رای دادگاه در مورد پرداخت نصف مهریه با فرض فسخ نکاح به لحاظ علن
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 رای می نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی خانم  .......................فرزند  ................بطرفیت آقای  ...........فرزند
 .....................به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز به این شرح که خواهان اعالم
داشته که در تاریخ  .........به عقد نکاح دائم خوانده درآمدم و بعدا متوجه شدم وی مبتال به عنن و
ناتوانی جنسی می باشد ،و به همین جهت به دادگاه مراجعه و تقاضای فسخ نکاح را نمودم و دادگاه
دادنامه شماره  .............صادره در پرونده کالسه  ........که در تاریخ  ............قطعیت یافته به فسخ
نکاح رأی داده است و از تاریخ  .........................نکاح فسخ شده ،ولی خوانده مهریه اینجانب را
پرداخت نمی کنند ،لذا از دادگاه محترم تقاضای محکومیت وی به پرداخت تمام مهریه خود را دارم ،چرا
که نامبرده مقصر بوده است و خوانده اظهار نموده است که بنده حاضر به جدایی با خواهان نبوده ،و
راضی بودم با همدیگر زندگی کنیم ،ولی خواهان خودش به دادگاه مراجعه کرده و حکم گرفته است.
بنابر این من نباید به نامبرده چیزی پرداخت کنم ،دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به
اظهارات طرفین و مطالعه پرونده استنادی دعوی خواهان را به استناد ماده  ۱۱۰۱قانون مدنی نسبت به
نصف مهریه وارد تشخیص و با توجه به تبصره الحاقی به ماده  ۱۰۸۲قانون مدنی پس از محاسبه نصف
مهریه به نرخ روز در حق خواهان محکوم می نماید ،و دعوی خواهان را در مورد نصف دیگر مهریه
به نرخ روز محکوم به بیقی می داند .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید
نظر در محاکم تجدیدنظر استان  .........................است.

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

