
 البه اجرت المثل توسط زوجهرأی دادگاه در مورد مط

شعبه ..................... دادگاه عمومی  مقرر / به تاریخ ............................. در وقت فوق العاده

ر است دادگاه با )خانواده( به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه ........................ تحت نظ

بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

 نماید.

 «رأی دادگاه»

دعوی خانم .................. فرزند .................. بطرفیت آقای ................... فرزند در خصوص 

المثل و الزام خوانده به پرداخت آن، به این شرح که خواهان اعالم  ............... به خواسته تعیین اجرت

ف خاص زناشویی وی نموده در طول ده سال زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی که جزء وظای

نبوده را انجام داده است و مطالبه دستمزد می نماید. و با توجه به دفاعیات خوانده که اظهار نموده گرچه 

کارهای مانند آشپزی، نظافت منزل و شستشوی البسه و سایر امور متعارف خانه داری  همسرم در منزل

ی در انجام این کارها قصد دریافت دستمزد را انجام داده و همه به درخواست من صورت نگرفته ولی، و

نداشته است. خواهان اظهار داشته من قصد تبرع نداشته ام از طرفی به نظر دادگاه در این خصوص 

ل بر عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است. و خوانده از اثبات متبعه بودن خواهان عاجز مانده و از اص

ر قرار اتیان سوگند و متوجه نمودن قسم به زوجه، وی وی درخواست اتیان سوگند نموده و پس از صدو

وده است. لذا دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و بالفظ جالله قسم یاد نموده که در اقدامات خود متبرعه نب

با جلب نظر کارشناس که نظریه وی مصون از اعتراض طرفین باقی مانده، خوانده را به استناد به ماده 

ر پرداخت مبلغ ....................... لایر در حق خواهان بعنوان اجرت المثل محکوم قانون مدنی ب ۳۳۶

غ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابال

 استان ........................ است.

 انواده(شعبه ......................... دادگاه عمومی )خ دادرس/رئیس

 


