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 ( 56: )شماره

یشود نامبرده از شروع ازدواج من را م( ماه از ازدواج ما 9( طی عریضه خویش تحریر نموده که اسامی ) ج م( شوهرم میشود مدت )جریان طوریست که مسمات ) ح هـ خالصه جریان قضیه
 مورد لت و کوب قرار میدهد.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 معترف بودن متهم قضیه اسامی ) ج م( مبنی بر جار و جنجال. -1
( 22( ماده )1( نامه ثبات بوده طبق فقره )) ع غ( در قبال قضیه مسمات ) ح هـ بر لت و کوب موصوفه بناًء جرم اسمی ) ج م( ولد مبنی نظریه کلینک لیسه مریم -2

یه د. و از پیشگاه محکمه محترم تقاضا مینمایم تا متهم قضشو ( کود جزاء قابل تعقیب عدلی پنداشته می577قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت ماده )
 را مطابق مواد فوق الذکر محکوم به مجازات نمایند تا پند برای خودش و عبرت به دیگران گردد.

 خالصه دفاعیه
( ماه میشود که همرایش ازدواج نموده ام فامیل خسرم همیشه به خانه ما آمده و بدون اجازه من خانمم را به خانه خود 14خود را لت و کوب نکرده ام مدت ) من خانم

 میبرند و در امور زندگی مایان مداخله مینمایند.

 استدالل محکمه

 طرفین.) ج م(نام مبنی بر جار و جنجال ها فی مابین اعتراف  -1
( قانون منع 23( نامه جرم ) ج م( نام در قبال قضیه لت و کوبی موصوفه ثابت بوده طبق ماده )ه مریم مبنی بر لت و کوب ) ح هـسموجودیت نظریه کلینک لی -2

نمیگردد  هخریش مشاهدو ت چون کدام جرح ارنوال مؤظف مطالبه نمود قابل رد میباشد څخشونت علیه زن مستوجب مجازات میباشد و موارد فوق را که 
 هیئت قضائی در زمینه ذیاًل اصدار حکم نمودیم.

 نص حکم
خویش در حال حضورداشت حقیقی طرفین  24/12/1398ماهیئت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 

حبس تنفیذی محکوم به  ون منع خشونت علیه زن بمدت سه ماه( قان23( نامه طبق ماده )قضیه لت و کوب ) ح هـ) ع غ( را در قضیه به اتفاق آراء تو ) ج م( ولد 
 مجازات نمودیم. 

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 در مرحله استینافی متضرر قضیه انصراف نموده است.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 )ج م( محکومان لت و کوب نوع واقعه

 دکاندار وظیفه 15ناحیه  محل واقعه

 شفاهی دفاع نموده  وکیل مدافع 6/10/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

باالثر عریضه 
 متضرر قضیه

 (هـ) ح  متضرر

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 خانم اش میباشد

 شهرت قضات

 )م ل( ) زی( ) ز غ( اسم

 )  و ک( ) خ ز( )م ی( تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه


