
 

 

 

 

 

 عادی سند و نوشته دست صورت به مهریه بخشش متن

 

.........................  از صادره ،..............................  شناسنامه شماره به ،................................  فرزند ،....................  اینجانب

 مهریه تمامی از که نمایم می اقرار ، کامل رضایت و خاطر طیب با ،.................................   ملی شماره دارای ،

 نقد وجه.........................  از عبارت ،......................  شماره به ازدواج سند در مندرج نکاح عقد موجب به که خود

 فرزند ،..................................  آقای شوهرم به را ،...................................... . میزان به ، باشد می آزادی بهار سکه/ 

 ملی شماره دارای ،..................................  از صادره ،................................  شناسنامه شماره به................................ 

 همسر عهده بر ، السابق فی کما ، آن از.........................  مقدار پرداخت و نموده بخشش و بذل ،........................... 

 .   نمودند بذل قبول ، نیز زوج که باشد می

 

 

 بازگشت بدون مهریه بخشش متن

 

.........................  از صادره ،..............................  شناسنامه شماره به ،................................  فرزند ،....................  اینجانب

 سند این موجب به که نمایم می اقرار ، کامل رضایت و خاطر طیب با ،.................................  ملی شماره دارای ،

 فرزند.............................  آقای جناب ، زوج به را........................  شماره به نکاح سند در مندرج مهریه تمامی ،

 و بذل ،.....................  از صادره...........................  ملی شماره و....................  شناسنامه شماره به.............................. 

 موارد به نسبت ادعایی و حق هیچگونه ، اینجانب ، ضمن در.  نمودند بذل قبول ، نیز زوج و نموده بخشش

 نمایم می ساقط و سلب خود از ، آینده در ، خصوص این در را ادعایی و اعتراض هرگونه حق و نداشته ، مذکور

. 

  



 

 

 

 ابراء طریق از مهریه بخشش متن نمونه

 

.........................  از صادره ،..............................  شناسنامه شماره به ،................................  فرزند ،....................  اینجانب

 سند این بموج به که نمایم می اقرار ، کامل رضایت و خاطر طیب با ،.................................  ملی شماره دارای ،

 فرزند.............................  آقای جناب ، زوج به را........................  شماره به نکاح سند در مندرج مهریه تمامی ،

 ابراء ،.....................  از صادره...........................  ملی شماره و....................  شناسنامه شماره به.............................. 

 به نسبت ادعایی و حق هیچگونه ، اینجانب ، ضمن در.  است گردیده بری ، آن پرداخت از زوج ذمه و نموده

 ساقط و سلب خود از ، آینده در ، خصوص این در را ادعایی و اعتراض هرگونه حق و نداشته ، مذکور موارد

 . نمایم می

 

 

 مشروط مهریه بخشش متن نمونه

 

.........................  از صادره ،..............................  شناسنامه شماره به ،................................  فرزند ،....................  اینجانب

 سند در مندرج مهریه تمامی ، سند این موجب به که نمایم می اقرار ،.................................  ملی شماره دارای ،

.....................  نام به پسر/  دختر مشترک فرزند حضانت آوردن دست به ازای در را........................  شماره به نکاح

 ملی شماره و................ .... شناسنامه شماره به..............................  فرزند.............................  آقای جناب ، زوج به ،

 ، ضمن در.  نمود قبول را بذل این ، نیز زوج و نموده بخشش و بذل ،.....................  از صادره........................... 

 در را ادعایی و اعتراض هرگونه حق و نداشته ، مذکور موارد به نسبت ادعایی و حق هیچگونه دیگر ، زوجین

 . نمایند می ساقط و سلب خود از ، آینده در ، خصوص این

 


