
 رد درخواست اعالم بطالن نکاح به سبب عدم نسبت رضاعیرأی دادگاه در مورد 

اه عمومی .. دادگ.......................... در وقت فوق العاده شعبه .....................به تاریخ .........

 ................. تحت نظر است دادگاه.......کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه .......)خانواده( به تصدی امضا

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

 نماید.

 «رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای ......................... فرزند ....................... بطرفیت خانم 

، که در تاریخ ه اعالم بطالن نکاح فیمابینخواست........... به ........................... فرزند ........

............. عقد آن جاری شده است، به این شرح که خواهان اعالم نموده وی برادر رضاعی .............

خوانده بوده و از موضوع مطلع نبوده و اقدام به ازدواج کرده و متعاقبا متوجه شده که با همسرش خواهر 

نایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و احضار مطلعین از جمله خانم و برادر رضاعی هستند، با ع

................... که مادر خوانده می باشد و بنا به ادعای خواهان با شیردهی وی به خواهان نسبت رضاعی 

خانم  بین آنها حاصل شده، دادگاه به این نتیجه رسیده که خانم ..................... مادر خوانده با

اند هر دو با هم شیردهی داشته اند و در مدت رضاع نیز هر ......... که زن پدر خوانده بوده..............

وعده یکی از این خانمها به خواهان شیر داده اند، بنابراین شیردهی از زن و شوهر واحد نبوده بلکه از دو 

 ۱۰۴۶نگردیده است. لذا مستند به ماده زن و یک شوهر بوده است، لذا شرط تحقق نسبت رضاعی محقق 

قانون مدنی و به لحاظ عدم تحقق شرط پنجم از شرایط مندرج در ذیل ماده مزبور، دادگاه نکاح یاد شده را 

با توجه به عدم وجود قرابت رضاعی بین طرفین مواجه با ایرادی نمی داند، و خواسته خواهان را مردود 

می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل و حکم به بطالن آن صادر و اعالم 

 تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان ...................... است.

 شعبه ..................... دادگاه عمومی )خانواده( رئیس/ دادرس

 

 


