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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 ی عدالت ادار وانید

 

 »ان تعدلوا یتتبعوا الهو فال«

  )شعبه پنجاه و دوم سابق( یعدالت ادار   وانید 51 شعبه

 دادنامه 

 

 9609970957702644دادنامه:  شماره

 1396 ماهید 10: میتنظ خیتار

 9509980957700232پرونده:  شماره

 950232شعبه:  یگانی با شماره

 

 2644دادنامه:  شماره

 ی عدالت ادار وان ید 51: شعبه یدگیرس مرجع

با  یفرهاد نبات -5متفق  یچرخ رجیا -4 یپرتو ونیهما -3متفق  یحسن شهر -2  یانممق یثاقیتورج م -1: یشاک

  ستوده نیو نسر یوکالت عباس جمال

 ز یتبر یشهردار: تیشکا طرف

 به عنوان گورستان  ییبها انیمتوف یخاکسپار یبرا یمحل نیبه تع زیتبر یو خواسته: الزام شهردار تیشکا  موضوع

شعبه ارجاع شده   نیثبت و به ا 950957700232دادخواست به خواسته فوق که به شماره  میبا تقد ی: شاکگردشکار

  جاد یا ،یشهردار فیظاودر انجام  یقانون شهردار  55ماده  12ابر بند بر کهیاند: از آنجائاست اجماالً اظهار داشته 

گذارده   یانتظام امور آنها برابر قانون بعهده شهردار رحمل اموات و مراقبت د لیوسا هیغسالخانه و گورستان و ته

محل مناسب در محدوده  هیو ته نییجهت تع زیتبر ینسبت به الزام شهردار ستهیشده، لذا خواهشمند است حکم شا

 نییاز آ تیپاسخ داده که چون شکا 1396 نیفرورد 23 – 54 حهیال یط تیصادر گردد طرف شکا زیتبر یشهدار

 شودی مخصوص به خود دفن م نییکه با آ گرید یو در جا کنندینم تی موارد تبع ریو سا تیدفن و کفن، غسل و نماز م

شعبه در وقت  یدگیجلسه رس نکی. اباشدی نامبردگان مورد استدعا م تیرد شکا یتقاضا سپارند،یحمل و به خاک م

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال  یدگیختم رس نیو مستندات طرف لیدال یاست پس از بررس لیالعاده تشک فوق

 .دینما ی م یمبادرت به صدور رأ یبه شرح آت

 

  شعبه یرأ

  یپرتو ونیهما -3 یقلیمتفق فرزند عل  یحسن شهر -2  یردیفرزند الهو یانقمم  یثاقیتورج م -1 تیخصوص شکا در

 نیو نسر یفرزند غالمرضا با وکالت عباس جمال یفرهاد نبات  -4 دهللایمتفق فرزند  ی چرخ رجیا  -4اله  ضیفرزند ف
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  نکهیو توجهاً به ا تیطرف شکا هیدفاع حهیال زیو ن یم یبه مفاد دادخواست تقد تیستوده به خواسته فوق الذکر، با عنا

حمل اموات و مراقبت در انتظام  لیوسا هیغسالخانه و گورستان و ته  جادیآن ا فیاز جمله وظا یمطابق قانون شهردار

را انجام و اموات در   فیوظا نیا یشهردار تی شکا اتیحسب محتو زین هیکه در ما نحن ف باشد،یامور آنها م

قانون   55ماده  13مستنداً به بند  ده،یگرد یمنتف تی به شکا یدگیفلذا موجبات رس شود،ی دفن م اندوآبیم نگورستا

صادر و   تیبه رد شکا ی رأ 1392عدالت  وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک  65و   53و بند ج ماده  یشهردار

  یعدالت ادار وانید دنظریدروز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تج 20حکم ظرف مهلت  نی. اگرددی اعالم م

 4./باشدیم

 

 ی عدالت ادار  وانید 51شعبه  دادرس

 ی رامیب لیکائیم

  صادر کننده یامضا

 

 برابر با اصل است  ریتصو

 ی عدالت ادار وانیساختمان د – نیزم رانیا ابانینبش خ – یمخبر دیبلوار شه -یبزرگراه ستار –: تهران ینشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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