
 
َّبِعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا  فاَل تَت

 دادنامه

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2428 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/1891: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 سازمان بازرسی کل کشور: یشاك

سته شکايت و خوا ضوع  رئیس اداره نظارت بر  11/12/1394-5/3714د//577/303شماره  نامهابطال : مو

 استان هرمزگان اماکن عمومی فرماندهی انتظامی

شکایت نامه سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب  :كار گردش     

 اعالم کرده است که: 10/5/1397-101923شماره 

 سالم و المسلمین جناب آقای بهرامیحضرت حجت اال "  

 رئیس محترم ديوان عدالت اداری      

 سالم علیکم   

ساند، بخشنامه    ستحضار می ر صادره از پلیس نظارت  11/12/1394-5/3714د//577/303شماره احتراماً به ا

ست اداره كل میراث فرهنگی ستان هرمزگان عنوان ريا ستان  بر اماكن عمومی فرماندهی انتظامی ا و گردشگری آن ا

در اين سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت كه نتیجه آن به شرح ذيل اعالم می گردد: بر اساس 

منحصراً  ن هرمزگان بايد جهت انجام آزمايش،ذ گواهی عدم اعتیاد در سطح استاـوق كلیه متقاضیان اخـبخشنامه ف

 صادره داالنبیاء اين نیرو در شهرستان بندرعبـاس مراجعه نمايند و گواهی عـدم اعتیاآزمـايشگاه بیمارستان خاتم به 
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ساير مراكز، مورد ت سط  ضیان أتو شد، در حالی كه متقا ستان هرمزگان نمی با يید پلیس نظارت بر اماكن عمومی ا

ضیانی كه به داليل قانونی نیاز به انجام أت صنوف و ديگر متقا ساير  شگری و  سات گرد س شركت و يا مو سیس 

شگاه های آزمايش مزبور  ساير آزماي شت و درمان و  شبکه بهدا شنامه فوق با معرفی به  صدور بخ دارند تا پیش از 

بخشنامه مذكور به داليل ذيل مغاير با  خصوصی دارای پروانه رسمی و مجاز، گواهی عدم اعتیاد دريافت می نمودند.

 قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد:

ستند به مأاوالً: در آيین نامه ت   شخیص طبی كه م شگاه های ت شکی، سیس و اداره امور آزما واد قانونی مقررات پز

و آموزش پزشکی مصوب  ( قانون تشکیالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان1( و ماده )16(، )11بندهای ) دارويی،

شکی و آيین نامه اجرايی آن ) كه در 8و ماده ) 1367سال  شت، درمان و آموزش پز شکیل وزارت بهدا ( قانون ت

صدور مجوز و پروانه ت 1365سال  ساً متولی  سا شده( ا صوب و اجرايی  سیون أم صالحیت كمی شگاه و  سیس آزماي

شت، درما شماره قانونی مربوطه، از وظايف ذاتی وزارت بهدا شمار آمده و نامه  شکی به  -114931ن و آموزش پز

شروط و محدود با ته ك 4/8/1382 سیده و طی آن به طور م شت ر ضای وزير وقت بهدا كید بر رعايت ماده أبه ام

 د( اليحه قانونی تشديد مجازات مرتکبین جرايم مواد مخدر، اجازه انجام آزمايش از متقاضیان گواهی عدم اعتیا23)

اكز اســـتانها به آزمايشـــگاه های دارای مجوز نیروی انتظامی داده اســـت و هرگز موجد ح  انحصـــاری را در مر

س سخگويی به نیازهای گ شگاه های اين نیرو برای پا ستخدام دولتی و تآزماي ضیان ازدواج، ا رده جامعه از جمله متقا

 كارت بازرگانی، مسافرت به خارج و ... نیست.غیر دولتی، اخذ پروانه كسب، 

صوب 8ثانیاً: به موجب ماده )   شديد مجازات مرتکبین جرايم مواد مخدر )م شورای  19/3/1359( اليحه قانونی ت

ذكور در اين قانون را بدون مجوز طبی استعمال نمايد و يا معتاد و ـدر مـواد مخـانقالب( مقرر می دارد، هركس م

ستعمال مواد مخدر مورد  شد ... و ابتالء به ا شکی قانونی قرار گیرد و يا در ماده )ولگرد با ( همین قانون 23تأيید پز

 ضمن بر شمردن موارد ضروری برای كسب گواهی عدم اعتیاد، وزارت بهداری )وقت( را مکلف نموده است، ظرف
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اعتیاد تعیین و مهیا نمايد. بنا به  ور انجام آزمايش و صـــدور گواهی عدمظمدت زمان شـــش ماه مراكزی را به من

مراتب لزوم آزمايش از معتادين و متقاضـــیان انجام آزمايش برای صـــدور گواهی عدم اعتیاد در مراكز درمانی و 

شده و خار صدرالذكر، خالف قوانین ياد  سته به ناجا به گونه انحصاری بر مبنای بخشنامه  صی واب شخی ج از حدود ت

  "اختیارات واضع بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

 از: پلیس نظارت بر اماكن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان "  

 به: رياست محترم اداره كل میراث فرهنگی و گردشگردی      

 موضوع: اخذ گواهی عدم اعتیاد      

 سالم علیکم   

شرايط الزم برای گواهی صالحیت )فردی و مکانی( توسط اين اداره اخذ گواهی عدم    ساند يکی از  به آگاهی می ر

اعتیاد متقاضیان از مراكز معرفی شده و مورد وثوق ناجا می باشد كه بر اساس دستورالعمل های صادره می بايست 

يید اين پلیس اهی صادره توسط اين مراكز مورد تأيهی است صرفاً گوكلیه متقاضیان به اين مراكز معرفی شوند. بد

ستان جهت اخذ  صنفی به اين بیمار ضیان واحدهای  سبت به معرفی متقا ستور فرمايید ن ست د ضی ا شد مقت می با

سط صادره عدم اعتیاد تو ست از تاريخ اعالم نامه، گواهی های  صورت پذيرد. گفتنی ا  گواهی عدم اعتیاد اقدام الزم 

رئیس اداره نظارت  -از ثبت آنها خودداری می نمايند. 10ساير مراكز، مورد تايید اين پلیس نمی باشد و دفاتر پلیس +

  " بر اماكن عمومی هرمزگان

ستان هرمزگان    شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی ا سخ به  به در پا

 توضیح داده است که: 15/5/1398-118/4/4/3734موجب الیحه شماره 

ــبخشنام -1 "   ــه مـ ــورد شکايت بخشنامه نبوده بلکه صـ ــرفاً دستورالعملی بـ ــوده كـ ــه پیرو بخشنامـ ه وزارت ـ

 بهداشت 
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 صادر شده است. 4/8/1382-114931شماره 

شته  -2   شاركت دارندگان دكتری تخصصی در چهار ر شکی كه قانوناً بايد با م شخیص پز شگاه های ت اكثر آزماي

بیوشیمی، میکروب شناسی، ايمنولوژی، سرولوژی و خون شناسی باشد صرفاً وجود يک متخصص اداره می شوند )و 

 مورد اعتماد نمی باشند(.

اثبات اينکه وزارت بهداشت صرفاً متولی صدور مجوز پروانه « اثبات شی نفی ماعدا نمی كند»طب  قاعده فقهی  -3  

 تأسیس آزمايشگاه است صالحیت نیروی انتظامی را در ورود به اين امر نفی نمی كند.

ه نظارت بر برخی امور را به قانونگذار پلیس نظارت را ملزم به تايیديه تمامی آزمايشـــگاه ها ننموده و وظیف -4  

ست پلیس می تواند  شی اذن در لوازم آن نیز ه ست و به حکم قاعده اذن در  پلیس نظارت بر اماكن عمومی داده ا

 نتايج آزمايشگاه های غیر معتمد را قبول نکند.

سواب  آنها در -5   ستان نیروی انتظامی در  شگاه های بیمار شود و در اطالعات مربوط به مراجعین به آزماي ج می 

واب  درج ـايشگاه ها اين سـالی كه در ساير آزمـدد سواب  قبلی وی مشخص می شود در حـراجعه مجـصورت م

  ".نمی شود و فرد می تواند با مراجعه به آزمايشگاه های متعدد باالخر پاسخ مورد نظر خود را دريافت كند

معاونین دیوان عدالت و  رئیسبا حضوووور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ       

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و رؤسااداری و 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده استشرح 

 هیأت عمومی رأی

متقاضیان دریافت گواهی عدم با عنایت به اینکه نیروی انتظامی برای وضع مقرره مورد شکایت که طی آن 

 اعتیاد را مکلف به مراجعه به مراکز مورد وثوق نیروی انتظامی کرده و صرفاً گواهی های صادره از بیمارستان
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خاتم االنبیاء بندرعباس را مورد وثوق دانسته و گواهی های صادر شده از سایر مراکز آزمایشگاهی را قابل 

ندانسته، دلیل و مستند قانونی که این اختیار را به نیروی انتظامی داده باشد ارائه و  10+ثبت در دفاتر پلیس 

در این خصوص  مجازات مرتکبین جرايم مواد مخدر قانون تشديد 22ابراز نشده، از طرفی قانونگذار به شرح ماده 

تعیین تکلیف کرده و آزمایشگاه های دارای مجوز از نیروی انتظامی را نیز مجاز به انجام آزمایش اعتیاد نموده 

بنابراین بخشنامه مورد شکایت  ،و منعی برای انجام این آزمایش در سایر آزمایشگاه ها ایجاد نکرده است

قانون تشکیالت و  88 هو ماد 12ماده  1بند ارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به مغایر قانون و خ

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال  آيین دادرسی ديوان عدالت اداری

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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