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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[  

 سازمان تعزیرات حکومتی

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت دادگستری  

 سازمان تعزیرات حکومتی

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی

 

 فال تتبعُوا الهّوی اَن تعِدلُوا

 

 -----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 دادنامه  

 بسمه تعالی

    3819139409000021کالسه پرونده: 

   38021394000340شماره دادنامه: 

 1394دیماه  22تاریخ دادنامه: 

دنیای عینک با وکالت  تجدید نظر خواه: آقای لقاء اله بقائی فرزند خداقلی مؤسس و مسئول فنی عینک سازی )طبی(

 قضائیه به نشانی خمین ابتدای خیابان آزادی آقای پوریا فرقدانی وکیل ومشاور حقوقی قوه 

 تجدید نظر خوانده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان مرکزی 

صادره از شعبه اول بدوی    1394آذر  29مورخ  38201394000585تجدید نظر خواسته: نقض دادنامه شماره 

 تعزیرات حکومتی خمین

 )سعید زهیری: عضو شعبه( اسماعیلی: رئیس شعبه( )سعید فالح: عضو شعبه(هیأت شعبه رسیدگی کننده: )محمود 

 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مرکزی

در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مرکزی   1394دیماه   22گردشکار: به تاریخ 

ل تشکیل، پرونده کالسه فوق موضوع اتهامی مؤسسه پزشکی عینک سازی دنیای عینک به تصدی امضاء کنندگان ذی

تحت نظر است مالحظه می شود اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی طی گزارش بازرسی به کمیسیون ماده 

   ص49837 شماره  الذکر به شرح گزارشاعالم می دارد واحد مذکور فاقد پروانه کار معتبر میباشد. مرجع اخیر 11
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با عنوان تعزیرات حکومتی شهرستان خمین تخلف مشارالیه را منطبق با مصداق  1394آبان   18/پ مورخ 2/  94/

ماده یک قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مبنی بر ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط 

به مرجوع الیه جری تشریفات قانونی را معمول و النهایه به شرح عاشخاص فاقد صالحیت از نظر تخصصی اعالم، ش

دادنامه معترض عنه مشارالیه را به تعطیلی مؤسسه محکوم نموده لیکن بخشی از مجازات ملحوظ شده در قانون بدون  

به  ذکر دالیل قانونی موضوع حکم واقع نشده است، محکوم علیه از طریق وکیل انتخابی خود در موعد مقرر نسبت

رأی صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده که پس از وصول درخواست و ارجاع پرونده حسب گزارش 

مضبوط در پرونده به دلیل نقص در تحقیقات وقت رسیدگی تعیین  32و  31رئیس شعبه تجدید نظر به شرح اوراق 

وم پزشکی و تجدید نظر خواه به شعبه نمایندگان مرجع اعالم گزارش در حوزه معاونت درمان، حراست دانشگاه عل

احضار لیکن جلسه رسیدگی بدون حضور نماینده حراست دانشگاه علوم پزشکی منعقد و تحقیقات تکمیلی معمول 

  38در برگ شماره  1394دیماه   20الذکر به شرح صورتجلسه مورخ وعلت عدم حضور غیر موجه نماینده اخیر

علیهذا هیأت شعبه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه  پرونده مثبوت و مضبوط گردیده. بناء  

دفاعیه تجدید نظر خواه و استماع اظهارات و توضیحات تکمیلی نمایندگان مرجع اعالم گزارش و شور در ما نحن فیه  

و در برگه جداگانه   ختم رسیدگی را اعالم، با استعانت ازخداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی

 مبادرت بصدور رأی می نماید.

 »رأی شعبه« 

اله بقائی فرزند خداقلی مؤسس و مسئول فنی عینک سازی )طبی( دنیای در خصوص تجدید نظر خواهی آقای لقاء 

عینک با وکالت آقای پوریا فرقدانی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه به نشانی فوق نسبت به دادنامه شماره 

صادره از شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خمین، با  1394آذر  29مورخ  38201394000585

عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه دفاعیات مشارالیه به شرح صورتجلسات مضبوط و الیحه تقدیمی 

های تخصصی عدیده به شرح واهیاز ناحیه وکیل انتخابی ایشان، نظر به اینکه اوال : تجدید نظر خواه به موجب گ

پرونده که از مراجع ذیصالح اخذ و به تأیید وزارت بهداشت رسیده و طی سنوات متوالی واجد   16الی  13اوراق 

اعتبار بوده در این حرفه فعالیت داشته کما اینکه رئیس اداره نظارت بر درمان وقت دانشگاه علوم پزشکی مشارالیه 

)با عنوان شبکه بهداشت شهرستان خمین(  1388تیرماه  28/پ مورخ 2/ 88ص  16883را به شرح نامه شماره 

عینک ساز مورد تأیید وزارت بهداشت اعالم داشته بدین وصف واجد تخصص محسوب و از شمول مصادیق ماده یک 

واجد   1369قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی خروج موضوعی دارد. ثانیا : نامبرده از سال 

سال تمدید  10نیز به مدت  1379/ب در رسته تخصصی عینک سازی بوده که در سال  103 پروانه کسب به شماره

هیأت عمومی دیوان   1374تیرماه  3مورخ  53پرونده( که با توجه به مفاد رأی شماره  53شده )مضبوط در برگ 

ننموده مجوز مذکور واجد اعتبار و در  عدالت اداری که تصریحا  حرفه عینک سازی را جزء حرف پزشکی تلقی 

حدود قانون اصدار یافته است اگر چه متعاقبا  پس از صدور آراء مختلف در موضوع واحد از سوی مراجع ذیصالح 

ضمن تصریح به اینکه حرفه    1385مرداد  15مورخ  304و   303های شماره هیأت عمومی دیوان به شرح دادنامه

ؤسسه پزشکی محسوب می گردد لیکن مجوزهای صادره تا تاریخ رأی مذکور عینک سازی جزء حرف پزشکی و م

  1385واجد اعتبار اعالم گردیده بناء  علیهذا مدلول آراء مذکور داللت دارد که افراد واجد صالحیت که تا قبل از سال  

هداشت، درمان و آموزش  اند برای ادامه فعالیت هیچ الزامی به اخذ مجوز از وزارت باز سایر مراجع مجوز اخذ نموده

نحن فیه، مشارالیه از افراد مشمول آرای معنونه است. ثالثا : مبنای اعالم تخلف در گزارش  پزشکی ندارند که در ما

اداره نظارت بر درمان چنین قید شده »با استناد به نامه محرمانه حراست دانشگاه مبنی بر عدم تمدید پروانه مؤسسه 

رجع مذکور نیز طی نامه مشابهی در پاسخ به اداره کل نظارت و اعتبار بخشی امور مذکور« و معاونت درمان م

درمان وزارت متبوع در نگارش و تقریری مشابه علت عدم تمدید مجوز فعالیت را نامه محرمانه حراست مبنی بر 

هیچگونه لزومی به  2 صالح نبودن تمدید پروانه اعالم می دارد و حال آنکه صرفنظر از اینکه به شرح مذکور در بند

اخذ مجوز از طریق دانشگاه علوم پزشکی متصور نیست دلیل چنین معنی در پرونده امر روشن نمی باشد که در مقام  

تکمیل تحقیقات نماینده حراست دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مطلع به شعبه احضار لیکن از حضور در جلسه  

شان و نمایندگان معاونت درمان امتناع ورزیده و ادای توضیحات را  متشکله با حضور تجدید نظر خواه و وکیل ای

منوط به برگزاری جلسه مجزا اعالم که از نظر شعبه مسموع نبوده و محمل و وجاهت قانونی نداشته است مضافا   

نات قانون اساسی، دولت به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکا 28، 26، 20، 19 (،14و  9)بند 3اینکه برابر اصول 
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عادالنه برای همگان در زمینه های مادی و معنوی تکلیف شده و عموم در برابر قانون مساویند و هر کس حق دارد  

شغلی را که بدان مایل است و مخالف موازین اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف 

ل بکار و شرایط مادی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید  است با رعایت نیاز جامعه و برای همه افراد امکان اشتغا

فلذا صرف مکاتبات اداری بدون ارائه مستندات قانونی و مکفی، کفایت ممانعت از فعالیت افراد را نمی نماید. مع 

ت الوصف در فرض عدم اعتبار پروانه کسب مشارالیه به شرح مندرج در دادنامه و وجود هرگونه منعی از ادامه فعالی

موسسه مذکور از این حیث و با توجه به شمول رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق در خصوص  

نامبرده دانشگاه علوم پزشکی مجاز به ممانعت از فعالیت ایشان نبوده و مطابق با قوانین مربوطه به افراد صنفی وفق  

صور است. بناء علیهذا هیأت شعبه دادنامه معترض ضوابط تعیینی از طریق سایر مراجع ذیصالح اقدامات الزم مت

مقررات قانونی تشخیص، وفق بند پ  عنه را که واجد حکم به تعطیلی مؤسسه مذکور است را بر خالف ضوابط و

همان قانون قرار منع تعقیب  265و  4نقض مستندا  به مواد  92قانون آئین دادرسی کیفری مصوب   455ماده 

قانون مذکور مراتب تذکر الزم در رعایت  457م می نماید. همچنین به تجویز بخش اخیر ماده مشارالیه را صادر اعال

قوانین و مقررات شکلی در امر رسیدگی به شعبه بدوی اعالم و ابالغ می گردد. رأی  صادره حضوری، قطعی و  

 مقررات اقدام گردد. الزم االجراء است. مقرر است دفتر پرونده پس از ثبت نتیجه رأی از آمار کسر و وفق 

 محمود اسماعیلی

 رئیس شعبه دوم تجدیدنظر 

 سعید فالح 

 عضو شعبه دوم تجدید نظر 

 سعید زهیری 

 عضو شعبه دوم تجدید نظر  

 

   ]پایان همه صفحه ها[ 

 ]امضا[ فتوکپی/ رونوشت برابر با اصل است  ]مهر:[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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