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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دیوان عدالت اداری  

 »فالتتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 دیوان عدالت اداری )شعبه پنجم سابق(  32شعبه 

 

 9609970900503689شماره دادنامه: 

 1396بهمن  26تاریخ تنظیم: 

 9509980900601610شماره پرنده: 

 963095بایگانی شعبه: شماره 

 

 دادنامه 

 –دوست سهیل حق –ورخیلی برضوانه سمیعیی  –فریبرز سنائی   –ورخیلی بها فرزاد ثابتی شکات: آقایان و خانم

 –زهرا گالبیان  –سهراب لقائی  –عالءالدین میرزائی  –گان شهمیرزادی کورش احمدزاده –شاهین اکبری امرئی 

 چنگیز درخشانیان با وکالت خانم نسرین ستوده –عادل عطائیان کفشگر کالنی  –بهاءالدین صمیمی درزیکالئی 

 طرف شکایت: اداره اماکن نیروی انتظامی قائم شهر

قانون دیوان عدالت   10ماده  1های موکالن وفق مفاد تبصره موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به پلمپ مغازه

 اداری 

دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده گردش کار: وکیل شکات -1

موکالن در شهرستان قائم شهر  -1رساند: است. نامبرده در شرح دادخواست خود آورده است: به استحضار می

باشد(  ضمیمه میکسب موکالنی که دارای پروانه هستند  یهاباشد )پروانهمشغول کسب و کار در صنوف مختلف می

ی هیچ دستوری و بدون رعایت تشریفات  آبان ماه سال جاری اداره اماکن بدون ارائه   12و   11  یدر روزها -2

همچنان که مستحضرید بند  -3موکالن نموده است.  یقانونی، مندرج در قانون نظام صنفی مبادرت به پلمپ واحدها

بینی کرده صنفی پیش ییطی را برای تعطیلی موقت واحدها، شرا1392قانون نظام صنفی مصوب  28»ب« از ماده  

موکالن با حسن اخالق در محل کسب و کارشان مشغول   -4کند. است که هیچ یک از آنان در مورد موکالن صدق نمی

قانون   14طبق اصل  -5( 5گردد )پیوست م مییاند که به عنوان نمونه دو استشهادیه جهت مالحظه تقدبه فعالیت بوده

ساسی، دولت موظف است نسبت به افراد با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را  ا

اند که به پیوست نامه همچنین موکالن در جهت احقاق حقوقشان کلیه مراحل اداری را نیز طی کرده -6رعایت کنند 

ضمنا در اقدام ما قبل   -7( 6باشد )پیوست یمه مینماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم شهر جهت مالحظه ضم

  1395تیرماه  31ها که در اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفته بود، اداره اماکن در تاریخ آخر جهت پلمپ مغازه

ای اخذ کرد که طبق اعالم موکالن، آنان را متعهد نموده در صورت اقدام به تعطیلی، یک داران تعهدنامه از مغازه

اند. موکالن در هر اقدامی جهت تعطیلی، مراتب را به اداره اماکن اطالع داده  -8ه قبل به اداره اماکن اطالع دهند. هفت

صنفی   یمتعاقب اخذ تعهدنامه مذکور و توافقات به عمل آمده از واحدهای مذکور رفع پلمپ به عمل آمده و واحدها -9

قرارداد فیمابین  یه مذکور که مورد استناد موکالن است به نوعاز آنجا که تعهدنام -10مربوطه بازگشایی شدند. 
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های دینی و حدیث معروف  باشد. زیرا طبق آموزهنمی گردد. لذا قابل نقضشهروندان و دستگاه دولتی محسوب می

ت. »اوفوا بالعقود« اداره اماکن ذیربط موظف به رعایت مفاد قراردادی است که بین او و شهروندان منعقد شده اس

های مذکور مذکور در اختیار موکالن قرار نگرفته است، خواهشمند است تعهدنامه یهانجا که اصل تعهدنامهآاز   -11

از اداره اماکن قائم شهر تقاضا شود تا مورد بررسی قرار گیرد علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبتنی بر 

زگشایی واحدهای صنفی مربوطه را دارم. بدواً صدور دستور  ورود شکایت موکالن و الزام دستگاههای مربوطه به با

 موقت مبنی بر فک پلمپ از واحدهای صنفی موکالن مورد استدعاست. 

  -1دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابالغ شده که فرماندهی انتظامی استان مازندران در پاسخ اعالم کرده است: 

تنظیمی قابل استنباط است مشارالیهم خواهان تعطیلی محل کسب در ایام خاصی  گونه که از محتوای دادخواست همان

م /   7958/  1مراتب در کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مطرح که طی نامه شماره  -2باشند.از سال می 

کز استان نیز با ( عالوه بر این، دادستان مر1مقرر گردید این خواسته مورد موافقت قرار نگیرد. )پیوست  2- 7

با  -3( 2تدابیر اکیدی در این خصوص اتخاذ نمودند. )پیوست  1395آبانماه  9مورخ  753/  1005مرقومه شماره 

رسد شکایت و خواسته تقدیمی متوجه اداره اماکن فرماندهی انتظامی قائم شهر نبوده و اقدامات وصف فوق به نظر می

استان و با هماهنگی صورت گرفته است لذا به جهت عدم توجه دعوی به  انجام شده متعاقب تصمیمات مقامات عالی 

العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست  اداره اماکن رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت فوق

 شود.تصمیم می و مدارک و مستندات موجود، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر اتخاذ

 

 رأی 

شهریور   12)اصالحی  1382اسفند  24قانون نظام صنفی کشور مصوب   28ماده  2بر اساس صراحت تبصره 

تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون  شود مییل میط ( هر فرد صنفی که واحد کسب وی تع1392

تواند به راء است. در صورت اعتراض، فرد صنفی میاالجنظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد، الزم 

صالح قضایی مراجعه کند. با توجه به این که رسیدگی به خواسته شکات )اعتراض به تعطیلی محل کسب و  مراجع ذی 

باشد و قبل از اعالم نظر کمیسیون نظارت، درخواست رفع پلمپ( بدواً در صالحیت کمیسیون نظارت شهرستان می

  48ماده  اداری صالحیت رسیدگی و ورود به موضوع را ندارد، بنابر این به استناد تبصره مذکور ودیوان عدالت 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صالحیت این شعبه به صالحیت کمیسیون نظارت  

  1393اردیبهشت   15مورخ  126گردد. این قرار، با توجه به رأی وحدت رویه شماره شهرستان قائم شهر صادر می 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. 

 

 دیوان عدالت اداری  32رئیس شعبه  –محمود فریدونی فرد 

 

 مستندات قانونی:

تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون  شود میهر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می – 2تبصره 

تواند به االجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میفته اعالم خواهد شد، الزم نظارت که حداکثر ظرف دو ه

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد،   –  48صالح قضائی مراجعه کند. ماده مراجع ذی 

نماید و  اعالم می  شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی

چنانچه موضوع را در صالحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع 

قانون   48با توجه به این که در ماده  – 126نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. رأی صالح ارسال می 

مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم   1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

صالحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صالحیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی، شعبه 

کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعالم  صادرکننده قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می

ت که با صدور قرار عدم صالحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت کند، حکم مذکور مفید این معناسمی
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قانون   65شود، بنابر این موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده تجدیدنظر قرار عدم صالحیت از آن مستفاد نمی

تب آراء شعب  الذکر درخصوص قابلیت تجدید نظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مرافوق

 شود.بل تجدیدنظر اعالم نکرده است، صحیح و موافق قانون تشخیص میاکه بر همین اساس قرار عدم صالحیت را ق

 

 امضای صادر کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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