رأی دادگاه در مورد ابطال مهر المشمی و تعیین مهرالمثل
به تاریخ  ..........................در وقت فوق العاده شعبه  .........................دادگاه عمومی (خانواده)
به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل پرونده کالسه  ..........................تحت نظر است دادگاه با بررسی
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای  .......................فرزند  ..........................بطرفیت خانم
 ..........................فرزند  ................به خواسته تعیین مهرالمثل و ابطال مهرالمسمی بر این شرح
که خواهان اظهار نموده به لحاظ تحصیل رضایت بستگان خوانده و انجام امر ازدواج به مهریه یک
شاخه نبات و  5سکه بهار آزادی تظاهر به رضایت کرده ولی هرگز به این مهریه رضایت نداشته است،
در تاریخ  ...........عقد نکاح فیمابین جاری شده و خوانده نیز اظهارات خواهان را تصدیق کرده و
اظهار داشته :قرار ما بر این بود ،جهت رضایت خانواده من ایشان به صورت صوری قبول کند و عقد
في مابین انجام گیرد ،و پس از آنکه ازدواج و مواقعه به انجام رسید ،راجع به مهریه تراضی کنیم  ،ولی
با توجه به اینکه خواهان نظرش خارج از حدود متعارف است و نظر به اینکه نتوانستیم تراضی نمائیم،
از جهت تعیین مهرالمثل تابع قانون بوده و حرفی نداریم .دادگاه با توجه بررسی اوراق و درخواست
خواهان و اظهارات طرفین و قرار ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناس منتخب که از اعتراض
طرفین مصون مانده است ،مهرالمثل خواهان را یکصد و بیست عدد سکه تمام بهار آزادی اعالم داشته
دادگاه به استناد مواد  ۱۰۸۰قانون مدنی و مفهوم ماده  ۱۰۸۷همان قانون مهرالمسمی یاد شده در عقدنامه
شماره  ..........از دفترخانه ازدواج رسمی شماره  ..........شهرستان  ..........كان لم یكن اعالم و
مهریه خواهان را براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه به یکصد و بیست سکه تمام بهار آزادی طالی
مسکوک رایج بعنوان مهرالمثل صادر و اعالم می نماید .رأى صادره حضوری ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان  ......می باشد.

رئیس /دادرس شعبه  ............دادگاه عمومی (خانواده)

