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گزارش هفتهحقوقى

 غزاله مالكى
ــه را كي داده و كي گرفته؟ جمله اي كه زمان  مهري
ــاس همين  تعيين مهريه مي گويند و دامادها هم براس
جمله زيربار تعيين مهريه هاي سنگين مي روند.  جدا 
از آن كه اين جمله در قديم كاربردي به نظر مي رسيد. 
ــروزه مهريه را هم مي دهند و هم مي توانند  بگيرند.  ام
ــاس قانون، مهريه به مالي گفته مي شود كه مرد  براس
ــر خود مي پردازد يا  ــگام وقوع عقد نكاح به همس هن
مكلف به پرداخت آن مي شود.  مهريه يكي از حقوق 
ــاب مي آيد و هر زمان كه بخواهد  قانوني زن به حس

مي تواند آن را طلب كند. 
ــال هاي اخير، برخي مردان بدون  متاسفانه طي س
ــدام به تقبل  ــودن مهريه، اق ــه به عندالمطالبه ب توج
مهريه هاي باال مي كنند كه سرانجامي جز زندان براي 

آنها ندارد.  
فريبا دامادي، وكيل دادگستري در اين باره مي گويد: 
مهريه هاي سنگين بتازگي معمول شده و همچون سدي 
در برابر تشكيل خانواده قرار گرفته است؛ در حالي كه هر 
عقل سليمي شهادت مي دهد كه مهريه هاي زياد عالوه 
بر اين كه ضامن خوشبختي نيست بلكه موجب استرس 
زوجين و حركت در مسير از هم گسيختگي زندگي و 

برانگيخته شدن هواي نفس و مادي گرايانه است. 
ــه مي دهد: مهريه نمي تواند حربه موثري  وي ادام
ــرك تمامي  ــا مح ــد و چه بس ــراي كنترل مرد باش ب
 اختالفات بين زن و شوهر همين مهر قرار گيرد، يعني 
ــودن مهريه، مهر خود را از  ــل عندالمطالبه ب زن به دلي
ــر درخواست كند اما به دليل نداشتن استطاعت  همس
مالي همسر اختالف ها شروع مي شود؛ ما پرونده هايي 
را داشتيم كه اين اختالف ها تاجايي پيش رفت كه زن 
ــت و مرد به دليل ناتواني  مهريه خود را به اجرا گذاش
ــد  ــه زندان افتاد و همين امر عاملي ش ــر ب در دادن مه
ــقف زندگي كنند  تا زوجين ديگر نتوانند زير يك س
ــم بسته  ــران هيچ گاه با چش ــدند.  پس و از هم جدا ش
تعداد نجومي مهريه ها را قبول نكنند، ميزان مهريه بايد 
براساس درآمد، توانايي و وضع اقتصادي فرد باشد.  
مرد ها زمان ازدواج نبايد هم خودشان را به دردسر 
ــد تعهدي بدهند كه  ــم ديگران را. نباي ــد و ه بيندازن
ــي نمي تواند با زور  ــده اجراي آن برنيايند. كس از عه
داماد ها را مجبور به قبول مهريه هاي سنگين كند، آنها 
خودشان در كمال عقل زيربار تعهد مهريه مي روند و 

در صورت ناتواني در پرداخت مهريه هم نمي توانند 
ديگران را مقصر بدانند.

تفاوت مهريه عند المطالبه و عنداالستطاعه
ــرد مي توانند نوع پرداخت  ــان عقد، زن و م در زم
مهريه را مشخص كنند كه به دو صورت عندالمطالبه 
ــت.  در مهريه عند المطالبه كه  ــتطاعه اس و عند االس
اغلب هم به اين صورت است، زن مي تواند هر زمان 
مهريه خود را طلب كند و مرد بايد آن را به طور كامل 
ــتطاعه در صورت  پرداخت كند اما در مهريه عنداالس
تمكن مالي مرد، زن مي تواند مهريه خود را مطالبه كند 
و در صورت دادخواست مهريه براساس دارايي مرد 
از اموالش توقيف و در اختيار زن قرار مي گيرد. در اين 
حالت مرد به دليل نداشتن پول روانه زندان نمي شود؛ 
اما در مورد مهريه عندالمطالبه در ماده 2  قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي آمده اگر مرد معسر نباشد 

تا زمان پرداخت مهريه روانه زندان مي شود. 
محكومين مهريه

ــورت پرداخت  ــد در ص ــه ذكر ش ــه ك همان گون
نشدن مهريه عندالمطالبه زوجه مي تواند درخواست 
بازداشت زوج را بدهد، اين همان دليلي است كه آمار 
ــت. براساس آخرين  محكومين مهريه را باال برده اس
سرشماري، از بين 7983 زنداني نيازمند كه در زندان 
ــداد 6241 نفر از آنها  ــوم و متهم)، تع ــتند (محك هس
ــوم جرايم غيرعمد مالي (مهريه، نفقه و صدور  محك

چك بالمحل) شناخته شده اند. 
ــان مهريه و  ــي محكوم ــا توجه به روند افزايش ب
ــد، دستگاه هاي مسئول بايد به  زندانيان به نظر مي رس

اين موضوع جدي تر نگاه كنند. 
ــناس در اين زمينه  ــيني، جرم ش ــر علي حس دكت
ــد:  مهريه كه در قرآن با عنوان صداق نام برده  مي گوي
شده، جهت دوستي و هديه پيشكش زن است و آن هم 
در كمال صداقت، راستي و خوشبختي.  متاسفانه اكثر 
مهريه ها امروزه به داليل مختلف بسيار سنگين و زياد 
هستند كه اين مورد از نظر روايات شوم است و بيشتر 
اين مهريه ها زماني پرداخت مي شود كه طالق، دعوا 
و درگيري در مجاري قضايي طي مي شود.  اين موارد 
مستلزم يك كار فرهنگي است. بايد در جامعه فلسفه 
ــتي بوده شناخته  اصلي مهريه كه براي صداق و دوس
شود. بهتر است مرد به نسبت توانايي خودش مهريه 
ــس پرداخت كند و اگر توانايي پرداخت  را في المجل
ــا صداقت همان اول كار اعالم كند؛ با يك  ــدارد ب را ن
مقايسه بسيار ساده در بعضي از اقوام كشور خودمان 
متوجه مي شويم كه با پرداخت في المجلس مهريه در 
ــكايات در  همان ابتداي امر ازدواج، آمار زنداني و ش

اين اقوام بسيار كمتر است. 
ــت از خانواده،  ــراي قانون حماي ــان با اج همزم
تغييراتي نيز درخصوص محكومان مهريه ايجاد شد 
و 110 سكه بهار آزادي مبناي زنداني شدن مرد قرار 

ــت كه اجراي اين قانون نقش موثري در كاهش  گرف
زندانيان مهريه داشت.  

هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري درخصوص 
اين قانون مي گويد: موضوعي كه خيلي نگران كننده به 
ــد ماده 22 قانون حمايت خانواده است كه  نظر مي رس
ــته  راجع به مهريه بحث مي كند.  قانونگذار هم خواس
برخالف اصل آزادي اراده ها عمل نكند و هم خواسته 
طرفين عقد نكاح را مجاب كند كه مهريه را بيشتر از 110 
سكه تعيين نكنند. يعني آمده حمايت ها و ضمانت هاي 
اجرايي را از مهريه باالي 110 سكه را كم كرده و گفته در 
مهريه تا 110 سكه مي شود و ماده 2 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي (حبس مديون) را اعمال كرد ولي در 

مازاد بر 110 سكه اين امكان وجود ندارد.  
ــه اي را اضافه  ــزود: اما قانونگذار يك كلم وي اف
ــت و گفته «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد  كرده اس
تا 110 سكه يا معادل آن باشد...» كلمه «يا معادل آن» 
محل اشكال است به اين معني كه من بايد ثابت كنم 
ــال  كه مهريه من در زمان وقوع عقدي كه مثال 20 س
پيش به وقوع پيوسته است معادل 110 سكه در همان 
ــادل آن» در ماده 22  ــت. لذا كلمه «مع ــان بوده اس زم
ــت؛ قانونگذار خواسته بگويد نه تنها  به نظر زايد اس
ــمول ماده 2 قانون نحوه  ــكه مش مهريه باالي 110 س
اجراي محكوميت هاي مالي نمي شود بلكه معادل آن 

هم مشمول اين ماده نيست. 

مهـريه سنگيـن ريشـه خانواده را مي زنـد
نگوييد، مهريه را كي داده، كي گرفته!

ماده 1080
تعيين مقدار مهريه منوط به رضايت طرفين است. 

ماده 1082
پس از عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن انجام دهد. 
ــاخص قيمت ساالنه  زمان تأديه  ــب با تغيير ش ــد متناس تبصره: چنانچه مهريه وجه رايج باش
نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي  ايران تعيين مي شود محاسبه 
و پرداخت خواهد شد، مگر اين كه زوجين هنگام اجراي عقد به نحو ديگري توافق كرده باشند. 

ماده 1085
ــوهر دارد امتناع كند،  ــده از ايفاي وظايفي كه در مقابل ش ــليم نش زن مي تواند تا مهر به او تس

مشروط بر اين كه مهريه او حال باشد و اين امتناع باعث محروميت او از نفقه نمي شود. 
ماده 1090

اگر اختيار تعيين مهريه به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين كند.
 ماده 1091

براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ديگر صفات و وضع او در 
نظر گرفته شود. 

يكـ  مهريه از طريق ارائه دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي خانواده 
ــط خود يا مشاور يا وكيل  ــته خود توس ــتن خواس ــت.  زن مي تواند در صورت تمايل با نوش قابل مطالبه اس
ــت) از دادگاه محل سكونت خود يا همسرش درخواست  ــتري در فرم مخصوص (همان دادخواس دادگس

كند كه حكم الزام همسر را به پرداخت مهريه صادر كند؛
دوـ  مهريه را مي توان پس از صدور اجرائيه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي دريافت كرد.  با صدور برگ 
اجرائيه از دفترخانه تنظيم سند رسمي، متقاضي مهريه مي تواند به اداره اجراي اسناد رسمي  ثبت مراجعه و با 
معرفي نشاني مرد (همسر) درخواست وصول مهريه را ارائه كند. همچنان كه مي تواند مالي از مرد مانند حساب 

بانكي، پالك ثبتي، سهم يا حتي طلب قطعي وي را از ديگران براي توقيف و وصول مهريه معرفي كند. 
ــرطي را درباره مهريه در سند رسمي  ازدواج نوشت. به اين معني كه درباره ميزان و  ــهـ  مي توان هر ش س
شرايط پرداخت مهريه هر توافقي ميان زن و مرد (همسران) جايز است و براي دو طرف تعهدآور محسوب 

مي شود. بنابراين طرفين مي توانند با آزادي اراده دراين باره گزينه هاي گوناگوني را پيش بيني كنند. 
چهارـ  مهريه را مي توان به اصطالح بخشيد يا بذل كرد.  (بذل به معني بخشش به كار برده مي شود) به 
هر شكل و روشي كه قابل اثبات و مستند باشد، زن مي تواند تمام يا بخشي از مهريه را به همسرش ببخشد 
يا از دريافت آن صرف نظر كند؛ در عين حال قانونگذار در ازدواج دائم اين حق را براي زن پيش بيني كرده 

است تا پيش از دريافت مهريه بتواند از انجام وظايف خود به عنوان همسر خودداري كند. 

خانواده 
ــط خود يا مشاور يا وكيل  ــته خود توس س

نكته هاي مهم قانون مهريه


