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 87 -70301064پرونده 

 بسمه تعالی:

بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده  العاده جلسه شعبه دوم بازپرسی در وقت فوق 1387بهمن  7به تاریخ 

امر تحت نظر است. این بازپرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعالم و به شرح ذیل  

 نمایدمباردت به اتخاذ تصمیم می

 قرار دادسرا 

  -3نجف آبادی فرزند عبدالخالق   سعید داراب -2زهره آقائی فرزند محمد علی   -1در خصوص شکایت خانم و آقایان: 

شبکه  -1حسین ولی محمدی فرزند جالل دایر بر پلمپ غیرقانونی محل کار و ایجاد مزاحمت برای کسب و کار علیه:  

اداره نظارت بر اماکن عمومی نظر آباد با مسئولیت آقای عباس طاهری،   -2بهداشت و درمان شهرستان نظر آباد 

قضیه با عنایت به اینکه مسئول اداره اماکن عمومی اظهار داشته پلمپ عینک  صرف نظر از صحت و سقم موضوع

و نیز درخواست   1387آبان ماه  13سازی های موضوع شکایت بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان مورخه 

ن استان  و همچنین استعالم از اداره اماک 1387آذرماه   18 –/ ت /ش /م  610کتبی شبکه بهداشت و درمان به شماره 

و مطابق دستور فرمانده نیروی انتظامی شهرستان صورت گرفته است و به اصطالح مطابق دستور آمر قانونی بوده  

های است و از طرفی نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان نیز با حضور در شعبه اظهار داشته پلمپ عینک سازی

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره موضوع شکایت و جلو گیری از فعالیت آنها بر اساس رأی 

و نیز رأی دیوان عدالت اداری و استعالم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و  1385مهرماه  18مورخه  692

خدمات بهداشتی درمانی ایران از مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان که رونوشت هر سه مورد پیوست  

است، لذا با عنایت به مراتب فوق سوء نیت متهمان که یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه  باشد. صورت گرفته می

قانون اصالح   3باشد و در نتیجه وقوع بزه از ناحیه متهمان محرز نبوده و به استناد بند کاف ماده باشد محرز نمیمی

گردد ار منع تعقیب صادر و اعالم می قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و با عنایت به حاکمیت اصل برائت قر

قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی  

قانون مارالذکر به نظر ریاست محترم   3باشد. مقرر است دفتر پرونده در اجرای بند )ز( ماده جزائی نظرآباد می

 دادسرا برسد. 

 

 عبه دوم دادسرای عمومی و انقالب نظرآباد باز پرس ش
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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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