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 ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری
 فارمت نشر احکام قطعی محاکم ابتدائی در قضایای حقوقی

 

  

 

   

  

 

  (32: )شماره

 صورت دعوی
میان مان بوجود آمده  بعداز خواستگاری با مدعی علهی ازدواج نمودم ثمره ازدواج مان یک پسر داریم که به اساس ناسازگاری که در 15/7/1394قضات محترم: بتاریخ 

طفل مان را به شوهرم داده بودم مبنی بر اینکه وقتی خواستم پسرم را مالقات کنم)ب( پدر طفل  31/6/1399بود شوهرم مرا طالق نمود و طی اصالح خط عرفی مؤرخ 
 دوش بگیرم.حق مزاحمت ندارد اما وی به تعهدات اش عمل نکرده لذا می خواهم طبق قانون حق حضانت طفل را خودم ب

ش داده شود هم از مهر مادر طفل در موسسه  جی آی زید وظیفه دارد و در دانشگاه درس می خواند و نه شب در خانه است و نه روز لذا پسرم در صورت اینکه به مادر دفع دعوی
 مادرم، بزرگ شود.پدر و هم از مهر مادر محروم و یک انسان عقده مند به برا می آید. بناًء می خواهم پسرم در نزد 

 از نظر اهل خبره استفاده نشده است. نظر اهل خبره

 محکمه ابتدائیه لاستدال

) الف( باشد و طفل نزد وی نگهداری شود و در  طرفین دعوی طی عریضه مطبوع خویش تحریر داشتند که ما باهم توافق نمودیم که حق حضانت طفل از مادر پدرش
و در صورت اینکه به طفل بدون عمد و  هر عید نزد مادرش آورده شود و حد اقل در هر ماه دو مرتبه از طریق وسایل ارتباطی مثل وایبر و غیره با مادر تماس بگیرد 

ا به ) الف( مادر پدر طفل دادیم و نیزد مادر پدر طفل این حق را بدون اجرت قبول نمود. قصد کدام ضرر رسد طفین بهانه جوی نکنند با شرایط حق حضانت پسر مان ر
 لذا ما هیئت قضائی دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه ابتدائیه شهری فیض آباد والیت بدخشان در مورد ذیاًل تصمیم اتخاذ نمودیم.

 نص قرار محکمه ابتدائیه 
خود ها به اتفاق آراء متکی به حکم فقره اول  28/2/1399عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان در جلسه قضائی سری مؤرخ مایهئت قضائی دیوان مدنی و حقوق 

ر را به مد ( قانون مدنی تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمودیم مبنی بر اینکه تو ) ج( بنت ) د ( از حق حضانت ) ق( گذشت نمودی هیئت قضائی حضانت ) ق(239ماده )
 کالن پدری اش بی بی ) الف( ابراز رآی نمود.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 قناعت طرفین و حکم قانون.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 30/9/99 تاریخ 

 دعوی و نوع آن شهرت اصحاب

   حضانت موضوع دعوی

   دیوان مدنی شهری محل دعوی

   21/2/1399 تاریخ

 شهرت قضات

 اسم

اعضای قضائی ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه 
 محکمه شهری والیت بدخشان

 تخلص

 وظیفه


