
 
 دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

 ) مخالفت پدر( اذن ازدواج استشهادیه

 قزوین  خانوادهریاست محترم دادگاه 

قای اینجانبه .......................  فرزند .............    کد ملی ....................... با داشتن ..... سال سن قصد ازدواج با آ که احتراماً با عنایت به این 

ه در خانواده ایی مذهبی ک...................... فرزند ........... کد ملی .................... متولد ............ دارای مذهب تشیع  و شغل ............. 

داشته  .................................................... با مهریهمی باشد را نیز  بوده و هم کفو اینجانبه متولد گردیده و به مسائل شرعی و مذهبی   پایبند

 ت رسیدگی و صدور حکم بر اذن ازدواج با نامبرده را دارم.            با ازدواج اینجانبه مخالفت می نماید درخواس غیر قابل قبول به دالیل و  پدر اینجانبه 

 اء خواهانمضا                                                                                                                                                                                           

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

از  ق ...............................که از طری   ........................................................................................................به نشانی:

با نامبرده به مدتی ک ه   اعالم می دارم مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال   آقای ............... وضعیت مالی و زندگانی

                      نمایم.می  مراتب را گواهیوی اطالع کافی داشته باشم، معاشرت داشته و  اخالقی و مالی و تقید شرعی و مذهبیبتواند نسبت به وضعیت 

 امضاء گواه اول                                                                                                                                                              

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

که از طری ق ............................... از   ...............................................................................................به نشانی:.........

مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال  اعالم می دارم با نامبرده به مدتی ک ه    آقای ...............وضعیت مالی و زندگانی 

                        نمایم.می  وی اطالع کافی داشته باشم، معاشرت داشته و مراتب را گواهی اخالقی و مالی و تقید شرعی و مذهبیبتواند نسبت به وضعیت 

    امضاء گواه دوم                                                                                                                                                          

...... صادره از ..............کد ملی ........................ اینجانب................................ فرزند ................ بشماره شناسنامه ...... :سومگواه 

که از طریق ............................... از  به نشانی:........................................................................................................

مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال  اعالم می دارم با نامبرده به مدتی که   ...............آقای وضعیت مالی و زندگانی 

                        نمایم.می  وی اطالع کافی داشته باشم، معاشرت داشته و مراتب را گواهی اخالقی و مالی و تقید شرعی و مذهبیبتواند نسبت به وضعیت 

  امضاء گواه سوم                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 تکمیل و کلیه مواردی که به صورت جای خالی در نظر گرفته شده است دقیقاً تکمیل گردد.و یا دونفر خانم و یک نفر آقا توجه: فرم باید توسط دو نفر شاهد آقا 


