
 رأی دادگاه در رابطه با طالق

 ............دادنامه:                      ...............پرونده کالسه:                       ............به تاریخ: 

 می تهرانمرجع رسیدگی به شعبه ................. دادگاه عمو

 ...................شهرک  ...................شهرستان  -... به نشانی ................................ :خواهان

 .............................................................. نشانی هب.....................:.................خوانده

 : طالقخواسته

: پس از وصول دادخواست و ارجاع به این شعبه دادگاه در وقت مقرر تشکیل و بررسی گردشکار

 محتویات و اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 »رأی دادگاه«

 ... به طرفیت آقای..........فرزند..... ............خانم........ در خصوص دعوی خواهان

............. به خواسته طالق )گواهی عدم سازش( به استناد فتوکپی عقد ...... ............ فرزند........

سال است، زوجه را رها کرده و  ۳خوانده مدت  فی مابین خوانده و همسرش قانونی بوده، چوننامه 

بالتکلیف می باشند لذا خواهان تقاضای صدور حکم مقتضی را نموده است. نظر به اینکه زوجیت دائم 

 ........دفتر رسمی ثبت ازدواج به شماره  3/2/65 – ۶۶۴۲۳متداعیین به موجب سند رسمی شماره 

اینکه مساعی دادگاه در اصالح ذات البین زوجین به  ثبت تهران محرز و مسلم است و با عنایت به حوزه

نتیجه نرسیده دادگاه با التفات به مراتب قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده با این توضیح که زوج 

اقب آن به استناد تبصره داوری را معرفی ننموده است که این مهم از ناحیه دادگاه صورت پذیرفت که متع

و آئین نامه اجرائی آن داوران  ۱۳۷۱ن اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب ماده واحده قانو ۲

زوجین گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش تسلیم داشته اند که با توجه به شروط ضمن عقد 

 -۲را بذل نموده  زوجه مهریه خود -۱در سند ازدواج در خصوص مسائل مالی و غیره اعالم نموده اند: 

زوجه حضانت فرزندان )سه فرزند مشترک( را بدون  -۳ام گذشته و ایام عده را به زوج بذل نمود. نفقه ای

و اثاث البیت را در تصرف خود دارد. دادگاه مستند به  -۴دریافت نفقه از زوج را تقبل نموده است. 

گواهی عدم  نین و آئین نامه اجرائی آن مبادرت به صدورگواهی پزشکی قانونی، مبنی بر عدم وجود ج

امکان سازش به منظور اجراء منه طاحت می نماید. در صورتیکه زوجین ظرف دهات سه ماه پس از 

ابالغ نسبت به اجراء آن اقدام نمایند. گواهی صادره کان لم یکن تلقی می گردد رأی صادره حضوری، و 

 است. جدید نظر در محاکم تجد یا نظر استان تهرانروز پس از ابالغ قابل ت ۲۰ظرف 

                                                                                                                                     

 محاکم عمومی تهران «»


