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وكيل پايه يك دادگستري

مهریه در اغلب موارد سکه بهار آزادی است و در اجراییه صادره توسط
دادگاه تنها به تعداد سکهای که باید وصول شود اشاره میشود.
بهعبارت دقیقتر در اجراییه تبدیل سکه به نرخ روز صورت نمیگیرد .لکن اگر
بعد از صدور حکم و سپس اجراییه ،زوج مهریه را نپردازد و زوجه حساب
بانکی یا مالی از اموال زوج را قبل از اقامه دادخواست برای طالق بابت مهریه
یا حتی بعد از آن معرفی کرده و توقیف کرده باشد ،در نامهای که برای
توقیف صادر میشود از آنجا که باید مشخص باشد چه مقدار از مال توقیف
شود ،بنا بر ماده  ۱آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲
قانون مدنی تبدیل به نرخ روز صورت میگیرد ،یعنی با توجه به تغییر شاخص
قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی تعیین
میشود مبلغ مهریه محاسبه میشود

نشســته بود روی مبل و هر چ ه میپرســیدم
خ میمانــد .تا اینکه ســر بلنــد کرد و
بیپاســ 
گفــت بــه  ۴۰۰میلیــون تومــان پــول احتیاج
دارد و ازم خواســت تــا خانهای کــه پدرم به
نامــم زده بــود را فروختــه و پولــش را بــه او
قــرض دهم و قبل از اینکــه حرفی از دهانم
دربیایــد قول داد که تا حداکثر ســه ماه دیگر
بهــم برگردانــد .بــدون اینکــه حرفــی بزنم
برخاســته ،بــه اتــاق رفتــم و در را بســتم .به
چند دقیقه نکشید که صدای بسته شدن در
خانه را شنیدم.
تــا شــب همانطور در اتــاق راه رفتــم و فکر
کردم .نمیدانســتم به این چهار ماهی فکر
کنــم که ســهیل تغییر کــرده بود یــا ماههای
قبــل از آن کــه مــرا به فکــر جدایــی انداخته
بــود .از وقتی بــرای طالق اقــدام کرده بودم
ایــن هزارمیــن بار بود کــه آن روزهــا را مرور
ت میرسیدم
میکردم و هر بار به این قسم 
همیــن قــدر بهــم میریختم .فکر کــردن به
اینکــه تمــام مــدت بــازی داده شــده بودم،
به ســهیلی کــه بعــد از گرفتن آن پول شــده
بــود همان ســهیل هفتــهای یک بــار آن هم
بــرای چند ســاعت ،بــه پولی کــه هیچ وقت
پــس داده نشــد ،بــه روزی که متوجه شــدم
بــا کســی رابطــه دارد ،بــه ســهیلی کــه گفته
بــود اگر نیمی از مهریهام را نبخشــم طالقم
نمیدهــد ،بــه خودم کــه آنقــدر از بین رفته
بودم و قبول کردم ،عصبیام میکرد .آقای
ســلمانی گفتــه بــود میتوانــم بــا توجــه به
افزایش نجومی قیمت ســکه مازاد خانهای
کــه تنها دو دانگــش بــه ارزش مهریهام بود
را نیــز توقیف کنــم .چرا همــان لحظه قبول
نکــرده بــودم؟ مهلــت فکــر کردن خواســته
بودم برای چه؟!

قانون چه میگوید
عقــد نــکاح افــزون بر جنبه اصلــی آن ،یعنــی حصول رابطــه زوجیت میــان زوج
و زوجــه ،دارای جنبــه فرعی ،یعنــی مهریه نیز اســت .موضوع مهریــه در مراحل
مختلفی از جمله صدور حکم و اجرا قابل بررســی اســت که در این شــماره سعی
بر آن داشــتیم تا به بیان یکی از مســائلی که ممکن اســت در هنگام اجرای حکم
پیــش آیــد بپردازیم .البته قبــل از ورود به بحث باید ذکر کــرد که به علت نو بودن
این مســأله ،با اختالف در رویه مواجه هســتیم .ابتدا باید بیان داشــت که مطابق
مــاده  ۴قانون اجرای احکام مدنی ،الزمه اجرای هر حکمی از جمله حکم وصول
مهریه صدور اجراییه توسط قاضی دادگاه بدوی است .از طرفی باید توجه داشت
که مهریه در اغلب موارد سکه بهار آزادی است و در اجراییه صادره توسط دادگاه
تنها به تعداد ســکهای که باید وصول شــود اشــاره میشــود .بهعبارت دقیقتر در
اجراییه تبدیل سکه به نرخ روز صورت نمیگیرد.
لکن اگر بعد از صدور حکم و سپس اجراییه ،زوج مهریه را نپردازد و زوجه حساب
بانکــی یــا مالی از اموال زوج را قبل از اقامه دادخواســت بــرای طالق بابت مهریه
یــا حتــی بعد از آن معرفی کرده و توقیف کرده باشــد ،در نامــهای که برای توقیف
صادر میشــود از آنجا که باید مشــخص باشــد چه مقدار از مال توقیف شــود ،بنا
بــر ماده  ۱آیین نامــه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به مــاده  ۱۰۸۲قانون مدنی
تبدیل به نرخ روز صورت میگیرد ،یعنی با توجه به تغییر شــاخص قیمت ســال
زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میشود مبلغ
مهریه محاســبه میشود .حال ســؤالی که مطرح میشود این اســت که اگر بعد از
نامــه توقیــف و متعاقبــاً توقیف حســاب بانکی یا مــال ،قیمت ســکه افزایش یابد
میتوان از دادگاه اجرای احکام درخواست کرد تا به همان میزان که بر ارزش سکه
افزوده شــده اســت ،از همان مال یا مال دیگری توقیف کرد؟ برای پاســخ دادن به
این ســؤال باید اذعان داشــت که بهنظر میرسد با وجود اختالف نظرهای موجود
بین قضات ،همانطور که ابتدای بحث گفته شــد ،این امر تنها تا زمانی که حکم
اجرا نشــده اســت ،امکان دارد و نباید پنداشــت که با صدور اجراییه ،حکم به اجرا
درآمده است بلکه زمانی حکم اجرا میشود که تمام مهریهای که در حکم صادره
توســط دادگاه به آن اشــاره شده اســت ،پرداخت شــود .برای مثال اگر زوج مهریه
را نپــردازد و برای این امر خانهای توقیف شــده باشــد ،آن مال به مزایده گذاشــته
میشود و در این صورت حتی بعد از صدور دستور مزایده و ورود به این مرحله تا
زمانی که مزایده صورتجلسه نشده باشد میتوان از آن جلوگیری کرده و از دادگاه
اجرای احکام درخواســت کرد تا به میزانی که بر ارزش ســکه افزوده شــده ،از مال
توقیف نماید.
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میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

مدت  7سالی است که ازدواج کردم و یک دختر  3ساله
دارم .از همــان ابتدا مــورد اذیــت و آزار شــوهرم بودم که
همچنان ادامه دارد و اخیراً به دلیل اعتیاد به شیشه بیشتر
شده است .ایشــان دچار توهم زیادی است و به من شک
داشــته و همواره بدبین است .نســبت به دختر خردسالم
نیز رفتار بسیار خشــنی دارد و با کوچکترین سر و صدای او،
ناگهــان بهم ریخته و او را کتک میزند .او مرا وادار به رفتار
ناپســند در حضور دخترم در روابط جنســی توأم بــا آزار و
شــکنجه میکند که دیگر خارج از تحمل من اســت .چند
بــار به زور فامیل در بیمارســتان روزبه بســتری شــده ،ولی
هنوز درمانش کامل نشده از بیمارستان فرار کرده و به خانه
بازگشته و تمام اعضای خانواده را تهدید کرده که او را دیگر
هرگز به بیمارســتان نبرنــد ّ
وال همگی را خواهد ســوزاند!
بسیار برای خود و دخترم نگران هستم و نمیدانم باید چه
کار کنم!
وکیــل الرعایــا :متأســفانه امــروزه شــاهد مصــرف مــواد
روانگــردان و اعتیادآور بین خانوادهها هســتیم که اثرات
بســیار مخربی را در بر دارند .همچنین اختالالت جنسی
و روانــی زیــادی بیــن زوجین جــوان در جریان اســت که
البتــه بعضاً شــاهد پیگیری جدی آنها هســتیم .مســائل
و دالیــل مختلفــی در این بین مطرح اســت ،امــا یکی از
دالیل عمده و بسیار مهم آن را میتوان برخی مشکالت
پیگیــری و عــدم وجــود امکانات کافــی موجــود دولتی و
اقتصادی در موارد اینچنینی دانســت .ابتــدا باید بدانید
که مشــکل همسرتان جدی اســت و او یک بیمار عصبی
و دارای اختــال روانی محســوب میشــود .بنابراین باید
همانند یک بیمار با او رفتار شود و توقع رفتار یک شخص
سالم را از او نمیتوانید داشته باشید.
بهتــر اســت بــرای ایــن منظــور و در مواجهه با ایــن گونه
رفتار ،با اورژانس اجتماعی  123بهزیستی تماس گرفته
یــا به دادســرا و امور سرپرســتی به منظور احــراز «حجر»
مراجعــه کــرده تــا همســرتان تحــت معاینات پزشــکی
قــرار گیــرد و محجــور بودنش محــرز شــود .همچنین در
موارد خشــونت خانگی یا تعرض به شــما و یا دخترتان
هم میتوانید از طریق دادســرا ویــژه معاونت امور زنان،
کــودکان و خانواده شــکایت خود را پیگیــری فرمایید .در
هر حال میبایســت شــوهرتان تحــت درمان پزشــکی و
در صــورت لزوم بســتری شــدن قــرار بگیــرد .هرچند که
ممکن اســت بار مالی زیادی برای شــما داشته باشد .در
خصوص موارد کودک آزاری و نحوه انعکاس موضوع به
مراجع قضایی و عمل به تکلیف ماده  72آیین دادرسی
کیفــری و نیــز تجاوز و آزار و اذیت برخــی از زنان بیمار ،از
توجه مضاعفــی برخوردار خواهد بود .بــا در نظر گرفتن
این اصل عمومی که بیمــاران عصبی و دارای اختالالت
روانی را شــاید نتوان با این امکانات محدود ،درمان شده
کامل فــرض کرد و بنابراین بازگشــت این گونــه بیماران
بالفاصله از بیمارستان به خانه و یا محل کار ،تکرار روند
پیامدهــای ناگوار و ناشــی شــده از آن خواهــد بود که هم
برای بیمار و هم برای اطرافیان و جامعه هزینه سنگینی
به بار خواهد آورد که بعضاً قابل جبران نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر در برخی موارد خویشاوندان بیمار از تحویل
بیمار خود پس از بهبودی نسبی به دلیل همین ترسها
و لطمات وارده از سوی آنان خودداری مینمایند و نبود
اماکنــی ماننــد مراکز بازتوانــی دولتی و ورود فــرد بیمار و
احیاناً خشونت گر به حریم خانواده ،حلقه خشونت را بر
اعضای خانواده تنگ تر خواهد ساخت.

