ومًوٍ شمارٌ 42
برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
شوارُ پزًٍسُ ....
مشخصات طرفیه

وام

وام خاوًادگى

وام پذر

سه

شغل

خًاَان

هشرصات سٍجِ (سى)

خًاوذٌ

هشرصات سٍج(هزز)

محل اقامت
(شْزستاى/ترش/زّستاى/هٌطقِ) ذیاتاى
کَچِ کسپستی پالک

هشرصات ٍکیل یا ًوایٌسُ قاًًَی ( زر صَرت ٍجَز)

يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

تقاضای طالق تا تَجِ تِ تحقق تٌس  12اس شزٍط  12گاًِ ضوي عقس (اسزٍاج هجسز سٍج تسٍى رضایت سٍجِ)

دالئل ي مىضمات دادخًاست

 -1فتَکپی هصسق سٌس اسزٍاج

(مذارک)

ریاست محترم دادگاٌ
شزح زازذَاست :
ریاست محترم دادگستری شُرستان......
تا تقسین سالم ٍ احتزام ،تِ استحضار هی رساًس:
ایٌجاًثِ  .....ذَاّاى زعَی هطاتق سٌس ًکاحیِ هَرخ  ........تٌظیوی زر زفتز رسوی اسزٍاج شوارُ  ....تِ عقس ًکاح زائن ذَاًسُ هحتزم آقاای  ......زر آهاسم .
ًاهثززُ ضوي ایجاز راتطِ سٍجیت تا ذاًن زیگزی  ،تسٍى کسة رضایت هي  ،هثازرت تِ اسزٍاج هجسز کززُ است  .علی ّذا ،تِ استٌاز شزط یاز شسُ ٍ تاا
عٌایت تِ ایٌکِ زر صَرت تحقق یکی اس شزٍط  ،تِ سٍجِ ٍکالت تالعشل زازُ شسُ تا پس اس اًتراب ًَع طالق  ،ذَز را هطلقِ ساسز؛ لذا تقاضای رسایسگی
ٍ صسٍر حکن هثٌی تز طالق تائي  /رجعی تِ اًضوام تأزیِ کلیِ حقَق شزعی ٍ قاًًَی را زارم .
لذا تا تقسین ایي زازذَاست تسٍاً تِ استٌاز هَاز  310الی  323قاًَى آئیي زازرسی زازگاّْای عوَهی ٍ اًقالب زر اهَر هسًی  ،صسٍر زستَر هَقت هثٌای
تز جلَگیزی ار ًقل ٍ اًتقال رسوی پالک ثثتی هَصَف ٍ زر هاّیت  ،هستٌساً تِ هَاز  319 ٍ 191قاًَى هذکَر ٍ هَاز  362 ٍ339 ،330 ،219 ، 10قاًَى
هسًی ؛صسٍر حکن تز اثثات هالکیت ًسثت تِ یک تاب هٌشل هسکًَی زارای پالک ثثتی  .........تا احتساب کلیِ ذسارات قاًًَی هَرز استسعاست .
با تجذیذ احترام
وام ي وام خاوًادگی
هحل اهضا  -هْز  -اثز اًگشت
ریاست هحتزم شعثِ .............................
زازگاُ  .......................رسیسگی فزهاییس.
شوارُ ٍ تارید ثثت زازذَاست
ًام ٍ ًام ذاًَازگی ارجاع کٌٌسُ
تارید  ..........اهضا

هحل ًقش توثز

