
 نکاح دائمرای دادگاه در مورد مهرالمثل به لحاظ عدم تعيين مهريه در 

در وقت فوق العاده شعبه .......... دادگاه عمومی )خانواده( به تصدی امضا کننده  ...............به تاریخ 

ذیل تشکیل پرونده کالسه ............................. تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 

 ه صدور رای می نماید.پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت ب

 «رأی دادگاه»

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

خواسته تعیین مهرالمثل به لحاظ عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 

که اعالم نموده در ابتدای زندگی به لحاظ عالقه وافر به امر ازدواج و پرونده و اظهارات خواهان 

براساس تفکرات خاص آن دوران، مهریه ای در نکاح خود قرار ندادیم، و بعد از ازدواج و مواقعه و 

ایم لذا از محضر دادگاه ک در مورد مهریه به توافق نرسیدهسال از آغاز زندگی مشتر ۴گذشتن حدود 

تقاضای تعیین مهرالمثل را نموده، و اظهارات خوانده که در پاسخ خواهان اعالم داشته که مهریه در 

یه شده است، و شد، با این وجود خواهان مدعی مهرنکاح نبوده و اصوال شرط کردیم که مهریه در کار نبا

با توجه به اینکه اصل زوجت دائم و انجام مواقعه در این رابطه هم قرارداد کتبی بین ما ردوبدل شده و 

را قبول نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده موضوع را از مصادیق تفویض بضع می داند که 

قانون مدنی، و نظریه کارشناس که مصون  ۱۰۸۷تعیین مهرالمثل در آن الزم است لذا با استناد به ماده 

داد یکصدوپنجاه سکه تمام بهار آزادی رایج کشور را از باب مهرالمثل از اعتراض طرفین مانده است تع

قانون مدنی خوانده را به پرداخت آن  ۱۰۸۲و  ۱۱۰۲به عنوان مهریه خواهان تعیین و در اجرای ماده 

در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

 .استان ..................... استدر محاکم تجدیدنظر 
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