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 مصداق زوجه به تردد اجازه عدم و مشترک منزل درب کردن قفل بر مبنی زوج قداما

 .است غیرقانونی بازداشت

 

  3131/50/13: نهایی رای تاریخ��

 3153325111155039: نهایی رای شماره��

 بدوی رای⚫

. ذ.س مرحومه نمودن_مخفی# بر دایر ،.ص.الف آقای وکالت با. م فرزند. ص.ح آقای اتهام خصوص در

 ناحیه انقالب و عمومی دادسرای 13/53/3131 مورخه تنظیمی کیفرخواست موضوع فوتش از قبل

 پدر) ۰۳۷۱ متولد ،.ذ.م خانم و ۰۳۱3 متولد ،.ذ.م هاینام به مرحومه دماولیای شکایت و تهران ۷۲

 هاراتاظ و شده انجام محلی تحقیقات به توجها   و پرونده محتویات در عنایت با دادگاه ؛(متوفیه مادر و

 بر حکم اسالمی مجازات قانون از ۱۷۰ ماده استناد به دانسته محرز را متهم به انتسابی بزه گواه

 وندهپر متهم به نسبت صادره رأی. نمایدمی اعالم و صادر حبس سال پنج تحمل به متهم محکومیت

 سپ و شعبه این در رسیدگی و واخواهی قابل وی به واقعی ابالغ تاریخ از روز ده ظرف و بوده غیابی

 تجدیدنظر محترم محاکم در رسیدگی و اعتراض قابل روز بیست ظرف واخواهی مهلت انقضای از

 .است تهران استان

جعفری ـ تهران جزایی عمومی دادگاه ۰۰۱۱ شعبه رئیس  
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 اصالحى راى⚫ 

 

 9 و 2 سطرهای در کهاین به نظر 59/33/31 مورخ325133055333 شماره دادنامه خصوص در

 دادرسی آیین قانون 153 ماده به مستندا  و است گرفته صورت غیابی صورت به رأی اعالم در اشتباه

 وکیل کهاین به عنایت با و گرددمی اصالح ذیل شرح به مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه

 حضور تأخیر ساعت نیم با 50/33/31 مورخه رسیدگی جلسه در. ص.الف نام به. ص.ح آقای متهم

 لقاب ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف و بوده حضوری صادره رأی لذا گردیده، اخذ وی اظهارات و یافته

 دخو قوت به رأی متن در شده ذکر موارد سایر. است تهران تجدیدنظر محترم محاکم در تجدیدنظر

 ودهب تهران استان تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظر قابل روزه بیست فرجه در صادره رأی. است باقی

 .باشدمی ممنوع تصحیحی رأی بدون اصلی رأی رونوشت ارائه و

جعفری ـ تهران جزایی عمومی دادگاه 3309 شعبه رئیس  

 

 نظر تجدید دادگاه رای⚫

 

  055333 شماره دادنامه به نسبت. ص.ح آقای از وکالت به. م.س خانم تجدیدنظرخواهی خصوص در

 آن موجب به که تهران جزایی عمومی دادگاه 3309 شعبه از صادره 59/33/31 مورخ

 قانون از 011 ماده استناد به فوتش از قبل. ذ.س مرحومه نمودن مخفی اتهام به تجدیدنظرخواه

 تجدیدنظرخواه وکیل اعتراض مورد که گردیده محکوم تعزیری حبس سال 0 هب اسالمی مجازات

 بوطمض که تقدیمی الیحه آن پاسخ در تجدیدنظرخوانده وکیل آن متعاقب و گرفته قرار. م.س خانم

 مصرف علت به. ذ مرحومه فوت از حکایت که پرونده محتویات به توجه با باشد؛می پرونده در

 تجدیدنظرخواه یعنی وی همسر فوت از قبل که اندنموده ادعا وی انوادهخ و داشته برنج هایقرص

 علت و است کردهمی جلوگیری منزل از وی شدن خارج از آن نمودن_قفل# با منزل در را مرحومه

 با ده،گردی محکوم برنج قرص مصرف اثر بر که بوده متوفی روی بر منزل درب نمودن قفل نیز فوت
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 کهاین یعنی بوده مسمومیت برنج قرص مصرف علت به انتقال از بعد فوت علت گواهی به توجه

 ودهنم فوت اورژانس در و گردیده منتقل اورژانس به علیهمحکوم توسط قرص مصرف از بعد متوفی

 چون: داشته اظهار که پرونده 10 صفحه در. م.م خانم شاهد شهادت به توجه با دادگاه فلذا. است

 هب را درب کهاین به متهم اقرار و کرده صحبت او با درب پشت از بوده قفل. ذ.س خانم روی بر درب

 دننمو مخفی از عنوان تغییر با و تجدیدنظرخواهی رد ضمن دادگاه فلذا کرده،می قفل متوفی روی

 هایدادگاه دادرسی آیین قانون از 105 ماده رعایت با اسالمی مجازات قانون از 013 ماده اعمال و

 و یرقانونیغ ازداشتب به نمودن مخفی از اتهامی عنوان اصالح با و کیفری امور در انقالب و عمومی

 که تجدیدنظرخواه صریح اقرار به توجه با اسالمی مجازات قانون از 091 ماده با موضوعی انطباق

 از 091 ماده رعایت با و یرقانونیغ بازداشت بزه احراز با است کردهمی قفل متوفی روی بر را درب

 نوانع تغییر و اصالح با صادره رأی. نمایدمی محکوم تعزیری حبس سال دو به اسالمی مجازات قانون

 .باشدمی قطعی صادره رأی. گرددمی تأیید

 هقو پژوهشگاه/مرادی ـ مقدمحیات دادگاه مستشار ـ تهران استان تجدیدنظر دادگاه 11 شعبه رئیس

  قضاییه


