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 ( 46: )شماره

 صورت دعوی

حکم نموده بود که حکم  قباًل زوجه ام ) س گ( بنت ) م ح( در دیوان هذا دعوی تفریق به سبب ضرر را علیه من دایر نموده بود محکمه محترم به تفریق فی مابین ما
ائیه را تائید نموده و من نیز قناعت نمودم اکنون تعداد پنج نفر مذکور باالثر استیناف طلبی من بدیوان مدنی و احوال شخصیه استیناف رفته که دیوان مذکور حکم ابتد

ساله نزد ) س گ( نامه خانم  2ساله و ) ز ب( به عمر  11ساله، ) ع ش( به عمر  12ساله ، ) س ن( به عمر  8ساله، ) ن ج( به عمر  9اوالد هایم هریک ) م ح( به عمر 
آنها در قانون تکمیل میباشد بناًء از محکمه محترم خواهشمندم تا ) س گ( نامه را تحت جلب قرار داد اوالد هایم را قبلی ام میباشد از اینکه سن پیشبینی شده حضانت 

 برایم تسلیم نمایند.

 دفع دعوی
شان ) ع ر دکامل و بدون جبر و اکراه برای پ سالگی قرار دارد، به رضایت 2به تعداد پنج نفر اطفال نزد من است حاضر هستم اطفال را به شمول ) ز ب( نامه که در سن 

 م( تسلیم نمایم.

بوده و هیچ کاری نمی کنم که در اثر آن اطفال متضرر گردد و  ربیه سالم اطفال مذکوران خودکوشااطفال تعهد مینمایم که در قسمت ت رداینجانب ) ع م( ولد ) ع م( پ نظر اهل خبره 
 مادر اطفال ) س گ( نامه هر وقت که بخواهد با اطفال خود زیارت و دیدو باز دید نماید من زمینه را مساعد میسازم.

 استدالل محکمه ابتدائیه
فی هم ) س گ( نامه مادر اطفال در حالت صحت عقل به رضاورغبت و بدون جبر و از اینکه پدر اطفال مذکوران خواهان تسلیمی اوالد های خود گردیده و از طر

ساله که در سن حضانت قرار داشت، را برای ) ع م( والد اطفال تسلیم نماید. بناًء هیئت قضائی در مورد ذیاًل  2اکراه حاضر شد تا پنج نفر اطفال خود، بشمول ) ز ب( 
 تجویز اتخاذ نمود.

نص حکم محکمه 
 تدائیهاب

و  248به اتفاق آراء طبق ماده ) 9/7/1399به قضایای احوال شخصیه محکمه شهری والیت کندز در جلسه قضائی منعقده سری مؤرخ ما هیئت قضائی دیوان رسیده گی 
ساله ابنان و  2ساله و ) ز ب( به عمر  11ساله، ) ع ش( به عمر  12ساله ، ) س ن(  8ساله، ) ن ج( به عمر  9قانون مدنی تجویز اتخاذ نمودیم که ) م ب( به عمر (249

م اوالد های خود کوشا بوده و تربیه سالم بنتان ) ع م( برای پدرشان که عندالقضاء بیشتر به مصلحت اطفال مذکوران ثابت گردید، تسلیم گردد. ) ع م( در حصه تعلی
 تسلیم بدارد. را در هر هفته به روز های پنجشنبه و جمعه غرض زیارت، دید و بازدید برای ) س گ( نامه مادر اطفال اطفال

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