
 قرار دستور موقت جهت استرداد طفل شیرخوار«»

................ بتصدی می به تاریخ ..................... در وقت مقرر شعبه .............. محاکم عمو

ای ارسال نداشتند. خواهان امضاء کننده ذیل تشکیل شده است. طرفین در دادگاه حاضرند، و الیحه

........................ با خوانده آقای  .................. مورخ ۵۲۰اظهاری دارد که طی عقدنامه شماره 

ن ازدواج فرزند شش ماه بنام مبادرت به ازدواج دائم شرعی و قانونی نمودم که حاصل ای

است که بعلت عدم دسترسی به شیر مادر بیمار شده، و خوانده از دادن شیر از ........................ 

. طرف بنده جلوگیری می کند تقاضای صدور حکم دستور موقت جهت استرداد طفل شیرخوار را دارم

است، و قصد طالق دارد، بنده راضی نیستم  خوانده اظهار داشت: ایشان خودش بچه را گذاشته و رفته

فرزندم را ایشان شیر دهد. مراتب به امضاء نامبردگان رسید و از استماع دعوی اسقاط حق حضور 

 نمودند.

                                                                                                                           امضاء خوانده

 امضاء خواهان

 دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.

 »قرار: دستور موقت«

بخواسته ..... ...................بطرفیت .......................... در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان 

مبادرت ازدواج شرعی و قانونی  ...................... یخدستور موقت بدین توضیح که خوانده در تار

است و خوانده در این میان از انجام ........................ نموده و ثمره این ازدواج فرزند شش ماهی بنام 

اخیرا تنها فرزند مشترک را  وظایف معموله قانونی در مورد وی و تنها فرزندش استنکاف می ورزد و

قانونی در مورد حضانت فرزندش دارد، از وی دور نموده و با وضع  از مادرش که تکلیف و وظیفه

عمل و تحویل فرزند موقت بر انجام  رقت باری آنرا نگهدار می کند، لهذا بدین وسیله تقاضای دستور

ظیمی اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مزبور نموده است، با توجه به محتویات پرونده دادخواست تن

مزبور و سن و سالش با اخذ نظریه ریاست محترم کل دادگستری استان و موافقت  مالحظه وضعیت طفل

ایشان و پرداخت خسارت احتمالی طی فیش شماره ............... مضبوط در پرونده و سایر قرائن و 

قانون آئین  778و  770د تشخیص به استناد مواد امارات در پرونده خواسته خواهان را ثابت و وار



دنی دستور موقت بر تحویل فرزند شش ماه خواهان بنام .............. صادر و اعالم می دارد. دادرسی م

 این دستور وفق مقررات سریعا پس از ابالغ قابل اجراست.

 رئیس / دادرس شعبه ............... محاکم عمومی .............

 


