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Usnesení jménem Ázerbájdžánské republiky

Město Baku, okresní soud Nasimi

  V souvislosti s podanou žádosti soud uvádí následující:    

   Soud zjistil, že společné bydlení manželů a záchrana jejích manželství již není možná a   v této 
souvislosti a na základě čl. 20.1. Občansko  zákonu  Ázerbájdžánské republiky sňatek uzavřený mezi 
stranami bude zrušen. 

   Na základě čl. 21.1. Občansko zákonu  Ázerbájdžánské republiky  v případě, že manželé, kteří mají 
společné dětí souhlasí se zrušením sňatku, sňatek uzavřený mezi stranami musí být zrušen i bez 
zjištění důvodů soudem. 

   Na základě čl.191.3. Občansko zákonu  Ázerbájdžánské republiky  v případě, že žalobce podává 
žádost a soud s touto žádosti souhlasí, soud v této souvislosti vydává usnesení. Tak během soudního 
jednání bylo zjištěno, že dne 01.11.2005 byl mezi stranami uzavřen sňatek a že mají ze společného 
manželství dvě nezletilé dětí. 

   Zároveň během soudního jednání bylo zjištěno, že obě strany považují záchranu manželství za 
nemožnou a že obě strany  se zrušením sňatku vzájemně souhlasí. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a na základě vzájemného souhlasu stran soud rozhodl, že 
sňatek mezi stranami musí být zrušen. 

   Na základě čl. 22.2.1. a čl.22.2.2. Občansko zákonu  Ázerbájdžánské republiky v případě, že mezi 
mužem a ženou  neexistuje dohoda a pro případ, že tato dohoda porušuje práva dětí a nebo právo 
jedné ze stran, záležitostí spojené s tím u jaké strany zůstávají v péčí nezletilé dětí a která ze stran a v 
jaké výši bude hradit výživné jsou stanoveny soudem. 

   Ve věci spojené s přenecháním péče o nezletilé děti narozených ve společném manželství jedné ze 
stran, soud stanovil, že vzhledem ke skutečnosti, že děti jsou nezletilé a žijí společně s žalovanou, tak 
nezletilé děti musí zůstat v péči žalované.
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   Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě čl. 216-220 Občansko zákonu  
Ázerbájdžánské republiky  soud 
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