
Çocuk Teslimine Uymayan Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
Dilekcesepeti.com

İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE
                   …………

ŞİKAYET EDEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

  Adres

VEKİLİ : Adı ve Soyadı

 Adres 

SANIK : Adı ve Soyadı

  Adres

SUÇ : Çocuğun Teslimine Uymama 

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimiz ile davalı .../…/… tarihinde İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesinin .../…

Esas ve .../… Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. 

2-  Evliliklerinden olan …..  yaşındaki   müşterek çocukları    .....  davalı  anneye  verilmiştir.
Mahkeme küçük .....' yi babasının her hafta sonu Cumartesi günü sabah saat 10.00 ile 18:00 arasında
görmesine karar vermiştir.

3- Müvekkilimiz bu görüşmeyi İcra memurlarını devreye sokmadan anlaşma yolu ile halletmek
istemiş,  ancak  davalı  buna  yanaşmamıştır.  Bunun  üzerine  ilam  müvekkilimiz  tarafından  .../.../....
tarihinde  İstanbul  … İcra  Müdürlüğünün …/...  E.  Sayılı  dosyası  ile  icraya  koymuş  ve  sanığa  bu
husustaki  Örnek  No  3  İcra  Emri  tebliğ  edilerek  kesinleşmiştir. …………………(Bu  kısımları
kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 

4- Sanık ilam hükmüne buna rağmen uymamakta direnmektedir. Müvekkilimiz 4 hafta sonu
memur ile çocuğu almak üzere gitmiş ise de sanık çocuğu doktora götürdüğü gerekçesi ile kaçırmıştır.
İcra dosyasına kendisine ihtar edilmesine rağmen doktor raporu da ibraz etmemiştir. Sanığın İcra ve
İflas Kanununun 25/a ve 341. maddesine göre suç teşkil eden fiilinin cezalandırılmasını talep etme
zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER   : İcra dosyası, tanık ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 25/a ve 341 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenler ile  sanığın cezalandırılmasına,
yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini, şikâyet eden vekili olarak saygılarımla
arz ve talep ederim. …/…/…

Şikâyet Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

İmza

(Not:  Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçedeki olay kurgudan ibarettir.  Açıklamalar ve
talep kısmında gerekli  değişiklikleri  yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.   Dava
vekil aracılığı ile takip ettirilmiyor ise vekil yazılı olan kısımlar çıkartılarak dilekçe üzerinde gerekli
uyarlamayı yapabilirsiniz.)
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