رأی دادگاه در مورد رڈ مطالبه مهریه به نرخ روز
به تاریخ  .......در وقت فوق العاده شعبه  .......................دادگاه عمومی (خانواده) به تصدی امضا
کننده 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.
«رای دادگاه»
در خصوص دعوی خانم  ........................فرزند  .........................بطرفیت آقای
 ......................فرزند  ......................به خواسته مطالبه مهریه ،به نرخ روز و الزام خوانده به
پرداخت آن ،دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله اقرار طرفین و مفاد نکاحنامه رسمی
شماره  .......................صادره از دفتر ثبت ازدواج شماره  .............................وجود علقه
زوجیت دائم بین آنها و مهریه به مبلغ  ..................لایر محرز است .خوانده مدعی گردیده که مهریه
مزبور که مبلغ آن یکصد میلیون لایر بوده را در تاریخ ۱۳۷۲/11/20به خواهان پرداخت نموده است ،و
موضوع مورد انکار خواهان قرار گرفته و در واقع دعوی منقلب شده و خوانده بعنوان مدعی پرداخت
مهریه اقامه بینه نموده و شهود وی ،پس از قرار استماع شهادت با حضور خوانده ،خواهان شهادت دادند
که مصون از جرح توسط خواهان باقی مانده است ،و شهود صحت اظهارات زوج را مبنی بر پرداخت
تائید کرده اند ،لذا با عنایت به بند ب ذیل ماده  ۲۳۰قانون آئین دادرسی مدنی (جدید) برای دادگاه محرز
شده که خوانده مهریه خواهان را قبل از تاریخ الحاق یک تبصره به ماده  ۱۰۸۲قانون مدنی پرداخت
نموده است و با توجه به مراتب و براساس ماده  ۴قانون مدنی و نظر به اینکه تبصره الحاقی ناظر به
تاریخ تادیه مهریه دارد و ظهور در مواردی دارد که مهریه هنوز پرداخت نشده باشد ،لذا خواست مهریه
به نرخ روز وارد نیست و دادگاه حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعالم می نماید .رأی صادره
حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان
 .............................است.

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

