
             
 زیاست هحتسم دادگاُ ّای ذاًَادُ لصٍیي 

 باسالم 

صادزُ ..................... هِ ........... بِ ضوازُ ضٌاسٌا..........فسشًد .... ................................................... اىاحتساهاً بِ استحضاز هی زساًد ایٌجاًب       

بطوازُ ضٌاسٌاهِ  .......................فسشًد .......... .....................................................ٍ  ..............................هلی ...... ضوازُ .............................اش 

  .... ..... ............... ........................... ....................................................... ًطاًی:بِ ود هلی ........................  .........صادزُ اش ....... ......................

 عدم ٍ آهدُ پیص هطىالت بِ تَجِ با حال.  این ًوَدُ اشدٍاج     دفتس زسوی اشدٍاج ضوازُ .....         هَزخ          ضوازُ    عمدًاهِ هَجب بِ

 زا دازین:  ذیل ضسایظ با عالق حىن صدٍز تماضای ٍ این گسفتِ جدایی بِ تصوین آهیص هسالوت ٍ هطتسن شًدگی اداهِ اهىاى عدم ٍ اذاللی فاّنت

سیِ ذَیص زا برل ًوَدُ ٍ ..... اش هْ..................................شٍجِ همداز ........ -2 برل هی ًواید.       والًشٍجِ هْسیِ ذَیص زا  -1هْسیِ: -1

بِ ضسح ذیل شٍجِ همداز ............. اش هْسیِ ذَیص زا برل ًوَدُ ٍ هابمی زا دز ...... لسظ  -3    هابمی زا بِ صَزت یه جا دزیافت هی ًواید. 

اهی هْسیِ ذَد زا بِ صَزت الساط جِ تو شٍ -5      شٍجِ تواهی هْسیِ ذَد زا بِ صَزت یه جا دزیافت هی ًواید. -4       دزیافت هی ًواید.

 دزیافت هی ًواید.بِ ضسح ذیل . لسظ .....ٍ دز ....

شٍجِ لسوتی اش ًفمِ ٍ اجست  -2شٍجِ تواهی ًفمِ ٍ اجست الوثل ایام شٍجیت زا برل هی ًواید.       -1ًفمِ ٍ اجست الوثل ایام شٍجیت: -2

شٍجِ لسوتی اش ًفمِ ٍ اجست الوثل ایام شٍجیت زا برل  -3الوثل ایام شٍجیت زا برل ًوَدُ ٍ هابمی زا بِ صَزت یه جا دزیافت هی ًواید.       

ٍ اجست الوثل ایام شٍجیت زا بِ شٍجِ تواهی ًفمِ  -4دزیافت هی ًواید.      بِ ضسح ذیل دز ..... لسظ  ًوَدُ ٍ هابمی زا بِ صَزت الساط ٍ

دزیافت بِ ضسح ذیل شٍجِ تواهی ًفمِ ٍ اجست الوثل ایام شٍجیت زا بِ صَزت الساط ٍ دز ..... لسظ  -5هی ًواید.      صَزت یه جا دزیافت

 هی ًواید.

شٍجیي  -3    وِ زضید هی باضٌد.  ّستٌدن ٍجیي دازای ......   فسشًد هطتسش -2 شٍجیي دازای فسشًد هطتسن ًوی باضٌد.      -1 حضاًت: -3

 هی باضٌد ٍ حضاًت فسشًد هطتسن با شٍج       شٍجِ هی باضد.      هی باضد/.......  صغیس وِ ّستٌد دازای ......   فسشًد هطتسن 

  حك هاللات فسشًد یا فسشًداى هطتسن:  -4

 

 زوج وجهی نمی پردازد. -2     .پسداشد هی فسشًد ًفمِ عٌَاى بِ لزیا ……… هبلغ هاّیاًِ شٍج -1ًفمِ ًگْدازی فسشًد هطتسن: -5

دز عالق  قبل از ثبت و اجرای صیغهسیه در منسل مشترک می باشد که توسط زوج یجه -2   سیه در ید زوجه می باشد.   یجه -1جْیصیِ: -6

 اذتیاز شٍجِ لساز هی گیسد. 

 س ٍ فسجام ذَاّی زا اش ذَد سلب ٍ سالظ هی ًوایٌد.: شٍجیي حك تجدید ًظحك اعتساض ٍ فسجام ذَاّی -7

با حك تَویل بِ غیس جصئا ٍ یا والً داد دز صَزت صدٍز حىن  بالعصل ٍشٍج بِ شٍجِ ٍوالت تام االذتیاز ٍٍوالت اجسای صیغِ عالق:  -8

ضسایظ هٌدزج دز دادًاهِ صادزُ ذَد زا هغلمِ گَاّی عدم اهىاى ساشش اشسَی هحاون ذاًَادُ بِ ّسیه اش دفاتس زسوی عالق هساجعِ ًوَدُ ٍ با 

  ًواید. 

   سایس تَضیحات:

 

 تازید:                 هحل اهضاء شٍج                                                           هحل اهضاء شٍجِ


