
 ایام گذشته همسر و فرزندان«فقه ابی و ن»رأی غی

به تاریخ .................. در وقت فوق العاده شعبه ششم محاکم عمومی ........................ بتصدی 

امضاء کننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

 نماید. شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می

 ی دادگاه«»رأ

در خصوص دادخواست خواهان .......................... بطرفیت خوانده ............................ به 

 .............تا تاریخ  .............. خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته خود و فرزندان مهدی و فاطمه از تاریخ

به داللت فتوکپی مصدق سند ازدواج ابطه زوجیت به قرار ماهیانه پنجاه هزار تومان نظر به اینکه ر

قانون مدنی در عقد دائم نفقه  ۱۱۰۶باشد و با عنایت به اینکه حسب ماده میمضبوط در پرونده محرز 

همین قانون نفقه اوالد برعهده پدر است و با التفات به  ۱۱۹۹زن به عهده شوهر است و به موجب ماده 

اظهار داشته خوانده )همسرش( به شغل  ................ مورخادرس اینکه خواهان به شرح صورتمجلس د

نمایشگاه اتومبیل مشغول به ماهیانه سیصد هزار تومان درآمد دارد و خواهان نیز حاضر به تمکین از 

شوهرش می باشد، و نظریه کارشناس مؤید تائید نظر خواهان است، و خوانده نیز با ابالغ اخطاریه در 

دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی نیز ت به دادگاه حاضر نشده و نسب

بر پرداخت نفقه همسر و فرزندانش به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه دعوی مطروحه را تا مبلغ یک 

نی قانون مد ۱۱۱۱و  ۱۲۰۶و  ۱۱۰۶میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ثابت دانسته و به استناد مواد 

 .................. تا تاریخ ............... انده را به پرداخت ماهیانه مبلغ یکصد هزار تومان از تاریخخو

بابت نفقه ایام گذشته در حق خواهان محکوم می نماید. رأي صادره غیابی و پس از بیست روز قابل 

د تجدی واخواهی در همین دادگاه، و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم

 نظر استان ........................ است.

 شعبه ....................... دادگاه عمومی ............................ دادرس/رئیس


