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مشاورهحقوقی
در ســال گذشــته بــا اتفاقــی بدین شــرح روبهرو گشــتیم کــه مردی
همســرش را بهدلیل به اجرا گذاشــتن مهریه به قتل رســاند .شــاید
این ســؤال به ذهن برســد که آیا با به قتل رساندن زوجه ،زوج دیگر
تکلیفی به پرداخت مهریه ندارد یا همانند قبل تکلیف به پرداخت
برای او وجود خواهد داشت؟
پیش از بررســی مبنای حقوقی این امر باید بیان داشــت که پاســخ
ایــن ســؤال در خصوص مــرگ طبیعــی زوجــه و همچنیــن قتل او
یکســان میباشــد و بــه عبــارت دیگر چــه در فرض به قتل رســیدن
زوجــه و چــه در فــرض فوت او بــه ســببی طبیعی ،ما با یک پاســخ
روبــهرو هســتیم و آن ایــن اســت کــه مهریــه زوجــه بایــد پرداخت
گردد.
درخصوص مبنای پاســخ مذکور باید گفت همانطور که میدانیم
هــر دینــی کــه بــر ذمــه فــردی قــرار میگیــرد و بــه عبارتــی طلبکار
میگردد ،تنها در صورتی این دین ساقط میشود که آن را پرداخت
نماید .در خصوص مهریه نیز از آنجا که دینی بر ذمه زوج است ،تا
زمانی که آن را پرداخت ننماید این دین ساقط نمیگردد حتی اگر
زوجه فوت شده یا به قتل رسیده باشد.
بنابراین از آنجا که مهریه مانند ســایر حقوق مال به ارث میرســد،
وراث زوجه پس از فوت او میتوانند اقدام قانونی در جهت وصول
مهریه شــخص نماینــد .البتــه در اینجا نکتهای که به نظر میرســد
بیــان آن ضروری اســت این اســت که هر چند زوج نیــز یکی از ورثه
میباشــد لکن اگر عمداً زوجه را به قتل رسانده باشد بواسطه ماده
 ۸۸۰قانون مدنی از ارث محروم است و نباید پنداشت که به میزان
ســهم االرثش میتواند از پرداخت مهریه شانه خالی نماید چراکه

پیشــنهاد کند کــه بچهها را دقیقــاً مثل قبل از
ازدواجش ،نزد ما بگذارد.
اتفاقــاً مــن هــم متوجــه شــده بــودم امــانمیخواستم با سؤال کردن از بچهها ،نسبت
به این مســأله حساسشان کنم .دخترم فکر
کردی من دوســت ندارم دو یادگار دخترم در
همین خانه جلوی چشمان خودم قد بکشند
و بزرگ شــوند؟ اما تو یک مــو میبینی و من
پیچــش مــو .هــزار دردســر دارد .کوچکتریــن
اتفاقــی بیفتد زبانش بر ســر ما دراز اســت که
کوتاهی از شــما بوده اســت اگر نزد من بودند
اینطور نمیشد .مهمتر از همه همان هفت
ماهــی هم کــه بعد از فــوت بیتا اینجــا بودند
حتی یک هزار تومانی کف دست ما نگذاشت
بــرای هزینههــای این دو تــا بچه .تو کــه بهتر
از هرکســی میدانــی عزیــزم مــا واقعــاً تــوان
پرداخت هزینــه هایشــان را نداریم خصوصاً
اینکه هزینه هایشــان هم با خودشــان هر روز
بزرگتــر میشــوند .باز هــم بگذار بــا پدرت در
میــان بگذارم تــا ببینیــم چه تصمیمــی باید
بگیریم.

حکمــت وضــع ایــن حکم پیشــگیری از تحقــق برخی نیات ســوء از
جمله انگیزههای مادی بوده است اما در فرضی که زوجه به مرگ
طبیعی فوت شده است یا بهطور غیرعمد توسط همسرش به قتل
رســیده ،باید گفت که به میزان ســهم االرث او از مبلغ مهریه کسر و
مابقی مبلغ مهریه به سایر وراث داده خواهد شد.
حــال در خصوص این امر که وراث چطــور میتوانند جهت وصول
مهریه زن اقدام نمایند باید گفت اگر مهریه زوجه وجه رایج باشــد
ورثــه این حــق را دارند تا برای دریافت آن بــه قائم مقامی از زوجه
اقــدام نمایند چرا کــه همانطور که پیشتر گفته شــد مهریه زوجه
طلب اوســت که طبــق قانون به ورثهاش منتقــل میگردد و در این
صورت بنابر نظر عدهای مطابق با ماده  3آیین نامه اجرایی قانون
الحــاق یک تبصره بــه ماده  1082قانون مدنــی ،همانند فرضی که
زوج فوت شــده اســت ،در این فرض نیز شــاخص ســال فوت زوجه
مبنــای محاســبه مهریــه قــرار میگیــرد لکــن در مقابل بنا بــر نظر
عدهای دیگر این ماده تنها در موردی قابل اســتناد اســت که زوجه
در قید حیات است و ورثه او از این حق برخوردار نیستند و بنابراین
در صورتــی که زوجه فوت شــده اســت ورثه او تنهــا میتوانند اصل
مبلــغ منــدرج در نــکاح نامه را مطالبــه نمایند .ایــن اختالف نظر و
بهدنبال آن اختالف در رویه بهدلیل خأل قانونی میباشد و بیش از
این جای بحث ندارد .این در حالی است که اگر مهریه سکه یا مال
منقول یا غیرمنقول باشــد با این اختالف نظر مواجه نمیشــویم و
محاسبه به نرخ روز مبنای محاسبه قرار میگیرد.
نکته پایانی در این باب این اســت که دین ناشــی از مهریه از جمله
دیــون ممتــاز بــوده و حتی در صــورت وجود دیــون متعــدد زوج یا
حتــی فــوت وی ،تأدیــه مهریه زوجــه بر ســایر دیون مقدم اســت و
وراث زوجــه میتواننــد بــا تنظیــم دادخواســت مطالبــه طلــب که
همان مهریه اســت ،به نســبت ســهم االرث خود بــه طرفیت زوج،
حقــوق قانونــی زوجه متوفی را مطالبه کــرده و گواهی حصر وراثت
و عقدنامه زوجه را نیز به پیوســت دادخواســت خود تقدیم دادگاه
نمایند.
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لیال حیدری

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

آیا زنی که بعد از جدایی از همسر اول ازدواج دوم
اختیار نموده اســت میتواند نام خانوادگی فرزند
مشــترک با همسر ســابق را به نام خانوادگی همسر
جدیدش تغییر دهد .ضمناًفرزند پسر است.
وکیــل الرعایــا :تــا قبــل از رســیدن کــودک بــه

هجده ســالگی کلیه امــور مالــی و غیرمالی وی
توســط پدر یا جــد پدری انجام میشــود .تغییر
نــام خانوادگــی نیز از مواردی اســت کــه قبل از
هجده ســالگی توســط پدر انجام میشود و پدر
هــم زمانی میتواند نــام خانوادگی فرزندش را
عوض کند که خود پیشــتر نــام خانوادگیاش را
تغییر داده باشد ،سپس با درخواست کتبی پدر،
نام خانوادگی فرزند نیز تغییر مییابد.
از ایــن رو ،بعــد از طالق والدین ولــو اینکه مادر
حق حضانت فرزند را داشــته باشد ،نمیتواند
نــام خانوادگــی او را بــه نــام خانوادگی همســر
جدیــدش تغییر دهد .شــایان ذکر اســت که در
صــورت فوت پــدر ،تغییر نــام خانوادگی فرزند
بــه منظور وحــدت با نــام خانوادگی مــردی که
مادر پس از فوت پدر طفل ،طبق مقررات ایران
رســماً با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر
مقررات مربوط به ثبت احــوال -بویژه در مورد
تغییر نام خانوادگی -بالاشکال است.
اخطاریهای برایم آمده است با این مضمون «در
خصــوص دعوی»...به طرفیت شــما به خواســته
اعســار از پرداخــت محکــوم بــه در وقت مقــرر در
شعبه حاضر شوید .در این جمله عبارت «طرفیت
شــما و اعسار» یعنی چه اگر در جلسه حاضر نشوم،
رأی به نفع آن فرد صادر خواهد شد؟
وکیــل الرعایا :عبارت «به طرفیت شــما» یعنی

فــردی که قبالً شــما علیــهاش بابــت پرداخت
وجــه ،حکــم محکومیــت گرفتهایــد ،چــون از
عهده پرداخــت یکجای بدهــیاش برنمیآید
و بیــم به زنــدان افتــادن وی مــیرود ،با تقدیم
ایــن دادخواســت کــه طــرف دعــوی آن ،شــما
بهعنوان طلبکار هســتید ،از دادگاه صادرکننده
رأی میخواهــد کــه پرداخــت بدهــیاش را
بهصورت قســطی مقرر کند .کلمه «معسر» که
هم ریشــه با کلمه «اعســار» هست یعنی کسی
کــه داراییاش کفاف پرداخت وجهی (بدهی یا
هزینه دادرسی) را نمیدهد.
عدم حضور شما مانع رسیدگی به دادخواست
مدعی اعســار نیست .مدعی اعســار با معرفی
 2شــاهد در جلســه دادگاه ،عدم کفایت دارایی
خــود را اثبات میکند ،لیکن شــما با حضورتان
در جلســه رسیدگی میتوانید نســبت به شهود
و اظهــارات وی ایراد گرفته یا به اصطالح جرح
شــاهد کنیــد و یا چنانچــه دارایی خاصــی از وی
ســراغ داریــد و یــا اطالعاتــی که مؤید آن باشــد
کــه مدعی اعســار در صــدد مخفی نگه داشــته
اموالــش هســت ،بــه دادگاه ارائــه داده و از این
طریق مانــع اثبات ادعــای غیرواقعی اعســار و
صدور حکم به نفع ایشان در این مورد شوید.

