رای دادگاه در مورد محکومیت ورثه زوج به پرداخت مهریه
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 مینماید.

«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی خانم  ..................فرزند  ....................بطرفیت  -1آقای  .........فرزند
 -2 ....................آقای  .........فرزند  -3 ........خانم  ...............فرزند  -4 ..................خانم
 ........فرزند  .................به خواسته مهریه از ترکه متوفی (مورث خواندگان) و الزام خواندگان به
پرداخت آن ،بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مرحوم .........که در تاریخ  ..............فوت نموده
شوهرم بوده و در تاریخ  ..........با وی به عقد نکاح دائم ازدواج کردم مواقعه نیز بین ما رخ داده
است ،ولی شوهرم که خودش صیغه نکاح را جاری کرد راجع به مهریه گفت :یک چیز را باالخره
مهریه قرار می دهم و من هم مخالفتی نکردم و قبل از اینکه او چیزی را بعنوان مهر قرار دهد  ،فوت
نموده است .خواندگان نیز اظهار داشته اند ،ما می دانیم که پدرم با خانم ازدواج کرده و ایشان را به عقد
دائم خود در آورده ولی مهریه نیز برای وی معین نکرده و میگفت یک چیزی را موقع ثبت محضری
مهریه قرار می دهیم  ،ولی ایشان قبل از تعیین مهریه فوت کرده است .دادگاه با بررسی اوراق و
محتویات پرونده و اظهارات طرفین و قسم خواهان به لفظ جالله بر تحقق مواقعه بین طرفین و عدم تعیین
مهریه و عدم دریافت آن از مرحوم  ..................مستندا به ماده  1091قانون مدنی ناظر به ماده
 1087همان قانون و با توجه به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده
است مبلغ یکصد میلیون لاير معادل ده میلیون تومان را به عنوان مهرالمثل خواهان تعیین و با توجه به
مواد  1102و  1082قانون مدنی و ماده  1290همان قانون خواندگان را به پرداخت مهرالمثل یاد شده از
ماترک متوفای مشارالیه در حق خواهان محکوم می نماید .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس
از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان  ..............می باشد.
رئیس  /دادرس شعبه  .....................دادگاه عمومی (خانواده)

