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  وقایع پرونده . 1

 یانتظـام  يرویـ ن اماکن بر نظارت اداره الزام يتقاضا ،خواهان مطروحه، يدعو در

مذکور مقـرر شـده    يرأ. در است نموده مطرح را کسب پروانه صدور با موافقت اعالم به

 نظـام  قـانون  12 ماده کی تبصره ییاجرا نامه نییآ 3 ماده 11 بند حسب گرچه«: است

  نکهیا به نظر بوده کسب پروانه لیتحص شروط از اماکن اداره موافقت کشور 1382 یصنف

 مجـاز  یقـانون  مقـررات  حدود در بلکه نبوده مطلق صورت به اماکن اداره اراتیاخت ،اوالً

 داللـت  که ياادله و اسناد و مدرك گونهچیه تیشکا طرف ،اًیثان. باشندیم اظهارنظر به

 و ستیب اصل طبق ،ثالثاً. است ننموده ارائه باشد یشاک یکسب تیفعال تیصالح برعدم

 هشـتم  و سـت یب اصل حسب و است مصون تعرض از اشخاص شغل یاساس قانون دوم

 مصالح و اسالم مخالف و است لیما آن به که را یشغل دارد حق یهرکس یاساس قانون

  
  حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز. دانشکده یعلم أتیه عضو *

Khadijeh.shojaeian@yahoo.com 
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 ظـرف  الـزام  و تیشـکا  ورود به حکم ،نیبنابرا .ندیبرگز ستین گرانید حقوق و یعموم

  .»است یقطع صادره يرأ. گردد یم اعالم و صادر یشاک یکسب موافقت اعالم به تیشکا

  نقد و بررسی . 2

 هشـتم  و بیسـت  و دوم و بیسـت  اصـول  بـه  اسـتناد  با را خواهان اعتراض ،دیوان

. نمـود  صـادر  موافقـت  اعـالم  بـه  اماکن اداره الزام به حکم و دانسته وارد اساسی قانون

 صـالحیت  بلکه نیست، مطلق اماکن اداره اختیارات که است این دیوان استدالل اساس

 مخالفـت  دیـوان،  نظر از همچنین. است کشور مقررات و قوانین به محدود مذکور اداره

 صـالحیت  عـدم  بـر  دال مـدارکی  و ادله براساس بایست می پروانه صدور با اماکن اداره

  .است نداده ارائه را مدارك این اداره که گرفتمی صورت خواهان

  مستندات دیوان به شرح زیر است:

 نظـام  قـانون  12 مـاده  یک تبصره اجرایی نامه آیین 3 ماده 11 بند. الف

    1382 صنفی

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نـوع   قانون نظام صنفی، 12ماده  براساس

اجرایـی ایـن    نامـه  آیـین طبق شروط مقرر در  کسب و حرفه،  واحد صنفی یا اشتغال به

این قـانون، صـدور پروانـه کسـب      براساس. خذ پروانه کسب اقدام کنندأنسبت به ماده 

درخواسـت متقاضـی پروانـه     ،کـه اتحادیـه  است. درصـورتی  هاي صنفیبرعهده اتحادیه

باید مراتب را با ذکر دالیل  نماید،کسب را رد کند و یا از صدور پروانه کسب خودداري 

نامـه مـاده مـذکور     آیـین  3تقاضی اعالم کنـد. در مـاده   مستند و به صورت کتبی به م

لـه شـرایط الزم بـراي    جمکسـب) از  پروانـه  صـدور  براي الزم ضوابط اجرایی نامه آیین(

 انتظـامی  نیروي عمومی اماکن بر نظارت اداره تحصیل مجوز از اتحادیه صنفی، موافقت

 انتظـامی  نیـروي  امـاکن  ادارات صـنفی  نظـامی  قانون 12 ماده 2 تبصره براساساست. 

، اسـتعالم  دریافت تاریخ از روز پانزده ظرف مدت حداکثر موظفند کشور هاي شهرستان

 در نظـر  اعـالم  عـدم . نماینـد  اعالم صنف مربوط اتحادیه به را خود نهایی و قطعی نظر

    .است مثبت نظر منزلهبه مقرر مهلت
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 و جامعـه  امنیـت  و نظـم  ایجـاد  راسـتاي  در صنفی واحدهاي بر نظارت و کنترل

 مصـوب  ناجـا  قـانون  4 ماده از 14 بند براساس تخلفات و جرایم از پیشگیري همچنین

 دولـت  تأهیـ  1363 مصـوب  عمـومی  اماکن نامه ینآی و اسالمی شوراي مجلس 1369

 وظیفـه  انجـام  بـراي  نیـز  انتظـامی  نیـروي . اسـت  شده گذاشته انتظامی نیروي برعهده

 کـه  اسـت  کـرده  بینـی  پـیش  خـود  ساختار در را عمومی اماکن بر نظارت اداره مذکور

 برعهـده  مقـررات  و قـوانین  برابـر  را عمومی اماکن بر کنترل و بازرسی و نظارت وظیفه

 نامـه  آیـین  و صـنفی  نظـام  قانون 81 ماده برابر عمومی اماکن بر نظارت اداره. گیرد می

 پروانـه  صـدور  مراجـع  کلیـه  و دارد نظارت صنفی واحدهاي پروانه صدور بر آن اجرایی

 امـاکن  بـر  نظارت نظر« بدواً صنفی محل انتقال و پروانه انتقال و صدور از قبل موظفند

 واحـدهاي  دایرکننـدگان  صـالحیت  بـه  مربـوط  اسـتعالم  این .نماید استعالم را عمومی

 بـا  کسـب  محل ترافیکی و انتظامی امورات نیز و اماکن اداره وظایف نظرنقطه از صنفی

  .گیرد می صورت صنفی نظام قانون 81 ماده اجرایی نامه آیین 2 ماده به توجه

  قانون اساسی 22. اصل ب

 مگـر   اسـت   مصون  تعرض از  اشخاص  شغل و  مسکن ، حقوق ، مال ، جان ، حیثیت«

  .»دکن تجویز  قانون  که  مواردي در

  قانون اساسی 28. اصل ج

 و  عمـومی   مصـالح  و  اسـالم   مخالف و  است  مایل  بدان  که را  شغلی دارد  حق  هرکس«

 ، گونـاگون   مشـاغل   به  نیاز جامعه  رعایت با  است  موظف  دولت. برگزیند  نیست  دیگران  حقوق

  .»نماید ایجاد  مشاغل احراز  براي را  شرایط مساوي و کار  به  اشتغال  امکان افراد  همه  براي

  صالحیت تشخیصی بیان شده است: بارهي مذکور، دو نکته مهم دررأ در

اختیارات اداره اماکن به صورت مطلق نبوده بلکـه در حـدود مقـررات قـانون     « -

 مقـام  گیـري  تصمیم اختیار معنی به تشخیصی صالحیت». باشند می اظهارنظرمجاز به 

. اسـت   رو پـیش  هاي گزینه براساس خاص شرایط در و وظایف انجام راستاي در اداري

 متعـدد  هـاي  گزینـه  میـان  از کـه  دهـد  مـی  اجـازه  اداري مقـام  به قانون اساس، این بر
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قانونگذار بنا به مصالحی به مقام عمومی مربوطه اختیار  یعنی 1؛کند انتخاب را اي گزینه

اما  ،تشخیص خود عمل کند بنا بهکه در صورت تحقق شرایط موردنظر  دهد میاختیار 

بلکـه   ،اي تصمیم بگیـرد لیقهدلخواه و س د بهتوان مین نه تنها در عین حال مقام مربوطه

ی و متناسـب بـا   تصمیمات وي باید در چهارچوب روح و هدف قوانین به صورت منطقـ 

هدف موردنظر اتخاذ شود. صالحیت تشخیصی (اختیاري) اگر به خـوبی مـورد نظـارت    

عمال آن وجود دارد. از طـرف دیگـر کنتـرل    قضایی قرار نگیرد، امکان سوءاستفاده در ا

 پذیر نیست.این نوع صالحیت به آسانی امکان

 و نیقـوان  حـدود  در دیـ با یصیتشخ تیصالح اعمال که نموده انیب یدرست به وانید

منجـر بـه    ،تیمحـدود  از فـارغ  و مطلـق  تیصـالح  چراکـه  رد؛یـ گ صـورت  کشـور  مقررات

 حقـوق  عییتضـ  و یعمـوم  امـور  اداره يارهـا یمع یثباتیب جهینتدر و ياقهیسل يریگ میمتص

 يمبنـا  دیـ با يادار ماتیاعمال و تصـم  هیبودن، کل یمطابق اصل قانون 2.گرددیم شهروندان

نظـارت بـر نحـوه اعمـال      بـاره ارچوب قانون اعمال شوند. البتـه در ــداشته و در چ یونــقان

 يهانظام در. بردینم ییراه به جا ،بودن یقانون اصل به صرف ياتکا ،یصیتشخ يهاتیصالح

 هـا تیصالح حیصح کاربست یابیارز يبرا ییهابه عنوان سنجه یاصول کل ،یحقوق مختلف

هسـتند و در   ییقضـا  هیـ و رو میساخته و پرداخته عقل سـل  ،اصول نیا. شوندیم برده کاربه

اصـول،   نیـ از ا یکیالزم است.  یمقامات عموم يآنها از سو تیرعا یول ،اندذکر نشده نیقوان

 مقامـات  ماتیتصـم  بـودن  یـی عقالاست که الزمـه   رندهیگمیتصم مقام ياز سو لیدل انیب

  3.است گرفته قرار توجه مورد وانید يسو از يادیز يهاپرونده در اریمع نیا. است یعموم

  
  .31 ص) 1391 ،يجمهوراستیر یحقوق معاونت(تهران:  يرییتخ تیصالح ،يمشهد ی. عل1

 يآرا در آن انعکـاس  و يادار حقـوق  در بـودن  یـی رعقالیغ اصل« ان،یشجاع جهیخد و یزارع نیمحمدحس. 2

  .106 ص): 1393( 45 ش شانزدهم، سال ،یعموم حقوق پژوهش فصلنامه ،»يادار عدالت وانید

درخصـوص   17/10/1391 مـورخ  يادار عـدالت  وانید 18 شعبه 9109970901803813 شماره دادنامه. 3

 وانیـ د صیتشخ 1 شعبه 9109970905100619 شماره يرأ و کار اختالف حل مراجع يرأ به اعتراض

 يرأ و يشـهردار  مـزاحم  مشاغل ونیسیکم يرأ به اعتراض درخصوص 26/09/1391 مورخ يادار عدالت

 شـعب  از صـادره  آراء بـودن  مسـتدل  درمـورد  يادار عدالت وانید یعموم هیأت 101 شماره هیرو وحدت

  .28/10/1368 مورخ  وانید
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گونـه مـدرك و اسـناد و    طـرف شـکایت هـیچ   : «الذکر بیان شده که فوق رأيدر 

». که داللت بر عدم صالحیت فعالیت کسبی شـاکی باشـد ارائـه ننمـوده اسـت      اي ادله

براین اساس اعالم عدم صـالحیت متقاضـی و خـودداري از صـدور مجـوز بایـد متکـی        

عقالیی و مقبـول اسـت کـه     عمل مقام عمومی درصورتی درواقعبرمدارك و ادله باشد. 

که بدون لحـاظ مـدارك و    تیتصمیما شود. اتخاذ مدارك لحاظ با و منطقی ايشیوه به

 باشـند. مـی  غیرعقالنـی نداشـته باشـند،    ادله اتخاذ شوند یا دالیل کافی و قابل فهمـی 

و خودسـرانه   ايسـلیقه  گیـري تصمیمگیري منجر به یند تصمیمافقدان عقالنیت در فر

دالیل تصمیم باید کافی و  ،طبق این اصل حاکمیت قانون است. در تضاد باشود که می

  قابل فهم بوده و آن را توجیه نماید.

مقامات عمومی ملزم هستند در مواردي که احتمال دارد تصمیمات و اقداماتشان 

طـور  خود را به اتگذارد، مبانی و دالیل تصمیمر منافع مردم یا گروهی از مردم تأثیر بب

، قـادر  گرفتهحقوقشان مورد تعرض قرار  رودمی واضح بیان کنند تا کسانی که احتمال

بیان دالیـل تصـمیمات   از موارد لزوم در  اتخاذشده باشند. تصمیماتاعتراض در برابر  به

شود و همچنین ، تصمیمی اتخاذ میآن براساسکه کند آشکار میاست که اصولی را این 

عقالیی یا نطقی و قانونی، م ،که آیا اصول مذکورسازد امکان بررسی این امر را فراهم می

گیري این است که نشان دهد صمیمهستند یا خیر. یکی از اهداف اساسی ارائه دالیل ت

 بیـان طـی  شـده اسـت.   معیارهاي فراشخصی اتخاذ  براساسمقامات عمومی  اتتصمیم

 آیا تصویري که مقام عمومی از واقعیت در ذهن :که شودمشخص می ،اتدالیل تصمیم

شده از جهت منطقی با طرح تصمیم و اقدام انجام ؟ وبوده استصحیح و واقعی ، داشته

بر این اساس با شفافیت در روند  1؟شده و موردنظر قابل انطباق بوده است یا خیرتعیین

تواند از حقوق و از تصمیم، می مبانی و دالیل تصمیم، شهروند متأثر گیري و بیانتصمیم

صمیم مقام عمومی بر مالحظـات و دالیـل   منافع خود دفاع نموده و در صورت ابتناي ت

  شود.تصحیح تصمیم مذکور فراهم می غیرعقالیی و غیرقانونی، امکان
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