
 

 

 
 دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

 گانه ضمن العقد ازدواج 12شروط  5موضوع بند استشهادیه 

شناسنامه اینجانب ....................................................... فرزند ................................. بشماره که وسیله از کسانی که علم و اطالع دارند  بدین

.................................................................................................  ........... به نشانی:........... کد ملی ..............از .......... ...................... صادره

 ............فرزند  ...................................................آقای همسر  تماس ..............................  شماره به  ...........................................................

........ .............به نشانی :  ..............................ملی ...... شماره .............................صادره از ..................... مه به شماره شناسنا. ....................

نامبرده شده برابر دادنامه قطعی صادره  زوج بوده و .....................................................................................................................................

ذکر  امه محاکم خانواده ................  موظف به اشتغال به شغل ............................ داشته/ نداشته باشد و در حال حاضر مفاد دادن      از شعبه   

 استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.شده را رعایت نمی نماید 

 زوجه امضاء                                                                                                     

 

  کد  .........صادره از ....... ...............بشماره شناسنامه ....... ............................ فرزند.......................................................اینجانب اول: گواه

به شماره تماس .... ............................................................................ ....................................................... به نشانی:ملی ........................ 

 التزام با و مراتب اعالم شده توسط زوجه مقرون به واقع بودهاعالم می دارم  د متعالبا التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداون ...................... 

 .نمایم می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به

 امضاء گواه اول                                                                                                                              

 

  بشماره شناسنامه ...................... صادره از ................ کد  ............................ اینجانب.......................................................فرزند :دوم گواه

ماس ................................. به شماره ت.................ملی ........................ به نشانی: ....................................................... ..............................

 التزام با و مراتب اعالم شده توسط زوجه مقرون به واقع بوده......................  با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال اعالم می دارم 

 .نمایم می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به

 امضاء گواه دوم                                                                                                                            

 

  بشماره شناسنامه ...................... صادره از ................ کد  ............................ اینجانب.......................................................فرزند :سوم گواه

................................. به شماره تماس .................ملی ........................ به نشانی: ....................................................... ..............................

 التزام با و مراتب اعالم شده توسط زوجه مقرون به واقع بوده......................  با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال اعالم می دارم 

 .مایمن می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به

 سومامضاء گواه                                                                                                                             


