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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 

 دادنامه 

 

 9609970900500635شماره: دادنامه: 

 1396خرداد  20تاریخ  تنظیم: 

 9509980900502514شماره پرونده: 

 952584شماره بایگانی شعبه: 

 

داریوش    –فرشاد شهیدی فردی  -میشل اسمعیل پورعربی  –روح اله سلیم ایقانی  –قایان فرهاد شهیدی فردی آشکات: 

 احمدپور بهنمیری و خانم ایران میرزا آقا با وکالت آقای امیرساالر داودی و خانم مریم نظام الدینی 

 ه اماکن شهرستان عباس آبادطرف شکایت: ادار

 داره نظارت بر اماکنامحل کسب توسط  بته: اعتراض به تعطیلی یا پلمسموضوع شکایت و خوا

گردش کار: شکات دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت، به این شعبه ارجاع شده است. 

واحدهای صنفی موکلین که گرایش به فرقه بهائیت دارند بدون ارائه دلیل  نامبردگان در تشریح دادخواست آورده است: 

قانون نظام صنفی پلمپ گردیده،   28آیین نامه اجرایی ماده  1حضور ایشان، در راستای اجرای بند ب ماده  و بعضا  

روز   15از  روز بدون عذر موجه اعطا شده و بیش 15حال آن که در بند ب، به واحد صنفی اجازه تعطیلی به مدت 

را منوط به داشتن دلیل موجه با تشخیص مجمع امور صنف نموده است. با توجه به این که اقدام خوانده برخالف قانون  

از واحدهای صنفی موکلین مورد استدعاست. دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابالغ  بباشد تقاضای فک پلممی

واحدهای صنفی از فرقه   داشته استفاعیه کرده و در پاسخ اعالم شده که در موعد مقرر مبادرت به ارسال الیحه د 

قبلی تعطیل و  عباشند که در ایام محرم و صفر و اسارت آل هللا واحدهای خود را بدون هرگونه اطالضاله بهائیت می

ن هماهنگی مغایر با قانون نظام صنفی است که بدو اند که اوال  به جشن و شادی و تبلیغ فرقه ضاله خود پرداخته 

صالح های مراجع ذی اند ثانیا  بر اساس مصوبه شورای تامین استان و پیگیریواحدهای صنفی خود را تعطیل نموده

العاده پرونده تحت نظر است. با توجه به  دادستانی و واجا( به مرحله اجرا در آمده است. اینک در وقت فوقاستانی )

ت موجود در پرونده و عدم نیاز به انجام تحقیق دیگری ختم رسیدگی را  پاسخ خوانده خواندگان و مدارک و مستندا

 شود.اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رأی صادر می

 

 رأی 
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قانون صنفی صرفا »تعطیل محل  کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت   28با توجه به این که در بند »ب« ماده 

روز   15واحد صنفی اعالم گردیده و واحدهای صنفی شکات کمتر از مدت  بز پلمپانزده روز...« از موارد مجا

کمیسیون فرق و مذاهب استانداری استان   1395 بانآ  9تعطیل بوده است و با عنایت به این که صورت جلسه مورخ 

الت و آئین دادرسی  قانون تشکی 11مازندران، به تصویب شورای تامین استان نرسیده است بنابر این به استناد ماده 

گردد. این  شاکیان صادر می  دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به فک پلمب از واحدهای صنفی

ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل  داری اقانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت  65رأی به استناد ماده 

   .باشدمیدیوان اعتراض در شعب تجدیدنظر 

 

 دیوان عدالت اداری  5رئیس شعبه  –محمود فریدونی فرد 

 ]ُمهر و امضاء روی ُمهر[

 

 امضای صادر کننده

 

 تصویر برابر با اصل است 

 ساختمان دیوان عدالت اداری  – نبش خیابان ایران زمین  –بلوار شهید مخبری  –بزرگراه ستاری  –نشانی: تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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