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 حسن... خواهان:

 ه...غزال خوانده :

با توافق يكديگر  و طالقتقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش  خواسته:

 بشرح متن

 فتوكپي سند ازدواج+ كپي شناسنامه  ضمائم:

 ابطال تمبر تومان 41511 دعوای غیر مالی و هزينه دادرسي:

 طالق خلع -صدور رأي بر عدم سازش زوجین دادگاه:تصميم 

قانون آيین دادرسي دادگاههاي عمومي و  491،495مواد  مواد استنادي دادگاه:

 4479،4417،4411،4415،4411و مواد  4739انقالب در امور مدني مصوب 

مجلس  4731قانون مدني و قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و آيین نامه اجرايي  4734شوراي اسالمي و 

تبصره يك ماده واحده در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

 رئیس قوه قضايیه 4731

 

كه بموجب سند  غزاله ... و حسن ...احترامًا اينجانبان  متن دادخواست:

شهرستان در تاريخ  5در دفترخانه ازدواج شماره ازدواج رسمی 

ايم با توجه به اينكه در حال به عقد دائم يكديگر درآمده 1/41/88

باشیم و دور از حاضر قادر به ادامه زندگي مشترك با هم نمي

آمیزي تصمیم جدايي از يكديگر را يكديگر هستیم بصورت مساعدت

 داريم لذا صدور حكم مقتضي مورد تقاضاست.

 اظهارات خواهان: 13/5/91جلسه رسیدگي
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ايم با هم ايم و ازدواج نكردهاست به عقد هم درآمدهيكسال و نیم 

هیچگونه تفاهمي نداريم و قصد طالق داريم زوجه اظهار داشت حقوق 

 دانم و ادعايي ندارم.شرعي و قانوني خود را مي

 قرار دادگاه

 13/5/91مورخ  ي داورقرار ارجاع امر 

تناد با توجه به رابطه بین زوجین و عدم حصول سازش زوجین به اس

نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده اصالح مقررات مربوط به آيین

به تشخیص مصلحت  48/8/34مجلس شوراي اسالمي و  18/41/31طالق مصوب 

گردد. زوجین صادر و اعالم مي و ارجاع امر به داوري و حکمیننظام 

روز پس از ابالغیه اين قرار يكنفر از اقارب  11موظفند ظرف مدت 

د شرايط در بین اقارب و يا عدم فرد واجصورت فقدان  خود و در

به  ردسترسي به آنان و يا استنكاف مشارالیه معتمدي كه اشتها

انتخاب و به دادگاه  اوردو فساد نداشته باشد را بعنوان فسق 

معرفي نمايند تا داوران زوجین تمام سعي و اهتمام خود را جهت 

البین نموده الزم سازش و دعوت طرفین به زندگي مشترك و اصالح ذات

يا عدم توافق طرفین دادگاه  بذكر است در صورت امتناع زوجین و

 خواهد كرد. مبادرت به انتخاب داور راساً 

 اعالم داشت بعنوان داور طي اليحه ایناصر... زوجه با معرفي آقاي 

درخواست صدور رأي عدم سازش را  و ايشان را معرفي نموده و مجدداً 

 از دادگاه خواستار شد. 

اعالم  اليحه ایزوج با معرفي آقاي كمال... به عنوان داور طي 

داشت و فرد مذكور را معرفي نموده  و او نیز درخواست صدور رأي 

 د .عدم سازش نمو

 

 نظريه داور:

تقاضاي  ر زوجه و كمال ... داور زوج اينجانبان ناصر... داو

صدور گواهي عدم امكان سازش جلسات مكرري در حضور زوجین در دفتر 
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نويسي دادگستري تشكیل و ابتداي امر زوجین را به ادامه  عريضه

زندگي مشترك دعوت اما با كمال تأسف زوجین حاضر به ادامه زندگي 

 31111111مبلغ  -4باشند و زوجه اعالم داشته است كه كديگر نميبا ي

اند و ادعايي نسبت به باشد را بذل نمودهلاير كه مهريه ايشان مي

 .مطالبه مهريه ندارند 

زوجه نسبت به نفقه ايام گذشته ادعايي ندارد و بذل كرده است  -1

 ن جهیزيهايم و فرزند نداريم همچنیو اعالم داشت چون عروسي نكرده

 اي هم ندارم.

 نامه به پزشكي قانوني جهت اعالم وضعیت بكارت زوجه

 پاسخ پزشكي قانوني:

خانم غزاله...  19/5/91مورخ  91/744عطف به نامه شماره  احتراماً 

 دارد:معاينه و بشرح زير اعالم مي

طبق نظر متخصص محترم زنان و زايمان در معاينه انجام شده در 

-صبح پرده بكارت نامبرده بدون پارگي مي 44:15ساعت  19/5/91تاريخ 

 .باشد

پس دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگي را س

 نمايد.اعالم و مبادرت به صدور رأي مي

  4/1/91مورخ  118رأي شماره 

 

 (رأي دادگاه)

در خصوص دادخواست تقديمي مشترك خانم غزاله ... و آقاي حسن... 

خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور طالق با توافق به 

 1/41/84يكديگر با اين توضیح كه طرفین اظهارداشتند: در تاريخ 

اند كه با توجه به عدم تفاهم و درگیري قادر با هم ازدواج نموده

تون خواسته مورد لذا صدور حكم طبق سباشند به ادامه ازدواج نمي

داشت: كلیه حقوق مادي خود )اعم( از  استدعاست. زوجه اظهار

مهريه، نفقات و غیره را در قبال طالق به زوج بذل نمود و چون 
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اي ندارند و فرزند مشترك نیز ندارند. اند جهیزيهعروسي نكرده

زوج نیز موافقت و قبول بذل خود را اعالم نمود. دادگاه با توجه 

 راي اينكه مساعیببه اوراق و محتويات پرونده، اظهارات طرفین و 

دادگاه و داوران در انصراف زوجین از متاركه و جدايي موثر واقع 

نگرديد با احراز رابطه زوجیت بین آنها با استناد به مواد 

قانون آيین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور  491،495

قانون مدني و قانون  4479،4417،4411،4415،4411و مواد  4739مدني مصوب 

 4734مجلس شوراي اسالمي و  4731اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و آيین نامه اجرايي تبصره يك ماده 

رئیس قوه  4731واحده در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

قضايیه گواهي عدم امكان سازش زوجین مورد اشاره را به منظور 

 دارد،ر و اعالم ميطالق خلع نوبت اول صاد

زوجه كلیه امور مالي خود اعم از مهريه، نفقات و غیره را در -4

زوج نیز موافقت و قبول بذل خود را -1قبال طالق به زوج بذل نمود 

چون -1حسب اظهارات طرفین، زوجین فرزند مشترك ندارند -7اعالم كرد 

پزشكي حسب نظريه -5اي نیز ندارند اند جهیزيهزوجین عروسي نكرده

 باشد.زوجه باكره مي 15/5/91مورخ  91/511قانوني به شماره 

رأي صادره حضوري محسوب شده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

 باشد.تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان مي

دعوي رأي قطعي شده و به دلیل عدم تجديد نظرخواهي از سوي اصحاب 

اند و اجراي حكم خواستار شدهاز دادگاه  زوجین طي اليحه ای

بومهن  45دادگاه نسبت به طالق زوجین به دفتر ازدواج و طالق شماره 

 دستوري صادر نموده و به پیوست دادنامه به زوجین تحويل شد.

 است . از اين حكايتي نداشته بیشتر پرونده 

 

مجلس  4731قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  تحليل کارآموز :

در خصوص نحوه دعوت  مجمع تشخیص مصلحت نظام 4734شوراي اسالمي و 
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دادگاه از داوران ،پرداخت حق و حقوق زوجه ، اجرت المثل کارهای 

انجام شده از سوی زوجه و همچنین گواهی  پزشکی قانونی مبنی بر 

گويد که رأی صادره کامال وفق مقررات و عدم وجود جنین سخن می

 يده است و ايرادی بر آن وارد نیست .احکام شرعی صادر گرد

 11گزارش 

 كبري .. خواهان:

 حمید... خوانده:

عدم تفاهم اخالق  -تقاضاي صدور حكم طالق، به دلیل ضرب و جرح خواسته:

 و عدم امكان سازش

 فتوكپي شناسنامه -1فتوكپي عقدنامه  -4 ضمائم:

تی بنام شوراي لاير بابت قبض پرداخ 71111دعوي غیر مالی   هزينه دادرسي:

 لاير ابطال تمبر اوراق  5111حل اختالف و 

 صدور قرار ابطال دادخواست  تصميم دادگاه:

 قانون آئین دادرسی مدنی 413ماده  مواد استنادي دادگاه: 

 

 741914احترامًا اينجانب به موجب عقدنامه رسمي شماره :  متن دادخواست

-که همسر اينجانب مي با خوانده دعوي 1دفتر رسمي ازدواج شماره 

رآورده و زندگي به عقد دائم خود د 44/3/83از تاريخ  باشد و

ايم و زندگي مشترك م ولي هنوز عروسي نكردهمشترك را شروع كردي

 ايراد -با اين وجود سوء رفتار ضرب و جرحشروع نشده ولي 

صدمات بدني دخالت خانواده همسرم امكان ادامه زندگي مشترك را 

 موده است. لذا خواهشمندم نسبت بهغیر ممكن ن

 ید .صدور حكم طالق اقدامات الزم را مبذول فرماي
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مدير دفتر پس از ارجاع پرونده و بررسی دادخواست نسبت به تعیین 

 .وقت و ابالغ اقدام نموده است

ساعت  49/1/91ابالغ به طرفین جهت وقت رسیدگي تعیین شده در تاريخ 

 بعدازظهر                 7:71

زوجه طي نامه كتبي اعالم داشتند كه نامبرده و همسرش با توافق 

اند و درخواست استرداد دعوي را داشته يكديگر از يكديگر جدا شده

 است .

ختم رسیدگي را اعالم و  دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده

 نمايد.مبادرت به صدور رأي مي

  8/5/91مورخ  711دادنامه شماره 

 

 (رأي دادگاه)

 ...به طرفیت آقاي حمید ...در خصوص دادخواست تقديمي خانم كبري 

به خواسته طالق نظر به محتويات پرونده و براي اينكه حسب گزارش 

حوزه  1/1/91مورخ و صورتجلسه  47/1/91/ح مورخ 91/411شماره 

اند كه با طالق خانواده شوراي حل اختالف، طرفین اعالم نموده

اند و تقاضاي مختومه شدن پرونده را توافقي، از هم جدا شده

 43)صفحه 1/1/91مورخ  91/75شماره اليحه اند خواهان به شرح نموده

پرونده( دعوي خود را مسترد نموده است دادگاه با استناد به بند 

 قانون آيین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب، قرار 413اده ب م

دارد رأي صادره حضوري و ظرف دعوي خواهان را صادر و اعالم مي رد

نظر  بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد

 .باشد استان مي

 

حل قانون شوراهای  41ـ با عنايت به بند الف ماده 4 تحليل کارآموز :

اختالف،  شورای حل اختالف صالحیت رسیدگی به طالق را ندارد و در 

بايست رأی عدم صالحیت صادر و پرونده فوق شورای حل اختالف می
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پرونده را به دادگاه مدنی خاص )دادگاه عمومی حقوقی شهرستان( 

ارسال می نمود که چنین رأی از سوی مرجع مذکور صادر نگرديده 

 آئین دادرسی مدنی رعايت نشده است . قانون 13است و ماده 

قانون آئین دادرسی مدنی که قاضی محترم در  413ـ به موجب ماده 1

تواند صدور رأی بدان استناد کرده تصريح شده است که خوانده می

قبل از جلسه رسیدگی دادخواست خود را استرداد کند که بدين صورت 

 باشد. قرار صادره کامالً قانونی می
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 مهدي  خواهان:

 مونا  خوانده :

 درخواست گواهي عدم امكان سازش به منظور طالق توافقي  : خواسته

 كپي صفحات شناسنامه -1كپي عقدنامه  -4 : ضمائم

 به دلیل دعوي غیرمالي تومان ابطال تمبر 41511 : هزينه دادرسي

 صدور حکم عدم امکان سازش  : تصميم دادگاه

قانون اصالح  -قانون مدني 4417،4411،4415،4411مواد :  مواد استنادي دادگاه

 4734مجلس شوراي اسالمي و نظريه  4731مقررات مربوط به طالق مصوب 

آن مجمع و  4737مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظريه تفسیري مصوب 

 مذکور تبصره يك ماده واحده قانون  -نامه اجراييآيین

 

احترامًا با توجه به اينكه اينجانب مهدي ... به موجب  شرح دادخواست:

عقدنامه شماره 
3399702

80/11/25
با عقد دائم زندگي مشترك را با همسرم   

سال زندگي  9مونا ... آغاز نموديم لیكن متاسفانه در اين مدت 

بین بنده و همسرم وجود داشت ودر مشترك اختالفات متعددي في ما 

ايم و سرتاسر در كنار هم تجربه نكرده اين مدت زندگي خوشي را

باشم ساله با نزاع همراه بوده است و داراي يك فرزند مي 9زندگي 

لذا از مقام محترم دادگاه درخواست صدور حكم مبني بر عدم سازش را 

 دارد.
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مدير دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم نسبت به تعیین وقت وابالغ 

 آن به طرفین مبادرت نمود .

 تشكیل گرديده است  19/1/91دادگاه براي تاريخ  وقت

 : اولين جلسه رسيدگي

-زوج اظهار داشت كه حدود نه سال است زندگي مشترك را شروع نموده

ايم و سراسر با نزاع و درگیري همراه بوده است و زندگي خوبي را 

 باشم.ايم و داراي يك فرزند دختر هفت ساله ميكنار هم نداشته

اظهارات زوج را موافق دانسته و اعالم داشت كه حقوق زوجه نیز 

كنم و در مقابل بذل حقوق خود حضانت شرعي و قانوني را بذل مي

 فرزند مشترك را خواستارم با اين حق به من واگذار شود.

  19/1/91قرار ارجاع امر داور(  )

 

 (قرار دادگاه)

ه استناد با توجه به رابطه بین زوجین و عدم حصول سازش زوجین ب

نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده اصالح مقررات مربوط به آيین

به تشخیص مصلحت  48/8/34مجلس شوراي اسالمي و  18/41/31طالق مصوب 

گردد. زوجین صادر و اعالم مي و ارجاع امر به داوري و حکمیننظام 

روز پس از ابالغیه اين قرار يكنفر از اقارب  11موظفند ظرف مدت 

د شرايط در بین اقارب و يا عدم فرد واجو در صورت فقدان خود 

به  ستنكاف مشارالیه معتمدي كه اشتهاردسترسي به آنان و يا ا

انتخاب و به دادگاه  اوردو فساد نداشته باشد را بعنوان فسق 

معرفي نمايند تا داوران زوجین تمام سعي و اهتمام خود را جهت 

البین نموده الزم ك و اصالح ذاتسازش و دعوت طرفین به زندگي مشتر

و يا عدم توافق طرفین دادگاه بذكر است در صورت امتناع زوجین 

 خواهد كرد. مبادرت به انتخاب داور راساً 

با تقديم اليحه ای زوج و زوجه داور خود را به دادگاه معرفی 

 نمودند.
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 علي... داور زوج          محمد... داور زوجه

 اعالم نظر داوران

آقاي  یموضوع طالق توافق 91/171سالم و احترام در خصوص كالسه با 

مهدي... و خانم مونا... اينجانب علي... داور زوج به همراه 

آقاي محمد ... داور زوجه به همراه زوجین چندين جلسه با 

هماهنگي نشست كرديم و تمام سعي خود را جهت صلح و سازش به كار 

جز جدايي انتخاب نكرده و حاصل برده، متأسفانه هر دو طرف راهي 

باشد و طرفین حاضر زندگي مشترك آنها فرزند دختر به نام مینا مي

 شدند به صورت توافقي طبق بندهاي ذيل از هم جدا شوند:

گذشته حال و آينده و  نفقه ايامزوجه كلیه حقوق خود اعم از:  -4

و خود را در قبال طالق  كلیه حق و حقوق مربوط به اجرت المثل

 .زوج نیز قبول بذل نمود  حضانت فرزند بذل نمايد و

 حضانت فرزند دختر به نام مینا به زوجه )مادر( واگذار گردد. -1

 زوجه تمام جهیزيه خود را تحويل گرفته است -7

زوج متعهد شده كلیه اساسي كه متعلق به زوجه بوده و تاكنون  -1

در دفترخانه  اعكسهاي شخصي( ر-در نزد او باقیماند)فیلم عروسي

 تحويل دهد

ساعت(  7تواند هر پانزده روز يكبار براي چند ساعت )زوج مي-5

 .فرزندش را مالقات نمايد

نامه به پزشكي قانوني از سوي شعبه يكم دادگاه عمومي حقوقي جهت 

 مشخص نمودن باردار و يا عدم بارداربودن زوجه 

زوجه، فاقد  7/5/91مورخ  91/781حسب نظريه پزشكي قانوني به شماره 

 باشد.حمل مي

 : گزارش پزشكي قانوني

باشد. طبق نظر متخصص محترم زنان و زايمان، نامبرده باردار نمي

به علت عدم تجديد نظرخواهي از سوي اصحاب دعوي رأي صادره قطعي 

شده و درخواست معرفي و دستور اجراي حكم را از شعبه يكم دادگاه 

 عمومي حقوقي داشته است.
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اه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و دادگ

 .نمايدمبادرت به صدور رأي مي

  5/5/91مورخ  775 شماره دادنامه:

 (رأي دادگاه)

به  ت تقديمي مشترك آقاي مهدي ش و خانم مونا تدر خصوص دادخواس

خواسته گواهي عدم امكان سازش به منظور طالق توافقي با اين 

 799311یه شماره حتوضیح كه زوجین اظهار داشتند بموجب سند نكا

اند كه با هم تفاهم ندارند و با هم ازدواج نموده 15/44/4781مورخ 

به لحاظ نزاع مستمري كه بین آنان است تصمیم به طالق و جدايي 

خود اعم ظهار داشت: كلیه حقوق شرعي و قانوني اند. زوجه اگرفته

ل را در قبال حضانت فرزند مشترك به از مهريه، نفقات، اجرت المث

نام مینا و طالق به زوج بذل نمود و زوج نیز قبول بذل خود را 

لذا صدور حكم وفق ستون خواسته مورد استدعا است. نظر  اعالم كرد.

جین و براي اينكه تالش و به محتويات پرونده، مدارك ابرازي زو

ر انصراف زوجین از متاركه، واقع ورن مؤثر دامساعي دادگاه و د

رديد دادگاه با احراز رابطه زوجیت بین آنان، به استناد مواد نگ

قانون مدني، قانون اصالح مقررات مربوط به طالق  4417،4411،4415،4411

یص مصلحت نظام مجمع تشخ 4734مجلس شوراي اسالمي و نظريه  4731مصوب 

نامه اجرايي تبصره يك آن مجمع و آيین 4737و نظريه تفسیري مصوب 

ماده واحده قانون مورد اشاره، دادگاه گواهي عدم امكان سازش 

زوجین به منظور طالق توافقي از نوع خلع نوبت اول صادر و اعالم 

 دارد.مي

 رأي صادره حضوري است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل

 باشد.تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان مي

 قاضي صادر كننده رأي:

 اين شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي 

 71صدور نامه جهت اجراي حكم و جاري شدن صیغه طالق به دفتر شماره 

 طالق :
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با سالم و احترام دفتر شعبه اول حقوقي دادگاه فیروزكوه گواهي 

و خانم مینا... دادخواستي تحت عنوان  نمايد كه آقاي مهدي...مي

اند كه تقديم اين دادگاه نموده 91/171طالق توافقي به كالسه 

نهايتًا منجر به صدور دادنامه شماره 
335

90/5/5
شده و طرفین نیز نسبت   

به حكم صادره اعتراضي نداشته و به مرحله قطعیت رسیده است لذا 

-مفاد حكم بحضور معرفي مي صیغه طالق و اجرايطرفین جهت جاري شدن 

گردند گواهي صادر با ابطال دو هزار لاير تمبر ارزش و اعتبار قانوني 

 دارد.

در  18/8/4734ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  تحليل کارآموز :

باشد می 4734قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  1خصوص تبصره 

پس از طالق منظور پس از احراز که تصريح داشته مقصود از کلمه 

تواند اجرت المثل کارهايی که باشد که زوجه میعدم امکان سازش می

وظیفه شرعی وی نبوده را مطالبه نمايد که به نظر اينجانب چونکه 

زوجه کلیه حقوق خود اعم از نفقه ، اجرت المثل و مهريه خود را 

ور گواهی عدم در پرونده فوق بذل نموده ديگر چنین حقی پس از صد

سازش بر او محقق نیست و ديگر اشاره به اين ماده واحده در رأی 

 صادره وجاهت قانونی ندارد.

رأی صادره مطابق موازين شرعی و قانونی صادر گرديده است  و 

 ايرادی در اصل رأی وارد نیست .
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 11گزارش 

 اعظم ............  جعفر ............ خواهان:

تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به جهت طالق با توافق  خواسته:

 يكديگر

 فتوكپي سند عقدنامه ـ فتوكپي شناسنامه ضمائم:

 لاير هزينه دادرسی  415111 به جهت دعوي غیرمالي مبلغ : هزينه دادرسي

 صدور حکم مبنی بر رد دعوا : تصميم دادگاه

دادرسي دادگاههاي عمومي و قانون آئین  1ماده  : مواد استنادي دادگاه

آئین نامه اجرايی تبصره  7ماده  -4739انقالب در امور مدني مصوب 

 -  7/41/34يک ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

 18/41/31تبصره يك ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

 مبه تشخیص مصلحت نظا 48/8/34مجلس شوراي اسالمي و 

 

احترامًا اينجانب جغفر فرزند غفوز و خانم اعظم : شرح دادخواست

............. فرزند محمد به موجب سند رسمي ازدواج پیوستي 

به عقد  17/1/85در تاريخ  71تنظیمي دفترخانه ازدواج به شماره 

دائم يكديگر درآمديم باتوجه به اينكه في ما بین اختالفات بسیار 

كن رك براي هر دو سخت مي شود و غیرممگي مشتموجب شده ادامه زند

 م.يلذا خواستار صدور رأي عدم امكان سازش )طالق توافقي( را دار

مدير دفتر پس از بررسی دادخواست و ضمائم وقت جلسه را تعیین و 

 به طرفین دعوا ابالغ نمود . 

 تشكیل گرديده با حضور زوج و زوجه 41/1/91 جلسه رسیدگي:
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به موجب عقدنامه مصدق پیوستي زوجه همسر قانوني زوج اظهار داشت 

و شرعي وي مي باشد. و حدود پنج سال است كه با ايشان زندگي مي 

كنم و فرزند مشتركي نیز نداريم. زوجه نیز اظهار داشت كه موافق 

به طالق هستم و كلیه حقوق شرعي و قانوني خود را بذل مي كنم به 

 .شرط طالق از سوي زوج

 ه در اولین جلسه رسیدگی :تصمیم دادگا

 صدور قرار ارجاع امر به داور

 صدور  معرفینامه  زوجه به پزشکی قانونی

 قرار ارجاع امر داور 41/1/91 در تاريخ 

 

 (قرار دادگاه)

با توجه به رابطه بین زوجین و عدم حصول سازش زوجین به استناد 

نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده اصالح مقررات مربوط به آيین

به تشخیص مصلحت  48/8/34مجلس شوراي اسالمي و  18/41/31طالق مصوب 

گردد. زوجین صادر و اعالم مي و ارجاع امر به داوري و حکمیننظام 

روز پس از ابالغیه اين قرار يكنفر از اقارب  11موظفند ظرف مدت 

د شرايط در بین اقارب و يا عدم فرد واجخود و در صورت فقدان 

به  ردسترسي به آنان و يا استنكاف مشارالیه معتمدي كه اشتها

انتخاب و به دادگاه  اوردو فساد نداشته باشد را بعنوان فسق 

تا داوران زوجین تمام سعي و اهتمام خود را جهت معرفي نمايند 

البین نموده الزم سازش و دعوت طرفین به زندگي مشترك و اصالح ذات

فق طرفین دادگاه بذكر است در صورت امتناع زوجین و يا عدم توا

 خواهد كرد. مبادرت به انتخاب داور راساً 

ريخ سپس دادگاه جهت استعالم از پزشكي قانوني نامه اي در تا

صادر نموده مبني بر وضعیت حمل زوجه كه به دادگاه ارسال  41/1/91

 نمايد.
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بعد از گذشت مدتي علي رغم اخطار كتبي به زوجه و عدم وصول  و

گزارش پزشكي قانوني و مراجعه زوجه به دادگاه، دادگاه نسبت به 

 : صدور قرار اقدام الزم مبذول نموده

رونده ختم رسیدگي را اعالم و دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پ

 نمايد.مبادرت بر صدور راي مي

 48/5/91مورخ  734 شماره دادنامه:

 

 )رأي دادگاه (

در خصوص دادخواست مشترك آقاي جعفر... و خانم اعظم ............ 

به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور طالق با توافق 

اينكه زوجه علي رغم وصف ابالغ يكديگر به محتويات پرونده و براي 

جهت مراجعه به پزشكي قانوني و ارائه نظريه پزشكي قانوني مبني 

بر داشتن حمل يا عدم آن، اقدام نكرده است و بدون ارائه نظريه 

پزشكي قانوني، اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوي ممكن نمي باشد و 

قانون  1مطابق با مقررات قانوني نیست دادگاه با استناد به ماده 

 4739آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 

قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعالم مي دارد رأي صادره حضوري و 

ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه 

 تجديدنظر استان مي باشد.

 

ادگاه با رعايت مراتب در پرونده فوق تصمیم گیری د تحليل کارآموز :

نبوده است به گونه ای که خواهان و خوانده داور معرفی ننموده 

آئین نامه اجرايی تبصره يک ماده واحده  7اند به موجب ماده 

داگاه رأسا نسبت   7/41/34قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

 نمايد، که در پرونده فوق اقدام آن ازبه تعیین داور اقدام می

سوی دادگاه محترم صورت نگرفت و معرفی زوجه به پزشکی قانونی در 
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باشد چرا که دادگاه  داورتعیین مرحله پس از اعالم نظر داور می

نمايد تا تالش خود را جهت صلح و سازش بعمل آورد و اقدام اول می

آن است چراکه ممکن است به سازش بیانجامد و نیازی به معرفی 

 داور نباشد .

سته آن بود که در صورت عدم مراجعه طرفین دعوا نسبت به و شاي

انجام اقدامات الزم در پرداخت هزينه داور منتخب دادگاه و... 

 نمود.دادگاه نسبت به رد دعوا اقدام می

 

 15گزارش 

 غزاله خواهان:

 حسن خوانده:

آزادي بابت مهريه به  عدد سكه تمام بهار 713مطالبه تعداد  خواسته:

لاير بدوًا صدور حكم به اعسار از پرداخت  111/351/31م به نرخ روز مقو

 هزينه دادرسي

لي عدم ، كپي شناسنامه زوجه، استشهاديه محكپي سند ازدواج ضمائم:

 بضاعت 

به دلیل -حكم به اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ي:سرهزينه داد

 لاير 111/51مبلغ دعوا غیر مالی)اعسار( 

خواهان از پرداخت هزينه دادرسي صدور حكم اعسار  بدواً  تصميم دادگاه:

 صدور حكم به محكومیت خوانده طبق ستون خواسته ثانیاً 

، 515، 511، 498قانون مدني و  4185، 4187، 4181، 4138مواد مواد استنادي: 

 قانون آئین دادرسي مدني 498و  495و  491 ،513
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باتقديم عرض ادب و احترام اينجانبه غزاله  است:متن دادخو

.................. فرزند عارف به موجب عقدنامه ازدواج پیوستي 

به  1/41/88تنظیمي در دفترخانه رسمي ازدواج شهرستان در تاريخ 

اختیار درآمده ام كه  عقد دائم آقاي حسن .............. فرزند

دارم به موجب قانون الحاق بدينوسیله از آن مقام محترم تقاضا 

 ه با نرخقانون مدني در خصوص مهريه اينجانب 4181يك تبصره ماده 

روز محاسبه و خوانده را ملزم به پرداخت آن بفرمائید. بدوًا 

 تقاضاي صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مورد استدعاست.

اند  هنفر شهادت داد 1يك برگ استشهاديه كه  از ضمائم دادخواست

 خواهان استطاعت مالي ندارد و درآمدي هم ندارد و معسر است. که

تعیین گرديده است و  71/41ساعت  9/7/89جلسه رسیدگي براي تاريخ 

 به طرفین ابالغ شده است.

 9/7/89جلسه رسيدگي 

خواهان اظهارات خود را طي دادخواست اعالم داشته و صدور حكم  

استار شده و خوانده نیز اظهار اعسار از پرداخت هزينه دادرسي خو

ي توان پرداخت آن را ندارم لداشت در مورد مهريه دفاعي ندارم و

چون محصل هستم و تحت تكلف پدرم مي باشم و نسبت به اعسار 

 خواهان ايرادي نیز بعمل نیامد.

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده نسبت به صدور رأي 

 م مي نمايد.اقدام و ختم و رسیدگي را اعال

 41/7/89مورخ  439 شماره دادنامه:

 خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

 شعبه اول دادگاه عمومي حقوق رسيدگي کننده: مرجع

 

 (رأي دادگاه)
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خصوص دعوي خانم غزاله ................. بطرفیت آقاي حسن  در

................ به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت 

هزينه دادرسي مربوط به مطالبه مهريه خود، با توجه به مجموع 

 نظريه مندرجات استشهاديه محلي منضممحتويات پرونده و 

مالي خواهان در  دادخواست، عده اي از افراد به عدم بضاعت

پرداخت هزينه دادرسي مذكور گواهي داده اند و با توجه به اينكه 

خوانده نیز دلیل معارضي ارائه نكرده و به صورت ختمي عدم 

توانايي مالي خواهان را تأيید نموده است. لذا دادگاه دعوي 

، 515، 511، 498اعسار خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 

آئین دادرسي مدني حكم به اعسار موقت خواهان از قانون  513

نمايد. رأي دادگاه پرداخت هزينه دادرسي مذكور صادر و اعالم مي

حضوري و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در 

 باشد.دادگاه تجديدنظر استان مي

 رئیس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي 

ز سوي طرفین دعوي رأي قطعیت يافته به دلیل عدم تجديدنظرخواهي ا

 و ادامه رسیدگي انجام پذيرفته است.

 تعیین گرديده است. 1/8/89صبح روز  9جلسه رسیدگي براي ساعت 

 .......با رسیدگي قاضي آقاي

خواهان حضور يافته و اظهار داشت نظر به اينكه ما تا كنون 

 141م كه همبستر نشده ايم نصف مهريه خواسته شده را مطالبه دار

عدد را از دادگاه  713سكه بهار آزادي و در حال حاضر مطالبه 

ده از ده نیز اظهار داشته كه قصد همسر بنخواستار شدم خوان

ازدواج با من صرفًا اخذ مهريه بوده است و كالهبردار است و عرض 

 ديگري ندارم.

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و 

 بادرت به صدور رأي مي نمايد.م

 45/8/89مورخ  183 شماره دادنامه: 

 



 Vaghf.comسایت های خانواده، وبپرونده

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمام حقوق این فایل متعلق به وب

 

 (رأي دادگاه)

خصوص دادخواست تقديمي خانم غزاله ............. بطرفیت  در

دد سكه ع 713آقاي حسن .............. بخواسته مطالبه تعداد 

لاير با اين توضیح كه  111/511/313م به بهار آزادي بابت هزينه مقو

خواهان اظهار داشته است بموجب سند ازدواج پیوستي در دفترخانه 

به عقد دائمي خوانده  1/41/88رسمي نكاح شهرستان در تاريخ 

درآمده است كه به موجب قانون تقاضاي محكومیت خوانده و فق ستون 

خواسته مورد استدعاست و در ادامه در جلسات دادرسي خواهان 

عدد سكه بهار  141في القباله  اظهار داشته است كه مهريه ما

آزادي مي باشد كه با توجه به اينكه عروسي نكرده مطالبه نصف 

عدد سكه بهار آزادي مي باشد و خوانده نیز در  713مهريه يعني 

دفاع اظهار داشته است استطاعت مالي ندارد تا بپردازد نظربه 

احیه محتويات پرونده و اظهارات طرفین و تصوير برابر اصل سند نك

از علقه زوجیت في ما بین زوجین مي باشد دادگاه دعوي  حاکی  كه

، 4187، 4181، 4138خواهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد 

قانون آئین دادرسي مدني حكم  498و  495و  491قانون مدني و  4185

عدد سكه بهار آزادي  713به محكومیت خوانده به پرداخت تعداد 

سمي ما في القباله در حق خواهان صادر و اعالم بابت نصف مهرالم

دارد. رأي صادره حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل مي

 تجديدنظر خواهي در مراجع تجديد نظر استان مي باشد.

 

قانون آئین دادرسی مدنی در صورتیکه  511به موجب ماده تحليل کارآموز : 

باشد نیاز به شهادت دلیل اعسار از هزينه دادرسی شهادت شهود 

نفر شهادت اخذ نموده است  و 1نفر الزم است که خواهان 1حداقل 

 صدور حکم اعسار از پرداخت هزينه دادرسی، قانونی است.

اشاره داشته است که ماده  4187قاضی محترم در رأی مهريه به ماده 

فوق تصريح در مهلت پرداخت مهريه  و قرار دادن اقساط آن دارد و 



 Vaghf.comسایت های خانواده، وبپرونده

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمام حقوق این فایل متعلق به وب

 

صورتیست که توافق طرفین در تقسیط و اعطاء مهلت حاصل اين در 

شود و اين موضوع در پرونده فوق مطرح نشده و اين ماده با موضوع 

 رأی صادره ارتباطی نداشته است. 

 

 

 11گزارش 

 محبوبه....... : خواهان

 ......مختار : خوانده

 صدور گواهي عدم امكان سازش : خواسته

هاي شماره  دنامه ـ كپي شناسنامه ـ دادنامهفتوكپي عق داليل و منضمات:

 دادگاه تجديد نظر خواهي  51،14،89

 لاير بنام شوراي حل اختالف 111/71هزينه دادرسي  تصميم دادگاه:

 : يواد استنادم

 

رسانم كه  احترامًا به پیوست مدارك مربوطه به عرض مي شرح دادخواست:

به عقد دائمي آقاي  41/44/39تاريخ  از  ر  اينجانب محبوبه

 مختار.......... در آمده و ثمره ازدواج ما يك فرزند پسر مي

چون نامبرده مرد كار  از اول زندگي با هم اختالف داشته وباشد 

نبوده و درآمدي نداشته و به استناد دادنامه هاي فوق از دادگاه 

حبس محكوم  به سه ماه تجديد نظر نامبرده را مجرم ترك انفاق

دادخواست تمكین كه بر علیه اينجانب داده و با  نموده و حتی

شرايط تمكین حاضر بودم اقدام به تمكین شامل تهیه مسكن باشد 
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فراهم نكرده است لذا تقاضاي صدور حكم طالق را دارم بقیه مسائل 

 را حضورًا در جلسه دادگاه عنوان خواهم نمود.

  :ضمائم دادخواست 

 487ره دادنامه شما

  41/7/89مورخ 

 

 (رأي دادگاه)

در خصوص دعوي مختار علیجان زاده به طرفیت خانم محبوبه 

الزام خوانده به تمكین عام ........ به خواسته صدور حكم به ..

و خاص، با توجه به مجموع محتويات پرونده و نظريه احراز وقوع 

وجه به عقد نكاح في ما بین خواهان و خوانده و استمرار آن با ت

یه منضم دادخواست و نظر به اينكه حسب مقررات حمندرجات سند نكا

انعقاد عقد نكاح مكلف به انجام وظايف  محض جاريه، زوجین به

باشند و از جمله اين تكالیف شرعي و قانوني در مقابل يكديگر مي

تمكین عام و خاص است و با توجه به اينكه خوانده دلیل محكمه 

ي جهت عدم تمكین باشد ارائه نكرده است لذا پسندي كه عذر موجه

ي خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده دعوادادگاه 

قانون مدني حكم به  4411قانون آيین دادرسي مدني و ماده  498

نمايد. و اعالم مي محكومیت خوانده به  تمكین عام و خاص صادر

سب شأن خوانده و بديهي است اجراي حكم منوط به تهیه منزل منا

امكانات اولیه زندگي توسط خواهان تحت نظارت اجراي احكام مدني 

است. رأي دادگاه حضوري و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل 

 باشد.ادگاه تجديد نظر استان میتجديد نظر خواهي در د

 رئیس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي 

  74/4/89مورخ  17دادنامه شماره 

 دادگاه تجديد نظراستان 14سوي شعبه  صادره از

 )رأي دادگاه(
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تجديدنظر خواهي خانم حوري........... وكیل محترم خانم 

مورخ  8819931147114115محبوبه.......... )شاكیه( از دادنامه 

دادگاه عمومي  414ح صادره از شعبه 88/94/4مربوط به كالسه  1/41/88

رفته است مالحظه گرديد. با جزايي كه در مهلت مقرر قانوني صورت گ

توجه به اظهارات طرفین كه زوجیت دائمي فیمابین برقرار گرديده 

است و اظهارات شاكیه و افراد مطلع و اظهارات تجديدنظر خوانده 

حكايت از اين دارد كه تجديدنظر خواه ادعاي ترك نفقه را دارد و 

-اظهار ميچنین تجديدنظر خوانده ادعاي پرداخت نفقه را دارد و هم

دارد كه حاضر است نفقه را بپردازد در صورتیكه تكلیف داشته 

باشد و اظهارنامه هم جهت تمكین و پرداخت نفقه در صورت تمكین 

براي تجديدنظر خواه ارسال گرديده و لیكن تجديدنظرخوانده با 

توجه به اظهارات تجديدنظرخواه كه او را مورد اذيت و آزار در 

قدام براي درخواست بالزام تمكین از دادگاه دهد امنزل قرار مي

آيین دارسي كیفري مصوب  153قسمت ب از ماده  1نكرده است طبق بند 

قانون مجازات اسالمي  111گردد. و به استناد ماده رأي نقض مي 38

گردد. لكن به از جهت ترك نفقه به سه ماه و يك روز حبس محكوم مي

-انون مجازات اسالمي تعیین ميق 15سال با استناد به ماده  1مدت 

باشد در اين مدت نفقه را پرداخت و در صورت ارتكاب گردد مكلف مي

قانون مجازات اسالمي در مدت تعلیق و عدم  15جرائم مندرج در ماده 

قانون مجازات  77و  19ه اخت نفقه در اين مدت در اجراي مادپرد

 .گردد. اين رأي قطعي استاسالمي حكم تعلیق ملغي مي

مدير دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم نسبت به تعیین وقت و 

 ابالغ آن به طرفین دعوا اقدام نموده است.

 در شورای حل اختالف  47/1/89وقت رسیدگی : 

 جلسه رسيدگي :

با حضور خواهان در جلسه دادگاه دادگاه در تاريخ مذکور تشکیل 

دادخواست اظهار داشت ت و خواهان با توجه بیان اظهارات بشرح اس
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که خوانده باتوجه به اينکه منزل برای سکونت اجاره نموده ولیکن 

 تواند مخارج زندگی را فراهم نمايد و درخواست طالق دارد.نمی

سپس با عدم صالحیت شورا پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارسال 

 41ساعت   9/9/89گرديد و مدير دفتر وقت رسیدگی برای تاريخ 

 ن وقت و به طرفین دعوا ابالغ  گرديد .تعیی

قانون آئین دادرسی ابالغ  31وقت رسیدگی به خوانده  به موجب ماده 

 قانونی شد.

جلسه رسیدگی با حضور خواهان تشکیل است ولی خوانده حضور نیافته 

 است .

خواهان اظهار داشت خوانده )زوج( از پرداخت نفقه خودداری نموده 

تم و امکان ادامه زندگی برای من امکان و من در عسر و حرج هس

 پذير نیست و خوانده مجهول المکان است .

قانون  37سپس دادگاه با انتشار در روزنامه رسمی به تجويز ماده 

آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی و اخطار جهت حضور خوانده و 

 دريافت دادخواست اقدام نمود .

 4/41/89جلسه رسيدگي تاريخ :

داشته ولیکن خوانده علی رغم انتشار آگهی در  خواهان حضور

روزنامه رسمی در دادگاه حاضر نشده و خواهان اظهارات خود را 

بخشم همچون قبل اعالم نموده است و مضافًا اينکه مهريه خود را می

 تا طالق خلع صادر شود .

از آنجائیکه خواهان محل زندگی خانواده خوانده را در بابل اعالم 

از خانواده خوانده را  قرار معاينه محلی و تحقیقاته نمود دادگا

 صادر نمود

ات توسط سازمان بهزيستی از وضعیت قتحقی صدور قرار معاينه و و 

 زندگی زوجه )خواهان(

 گزارش سازمان بهزيستي کشور ـ گزارش مددکاري ؛

وضعیت اجتماعی و اقتصـادی خانم محبوبه ... مدتـی است که همسـر 

باشد اختالف شديدی ترک ودر حال جدايی از ايشان میخواهان وی را 
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کرد و نفقه خانواده خود را فراهم با هم داشته اند زوج کار نمی

کرد يک اتومبیل قسطی خريد که آن هم در تصـادف از بین رفت نمی

متـری  51ايشان مستأجر بوده و در يـک اتـاق و آشپزخانه مجموعًا 

روز مزد به عنوان کارگر خدماتی  زنـدگی می کنند و زوجه بعنوان

در آشپزخانه بیمارستان مشغول به کار است .اين تحقیق از اهالی 

 محل به عمل آمده است . 

 صدور قرار ارجاع امر به داور :

بعلت اينکه خواهان کسی را بعنوان داور معین نکرده دادگاه رأسًا 

 نسبت به تعیین آن اقدام نمود

 نظريه داور زوج :

و با زوجه ايشان اظهار داشته اند شوهرم بیش از يکسال در گقتگ

دانم کجاست دهد و نمیاست که من و فرزندم را رها کرده، نفقه نمی

کند و درخواست کمک دارم در هزينه زندگی، بهزيستی به من کمک می

در گفتگو با آقای مختار.. اذعان داشتند که بنده به هیچ وجه 

در شرکت زنبور عسل مازرون شهر بابل  حاضر به طالق نیستم من االن

نمايم مشغول به کار هستم و هر مقدار نفقه بخواهد پرداخت می

 تاکنون چندين نفر را برای وساطت فرستاده ام .

 نظريه داور :

باشد و بايستی با توجه به اينکه زوج آماده ادامه زندگی می

به انجام شرايطی فراهم شود تا ايشان در حضور زوجه کتبًا متعهد 

وظايف همسری شود لذا از نظر اينجانب با توجه به شرايط فوق فعالً 

 باشد.انجام طالق صالح نمی

 نظريه داور زوجه :

اينجانب چندين جلسه با زوجه گفتگو کرده و حاضر به ادامه زندگی 

باشد وی اظهار داشتند مهريه خود را بذل میکنم ولی نفقه نمی

-حضانت فرزند و جهیزيه خود را نیز میخواهم و گذشته خود را می

 خواهم.
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دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و 

 مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

  5/3/91مورخ    114 شماره دادنامه :

 )رأي دادگاه (

در خصوص دادخواست تقديمی خانم محبوبه رستمی به طرفیت آقای 

گواهی عدم امکان سازش به منظور طالق به  مختار ... به خواسته

منظور طالق بعلت عسر و حرج با اين توضیح که خواهان اظهار داشت 

با خوانده ازدواج نموده است و دارای يک  41/44/39در تاريخ 

باشند حال بعلت عسر و حرج تقاضای صدور گواهی فرزند مشترک می

نده ، مدارک عدم امکان سازش را دارد . نظر به محتويات پرو

پرونده ،  14و 11ابرازی خواهان ، نظريه داوران بشرح صفحه 

دادگاه عسر و حرج خواهان را محرز ندانسته لذا دعوی وی را با 

، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  493، 495، 491استناد مواد 

حکم به بطالن دعوی خواهان صادر  4739و انقالب در امور مدنی مصوب 

نمايد .رأی صادره حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست می و اعالم

 باشد .روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم استان می

 

 در پرونده فوق دو نکته حائز اهمیت است ؛تحليل کارآموز : 

ـ همانطور که  ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق 4

ز  تعیین دو داور به فرمايش قرآن تصريح داشته هدف  ا 4734مصوب 

کريم حکم مابین زوج و زوجه است تا در حد امکان در جهت ايجاد 

صرفًا رسد داوران  هدف دادگاه سازش تالش نمايند و آنچه به نظر می

سعي در اصالح ذات البین و به تأخیر انداختن آن با طي تشريفات 

و داوران وظیفه دارند تالش خود را در جهت سازش به  داوري است

محکمه اعالم نموده و در صورتیکه تالش آنان در جهت سازش بی نتیجه 

 باشد به دادگاه اعالم نمايند.
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با توجه به مطالب ياد شده بايد گفت با احکام صادر شده در خصوص 

ت محکومیت خوانده دعوای فوق که خواهان ضمیمه پرونده نموده اس

عسر وحرج زوجه محرز و مسلم بوده و از آنجائیکه داوران 

نتوانستند گامی در جهت سازش بردارند پس داور زوجه به صرف 

ادعای زوجه که منزل را ترک کرده و اظهار داشته است واسطه 

باشد و نظريه داور که در جهت حمايت فرستاده ام کامال بالوجه می

فرزند خود را رها کرده نوشته از سرپرست خانواده ای که همسر و 

شده است و قاضی محترم بدان استناد نموده و رأی خود را صادر 

 نموده است واز نظر اينجانب کمی دور از منطق است.

در اين پرونده  خوانده يا وکیل يا نماينده قانونی وی در ـ  1

هیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و به طور کتبی اليحه دفاعیه 

قانون  آئین دادرسی  717ال ننموده است )به موجب ماده نیز ارس

مدنی( و هیچیک از اخطاريه ها به وی واقعی ابالغ نشده است لذا 

شايسته است که رأی صادره نسبت به خوانده غیابی باشد که به نظر 

رسد چون رأی به محکومیت خواهان صادر گرديده حضوری محسوب شده می

 دنی چنین موضوعی پیش بینی نشده است .که در قانون آئین دادرسی م

 13گزارش 

 اعظم ....................... خواهان:

 جواد............................ خوانده:

تأمین سكه بهار آزادي بابت مهريه و  81تقاضاي وصول تعداد  خواسته:

 تومان  111/111/11م به خواسته معادل هشتاد سكه مقو

 از پرداخت از هزينه دادرسی اعسار دادرسي : هزينه

صدور  ـ1صدور رأی اعسار از پرداخت هزينه دادرسی  ـ 4 : تصميم دادگاه

 رأی مبنی بر گزارش اصالحی
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 547و  513، 511، 515، 511 ، 483، 487، 438،481مواد : مواد استنادي دادگاه

 قانون آئین دادرسي مدني

 

احترامًا بپوست مدارك مربوطه مبتني بر اينكه  ؛ شرح دادخواست

به عقد دائمي آقاي  19/7/84در تاريخ  ...اينجانب اعظم 

ام و جواد...... با مهريه معلوم هشتاد سكه بهار آزادي درآمده

باشد از آنجائیكه با هم اختالف داشته و حاصل زندگي يك فرزند مي

و شرع مقدس اسالم  د در دادگاه داريم و از نظرتان پرونده متعد

باشد بدوًا تأمین خواسته معادل مهريه را به اينجانبه بدهكار مي

پس صدور حكم براي محكومیت خوانده معادل هشتاد سكه سمهريه و 

بهار آزادي و بعلت نداشتن اموال تقاضاي صدور حكم اعسار بر 

 محلي را دارم. استشهاديه  مبناي

 قرار تأمين صادر شده

 .................اعظم  خواهان:

 جواد.................... خوانده:

 عدد سكه بهار آزادي 81تأمین خواسته به تعداد  خواسته:

خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستي بخواسته فوق  گردشكار:

اقامه و در خواست رسیدگي و صدور قرار تأمین خواسته به استناد 

كه پس از قبول دادخواست و مدارك موجود در پرونده نموده است 

ارجاع آن به اين دادگاه و ثبت آن به كالسه فوق در وقت فوق 

العاده شعبه اول دادگاه عمومي با بررسي اوراق بشرح زير مبادرت 

 شود.به صدور قرار مي

 

 (قرار دادگاه)
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نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمین 

باشد لذا اركان و شرايط درخواست فراهم ميخواسته نموده است چون 

قانون آئین دادرسي مدني  418دادگاه به استناد بند الف ماده 

عدد سكه بهار آزادي از اموال  81قرار تأمین خواسته معادل مبلغ 

 دارد.خوانده تا پايان رسیدگي صادر و اعالم مي

 جلسه رسيدگي

11/3/89 

 خواهان و خوانده حضور دارند.

اظهار داشته است كه خانه دار هستم و شغل و درآمدي  خواهان

 معسراند كه من ندارم و شهود من به موجب استشهاديه شهادت داده

هستم و توانايي پرداخت هزينه دادرسي را ندارم و خوانده نیز 

در دادگاه باشد از خود اقامه مستدل ايرادي و يا دفاعي كه 

 نكرده است.

 به موجب اليحه و قرارداد وكالت ورود وكیل زوجه در پرونده

 رأي دادگاه

 13/3/89مورخ  155شماره دادنامه: 

 

 ه(رأي دادگا)

اعظم ... به طرفیت آقاي جواد...  در خصوص دادخواست تقديمي خانم

بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نظر به محتويات پرونده 

از شهود و مدارك ابرازي خواهان و با عنايت به اينكه دو نفر 

خواهان براي مالی  پرونده عدم تمكن 41و  45فحات خواهان بشرح ص

اند دادگاه ضمن پذيرش دعوي پرداخت هزينه دادرسي را اعالم نموده

خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، با استناد به 

قانون آئین دادرسي مدني حكم اعسار  547و  513، 511، 515، 511مواد 

-از پرداخت هزينه دادرسي بطور موقت را صادر و اعالم مي خواهان
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دارد رأي صادره حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد 

 باشد.نظر خواهي در مراجع تجديد نظر استان مي

 جلسه رسيدگي )در خصوص اصل خواسته( مطالبه مهريه

13/4/91 

 خواهان و خوانده حضور داشتند.

واست خواسته خود را اظهار داشت و خوانده دادخخواهان طبق متن 

عدد سكه را  81نیز اظهار داشت كه اينجانب توانايي پرداخت 

 ندارم.

كه اگر همسرم قبول كند هر ماه داشت و در ادامه خواهان اظهار 

در مقابل به او رسید دهم و  ن پرداخت نمايديك عدد سكه به م

 ده است.خوانده نیز اظهارات خواهان را قبول نمو

 19/4/91مورخ  19شماره دادنامه 

 (رأي دادگاه)

ي .. به طرفیت آقادخواست تقديمي خانم اعظم....در خصوص دا

سكه بهار آزادي بابت  عدد ..... به خواسته مطالبه هشتادجواد.

به  19/7/84مهريه با اين توضیح كه خواهان اظهار داشت در تاريخ 

اضاي محكومیت وي به پرداخت عقد دائم خوانده درآمده است لذا تق

مهريه ما في القباله مورد استدعا است كه طرفین در جلسه مورخه 

اند و قضیه را به اين صورت كه در جلسه دادگاه حاضر شده 13/4/91

خوانده هر ماه يك سكه بهار آزادي تا استهالك كامل مهريه به 

دور اند و تقاضاي صصله داده و سازش نمودهیخواهان بپردازد ف

اند. بنا به مراتب دادگاه با توجه به اوراق گزارش اصالحي نموده

و محتويات پرونده و مدارك ابرازي خواهان و با احراز رابطه 

قانون  483، 487، 481زوجیت بین طرفین پرونده با استناد به مواد 

آئین دادرسي مدني گزارش اصالحي بین طرفین را به شرح صورتجلسه 

حاكي از پرداخت ماهیانه يك عدد سكه بهار آزادي  كه 13/4/91مورخ 

كه  13/4/91از طرف خوانده به خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 
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حاكي از پرداخت ماهیانه يك عدد سكه بهار آزادي از طرف خوانده 

دارد. رأي صادره نسبت به باشد را صادر و اعالم ميبه خواهان مي

ان الزم االتباع است. رأي آن یطرفین پرونده و جانشینان قانون

صادره حضوري محسوب و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد 

 باشد.نظر در محاكم تجديد نظر استان مي

 

  481،483، 487قاضی محترم دادگاه به استناد مواد  تحليل کار آموز :

به صدور گزارش اصالحی نموده است  مبادرتقانون آئین دادرسی مدنی 

قانون مارالذکر   438در ماده  قانونی بوده است چراکه که کامالً 

در هر مرحله از دادرسی مدنی »قانونگذار تصريح داشته است: 

و اين « توانند دعوای خود را به طريق سازش خاتمه دهند.طرفین می

  . سازش مابین اصحاب دعوا بعمل آمده است ه دلیل بگزارش اصالحی 

 

 

 18گزارش 

 .....امیر خواهان:

 ...فاطمه.. : خوانده

 تجويز ازدواج مجدد : خواسته

 لاير  111/411دعوای غیر مالی و هزينه دادرسی مبلغ هزينه دادرسي : 

 صدور رأی مبنی بر رد دعوای خواهان  : تصميم دادگاه

مدنی  دادرسي قانون آئین  491و  495، 491 ،718مواد  : مواد استنادي دادگاه

  حمايت  از خانوادهقانون  41ـ ماده 

 م 4 83/713استشهاديه ـ كالسه پرونده  : ضمائم
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 شرح دادخواست

 رياست محترم دادگستري

 سالم علكیم؛

رساند اينجانب با خوانده فوق الذكر در احترامًا به استحضار مي

ام كه نامبرده از ابتدا زندگي مشترك بناي ازدواج نموده 81سال 

ام با توهین و فحاشي به من و خانوادهناسازگاري گذاشته و مرتبًا 

و عدم رعايت شئونات اسالمي، خانوادگي و شرعي از جمله بي حجابي 

و خروج از منزل بدون اجازه اينجانب و عدم رسیدگي به وظايف 

اي رقم زده است كه به محوله در زندگي زناشويي وضعیت را به گونه

، علي هذا نظر به هیچ وجه امكان زندگي با مشارالیها وجود ندارد

اينكه اينجانب نیاز به تشكیل زندگي جديد و انتخاب همسر جديد 

دارم لذا با تقديم دادخواست از آن مرجع محترم استدعا دارد 

نسبت به صدور حكم و مجوز مبني بر اجازه ازدواج مجدد اقدامات 

 شايسته مبذول فرمائید.

ن وقت و ابالغ مدير دفتر با بررسي اوراق و ضمائم نسبت به تعیی

 44ساعت  48/8/89به طرفین اقدام نموده و جلسه رسیدگي براي تاريخ 

 صبح تعیین گرديده.

 جلسه رسيدگي ؛

شرح دادخواست اظهارات خود را اعالم داشت و خوانده به  خواهان 

ام نیز اظهار داشت كه اينجانب حق و حقوق خود را دريافت ننموده

جوانمردانه متاركه نموده و پیوند و از آنجائیكه در كمال نا 

معنوي نكاح را به معرض سقوط كشانده رضايتي ندارم كه بخواهم 

زندگي جواني ديگر را به مخاطره اندازد و از آنجائیكه پرونده 

به پايان نرسیده است ولي حاضرم به  713ما در خصوص طالق به كالسه 

 ادامه زندگي.
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راق و محتويات پرونده ختم با بررسي او دادگاه با ختم رسیدگی و

 رسیدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

 رأي دادگاه

 19/8/89مورخ  335 شماره دادنامه:

 )راي دادگاه (

ر خصوص دادخواست تقديمي آقاي امیر..... بطرفیت خانم د

.. بخواسته اجازه ازدواج مجدد دادگاه با توجه به فاطمه...

ه و مدارك ابرازي خواهان و اظهارات اوراق و محتويات پروند

ه طرفین در جلسه دادرسي و اليحه خوانده و با عنايت به اينك

كین خوانده ابراز ننموده است و خواهان ادله و مداركي بر عدم تم

از طرفي زوجه نیز اجازه ازدواج مجدد نداده است دادگاه دعوي 

، 491واد ـه مـخواهان را مورد پذيرش قرار نداده و با استناد ب

هاي عمومي در امور مدني ون آئین دادرسي دادگاهـقان 491و  495

دارد رأي صادر شده حكم به بطالن دعوي خواهان صادر و اعالم مي

حضوري و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در 

 باشد.محاكم تجديد نظر استان مي

 ستان رئیس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهر

 تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي از سوي خواهان پرونده بدوي

 11355 شماره  اعتراض نسبت به دادنامه خواسته:

 اليحه  داليل و منضمات دادخواست :

 ؛ اليحه تجديد نظر خواه

احترامًا تجديد نظر خوانده حدودًا سه سال پیش به عقد دائم  

اينجانب درآمده كه از ابتداي ازدواج تا كنون با هم اختالف 

ايم بطوريكه ايشان با بد حجابي، فرار از منزل، فحاشي، داشته

خودكشي و ... عرصه زندگي را بر من تنگ كرده تا جائیكه به موجب 
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ادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ص 89سال  517رأي به شماره 

حكم طالق ايشان منوط به پرداخت حقوق ايشان صادر شد لذا از 

كنیم خواهشمندم براي آنجائیكه حدود دو سال است تنها زندگي مي

 تجديد فراش اينجانب حكم الزم را صادر فرمائید.

 رأي دادگاه تجديد نظر

 18/4/91مورخ  411 شماره دادنامه:

 دادگاه تجديد نظر استان  11شعبه  : درکننده رأيمرجع صا

 )رأي دادگاه ( 

.از . به طرفیت خانم فاطمه .......يد نظرخواهي آقاي امیر..تجد

صادره از شعبه اول دادگاه  19/8/89مورخ  355دادنامه بدوي شماره 

ي نخستین تجديد نظر خواه به ابه موجب آن دعوکه عمومي حقوقي 

 و خواسته ازدواج مجدد

صدور اجازه آن منتهي به صدور حكم به بطالن دعوي شده است غیر 

 گردد.وارد تشخیص مي

قانون آئین  718از شقوق ماده  کيزيرا تجديد نظرخواهي با هیچ 

 دادرسي مدني انطباق ندارد و بعالوه خواسته موصوف با شقوق و

باشد و رأي قانون حمايت خانواده نیز منطبق نمي 41بندهاي ماده 

موافق موازين قانون با رعايت اصول و قواعد دادرسي عنه  معترض

 باشد.صادر شده است ايراد اساسي متوجه آن نمي

 فلذا ضمن رد تجديد نظر خواسته كه صحیحًا صادر گرديده است عیناً 

 ي قطعي است.گردد. اين رأتأيید و استوار مي

 

 اده ؛قانون حمايت از خانو 41به موجب ماده تحليل کارآموز :

همسر دوم اختیار کند مگر در ، مرد نمی تواند با داشتن زن 

 موارد زير :
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 رضايت همسر اول. - 1

 عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی. - 2

 عدم تمکین زن از شوهر. - 3

 6و  5ابتال زن به جنون يا امراض صعب العالج موضوع بندهای  - 4

 .8ماده 

 .8ماده  8محکومیت زن وفق بند  - 5

 .8ماده  9ابتال زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند  - 6

 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. - 7

 عقیم بودن زن. - 8

دادخواستی به خواسته   لذا با توجه به اينکه زوج و زوجه قبالً 

فوق دلیلی  صدور حکم مبنی برگواهی عدم سازش تقديم نموده اند و

قانون حمايت از خانواده به دادگاه  41بر اثبات موارد ماده 

ارائه ننموده است لذا صدور حکم رد دعوای خواهان به حق و وفق 

 باشد.موازين شرعی و قانونی می

 19گزارش 

 محمد .... : خواهان

 .....  مهري : خوانده

 تقاضاي صدور تجويز ازدواج مجدد : خواسته

 لاير  111/411دعوای غیر مالی و پرداخت مبلغ  هزينه دادرسي :

تصوير مصدق سند نكاحیه ـ محتويات پرونده به كالسه  ضمائم دادخواست :

 ی.....شعبه دوم دادگاه عمومي حقوق 49و دادنامه  713

 صدور حکم به رد دعوا : تصميم دادگاه

 نيقانون آئین دادرسي مد 493، 495، 491مواد   : مواد استنادي دادگاه
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 رساند به تصريح سند نكاحیهضار مياحترامًا به استح: شرح دادخواست

دفترخانه رسمي ثبت ازدواج شهرستان  44445منضم به شماره 

باشد كه فیروزكوه خوانده فوق التوصیف همسر دائمي اينجانب مي

متأسفانه به جهت اختالف و تشنجات حادثه در زندگي مشترك ادامه 

 طرح دعوي طالق در مراجع قضايي  صالحه زندگي غیر ممكن بوده و با 

 به

شرح پرونده و دادنامه استنادي رأي و حكم به لحاظ شروط و حقوق 

 طرفین صادر گرديده است.

 حكم منضم شده به دادخواست

 یصادره از سوي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوق 49شماره دادنامه: 

 سمنان

 قاضي صادر كننده رأي: محمد تقي جالي

 

 )رأي دادگاه(

اكبر بطرفیت خانم  در خصوص دادخواست آقاي محمد ..... فرزند علي

......... فرزند فیروز بخواسته صدور گواهي عدم امكان مهري ..

توضیح كه خواهان قانون مدني بدين  4477سازش به استناد ماده 

 دفترخانه در مورخه 44445مدعي گرديده به موجب سند ازدواج شماره 

خوانده به عقد دائم وي در آمده كه حاصل اين ازدواج دو  13/9/33

باشد از آنجائیكه فرزند مشترك به اسامي معصومه و مهدي مي

خوانده با وي سازگاري ندارد قادر به ادامه زندگي با خوانده 

باشد. دادگاه با مالحظه شد لذا خواستار خواسته مذكور ميبانمي

محتويات پرونده و با احراز رابطه زوجیت و با استماع اظهارات 

طرفین پرونده و توجهًا به اين كه تالش دادگاه و داوران در اصالح 

ذات البین مؤثر در مقام واقع نگرديده و عنايت به موافقت زوج 

قانون مدني و ماده واحده قانون  4477به طالق مستندًا به ماده 
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و قاعده  44/8/31تعیین مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 

فقهي الطالق بید من اخذ بالساق گواهي عدم امكان سازش را صادر و 

دارد. ضمنًا مدت اعتبار گواهي صادره سه ماه از تاريخ اعالم مي

در خصوص  13/7/88باشد زوجین در جلسه دادگاه مورخه ابالغ مي

مطالبات هاي خودشان بشرح ذيل به توافق رسیدند اواًل قبل از 

بي... را كه اجراي صیغه طالق زوج سند مالكیت منزل خانم سید بي

صورت صوري بنام خودش نموده مجددًا بنام خانم سید بي بي .... ب

منتقل نمايد. بدين توضیح كه مالكیت منزل موروثي را به صورت 

نام خانم سید بي بي .... منتقل نمايد. ثانیًا در خصوص  قطعي به

زوجه مبلغ هشت میلیون تومان از زوج دريافت نمايد و در  ،مهريه

خصوص حضانت فرزندان مشترك اينگونه توافق شد كه حضانت آنان با 

پدر باشد و از نظر مالقات مشكلي ندارند زوجین مطالبات مالي 

ه حسب گواهي پزشكي قانوني حامله ديگري از يكديگر ندارند و زوج

باشد. نوع طالق رجعي است. وعده طالق سه طهر است و رعايت نمي

تواند به يكي از شرايط اجراي صیغه طالق بعهده مجري است زوج مي

دفاتر رسمي طالق مراجعه نموده و پس از وقوع طالق نسبت به ثبت آن 

ه اعتراض و اقدام نمايد شايان ذكر است طرفین دعوي حق هرگون

اند لذا رأي صادره تجديد نظر خواهي را از خودشان سلب نموده

 قطعي است.

 .....ـ محمد تقي  .........رئیس شعبه دوم محاكم حقوقي

مدير دفتر با بررسي اوراق و ضمائم دادخواست نسبت به تعیین وقت 

 41/8/89و ابالغ به طرفین اقدام نموده وقت رسیدگي 

 جلسه رسيدگي

دعوي در جلسه حضور داشته و خواهان اظهار داشت كه خوانده طرفین 

)زوجه( در زندگي به من خیانت كرده و حكم طالق نیز صادر شده و 

 منجر به قطعیت آن شده ولي صیغه طالق هنوز جاري نشده است.
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خوانده نیز اظهار داشت كه خواهان )زوج( وام گرفته و وثیقه پدر 

ن حاضرم با ايشان زندگي كنم و من در رهن بانك است. من همچنا

 دهم.اجازه ازدواج مجدد به ايشان نمي

استعالم از دادگاه سمنان نسبت به چگونگي طرح دعوي و  قراردادگاه:

 احیانًا قطعیت و رأي طالق

 :....رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوق

 با سالم؛

آيا احترامًا خواهشمند است دستور فرمائید. اعالم گردد كه 

صادره از سوي آن شعبه در رابطه 8819931741114149دادنامه شماره 

قطعي شده يا نه ثانیًا آيا اعتبار دارد و يا  713/88پرونده كالسه 

خیر و نتیجه را جهت مالحظه و بهره برداري قضائي به اين دادگاه 

 اعالم و ارسال نمائید.

 وقت نظارت 18/4/91

 : ....به دوم دادگاهپاسخ به نامه دادگاه از سوي شع

با بررسي سوابق شماره مذكور در پرونده يافت نشد لذا مراتب جهت 

 گردد.كسب دستور به حضور ارسال مي

 

 (رأي دادگاه)

 4/1/91مورخ 151 شماره دادنامه:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و 

 مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

 

 گاه ()رأي داد

.... به طرفیت خانم مهري ادخواست تقديمي آقاي محمد ..در خصوص د

......... به خواسته تجويز ازدواج مجدد نظر به محتويات 
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پرونده، مدارك ابرازي خواهان و اظهارات خوانده كه اظهار نمود 

يد و هیچ آمادگي دارد كه به منزل خواهان جهت زندگي مراجعه نما

داند و با استناد ي خواهان را وارد نميدعوامشكلي ندارد دادگاه 

قانون آئین دادرسي مدني حكم به بطالن دعوي  493، 495، 491به مواد 

رأی صادره حضوری محسوب شده و ظرف  داردخواهان صادر و اعالم مي

بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه استان 

 باشد.می

غ شد و به علت عدم تجديد نظر خواهي رأي صادره به طرفین ابال 

 طرفین موجب قطعیت دادنامه فوق گرديد.

 

خواهان يک رأی مبنی بر صدور حکم عدم نظر به اينکه تحليل کارآموز :

امکان سازش صادر شده از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

تنها دلیل  جهت اثبات ادعای شهرستان ضمیمه دادخواست نموده و 

در بوده است و با استعالم از دادگاه فوق و  أی صادره ر خواهان

ه است و درأيی که خواهان بدان استناد نموده را تائید ننموپاسخ 

باشد از عداد رأی فوق که تنها دلیل اقامه شده از سوی خواهان می

دالئل خارج شده لذا صدور حکم صادره مطابق موازين شرعی صادر 

 نیست .گرديده و ايرادی بر آن وارد 

 

 51گزارش 

 ....زهرا   : خواهان

 ...... مرتضي : خوانده

تقاضاي صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت نفقه  : خواسته

لغايت صدور حكم و تعیین نفقه جاريه با  18/4/89معوقه از تاريخ 

 تومان 111/741به  مقوم  ب نظر كارشناس علي الحساب جل
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 لاير بحساب شوراي حل اختالف 111/71 ي:سرهزينه داد

ـ عندالزوم استماع 1ـ كپي مصدق عقدنامه  4 دادخواست : داليل و منضمات

شعبه اول بازپرسي  717/89کالسه ـ پرونده كیفري  7شهادت شهود 

 دادگستري 

صدور قرار رد دعوا به علت استرداد دادخواست از سوی :  تصميم دادگاه

 خواهان

 قانون آئین دادرسی مدنی 413ماده  : اهدادگ مواد استناد

 

احترامًا اينجانب همسر قانوني شرعي خوانده ؛ با سالم شرح دادخواست ؛

حسب كپي مصدق عقدنامه و شناسنامه هستم كه حدود يكسان پیش 

 18/4/89عروسي نمودم و زندگي مشترك را آغاز نموديم كه از تاريخ 

ل مشترك اخراج نموده و خوانده با ضرب و شتم اينجانب را از منز

تا كنون هیچ اقدامي جهت بردن به منزل مشترك ننموده و حاضر 

نیست مرا به منزل مشترك ببرد لذا با تقديم اين دادخواست 

 تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارم.

شوراي حل اختالف با بررسي اوراق و ضمائم نسبت به تشكیل جلسه 

جلسه رسیدگي انجام گرفت  15/5/89 رسیدگي اقدام نموده و در تاريخ

خواهان در جلسه حاضر شده و درخواست استرداد دعوي را نموده 

 است.

پس پرونده مطروحه به دادگستري ارسال شده و دادگاه رأي را س

 دارد.صادر و اعالم مي

 11/1/89مورخ  574 شماره دادنامه :

 )رأي دادگاه(

بطرفیت آقاي مرتضي  ...در خصوص دادخواست تقديمي خانم زهرا 

 تاريخ  ..... بخواسته محكومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از
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لغايت صدور حكم نظر به محتويات پرونده و با عنايت به  18/4/89

اينكه پرونده جهت صلح و سازش به شوراي حل اختالف خانواده ارسال 

 /71/89گرديده كه در آن مرجع خواهان حاضر و حسب گزارش شماره 

از درخواست خود منصرف و خواهان مختومه شدن  1/1/89خانواده مورخ 

قانون  413باشد لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده پرونده مي

ومي و انقالب در امور مدني با تلقي  آئین دادرسي دادگاههاي عم

از درخواست خواهان به عنوان استرداد دعوي، قرار رد دعوي 

دارد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت م ميخواهان را صادر و اعال

نظر خواهي در مراجع تجديد نظر  بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد

 باشد.استان مي

 

قانون آئین دادرسی مدنی   413نظر به بند ب ماده تحليل کارآموز :

چنانچه خواهان در حین دادرسی دادخواست خود را استرداد نمايد 

شود لذا صدور حکم صادره گاه صادر میقرار رد دعوا از سوی داد

وفق موازين قانونی صادر گرديده ولیکن از آنجائیکه دعوا ی مالی 

لاير بوده است و در صالحیت شورای حل اختالف بوده  111/111/5کمتر از 

بايست نسبت به قرار رد  ودر آنجا مطرح گرديده لذا خود شورا می

پرونده فوق به دادگاه  دعوا مبادرت می نمود و نیازی به ارجاع

 عمومی نبوده است.

 

 

 


