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 علیکم سالم

 

 جهت در ذیل موارد است گردیده دادگاه تقدیم قانونی فرجه در آن به اعتراض که جزایی 201 شعبه...  کالسه به عطف احتراما  

 :رساند می عالی استحضار به حقیقت شدن روشن

 

 استخدام چگونگی از اطالعی هیچ و نداشتم حضور محل در کذایی حادثه از بعد ها ماه حتی و حادثه زمان در...  ایرج اینجانب

 .ندارم و نداشته وی استخدام نحوه و پسرم توسط شاکی

 شاکی ایشان اظهارات به بنا که نمودند شاکی استخدام به اقدام قدیمی ساختمان یک تخریب برای شخصا  ...  پویا آقای اینجانب پسر

 .است نموده ترک را محل سالم و صحیح خود روزانه حقوق اخذ با روزانه کار اتمام از بعد بوده روزمزد و ساده کارگر که

 بنده علیه شکایت به اقدام بنده پسر برای کارگری روز از زمانی مدت گذشت از بعد بلکه کارگری روز در نه محترم شاکی

 شناخت به قادر نامبرده که طور همان نشناختم دادگاه سالن در دادگاه جلسه به ورود از قبل را ایشان حتی بنده آنکه حال نماید می

 .نبودند دادگاه جلسه روز در بنده

 از آگاهی عدم دلیل به هم بنده پسر و است شده اشتباه دچار وی اظهارات ثبت و بنده پسر از بازجویی در نیابت دادگاه متأسفانه

 موضوع محل مالک اگرچه بنده آنکه حال است کرده قلمداد کارفرمایی را کار موضوع ملک به بنده مالکیت کلمات حقوقی بار

 گونه همان و باشد می...  پویا پسرم است نموده استخدام را وی که فردی ندارم و نداشته شاکی با ارتباطی هیچ ولی هستم تخریب

 سالم و صحیح را وی نامبرده روزانه حقوق پرداخت با کار انجام و وی استخدام از بعد پسرم اند داشته اظهار هم اقرارنامه در که

 که اینجانب علیه تمام شگفتی با و داده نسبت پسرم کار به را حادثه و شوند می حادثه دچار بعدا   ظاهرا   ایشان و نمایند می مرخص

 هیچ بنده حادثه از بعد و قبل ماه چند حتی و حادثه زمان در آنکه حال نمایند می دعوی طرح نداشتم ماجرا از اطالعی حقیقتا  

 ویژه عنایت تقاضای عالی قضات محضر از لذا است نموده استخدام را فردی چنین پسرم دانستم نمی و نداشتم تخریب از اطالعی

 .دارم را صادره دادنامه نقض و رسیدگی و


