
 

FM-005, Rev. 04/14 Arabic                                  

 1من  1صفحة 

 

 والية ماين

 محكمة المقاطعة           

 :   __________________المكان           

  ________________ : القضية رقم           

 

 : هذا النموذج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئة النسخةتنويه        

باللغة اإلنجليزية. إذا احتجت إلى المساعدة فاذهب اإلنجليزية من هذا النموذج     مدعي_______________________________ 

 سيتم طلب خدمة ترجمة فورية لك. إلى مكتب الكاتب وهناك

 دعوى الطالق             

 )بدون أطفال قاصرين(                       

 يشمل األمر ملكية عقارية             

، 101القسم  .(M.R.S.Aمن تشريعات والية ماين المعدلة والمشروحة ) 11المادة   مدعى عليه______________________________  

 أ10قانون والية ماين المدني المعدل فقرة 

 

 ،__________________________ مقاطعة(, )       ( مدينةكان المدعي متزوجاً زواجاً شرعياً من المدعى عليه في ) -1

  )شهر/يوم/سنة.(_____________________________ ، في ____________________________ والية() 

 

 ___________.  (والية( ___________، )مقاطعة، )________________ (مدينةيقطن المدعي حالياً في ) -2

 

لنموذج متوفر في مكتب الكاتب أو هذا ا  (.FM-057حال رغبة أي طرف في اإلبقاء على سرية عنوانه، يجوز لهذا الطرف تعبئة إقرار خطي بسرية العنوان )نموذج  

 .http://courts.maine.gov/fees_forms/formsعلى: 

 

 أو،                            )والية( ،                               )مقاطعة(،                                           مدينة(يقطن المدعى عليه اآلن في )   -3

 المدعى عليه غير معلوم، وقد بذل المدعي جهوداً مرضية ولم يتمكن من تحديد مقر المدعى عليه. مقر إقامة     

 

 :ضع عالمة على كل الجمل التي تنطبق()تمتلك المحكمة السلطة القضائية ألنها  -4

 يقطن المدعي بوالية ماين بحسن نية منذ ستة أشهر قبل إيداع هذه الدعوى؛  -أ    

 المدعي بوالية ماين، وقد كان طرفا الدعوى متزوجين بوالية ماين؛يقطن  ب.     

  يقطن المدعي بوالية ماين، وقد كان طرفا الدعوى يقطنان بوالية ماين عندما نشأت األسباب للطالق؛  ج.    

 يقطن المدعى عليه بوالية ماين. د.    

 

 أوقبل هذه الدعوى،  لم يتقدم أي من الطرفين بطلب الطالق أو إبطال الزواج  -5

  (:اسم المحكمة، المدينة والوالية مقر المحكمةسبق إيداع دعوى لطلب الطالق أو إبطاله قبل ذلك في )    

 _______.  القضية رقم _____________________________________     

 التزال قيد النظر.        .______________ تم رفضها في )التاريخ( ية:   ضتلك الق  

 

 ويمتلك الطرفان ملكية شخصية،  -6

  أو(، FM-056يمتلك أي من الطرفين أو كالهما حصة في أي أمالك عقارية )نموذج ايداع واستبدال رقم     

 ال يمتلك أي طرف أي حصة في أي أمالك عقارية.    

 

 أورد المدعي األسباب األساسية لهذا الطالق: -7

  خالفات زوجية فيما بين الطرفين ال يمكن تسويتها.وجود     

 _._________خالف ذلك ______    

 

  )ضع عالمة في كل المربعات التي تنطبق(منح الطالق ويطلب منها؛ يطلب المدعي 

 (؛FM-043فصل الممتلكات غير الزوجية الخاصة بكل طرف وتقسيم الممتلكات الزوجية )نموذج اإليداع واالستبدال رقم     

 (؛FM-043إصدار أمر بأن يدفع المدعى عليه النفقة الزوجية إلى المدعي )نموذج إيداع واستبدال رقم     

 (؛FM-043األمر بأتعاب المحماة المعقولة لمحامي المدعي )نموذج إيداع واستبدال رقم     

 ________________. تغيير اسم المدعي إلى:    

 

               __________________________________  ________________________________ التاريخ: 

 توقيع المدعي            

 ____________________________المدعي:   ____________________________ محامي المدعي:

       ____________________________العنوان:   ________________________________  العنوان:

      __________________________ الهاتف:   ________________________________  الهاتف:

(، على أن يزود الطرف األخر بنسخ لكافة FM-186يوماً بعد تلقي هذه الدعوى )تلقي نسخةً منها(، حتى يقوم بالرد على المحكمة )نموذج رقم  02لدى المدعى عليه 

 تقديمه. ما تم


