره مختلف از شعب دیوان عالی کشور و 

جنبه فنی آن در نظر  و صرفاً که زیر نظر شبکه بهداشت فعالیت نماید  شود نمیموسسه پزشکی محسوب  سازی عینک

ف به استناد آراء که ارتباطی با صن ندگاناداره خوا یکنول شود نمیمحسوب  است و دخالتی در بحث پزشکی

پلمپ و بستن و جلوگیری از فعالیت خواهان است و یا فرستادن اخطار بستن و پلمپ  درصددفنی ندارند،  سازان عینک

است. با توجه به اینکه  کسب وکار بستن محل درصددداره محترم اماکن ساعت به پیوست است، از طریق ا ۸۴ظرف 

رک استنادی آنها باطی به اداره بهداشت ندارد و مداز مجرای قانونی بوده و هیچ ارت بنده و فعالیت بندهپروانه کسب 

حتی در صورت شمول نیز اعتبار پروانه و و  شود نمیفنی  سازان عینکبرای قشر اپتومتریست بوده و شامل قشر 

بعد از صدور قانون است و حقوق مکتسبه و مربوط به  کند نمیاست را ملغی  هشد کسبمدارک قانونی که سابقاً 

که است  هایی دورهو  ها کالسو این موضوع صرفاً بابت گذراندن  کند نمیاست را ملغی  ایجادشدهخواهان که سابقاً 

ت بنده با توجه به استنادات متناقض اداره بهداش وکار کسبترتیب دهد، لذا بستن محل  آن راشبکه بهداشت  بایست می

محل صدور دستور موقت و رسیدگی فوری مبنی بر جلوگیری از پلمپ و بسته شدن  بوده که بدواً  غیرقانونیاوالً 

مکتسبه بنده که کامالً قانونی از مراجع  حق بهکسب مورد استدعاست و پس از رفع مزاحمت اداره خوانده نسبت 

مورد استنادی اداره خوانده شامل بعد از صدور و  رأیضمن اینکه قانون و  است را خواستار است،ذیصالح بوده 

قانون اساسی  ۸۳و  ۸۷قانون آ. د. م و اصل  ۷۰۷ماده  استناد. لذا به شود نمیتصویب قانون بوده و شامل ماقبل 

و نظریه با توجه به اینکه دعوی  قضیه وسقم صحتاز  نظر صرفدادگاه  کشور استدعای رسیدگی را خواستار است.

به که  باشد میتصمیمات و اقدامات راجع به وظایف آنها و واحدهای دولتی آن نسبت به  مأموران طرفتخواهان به 

اداری مصوب سال  قانون دیوان عدالت ۷۸در صالحیت دادگستری نباشد. فلذا به استناد بند یک ماده  رسد می نظر

قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم  ۸۷سی جمهوری اسالمی ایران، ماده قانون اسا ۷۷۸و اصل  ۷۸۳۷

 دادگاه حضوری و قطعی است. ز% رأی نماید میو شایستگی دیوان عدالت صادر و اعالم  صالحیت به اعتبار

 

 رئیس شعبه سوم محاکم عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان نظرآباد –علی حجتی 

 

 نشانی: نظرآباد

 


