
 

 

 

 به نام خدا

 ریاست محترم دادگاههای خانواده شهرستان قزوین

...... ............ و خانم .................................. و شماره ملی .............. به شماره شناسنامه ..................................فرزند .................................. با سالم و احترام به استحضار می رساند اینجانبان آقای

زدواج نموده ایم . ......... اازدواج شماره ..............رسمی تر ف..... مورخ ............... د.................به موجب عقدنامه ...............به شماره ملی ....................... ه....... به شماره شناسنام.......فرزند...

طرفینی، تصمیم به جدایی گرفته ایم که ضمن اسقاط حق حضور در دادگاه، درخواست رسیدگی حال با توجه به مشکالت پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به دلیل کراهت 

 فوق العاده و صدور حکم طالق با شرایط ذیل را داریم .

 □ ل حاضر به طالق گردید.ذرا از خود سلب و ساقط می نماید و زوج نیز با قبول ماب بذل زوجه تمام مهریه خود را در قبال طالق به زوج بذل نموده و حق رجوع به ما:  مهریه: الف -۱

 لبابت مهریه از زوج دریافت و مابقی را در قبال طالق به زوج بذل و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید و زوج نیز با قبوسکه /..................تومان تعداد/زوجه مبلغ ب:

 ج:  □ دیدحاضر به طالق گر مابذل

 □حله و اموال مربوط به شرط تنصیف دارایی را به زوج بذل، زوج نیز قبول بذل می نماید نزوجه نفقه های متعلقه، اجرت المثل ،  -۲

 □ الف: زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند حضانت : -٣

باشند که حضانت می    .............. متولد  ............................. ٣...................  متولد ..........................-۲متولد................ ..... .....................-۱زوجین دارای ...... فرزند مشترک به نامهای  -ب 

 ....... می باشد. .........................با ..... ............................................................ و .......ا .........ب.......... .........................................................فرزندان به نامهای ........../فرزند 

 زند یا فرزندان مشترک: ................نحوه مالقات با فر-4

ج: پرداخت نفقه بر عهده زوجه  □کند : زوج نفقه ای پرداخت نمی ب □ ریال به عنوان نفقه فرزند می پردازد . .............................. مبلغ   ماهیانه الف : زوج  نفقه فرزند مشترک : -۵

 □ می باشد

جهیزیه در منزل مشترک می باشد که توسط زوج قبل از ثبت و اجرای صیغه طالق در  -ج   □ جهیزیه تهیه نشده است -ب     □ جهیزیه در ید زوجه می باشد -لف ا: جهیزیه -۶

 □ اختیار زوجه قرار می گیرد

   □ زوجه باردار نمی باشد -ب                            □زوجه باردار می باشد  -وضعیت حمل: الف  -7

  □ زوجه باکره نبوده و لیکن نزدیکی صورت نگرفته است د:      □ ج: زوجه یائسه می باشد □ زوجه باکره نمی باشد -ب     □ زوجه باکره می باشد -وضعیت زوجه : الف -8

 تجدیدنظر و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط می نمایند .و فرجام خواهی : زوجین طی این توافق حق  حق اعتراض-9

سازش از سوی محاکم  م امکان واهی عدوکالت اجرای صیغه طالق : زوج به زوجه وکالت تام االختیار بالعزل و با حق توکیل به غیر جزئا و یا کال می دهد تا در صورت صدور حکم گ -۱0

 خانواده در این پرونده به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه نموده و با شرایط مندرج در دادنامه صادره خود را مطلقه نماید .

 سایر توضیحات:
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