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 ( 45: )شماره

 صورت دعوی

ه در عنوانی این مقام ادعای تفریق به سبب ضرر علیه معروض علیه هذا اقامه نموده بودم محکمه محترم به اثبات دعوی من عارضه اصدار حکم نمود 1398در سال 
برای معروض علیه تسلیم نموده و یک پسرم ) ف ل( نام  دوره حضانت آنها تکمیل شده بود را که (مجریان دعوی ام محکمه محترم دخترانم هریک ) ص ب( و )س 

اوی به کابل نزدش بود از زمانی تسلیمی دخترانم تاکنون معروض علیه خدا ناترس برایم نشان نداده و من از آن زمان تا اکنون سخت مریض بودم و جهت تد که قباًل
علیه  اوالدهای خود رابیبینم که معروض ی زیادی به پشت من بسته من منحیث یک مادر حق دارم تارفته بودم در ضمن که اوالد هایم را برایم نشان نداده و تهمت ها

 رسیده گی قانونی نمایید. همن را از این حق محروم ساخته است. امید معروض علیه را جلب و به عریضه من عارض

 دفع دعوی

بوده و هیچگاه مانع دید و وادید مادرش نگردیده و نمی گردم بلکه مسمات ) ش گ( پانزده مسمات ) ص ب(، ) س م( و ) ف ص( بنات و ولد ) م ص( در نزد من 
طفل من هریک ) س  روز میشود که از بادغیس به کندز آمده است و اصاًل و کاًل با من تماس ندارد صرف برادرش ) س م( میگوید که ) ش گ( در بادغیس همراه دو

د مادرش بنام های ) س ش( و ) س هـ( در نز فل مندر نزدکی است نمی دانم دید و وادید اطفال به اساس تقاضا میشود دو طو ) س ش( زنده گی میکند اینکه  هـ(
ه تفریق قطعیت حاصل مسمات ) ش گ( است و تا هنوز مذکوره ها را به من نشان نداده است نفقه به اساس تقاضا طبق احکام قانون پرداخته میشود در صورتیکه فیصل

 بلی به پرداخت نفقه اطفال  خود در صورتیکه مادر شان شوهر نکرده باشد حاضر میباشم. کند
 از اینکه تقاضای زیارت و دیدو بازدید اطفال گردیده بود، ضرورت به اخذ نظریه اهل خبره احساس نگردید. نظر اهل خبره 

 استدالل محکمه ابتدائیه
دین مبین اسالم قرار دارد بنًا در زمینه دید و بازدید مادر با اوالد ها همچنان مالقات، دید و بازدید پدر با اوالد ها کدام صله رحمی در مغایرت با احکام از اینکه قطع 

 مانعی شرعی و قانونی وجود ندارد بناًء با در نظر داشت موارد فوق الذکر هیئت قضائی در رابطه ذیاًل تصمیم اتخاذ نمود.

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

( 130به اتفاق آراء طبق ماده ) 18/9/1399یئت قضائی دیوان رسیده گی به قضایای احوال شخصیه محکمه شهری والیت کندز در جلسه قضائی منعقده سری مؤرخ ماه
مکان یمکن االب ان یراه فیه کل یوم،  قانون اساسی کشور و با استناد به مسئله فقهی ) قال الحنیفة: اذاکان الولدعندالحاضنة، فالبیه حق رویته، بأن تخرج الصغیر الی

کل یوم الحداالقصی کل أسبوع  اذاکان الولد عندأبیه لسقوط حق االم فی الحضانتة، و االنتها مدۀ الحضانتة، فالمه رؤیته بأن یخرجه إلی مکان یمکنها أن تبصر ولد ها،
( کتاب الفقه االسالمی و ادله تجویز 700ضافی مصر تکون زیارتها کل شهرمرة.( مندرجه صفحه )مدة کحق المراه فی زیارة  ابویها و الخالة مثل االم، ولکن کما جری الق

ت و دید و اتخاذ نمودیم که ) م ص( پدر اطفال مکلف است هر یک ) ف ص(، ) ص ب( و ) س م( را در هفته دو یوم به روز های پنج شنبه و جمعه جهت زیار
اطفال نیز مکلفیت دارد که مسماتان هریک ) س ش( و ) س هـ( را غرض زیارت و  نماید و همچنان ) ش گ( نامه مادر سلیمبازدید برای ) ش گ( نامه مادر اطفال ت
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 . این تصمیم بعداز ثبت بهدید و بازدید در هر هفته دویوم به روز های پنجشنبه و جمعه غرض زیارت و دیدو بازدید برای پدر اطفال ) م ص( ولد ) س م( تسلیم بدارد 
 مرجع مربوطه ارسال گردد.

 ستره محکمه ج.ا.ا استیناف طلبی ندارد. 1386طبق صراحت سیمینار سال  سبب قطعیت حکم
 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99/  /   تاریخ 

 

 

 


