
 برگ اظهارات شاکی

 اظهارات شاکی

 تاریخ : ...........................

 شماره: ..........................

 .......................پیوست: 

 

 برگ بازجوئی و صورتمجلس

 پرونده جزوه دان تاریخ خواسته داد خوانده دادخواه

   ۱۳۸۴روز    

 

............. به تصدی  به تاریخ بیست و پنجم آبان هشتاد و چهار در وقت فوق العاده شعبه ششم دادیاری

 کنندگان ذیل تشکیل شده است.امضاء

 شود.قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می ۱۲۹معرفی نمائید و مفاد مواد و تبصره خود را  -س 

 :سن ......................فرزند:  ....................نام خانوادگی  .........................نام خانم  -ج 

...........  

 :اهل کرج  .......................: ..سواد  بی/با.........................  :کارشغل و محل

 ......................... 

اصالحی آئین دادرسی کیفری مطلع شدم و هر وقت اقامتگاهم را تغییر  ۱۲۹از مقررات ماده و تبصره 

 .دادم اطالع می دهم

 محل امضاء شاکی

با دالیل بیان نمائید: اینجانب از شوهرم بعلت ترک نفقه شاکی هستم، و  اًشکایت خود را مشروح -س 

مدت پنج ماه است از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می کند، تقاضای تعیین نفقه با نظر کارشناس، 

قانون مجازات اسالمی خواستارم برای ادعای خود شاهد  ۶۴۲تعقیب کیفری شوهرم را با استناد ماده 

 ایشان خانه را ترک گفته و اجاره خانه ام را پرداخت نمی کند.دارم که 

 محل امضاء شاکی 

 آیا حاضر به تمکین هستند؟ -س 

 بله، ایشان هرکجا خانه برایم بگیرد حاضرم با ایشان زندگی کنم محل امضاء شاکی  -ج 

 کنید؟ اظهارات خود را چگونه گواه می -س 



 امضاء می زنم -ج 

 محل امضاء شاکی

 

 برگ تحقیقات بعد از امضاء شاکی باید توسط قاضی شعبه امضاء شود.

 اظهارات متهم

 ...........................تاریخ : 

 شماره: ..........................

 پیوست: .......................

 برگ بازجوئی و صورتمجلس

 پرونده جزوه دان تاریخ خواسته داد خوانده دادخواه

   ۱۳۸۴روز    

به تصدی ..........  دادیاریبه تاریخ بیست و پنجم آبان هشتاد و چهار در وقت فوق العاده شعبه ششم 

 کننده ذیل تشکیل شده است. امضاء

 شود.قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می ۱۲۹خود را معرفی نمائید و مفاد مواد و تبصره  -س 

 شهرت .........................نام خانوادگی  .........................فرزند:  .........................نام  -ج 

.........................      

 ......................... سواد بی /با .........................شغل و محل کار  .........................سن 

تبعه  .........................مذهب   ......................... مقیم .........................اهل 

دارای اوالد / بدون  .........................فری دارم / ندارم پیشینه محکومیت کی .........................

 .........................اوالد 

آئین دادرسی کیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاه خود را تغییر دادم  ۱۲۹اوالد و از مفاد ماده و تبصره 

 مواظب اظهارات خود هستم. اطالع می دهم و

 محل امضاء متهم

 شما متهم هستید به ترک انفاق، همسر دائمی خودتان. از خود دفاع کنید؟  -س 

 بنده ترک انفاق نکردم، اظهارات همسرم را قبول ندارم. -ج 

 محل امضاء متهم

 آیا حاضرید نفقه ایشان را پرداخت کنید؟ -س 



 خیر چرا که ایشان تمکین نمی کند. ۔ج 

 محل امضاء متهم 

کین کند نفقه ایشان را پرداخت ایشان حاضر به تمکین است آیا با توجه به اینکه حاضر است تم -س 

 کنید یا خیر؟ می

 از آنجایی که شکایت کرده، پرداخت نمی کنم، می خواهم ایشان را طالق بدهم. -ج 

 محل امضاء متهم 

 آخرین دفاعیات خود را بیان کنید؟  -س 

 کنم.م، لذا نفقه ایشان را پرداخت نمیبنده می خواهم ایشان را طالق بده -ج 

 محل امضاء متهم 

 اظهارات خود را چگونه گواه می کنید؟  -س 

 امضاء می زنم. -ج 

 محل امضاء متهم 

تهم با توجه به نوع جرم و وضعیت متهم قرار کفالت که در بعد از گرفتن آخرین دفاع و توجه اتهام به م

این خصوص قرار مناسبی است صادر می شود. البته قاضی با توجه به وضعیت متهم و نوع جرم می 

 تواند هر نوع قراری صادر کند، ولی قرار باید با جرم تناسب داشته باشد.


