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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دیوان عدالت اداری 

 قوه قضائیه  

 دادنامه  

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 شعبه ششم دیوان عدالت اداری 

 

 9309970900602768شماره دادنامه: 

 9209980905005816شماره پرونده: 

 923032شماره بایگانی شعبه: 

 1393آذرماه  8تنظیم: تاریخ 

 -----پیوست: 

 2768شماره دادنامه:  3032/  92/ 6شماره پرونده: 

 دیوان عدالت اداری  6مرجع رسیدگی: شعبه 

 شاکی: آقای سهراب لقائی فرزند لقاء هللا

 طرف شکایت: اداره اماکن عمومی شهرستان قائم شهر

 قانون دیوان عدالت اداری  10ماده  1موضوع شکات و خواسته: احراز تخلف و اعمال تبصره 

گردشکار: شاکی شکایتی را بطرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر مطرح که پس از ثبت عمومی در دیوان به این  

مهرماه  1شعبه ارجاع شده است شاکی اجماالً اظهار داشته: به موجب جواز کسب )پیوست دادخواست( که تا تاریخ 

سال است آن را   4ر در محل متنازع فیه بوده که اداره طرف شکایت به مدت اعتبار دارد مشغول کسب و کا 1396

پلمپ و مسدود نموده و این امر موجب ورود خسارت به نامبرده شده است فلذا توجهاً به مراتب مرقوم با تقدیم 

ل  دادخواست اعالمی خواستار رسیدگی به موضوع و صدور حکم به شرح خواسته مطروحه گردیده است طرف او

شکایت علی رغم ابالغ دادخواست و ضمایم آن و انقضا مهلت مقرر قانونی تا کنون اقدام به ارسال الیحه دفاعیه  

العاده تشکیل است و پس از بررسی دالیل و مستندات طرفین ختم ننموده است اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق 

 نماید.مبادرت به صدور رأی می رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی

 

 رأی شعبه

نظربه اینکه اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی در ایجاد محدودیت برای شهروندان بایستی بر اساس مقررات قانونی 

باشد و با توجه به اینکه مطابق مدرک ابرازی شاکی مطابق جواز کسب معتبر قانونی مشغول کسب و کار بوده و از 

مشتکی عنه با وصف اطالع از موضوع شکایت در مهلت مقرر قانونی مبادرت به ارسال الیحه دفاعیه و   طرفی اداره

اعالم منشاء قانونی اقدام خود ننموده و در نتیجه اعتراض و استدالل نامبرده در خصوص مورد مصون از خدشه باقی  
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قانون تشکیالت و آئین دادرسی    30و   11مواد  مانده است بنا به مراتب مرقوم شکایت مطروحه موجه نبوده مستنداً به

قانون اخیرالذکر ظرف   65گردد رأی صادره به استناد ماده دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعالم می 

 2روز پس از ابالغ در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود. /  20مهلت 

 

 عدالت اداریدیوان   6رئیس شعبه 

 محمدعلی محمدی 

 ]ُمهر رسمی و امضا روی ُمهر[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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