
شماره دادنامه :9809970 
 تاریخ تنظیم :1398/05/27 

شماره پرونده :9809
 شماره بایگانی شعبه :980 

‹‹ ُلوا َتْعِد َاْن  ٱلَهَوي  َّتِبعُوا َت َال  َف ››

شعبه  دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران 
دادنامه

دادگستري كل استان تهران

پرونده کالسه   شعبه   دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایى شماره

- 

 
خواهان: خانم  فرزند فریدون با وکالت آقاى سیدرضا پورطراح فرزند سیدعلی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - سروغربی 

ضلع جنوبی غربی چهارراه سرو - برج سروناز- پالك72  طبقه5  واحد22 
خوانده: آقاى   فرزند محسن با وکالت آقاى اکبر   فرزند علی به نشانی  

خواسته: طالق به درخواست زوجه

بسمه تعالي

راى دادگاه

(

در خصوص دادخواست خانم     فرزند فریدون با وکالت آقاى سیدرضا پورطراح به طرفیت اقاى    فرزند محسن با وکالت آقاى 
اکبر  به خواسته طالق به موجب فتوکپى مصدق سند نکاحیه پیوستى به شماره ترتیب صادره از دفترخانه علقه زوجیت بین 
طرفین محرز و مسلم مى باشد زوجه و وکیل وى به موجب دادخواست تقدیمى و و حضور در جلسه دادرسى اظهار داشت که در 
سال87  به صورت شرعى و قانونى با خوانده ازدواج نموده است و به دلیل عدم پرداخت نفقه و ترك منزل به مدت3  سال و بال 
تکلیف گذاشتن زوجه خواستار طالق هستم لذا مراتب اختالف زوجین به داورى ارجاع که در نهایت سعى و تالش دادگاه به 
انضمام داوران منتخب در اصالح ذات البین موثر واقع نگردید و همچنان اصرار به جدایى داشته لذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان و به دلیل عدم پرداخت نفقه و ترك منزل به مدت3  سال و بال تکلیف گذاشتن زوجه و احراز عسرو 
حرج زوجه دعوى خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد1119 و1130 قانون مدنى و بندهاى از شرط ضمن عقد نکاح مندرج 
در سند نکاحیه و ماده27 و28 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1  مجلس شوراى اسالمى حکم به طالق زوجه صادر و 
اعالم مى نماید و به خواهان اجازه مى دهد وفق ماده26  قانون حمایت خانواده به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و 
استفاده از وکالت اعطایى ضمن عقد نکاح و بذل الباقى مهریه که تا کنون دریافت نکرده است و با قبول بذل از طرف زوج نسبت 
به اجراى صیغه طالق از نوع خلع نوبت اول اقدام نماید و وفق ماده29  قانون حمایت خانواده زوجه به نسبت سایر حقوق مالى ) 
اجرت المثل و جهیزیه ادعایى ندارد درخصوص نفقه نیز الباقى نفقه را که تا کنون دریافت نکرده در مقابل اجراى صیغه طالق به 
زوج بذل مى نماید و زوجین فاقد فرزند مشترك هستند ضمنا مجرى صیغه طالق ملزم به رعایت شرایط شرعى و اجراى صیغه 
طالق بوده و در صورت عدم دسترسى به زوج و یا استنکاف وى مى تواند به نمایندگى از این دادگاه اقدام به اجراى صیغه طالق 
نماید راى صادره به استناد مواد330 و334و336 حضورى .و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان تهران و بیست روز پس از ان قابل فرجام در دیوان عالى کشور مى باشد و اعتبار راى صادره وفق ماده33  قانون 
حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابالغ راى قطعى مى باشد و همچنین دفترخانه مکلف است به

رعایت مواد31 و32 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1  مى باشد
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