
 
 دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

 دادخواست عدم تمکین زوجه استشهادیه 

.................. مه به شماره شناسنا........... ..............فرزند  ................................................... اینجانب که وسیله از کسانی که علم و اطالع دارند  بدین

از همسر خویش  ............. ............... .................... ...........................: به نشانی  ....................................ملی  شماره .............................صادره از 

نموده ام که به منزل مشترک بازگشت نموده و نسبت به انجام وظایف زناشویی اقدام نماید و  درخواست.......................................................خانم 

 ایشان مستنکف از این امر می باشند، لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند

 زوج امضاء                                                                                                     

 

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

به شماره .... ................................................ .... ..... ............... ........................... ....................................................... :به نشانی........................ 

که باز وجه نامبرده فوق الذکر مذاکره نموده و ایشان اعالم م می دارم اعال و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال ...................... تماس 

 .نمایم می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به التزام بانمودند که حاضر به بازگشت و انجام وظایف زناشویی نمی باشم و 

 امضاء گواه اول                                                                                                                              

 

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

به شماره .......... ........................... ............... ..... .... .................................................... : .............................................به نشانی........................ 

ره نموده و ایشان اعالم که باز وجه نامبرده فوق الذکر مذاکو با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال  اعالم می دارم ...................... تماس 

 .نمایم می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به التزام بانمودند که حاضر به بازگشت و انجام وظایف زناشویی نمی باشم و 

 امضاء گواه دوم                                                                                                                            

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

به شماره .......... ........................... ............... ..... .... .................................................... : .............................................به نشانی........................ 

ره نموده و ایشان اعالم که باز وجه نامبرده فوق الذکر مذاکو با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال  اعالم می دارم ...................... تماس 

 می گواهی را فوق مراتب متعال گرفتن خداوند نظر در و راستگویی به التزام بانمودند که حاضر به بازگشت و انجام وظایف زناشویی نمی باشم و 

 ..نمایم

 سومامضاء گواه                                                                                                                             


