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مهريه، تعهدي كه 
با مرگ هم ساقط نمي شود

محمدمهدينيكضمير
شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از يكديگر 
تأثير مي پذيرند و روي هم اثر مي گذارند. مهريه 
هم اگرچه فلسفه اصلي و مبناي ديني اش اثبات 
مهر و عالق��ه مرد به زن اس��ت، اما ب��ا تغييرات 
اقتصادي، اجتماعي ش��كل گرفته در جامعه از 
كاركر اصلي خود دور شده است و حاال ديگر كسي 
زير بار ضرب المثل معروف »مهريه را كي داده و 

كي گرفته« است نمي رود. 
 حاال شايد باشند مرداني كه بدشان نيايد از زير 
بار پرداخت مهريه شانه خالي كنند اما اغلب زنان 
هنگام طالق مهرش��ان را مطالبه مي كنند و صد 
البته كه مهريه حق شرعي و قانوني زن است و مرد 

شرعاً وظيفه دارد تا اين دين را پرداخت كند. 
طبق حكم شرعي حتي با مرگ مرد يا زن، دين 
مهريه همچنان باقي است و در صورت مرگ زن 
ورثه او مي توانند مهريه او را مطالبه و وصول كنند. 
همچنان كه در صورت فوت م��رد دين مهريه از 
گردن او نمي افتد و ورثه بايد ابتدا مهريه همسرش 
را از ماترك او بپردازند و بعد باقيمانده اموال بين 

وراث تقسيم  شود. 
اما اگر نگاهي گذرا به چالش شدن مهريه بيندازيم 
درمي يابيم كه آنچه مهريه را به ابرچالشي غيرقابل 
كنترل تبديل كرده است، اصل مهريه نيست بلكه 
حواشي فرهنگي و چالش هاي اقتصادي جامعه 
است كه موجب ش��ده است مهريه ديگر كاركرد 
و جايگاه اصلي خود را نداش��ته باش��د و به جاي 
اثبات مهر مرد ب��ه زن و هديه اي از جانب مرد به 
همس��رش، به عاملي براي تحت فشار قرار دادن 
همسر و بدهكار شدن و حتي به زندان رفتن وي 
شود. تا جايي كه برخي مردان با ديدن دردسرهاي 
مهريه و بدهكاري مادام العمر مرداني كه كارشان 
به جدايي كشيده است، از همين ازدواج و تشكيل 

خانواده مي گذرند. 
س��وي ديگر اين ماجرا اما دختراني هستند كه 
با هزار اميد و آرزو به خانه بخت مي روند و شايد 
تنها پش��توانه ملموس و قابل پيگي��ري آنان در 
ازدواج همين مهريه باش��د. به همين دليل هم 
اغلب خانواده ها براي آنكه تضميني براي آينده 
دخترشان داشته باش��ند، مهريه هاي سنگيني 
تعيين مي كنند؛ مهريه هايي كه حاال چند سالي 
مي شود به سقف قانوني 110 سكه بر خورده اند و 
اگر كسي مهريه اي بيش از اين را هم مطالبه كند، 

عماًل قابل پيگيري نيست. 
اما اين تضمين و نگراني حكايت آن است كه اگر 
نوسانات قيمت سكه و تورم مردان بدهكار مهريه 
را به دردسر انداخته و موجب بروز دردسرهايي 
براي آنان شده اس��ت، زناني هم كه به هر دليلي 
از همسرشان جدا شده اند و مهريه خود را از آنان 
طلب دارند با همين اوضاع و ش��رايط اقتصادي 
مواجه اند و نوسانات قيمت سكه و دالر روي تمام 

اركان زندگي آنان هم اثرگذار بوده است. 
 با اين تفاوت كه قانون اين حمايت را از مردان دارد 
كه بتوانند بدهكاري مهريه شان را تقسيط كنند 
اما زنان مطلقه اي كه شايد تنها ممر زندگي شان 
تكيه بر مهريه اي باشد كه حق شرعي و حقوقي 
آنهاس��ت ام��كان آن را ندارند ك��ه هزينه هاي 
زندگي شان را تقس��يط كنند يا برايش تخفيف 

بگيرند!
از سوي ديگر بايد توجه داش��ت بهترين راهكار 
براي ح��ل معضل مهري��ه، فرهنگس��ازي براي 
آن اس��ت كه مردان زير ب��ار مهريه هاي خارج از 

توانشان نروند. 
 مهريه، توافقي ميان زن و مرد است و وقتي در اين 
توافق مرد مهريه زن را مي پذيرد، بديهي است بايد 
به آنچه پذيرفته است پايبند باشد، چراكه خودش 
اين تعهد را پذيرفته است و پذيرش مهريه همسر 
هر قدر كه باشد، غير از بار تكليف قانوني، تكليفي 
شرعي را به مرد تحميل مي كند كه بايد به انجام 

آن متعهد باشد و آن را بجا آورد. 
وقتي شرع آنچنان به مس��ئله مهريه تأكيد دارد 
كه بدون تعيين مهريه امكان برقراري عقد ازدواج 
بين زن و مرد وجود ندارد و حتي با مرگ هم تعهد 
پرداخت دين مهريه از گردن مرد ساقط نمي شود، 
پس ش��ايد نتوان با قانون اين تعهد شرعي را از 

دوش مرد برداشت. 
بنابراين به نظر مي رس��د اگر بناست تغييري در 
قوانين مرتبط با مهريه صورت گيرد الزم است تا با 
لحاظ نگاه شرع و اسالم به مهريه و حقوق زنان اين 
اقدام انجام پذيرد تا مبادا به واسطه تحميل شرايط 
اقتصادي و اجتماعي، مباحث و ريشه هاي شرعي 

مهريه و اعاده حقوق زنان ناديده گرفته شود. 

يادداشت

نوس��انات يا به عبارت دقيق تر ب��اال و باالتر رفتن قيمت س��كه و طال 
سال هاي سال است در كشورمان وجود دارد و اگر بخواهيم چالش شدن 
ماجراي مهريه را ريشه يابي كنيم، به معضالتي همچون تورم و اقتصاد 
بيماري مي رسيم كه سبب شده است مهريه از يك تدبير و عاملي براي 
تحكيم بنياد خانواده به يك چالش جدي تبديل شود و بخش مهمي 
از دغدغه هاي كارشناسان حوزه خانواده را به خود اختصاص دهد. هر 
از چندگاه هم با اوج گيري نوسانات قيمت سكه، وضعيت دادگاه هاي 
خانواده و تحركات براي تقسيط بيشتر مهريه و ماجراهاي مرتبط با آن 
هم برجسته تر مي شود. حاال بهارستاني ها دس��ت به كار شده  و طرح 

اصالح قانون مهريه را كليد زده اند. 
  التهاببازارسكهواوضاعپرداختووصولمهريه

ش��ايد هيچ وقت به اندازه يك سال گذشته بازار س��كه ملتهب نشده 
بود؛ اين التهاب قيمت سكه را تا مرز 17ميليون تومان براي يك قطعه 
س��كه بهار آزادي باال برد، اما از آنجايي كه ماجراي سكه با مهريه گره 
خورده است دستگاه قضا به كمك بدهكاران مهريه آمد و در نهايت با 
بخشنامه اي مانع از زنداني ش��دن بدهكاران مهريه اي شد كه توانايي 
مالي الزم را ندارند. در طول ماه هاي گذشته همچنين بدهكاران مهريه 
چندين بار  مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع داشتند. در برخي از 
اين تجمعات شاهد حضور تعدادي از خانم هاي معترض به قانون مهريه 
بوديم! مطالبه اين زنان و مردان معترض بازبيني مواد ۲۲ و ۵۳ قانون 

حمايت از خانواده است. 
ماده ۲۲ قان��ون حمايت از خانواده مي گويد: »ه��رگاه مهريه در زمان 
وقوع عقد تا 110 س��كه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن 

مش��مول مقررات ماده )۲( قانون اجراي محكوميت هاي مالي است. 
چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت 
زوج مالك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به 

نرخ روز كماكان الزامي است.« 
در ماده ۵۳ قانون حمايت از خانواده هم آمده است: »هركس با داشتن 
استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه 
نفقه ساير اش��خاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه 
شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي 
است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا 

اجراي مجازات موقوف مي شود.«
 جزئياتطرحمجلسبراياصالحقانونمهريه

حاال طرح اصالح قان��ون نحوه اجراي محكوميت ه��اي مالي و مهريه 
در جلسه علني مورخ ۹۹/10/۳ مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول 

شده است. 
47 نفر از نمايندگان مجلس اين طرح را امض��ا و ارائه كرده اند. درباره 
توجيه ارائه اين طرح آمده است: »نظر به نوسان شديدي كه اخيراً در 
خصوص قيمت سكه و طال رخ داده برخي از محكوم عليهمي كه مأخذ 
تقسيط دين آنها سكه طال بوده است مانند محكومان پرداخت مهريه 
در پرداخت اقساط دين خود دچار مشكل ش��ده اند. با توجه به اينكه 
عدم پرداخت اقس��اط محكومٌ به موجب حبس محكوٌم عليه مي شود، 
اين اشخاص مجبور به طرح دعواي تعديل اقساط محكوم به خواهند 
بود. نظر به اينكه اين دعوا خارج از نوبت رسيدگي نمي شود و نيز نظر 
به اينكه در ش��رايط اقتصادي كنوني امكان ط��رح انبوهي از دعاوي 

تعديل محكوم به وجود دارد اين امر عالوه بر ايجاد مش��كل براي قوه 
قضائيه موجب بروز مشكل براي محكومان مالي مي گردد. اين طرح در 
راستاي حل مشكل مذكور كه در آينده نيز امكان بروز آن وجود دارد 

تدوين شده است.«
بر اس��اس اين ط��رح، تبص��ره اي ب��ه م��اده)۳( قانون نح��وه اجراي 
محكوميت هاي مالي مصوب ۲۳ /۳ /1۳۹4مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به عنوان تبصره يك، افزوده خواهد ش��د. اي��ن تبصره اصالحي 
مي گويد: »در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت يا تحصيل 
نكرده باشد، مانند ديه، مهريه و خسارات ناشي از جرائم غيرعمد، حبس 

نمي شود مگر آنكه مالئت وي اثبات گردد.«
اين طرح به دنب��ال افزودن تبصره اي به ماده 11 اين قانون اس��ت كه 
براس��اس آن، در موردي كه دادگاه به تقس��يط پرداخت مهريه حكم 
نمايد و محكوم به نيز به مأخذ س��كه طال باشد، در صورتي كه به دليل 
نوسان شديد در بازار، قيمت س��كه تغيير فاحش)بيش از ۲0 درصد( 
يابد به نحوي كه به تشخيص رئيس قوه قضائيه نوعاً پرداخت اقساط 
محكوم به براي افرادي كه تغيير خاصي در وضعيت مالي آنان رخ نداده 
است موجب عسر و حرج ش��ود، به صرف تقاضاي محكوم عليه، حكم 
تقس��يط مهريه بدون نياز به تشريفات رس��يدگي به مدت دوسال به 
نسبتي كه توسط رئيس قوه قضائيه در مورد اختالف قيمت سكه قبل 
و بعد از نوسان اعالم مي گردد، تعديل مي شود و اين حكم مانع تقديم 
دادخواست تعديل اقساط محكوم به از س��وي طرفين طبق مقررات 
مربوط نيس��ت. در هر حال، رسيدگي به دادخواس��ت تعديل اقساط 

محكوم به اعم از مهريه و غير آن خارج از نوبت است. 

همچنين نمايندگان مجلس در اين طرح به دنبال آن هستند كه اين 
تبصره را هم به ماه 11 قانون اضافه كنند كه بر اس��اس آن عدم امكان 
وصول كل مهريه مي تواند به تشخيص قاضي، از مصاديق عسر و حرج 
مذكور در تبصره م��اده )11۳0( قانون مدني مص��وب ۸ /۸ /1۳14 با 

اصالحات و الحاقات بعدي آن باشد. 
كاظم دلخوش سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره 
به وجود مشكالتي در زمينه پرداخت مهريه مي گويد: »هدف ما ايجاد 
توازن در اي��ن زمينه براي م��ردان و زنان و همچني��ن رعايت حقوق 
زوجين است، چراكه با توجه به افزايش قيمت سكه شاهد مشكالتي 
در پرداخت مهريه هس��تيم كه اين امر موجب بي انگيزه شدن جوانان 

براي ازدواج شده است.«
به گفته وي در تدوين اين طرح از نظرات قوه قضائيه، وكال و كارشناسان 

مربوطه استفاده شده است. 
اين نماينده مجلس تأكيد مي كن��د: »ما به عن��وان قانونگذار بايد به 
گونه اي عمل كنيم كه از قوانين به صورت درس��ت و در جهت اجراي 

عدالت استفاده شود.«
س��خنگوي كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس همچنين با اش��اره 
به تصوي��ب قانوني در خص��وص مهريه ت��ا 110 س��كه در دوره هاي 
گذشته مجلس مي افزايد: »هم اكنون با شرايط فعلي اقتصادي كشور 
محدوديت هايي براي پرداخت اين ميزان سكه وجود دارد و همين امر 

موجب اختالف در خانواده ها نيز شده است.«
به گفته دلخوش در طرح اصالح قانون مهريه س��عي شده است ضمن 

ساماندهي اين امر، تعادلي نيز در اين زمينه ايجاد شود. 

رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي تقسيط مهريه 

باوجودقوانين،بخشنامهها
وآييننامههايجديد،حواشي

مهريههنوزپابرجاست.مجلساوايل
ديماهطرحيراارائهکردهاستکه
بهاعتقادبانيانآنقراراستمعضل
مهريهراحلوفصلکندامابهنظر

ميرسداينطرحنيزهمهجانبه
ديدهنشدهاست
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کاملمهريهتقسيطشدهعمرش�انقدندهد!همينقضاياموجبشدهاستباوجود
تماماصالحات،تبصرههاوبخش�نامهها،چالشمهريههمچن�اندررأسچالشهاي
حوزهخان�وادهباقيبماند.اماببينيمط�رحمجلسبراياصالحقانونمهريهبناس�ت
چهتغييراتيدراي�نقانونايجادکندواينطرحبهنفعچهکس�انيتمامميش�ود؟!

پروندهجواندربارهطرحجديدمجلسبراياصالحقانونمهريه

اگردلي�لوض�عه�رقان�ونانتظ�امبخش�يب�هجامعه
باش�د،قان�ونالزام�ًاباي�دجان�بعدال�تراب�ادق�ت
ووس�واسنگ�هدارد،چراک�هذرهايانح�رافازوضعيت
عادالن�هخ�ودب�هبره�مخ�وردننظ�مميانجام�د.
ماحصل تصويب طرح مجلس براي اصالح قانون مهريه، حذف 
ضمانت اج��راي قانوني براي عدم پرداخت برخي ديون اس��ت 
يعني نهادينه كردن اينكه عمل به تعهد و التزام مابه ازاي قانوني 
ندارد، به خصوص كه متعهدله يك زن باشد.  درتبصره ماده يك 
طرح نمايندگان برخالف اصول كلي حقوقي، دعواي اعس��ار را 
واژگونه ك��رده و درصدد بر آمده اند زحمت ط��رح همان را هم 
از گردن مرد برداشته و بار اثبات مالئت مردان را به دوش زنان 
بگذارند. به عبارتي به زعم آنان در جامعه ما اصل بر اعسار است و 
طلبكار بايد براي فراهم آوردن امكان وصول دين، اول به دادگاه 
مراجعه و ثابت كند مديون معسر نيست.  در اين طرح قيد شده 
»عدم امكان وصول كل مهريه« اگر قاضي بخواهد، »مي تواند« 
از مصاديق عسر و حرج باشد. دراين باره بايد پرسيد در صورتي 
كه زوج مثاًل دو يا سه قسط پرداخت و از پرداخت بقيه آن امتناع 

ورزيد اِعمال قانون غير ممكن اس��ت؟ 
آيا تصويب اين طرح به منزله بس��تن 
دس��ت قاضي در اعم��ال قاعده فقهي 
عسر و حرج نخواهد بود؟ آيا محدوديت 
اعمال ماده 11۳0 قانون مدني را رقم 
نخواهد زد كه تشخيص مصاديق عسر 
و حرج را به عهده قاضي گذاشته است؟ 

آيا مي توان شرايط عسر و حرجي را به ش��كل »اگر كل مهريه 
پرداخت نشود« تعميم بخش��يد؟ اجراي عدالت تكليفي است 
فراتر از سياست، فراتر از جنسيت، فراتر از مصلحت، اما در اين 
طرح با نگاه حمايتگرانه به مردان و با به فراموشي سپردن سويه 
مقابل دعواي مهريه، بيم خدشه دار شدن آن مي رود. هر تغيير 
و اصالح و نوآوري قانوني براي مهريه بايد با مراعات حقوق زنان 
به مثابه يك طرف ماجرا ص��ورت بپذيرد وگرنه تأثيري در حل 

مسائل اجتماعي نخواهد داشت. 
مرضيهمحبي
وکيلدادگستري

محكوميته�اي و مهري�ه مختل�ف م�واد اص�الح
مال�يدرمجل�سکلي�دخ�وردهاس�تک�هب�اتصوي�ب
آن۱۹ه�زارزندان�يازحب�سآزادخواهن�دش�د.
۳ماده از قان��ون مهريه و مال��ي در كميت��ه حقوقي خصوصي 
كميس��يون قضايي مجلس بحث و تبادل نظر ش��ده است كه 
اين مواد در كميس��يون حقوقي و قضايي ني��ز تصويب و نهايي 
خواهند شد.  با اصالح ماده يك قانون مهريه و محكوميت هاي 
مالي و تصويب آن محكومان مهريه، ديه و بدهكاران مالي )پولي 
دريافت نكرده اند( ديگر به زندان نخواهند رفت مگر اينكه مالئت 
و پولداري آنها اثبات شود.  در ماده دوم نيز محكوم له و محكوم 
عليه اگر دادخواس��ت تعديل داده باشد دستگاه قضايي موظف 
است خارج از نوبت پرونده را بررسي و رأي صادر كند.  براساس 
اين طرح، سازمان اسناد رس��مي و ثبت را فعال مي كنيم كه از 
طريق اين سازمان ها مشخص شود كه فرد چه ميزان اموال دارد 
و در صورت بروز مشكل حساب و اموال وي توقيف و در اختيار 

طلبكار چه مهريه و چه ديه قرار مي گيرد. 
بنابراين اگر شخصي اموالي دارد از طريق دستگاه هاي مربوطه 

مانند ثبت اسناد اجرائيه صادر  و اموال 
م��ازاد وي بالفاصله به بده��كار داده 
مي ش��ود اما اگر ن��دارد دادگاه تعيين 
مي كند كه فرد بدهكار كار و بخش��ي 
از حقوقش را به حس��اب طلبكار واريز 
كند.  به طور كلي ما در اس��الم زندان 
براي بدهكار ديه و مهريه نداريم، زندان 

جاي بزهكار است نه شخصي كه بدهكاري دارد.  بيش از ۲0 هزار 
زنداني بدهكار مهريه و مالي در زندان هاي كشور وجود دارد. با 
اصالح و تصويب مواد مختلف مهريه و محكوميت هاي مالي در 
مجلس، 1۹ هزار زنداني از حبس آزاد خواهند شد.  در موضوع 
عسر و حرج كراهت شديد بين زن و مرد اگر بيش از شش ماه به 
طول بينجامد، در بند جديد قانون مهريه اضافه شده است كه 
زوجه مي تواند درخواست طالق دهد و حاكم نيز بدون اجازه زوج 

با اين درخواست موافقت كند. 
حجتاالسالموالمسلمينحسننوروزي
نايبرئيسکميسيونحقوقيوقضاييمجلس

نظر کا رشنا س

چيذري
زهرا

پرونده
شمهريه

چال

حذف ضمانت اجراي قانوني براي عدم پرداخت برخي ديون زندان جاي بزهكار است نه بدهكار!
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