دادخواست مطالبه نفقه
برگ دادخواست به دادگاه نخستین
مشخصات
طرفین
خواهان

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شغل

زهرا

حسینی

وحید

خانه دار

خوانده

احمد

شهیدی

علی

کاسب

محل اقامت :شهرستان/بخش دهستان،
خیابان ،کوچه ،شماره ،پالک
تهران ،خیابان شهداء ،کوچه ،پالک
تهران ،خیابان سهروردی ،کوچه،
پالک

-

-

-

-

-

وکیل یا نماینده
قانونی
تعیین خواسته و
بهای آن
دالئل منضمات
دادخواست

مطالبه نفقه از تاریخ  75/8/30تا زمان استمرار زوجیت به انضمام تعیین تکلیف به شرح متن در ذیل( .نفقه مبلغ
پانزده هزار تومان مورد استدعاست).

اعمال مواد  ۱۱۰۳و  ۱۱۰۶و  ۱۱۰۷و  ۱۱۱۱قانون آئین دادرسی مدنی منضمات عطف به پرونده
کالسه  ۱۱۱۰۴/6/78برگ اظهارنامه
ریاست محترم دادگستری شهرستان ..................
احتراما باستحضار می رساند  .برابر سند رسمی (نکاح نامه) چهار سال قبل با خوانده با وصف اینکه خود را فرد
صالح و درستکار و دارای شغل و پیشه مناسب و آبرومند معرفی و قلمداد نموده ازدواج دائم رسمی نمودم که پس از
وقوع عقد و عروسی جهت ادامه ز ندگی در منزل والدین نامبرده سکنی گذیدیم که اینجانب طبق وظیفه ضمن تمکین
کلیه وظایفم را در قبال مشارالیه به انجام می رساندم تا با حفظ آبرو زندگی تداوم داشته باشد متاسفانه ضمن اینکه
بیکار بوده و قادر به قبول مسئولیت نبوده و در خصوص بعضی از موارد نیز باعث ایجاد ناراحتی می شد که با
تشکیل جلسات کدخدا منشی محل سکنی را نیز تعویض نمودیم و به منزل استیجاری رفتیم که در تاریخ 75/8/30
تمامی اثاثیه و خودم را به منزل والدینم آورده و در آنجا بالتکلیف و سرگردان و بدون نفقه رها کرد که طی پرونده
موصوف طالق تواف قی اقدام ولی باز هم از آمدن به دادگاه استنکاف کرده این در حالی است که کلیه مخارج زندگی ام
را والدینم متحمل شده اند و تا کنون نیز من سربار زندگی والدینم بوده و هستم و شخص مذکور هیچگونه اقدامی برای
تعیین تکلیفم و پرداخت نفقه نمی نماید لذا مستدعی است به استناد مواد مذکور نسبت به خواسته ام که فوق ذکر گردیده
اقدام فرمائید.
محل امضاء  -مهر  -انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره  /تاریخ

شعبه  ..............................دادگاه  ...................رسیدگی
فرمائید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ..........
تاریخ  ..................................امضاء

