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  تقويم مهريه به نرخ روز

  

∗سيد مهدي دادمرزي
  

  

  مربي گروه خصوصي دانشگاه قم

  

  12/10/83: پذيرش      14/2/82: دريافت

  

  چكيده

رعايـت شـاخص قيمـت      «  بـا اسـتفاده از قالـب نـوين           .م. ق 1082ماده  ) 1376الحاقي  (موجب تبصره    به

خير أخـسارت تـ   «ايـن قالـب بـا قالبهـاي         البته  . مهريه قابل تقويم به نرخ روز دانسته شده است        » ساالنه

 ايـن تمـايز را نـشان        ،تفاوت دارد كه با معرفـي و مقايـسه آنهـا بـا يكـديگر              » شرط ضمن عقد  «و  » تاديه

اي در قـوانين     همچنـين بـراي بـه نـرخ روز درآوردن مهريـه، شـرايط مـاهوي و شـكلي ويـژه                    . ايم داده

در ايـن راسـتا،     . دهـد   مـي   مقالـه را تـشكيل      مقصود اصـلي ايـن     ، آنها  از بيني شده است كه بررسي     پيش

ايم با عنايت به سابقه قـانوني بحـث و تكيـه     كردهاالت چندي را نيز مطرح ساخته و تالش ؤابهامات و س 

 .    كنيمه ئ استمداد از قواعد تفسير قانون، پاسخهاي مناسبي ارا نيزله وأبر مبناي نظري مس

  

  .، وجه رايجتأديه، شاخص قيمتير خأت مهريه، نرخ روز، خسارت :ها كليدواژه

  

   مقدمه-1

اى مالحظـه     سـابقه   ب اسـالمي   در خصوص تقويم مهريه به نرخ روز در قوانين پيش از انقـال            

آيد كه اصـل پيـشنهاد       دست مى   به  از مطالعه مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسالمى       .نگرديد

 .م.ق1082بصره به مـاده       طرح الحاق يك ت   «عنوان    به تصويب قانون مزبور در مجلس پنجم و      

توسط تعـدادى از نماينـدگان محتـرم وقـت          ) 326( به شماره ترتيب چاپ      »در خصوص مهريه  

 امور قضايى و حقوقى مجلـس       كميسيونارائه گرديد كه گزارش شور دوم آن از سوى مخبر           

  . مطرح شد 8/4/1376مجلس شوراى اسالمى مورخ   94در جلسه 

   پيشنهاد شـد كـه ايـن پيـشنهاد بنـا بـه              » شرط ضمن عقد  « محتواى طرح در قالب    ،در ابتدا 
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                                                 ∗ E-mail: dadmarzism@yahoo.com  
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ه بـه   يـ محاسبه مهر «  شرط آنهاگذشته كه در    ي  ها حل نكردن مشكل ازدواج    ،داليلى و از جمله   

طور مستقل و به انگيزه تـأمين قـدرت           به آنگاه مفاد طرح  .  رد گرديد  بود درج نشده    » نرخ روز 

  ارائه شد كه اين راه حل نيز)بهار آزادى (كه   ولى بر مبناى محاسبه ارزش طال و س        ،خريد پول 

در ادامه، اضـافه كـردن   . معنا بودن تقويم به طال با وجود بانك مركزى رأى نياورد          جهت بى  به

 . نيـز پذيرفتـه نـشد      هـا  نيـز مطـرح گرديـد كـه آن         »تمكـن شـوهر   « و   »مطالبه زن «قيودى چون   

 تصويب بهشرح زير   به.م.ق1082ه  اى در قالب دو تبصره الحاقى به ماد    ماده واحده سرانجام  

  :رسيداكثريت قاطع نمايندگان 

 متناسب با تغيير شـاخص قيمـت سـاالنه زمـان            ، رايج باشد  هنچه مهريه وج  اچن :1تبصره«

تأديه نسبت به سال اجراى عقـد كـه توسـط بانـك مركـزى جمهـورى اسـالمى ايـران تعيـين                       

 .»گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مى

 . را ضمن عقد نكـاح شـرط نماينـد         هاند رعايت شاخص قيمت   فتر ازدواج موظ  دفا :2تبصره  «

آيين نامه اجرايى اين ماده واحده حداكثر ظرف مدت سه مـاه از تـصويب ايـن قـانون توسـط                     

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتـصادى               

  ].39-33صص ،1[ » واهد رسيدو دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خ

 كه گزارش آن همراه نظريـه اصـالحى         گرفت شوراى نگهبان قرار     رد ايراد  مو ، مصوبه اين

. ديـ گردارائه  29/4/1376 مجلس شوراى اسالمى مورخ  107 امور قضايى در جلسه        كميسيون

دم هـا بـه مـورد عـ        اطالق تبـصره  « :شددر جلسه مزبور ايراد شوارى نگهبان اين گونه قرائت          

 از دقت در متن اظهار نظر شوراى نگهبـان          .» مطابق موازين شرع شناخته نشد     ،تراضى طرفين 

 شورا با تأسى از نظر مشهور در فقه، پول را از امـوال مثلـى                شود كه ظاهراً   چنين استفاده مى  

 ممكـن   )تراضـى طـرفين   ( ولى جبران كاهش ارزش پول را از طريق شرط ضمن عقـد              ،دانسته

، امـري  تراضى و عدم تراضـى بـر چنـين           تمصوبه مجلس براى هر دو صور     داند و چون     مى

 بـار ديگـر   مـذكور    در جلـسه     .دكـر  بـه آن ايـراد       دانسته بود  به نرخ روز     مي را قابل تقو   مهريه

كه طرح مزبور در واقع كاشف قدرت خريد مهريه است كه           مسأله كاهش قدرت خريد پول و اين      

يى كه در اين    ها بحث ة در نتيج  .ورد تأكيد واقع شد    م يستمالحظه آن نيازمند شرط ضمن عقد ن      

 اصالح و بـا      طرح  2 تبصره  متن ه،جلسه به عمل آمد و بنا به پيشنهاد كميسيون رسيدگى كنند          

د شـوراي   ييـ أ و بـه ت     گرديد و در شكل فعلى آن از تصويب نمايندگان گذشـت            ادغام 1تبصره  

  .]2ص ،2[دينگهبان رس

   از زبـان يكـى از       ،رح در جلـسه شـوراى نگهبـان        نحـوه تـصويب ايـن طـ        ،در گزارش زير  
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بناى شوراى نگهبـان بـر ايـن بـوده و           ... « :دانان وقت آن شورا چنين گزارش شده است       حقوق

هست كه اگر قانونى رأى مغاير آورد، مغايرتش به مجلس اعالم بشود تا مجلس بدانـد كـه در                   

اير نـشناخت بايـد تأييـد شـده تلقـى            آن را مغـ    ، اما اگر اكثريت   ،هايى بايد اصالح كند    چه زمينه 

 رويه اين بود كه     ، صافى در شورا و مطابق مبناى ايشان       ...� ���زمان حضور   ... البته در ... رددگ

در مورد مسائل فقهى، مجوز شرعى الزم است و اين مجوز با رأى مثبت اكثريت فقها است كه    

در مـورد   .  تأييـد نرسـيد    شـد كـه بـه       در غير اين صورت به مجلس اعـالم مـى          .دشو تعيين مى 

ولى بـاالخره بـه     ... بعضى قوانين نيز به همين ترتيب عمل شد كه سوابق آن منتشر شده است             

كرد به اين نتيجـه رسـيديم كـه          دليل برخورد با مشكالتى كه مبناى ياد شده در عمل ايجاد مى           

 به اين   در خصوص مسائل فقهى نيز مانند مسائل حقوقى مربوط به قانون اساسى عمل شود؛             

در . ند، تأييد شده قلمـداد گـردد      دند ولو نظر موافق هم ندا     دادترتيب كه اگر اكثريت نظر مغاير ن      

 يعنـى قـانون مزبورمغـاير       ؛همين نحـو عمـل شـد       به مورد قانون تقويم مهريه به نرخ روز نيز       

  ] .3[  »...شناخته نشد

در ... «  :گويـد   مـى  ،روشنترى به قـضيه اشـاره كـرد        به نحو  از فقهاى شوراى نگهبان   يكي  

فقيه عضو شورا، سه نفر اصرار داشتند كه اين          شش    از بين  .م.ق 1082ماده   1مورد تبصره     

چهـار   از اين رو       . اما سه نفر ديگر يا ممتنع بودند يا موافق         ،تبصره مخالف موازين شرع است    

  .]4[» ... نظر كه آن را مخالف موازين شرع بداند فراهم نيامد

 و  .م.ق1082 مـاده      )1376الحاقي( اين مقاله روشن ساختن زواياى تبصره       در يتالش اصل 

 ايـن دو مـتن      در بـاب  يى اسـت كـه      ها و پاسخ بـه پرسـش      )1377مصوب(آيين نامه اجرايى آن   

 مباحث آغازين مقاله را بايد زمينه ساز نيل هر چه           ،از اين رو  . قانونى مطرح يا قابل طرح است     

هايى كه در خـصوص موضـوع مقالـه قابـل طـرح              ما پرسش ا. دكربهتر به اين مقصود قلمداد      

  : ارائه گردد به اين قرار استآنها، پاسخ بحث ضمنشود در  است و تالش مى

  وام و انقطاع در مسأله تأثير دارد؟د لحاظاز كاح آيا نوع عقد ن -

  آيا اين بحث به ساير آثار مالى نكاح غير از مهريه، قابل تسرى است؟  -

  نكاح و اقسام اسباب مربوط به آن در اين باره دخالت دارد؟آيا انحالل  -

  ؟م به نرخ روز هستنديي گذشته قابل تقوهاي مربوط به ازدواجها هيمهرآيا  -

التفـاوت آن را     تواند مابـه   اگر زنى مهريه خود را به غير نرخ روز دريافت كرده باشد مى             -

  د؟كنبه نرخ روز مطالبه 

  هاى نقدى است؟ هريهآيا اين بحث ناظر به م -
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 ولى به پول غير رايجند؛ اعم از پولهاى خـارجى يـا پولهـاى               ،هايى كه وجه نقد    آيا مهريه  -

  ؟هستندقديمى، قابل تقويم به نرخ روز 

 تفويض بضع و مهر، در اصل مـسأله         لحاظآيا ميان انواع مهر و وضعيت حقوقى زن از           -

  تفاوتى وجود دارد؟ 

ج نسبت به تأديه مهر و فاحش بودن افت ارزش پول و عدم آن يا تمكن و عدم تمكن زو   آ -

  تأثيرى بر بحث دارد؟

شود؟ و در اين ميان، مطالبـه        آيا حال يا مؤجل بودن مهريه باعث تفاوت در محاسبه مى           -

  و عدم مطالبه زن چه نقشى دارد؟

راز تفــاوت اعــداد شــاخص اعالمــى در  نحــوه محاســبه بــه نــرخ روز چگونــه اســت و  -

  ست؟چي

  آيا تقويم مهريه به نرخ روز از قواعد آمره است؟ -

شـود و    آيا مجرد قرار دادن وجه نقد در مهريه همواره سبب موضوعيت يـافتن آن مـى                -

  الزم است به نرخ روز محاسبه گردد؟ 
 

 

   حقوقى ضمان ناشى از كاهش ارزش پولـ مبناى فقهى -2

 بنابراين كاهش ارزش پول به       و نه، مثلى است  در ميان بزرگان فقه شيعه معروف است كه نقدي        

 مدرك ايـن حكـم، عـرف و سـيره و             . نه به بهاء   ، به مثل است   آنهاآيد و ضمان     ضمان در نمى  

 و گفته شده آنچه در روايات آمده ناظر بر موردى است كه موضـوع               گرديدهارتكاز عقال ذكر    

 نيز چون فقيهـان، قيمـت و بهـاى          از طرفى  . نه پول اعتبارى   ، است )طال و نقره  (آن پول حقيقى    

دانند، آن را صـفتى از صـفات حقيقـى كـاال بـه               ء مى  بازار را امرى اعتبارى و جدا از خود شى        

 .يـست  هر كس به هر ترفند باعث نزول بهاى كاال شـود ضـامن ن              ، در نتيجه   و آورند شمار نمى 

واقـع   مـورد نقـادى      ن كاهش ارزش پول مطرح و     ماالبته از جنبه فقهى، راههايى براى اثبات ض       

  .]116-65صص، 7؛ 99-52ص، ص6؛ 498، 470، 462ص ، ص5[شده است 

 يكى از راههاى مناسب براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول آن است كه پول               ،در هر حال  

و هم ارزش وتوان خريـدآن      دانيم، اين ويژگى را هم بر جنس پول          را در عين حال كه مثلى مى      

واقـع و ارزش مبادلـه از اوصـاف          حيث تقييدي پول     ، توان خريد  ،در اين تلقي  . استوار سازيم   

  ماند تا گفته شود از نظـر عـرف،          شود و ديگر از حقيقت آن خارج نمى        حقيقى پول محسوب مى   
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 .قدرت خريد، مال خارجى نيست

 تحليلى است كه هماهنگ بـا مـذاق         ،بارهترين تالش در اين     ياز ديدگاه حقوقى نيز شايد جد     

امروز ديگر طال، پول حقيقى نيست و اسكناس، نماينده فلزات يا           «: دارد ه مقرر مى  ياد شد  فقهى

پول در مفهوم امروزى، يك ارزش اعتبـارى و غيـر           . باشد متعلق به يك كشور نمى    ... جواهرات

اين ارزش مبادالتى ممكن است با      ... باشد عينى مبادالتى است كه اسكناس نماينده واحد آن مى        

هر چند البته ارزش پول تا حال حاضـر         ... طور استثنايى افزايش يابد     يا به  گذشت زمان، كاهش  

در نتيجه، مقدار پول موجود در صـد ريـال زمـان حاضـر، همـان      .  كاهش داشته است  مستمراً

ى گذشته نيست و به تـدريج كـاهش يافتـه اسـت، اگـر چـه همـان                   هانامقدار پول صد ريال زم    

  ] .44، ص8[ »...ستحفظ كرده اد را براى خو)صد ريال(نام

ابهام در تصوير ماهيت پول در معناى امروزى آن و اختالف فقهى بر سر مبنـاى ضـمان                  

اى  عده. جع تقليد نيز گرديده است    اناشى از كاهش ارزش آن باعث بروز اختالف در فتاواى مر          

  بـه صـراحت فتـوا      -البته اگر بتوان چنين شهرتى را محقق پنداشت          ـبا پيروى از نظر مشهور    

اند كه كم شدن ارزش پول در مقدار دينى كه از پيش در قالبى چون مهريه بـه ذمـه آمـده                       داده

بـا  ]. 416 ، ص 9[ است نقشى ندارد و همان مبلغى كه در ابتدا به ذمه آمده بايد پرداخـت شـود                

سيون امـور قـضايى و حقـوقى        ييكى از مراجع در پاسخ به سؤال رياست وقت كم         ،   اين وجود

... در«:  اسـت  ه مرقـوم داشـت    .م.ق1082حه طرح الحاق يك تبـصره بـه مـاده              در بحبو  ،مجلس

الذمه نقد است با ماليتش كه همان قدرت خريد در           موارد كلى و اشتغال ذمه به نقد رايج، ما فى         

چه را كه زوجه طلبكار است و ذمـه زوج بـه            باب مهر، آن  ... هذا در  بناء علي ... باشد آن زمان مى  

مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمـان ،و                 آن مشغول است همان     

امروز هم بايد از نقد رايج از باب مهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريـد را تـأمين                     

 .]1278 ، س10 [»...بيرون آمده باشد... نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى

هـاى مدرسـى و       در مقـام داورى ميـان نظريـه        اى از مراجـع كـه گـويى         عـده  ،در اين ميان  

 فتـواى روشـنى برسـند، از بـاب احتيـاط            بـه اند به لحاظ نظرى      نيازهاى عينى جامعه نتوانسته   

 تـأمين   )دائـن و مـديون    (اند تا بدين طريق، رضـايت طـرفين           حكم به لزوم تصالح كرده     ،واجب

 پول، قائل به تفصيل شـده،        نيز بدون ورود در اصل تبيين ماهيت       يبزرگان .]632، س 11[ ددرگ

طريق است به كاالى مخـصوص، در حقيقـت ماليـت را مهـر قـرار                 )وجه نقد (اگر  «  :اند فرموده

، 12[» داده، بايد قيمت آن روز را بدهد و اگر موضوعيت داشته، وجه رايج امروز كـافى اسـت                 

  ].192ص
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 ارش پولقالبهاى قانونى قابل عرضه در راستاى جبران كاهش -3

،  »خسارت تأخير تأديه«رسد جبران كاهش ارزش پول در سه قالب قانونى و حقوقى  ر مىنظ به

آوردن ايـن   .  سـابقه اسـت    داراي »رعايت تغيير شاخص قيمـت سـاالنه      « و   »شرط ضمن عقد  «

الحـاقي  ( سـازد قانونگـذار در تبـصره    قسمت بحـث از ايـن رو اهميـت دارد كـه مـشخص مـى         

 نزديـك شـده     هـا كدام يك از اين قالب      به )هريه به نرخ روز   تقويم م ( .م.ق1082 ماده     )1376سال

 قانون مزبـور    در باب است تا به استناد لوازم آن بتوان بخشى از ابهامات و پرسشهاى مطرح              

  .ساخترا پاسخ گفت يا انتقاداتى را بر آن وارد 
  

  خسارت تأخير تأديه -3-1

، 3ج، 13[ انـد   نيـز ناميـده    »اداخـسارت تـأخير     « و   »خـسارت ديركـرد   «خسارت تأخير تأديه را     

  ].1815، 1812صص

. ق719 خسارت تأخير تأديه به مفهومى كـه بـه طـور مـشخص در مـاده                    ،رسد نظر مى  به

بينى شده بود در بستر جبران كاهش ارزش پول ولو از برخـى جهـات قابـل                   سابق پيش  .م.د.آ

 مـورخ   256 ى شـماره  شـود كـه شـوراى عـالى ثبـت در رأ             مالحظه مى  ،از اين رو  . ارائه باشد 

 نظيـر سـاير مطالبـات       ،  مهريه نقدى را از حيث استحقاق خسارت تأخير تأديه آن           19/9/1343

  ].314ص، 3 ج،14 [نقدى دانسته است

 ولى بـه    ، تأخير پرداخت  لحاظ  بهخسارت تأخير تأديه به اين معنا جدا از خسارتى است كه            

آنچـه در مـاده      . ت، قابـل مطالبـه اسـت      واسطه مستند بودن آن به اسباب قانونى ايجاد مسؤلي        

 سابق مـراد بـوده قابـل        .م.د.آ.ق 719تواند به معنايى غير از آنچه در ماده             آمده مى  .م.ق228

 سابق، مجـرد  .م.د.آ.ق725در تأييد اين تفكيك شايد بتوان گفت كه به موجب ماده     . حمل باشد 

ه براى برخوردارى از حكم ماده        براى مطالبه خسارت كافى بود در حالى ك         در پرداخت  تأخير

 بلكه اثبـات تحقـق خـارجى خـسارتى اسـت كـه              ،چه مهم است اثبات تأخير نيست      آن .م.ق  228

ن برداشـت خـالف   البتـه نگارنـده واقـف اسـت كـه ايـ      . تأخير در پرداخت، سبب آن بوده است 

اظربه همـان    را ن  .م.ق 228  تمام ايشان ماده    چه تقريباً  ؛دانان ايران است  برداشت جمهور حقوق  

، 1  ج ،15[  انـد  دانسته)سابق (ن دادرسي مدني  ييقانون آ  مذكوردر،    تأخيرپرداخت  خسارت  بحث

. ]200، ص19؛ 19 ص،18؛ 245-244ص صــ،17؛ 282-261صصــ  ،4ج ،16 ؛252-248صصــ

انـد   سه وجه را ذكر كـرده     228 ذيل ماده      ، بعضى از قدماى شارحان قانون مدنى      ،در اين ميان  
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بعضى از حقوقدانان محقق معاصر نيز ترديد عالمانه را بر اظهار نظـر             ]. 207-206صص،  20[

  ]. 43 ص،8[اند  صريح ترجيح داده

تحت عنوان   )25/6/1318مصوب  ( باب دهم از قانون آيين دادرسى مدنى سابق          ،حالبه هر 

 درى قابل مطالبـه را      ها از خسارت  يقي در پنج فصل مصاد    »در خسارت و اجبار به انجام تعهد      «

بيـان   726تـا    719 يكى از اين موارد كه در ضمن مـواد        . متعرض شده بود   729تا     709مواد    

 ، 15[شـد كـه داراى سـيرتاريخى مـشخص اسـت              ناميده مـى   »خسارت تأخير تأديه  «شده بود   

 وجه نقد   هاى كه موضوع آن   ا يقانون ياد شده در دعاو     719به موجب ماده    ] . 249-248صص

 .گرديـد   مـي   بـه در سـال تعيـين       محكوم%)12(ل صدى داوزده    د معا ،هبود، خسارت تأخير تأدي   

نـرخ خـسارت مزبـور در        1310قانون تجارت سـال      562 به موجب ماده     ان ذكر است كه   يشا

  ] .184-182صص، 21[ بود هتعيين گرديد طلب  درصد7خصوص طلبكاران تاجر ورشكسته 

مقايـسه آن بـا بعـضى        بدون ورود در ماهيت خـسارت تـأخير تأديـه و             خصوصدر اين   

هاى ناشى از كـاهش ارزش پـول بـا          يرانگاى ن  توان اظهار داشت كه تا اندازه      عناوين مشابه مى  

  .گشت  خسارت تأخير تأديه برطرف مىافتيدر

هاى متعدد به خالف شـرع        پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران، شوراى نگهبان در نظريه         

 تـا   719 ح مـواد  يطور صـر   به دانست و    »ربا«آن را   بودن خسارت تأخير تأديه تأكيد ورزيد و        

پافشارى شوراى نگهبان در اين مورد تـا بـدان حـد             .دكر را خالف شرع معرفي      .م.د.آ. ق726

 مـوارد مـشخص     رتر خسارت تـأخير تأديـه د       ىئهاى جداگانه به عناوين جز     بود كه طى نظريه   

 ، پرداختـه  »ر مقـررات ثبتـى    خسارت تـأخير تأديـه د     « و   »تأديه وجه چك  ريت تاخ خسار«مانند  

 ،24؛ 224ص ،23؛ 904-899ص صــ،22[د كــر را بــا مــوازين شــرعى گوشــزد آنهــامغــايرت 

  ] .113-111صص

ى شوراى نگهبان باعث گرديـد تـا در عمـل، دعـواى خـسارت تـأخير                 هاهمين موضع گيري  

 تأديه در محاكم پذيرفته نشود و حتى تصميمات مراجع تعيين وحدت رويه به سوى نامشروع              

ه ـدت رويـ  ـوان به رأى وح   ـت  مى بارهن  ـه در اي  ـابد ك ـهت ي ـده ج ـاد ش ـقلمداد كردن خسارت ي   

ت أرأى هيو ] 906-905ص ص،25[ عدالت ادارى ديوانت عمومى أهي 6/9/1369ـ  200اره ـشم

در البتـه    .دكـر اشـاره   ] 907ص ،26 [31/6/1377 -627عمومى ديوان عالى كشور به شماره         

  توسـط  1372 /11/8خيدر تـار   »انون اصـالح قـانون صـدور چـك بالمحـل          ق« ب  يجه تصو ينت

 صـدور    قـانون  «12 مـاده    ،نگهبـان از سوى شوراى     19/8/1372مجلس و تأييد آن در تاريخ         

ن امـر   يو هم  د دست نخورده باقي ماند    رك  يز م يرا تجو  خسارت تأخير تأديه      كه  »چك بالمحل 
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ــد   ــث ش ــ باع ــائم مق ــا ق ــ ـ ت ــت رئي ــس ـام وق ــل دادگ ـــس ك ــ ـترى اس ــى ن ــران ط امه ـتان ته

دبيـر  . دكنـ سـؤال  مراتب را از فقهاى شـوراى نگهبـان         27/12/1374 مورخ 19/46133مارهـش

خطاب به رئيس وقت     76/21/512ماره  ـامه ش ـطى ن  1/3/1376اريخ  ـان نيز در ت   ـشوراى نگهب 

أديه وجـه   قوه قضائيه، نظر فقهاى شوراى نگهبان را مبنى بر نامشروع بودن خسارت تأخير ت             

 دهـد   مي نشان سابقه امر   بررسي شود  ميخاطر نشان    .]277ص ،23[ داشتچك بالمحل اعالم    

قانون صدور چـك بالمحـل     11مفاد ماده به  يح و جداگانه    رطور ص   شوراى نگهبان هرگز به    كه

مالحظـه و تأييـد نكـرده        1372در قانون سال    12 و آن را به عنوان ماده           پرداخته 1355سال  

مـاده مزبـور مـسكوت مانـده      11/8/1372 در قانون مصوب مجلس مـورخ      اساساً زيرا   ؛است

و اضافه شدن يك ماده به آن،       1355ولى در نتيجه اصالحات به عمل آمده در قانون سال             بود

 و چون حذف نگرديده بود على القاعـده بـدون            يافت تغيير 12آن به ماده   11طور قهرى ماده   به

  .]538-535ص ص ،27[ اصالح در متن قانون باقى ماند

   مــصوبه شــايد همــين مكاتبــه بــود كــه باعــث شــد شــوراى نگهبــان در بررســى         

قانون صـدور    2الحاق يك تبصره به ماده    « مجلس شوراي اسالمي در خصوص    1375/ 12/12

 .دكنـ  خـسارت، آن را رد       در بـاب  هاى پيـشين خـود       همسو با نظريه  » 11/8/1372مصوبچك  

 ، بررسى مراتب به مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام ارجـاع            دخوالبته با اصرار مجلس بر نظر       

 در مجموعـه    ان ذكـر اسـت كـه      يشـا .  گذراند بتصوياز آن را  10/3/1376 و مجمع نيز در      شد

 بـه 11/8/1372 جـاي   بـه  12/2/1375 به اشتباه، تـاريخ        ]290-289صص،  23 [ قوانين ساليانه 

ين دادرسـى دادگاههـاى     قـانون آيـ    «529به موجب ماده  .  است عنوان تاريخ تصويب ذكر شده    

پـس از تأييـد شـوراى نگهبـان در           كه   )28/1/1379مصوب    ( »عمومى و انقالب در امور مدنى     

منتشر گرديد، قـانون كهنـسال و مفـصل آيـين            11/2/1379 – 16070روزنامه رسمى شماره    

در . و الحاقات و اصالحات آن به طور صريح نسخ گرديـد          1318دادرسى مدنى مصوب سال       

 عنـوان آن معـادل عنـوان بـاب دهـم         كه تقريباً  »خسارات« فصل   درين دادرسى جديد    قانون آي 

اضافه شد كـه معـادل آن در قـانون     522قانون آيين دادرسى سابق است، متنى در قالب ماده        

 :شود  نظر به اهميت مطلب، متن اين ماده ذكر مى.سابق وجود نداشت

ه دايـن و    بـ ع وجه رايج بـوده و بـا مطال        كه موضوع آن دين و از نو      اي    دعاوى .522 ماده  «

تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمـت سـاالنه                

از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه بـا رعايـت تناسـب تغييـر                    

ردد محاسـبه و  گـ  شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايـران تعيـين مـى             
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 در جديـدترين  .» مگر اينكه طرفين به نحوه ديگرى مصالحه نماينـد  ،مورد حكم قرار خواهد داد    

 در راستاى خسارت تأخير تأديه      .م.د.آ.ق 522تأليف يكى از اساتيد آيين دادرسى مدنى، ماده           

ييـر  تغ رعايـت « در حالى كه خواهيم گفت ماهيـت قالـب        ،    ]428 ص ،1 ج ،28[ارزيابى شده است    

 افزون  . نه خسارت، به معناى دقيق آن، برآورد ارزش واقعى دين است»شاخص قيمت ساالنه

يـن  بر اين، شرايطى چون مطالبه دائن، تمكن مديون، تغيير فاحش شاخص قيمـت سـاالنه، در ا                

 رعايت تغيير شاخص به معناى دقيق آن كه در اركدام با راهك  است كه هيچ   بينى شده  ماده پيش 

  .د بررسى قرار خواهد گرفت سازگارى نداردادامه مور
  

  شرط ضمن عقد -3-2

آيد، درج شرطى   آنجا كه سخن از شروط تعديل كننده به ميان مى،در بحث از تعديل قراردادى   

اگر شـروطى كـه      :گفته شده . شود كه به نوعى جبران كننده كاهش ارزش پول است مطرح مى          

گيـرد   به خود قرارداد مورد توافق قرار مى      دل خو كاهش ارزش پول و تعدي     به منظور پرهيز از   

نفوذ حقوقى دارد، خواه تعهد ناظر به        ،دشبا قوانين ارزى و تجارت خارجى برخورد نداشته با        

  هاى طال يا معـادل بهـاى طـال باشـد يـا ارزهـاى خـارجى يـا كاالهـا و خـدمات                         پرداخت سكه 

  ] .75 ص ،3 ج ،42-40ص ص،2ج، 29[

ى سرسختانه شوراى نگهبان در برابر خسارت تأخير تأديـه          هايريپيش از اين به موضع گ     

 هــ ـ   4095 وقتـى رئـيس كـل بانـك مركـزى طـى نامـه شـماره         ، با اين وصـف .يمدكراشاره 

از مشروعيت قالب شرط ضمن عقد براى دريافت خسارت تـأخير تأديـه سـؤال                28/11/1361

-418ص ص،30 [دارد اعالم ميى   اساس چنين تمهيد   موافقت خود را با   كند، شوراى نگهبان     مى

419. [  

همچنين به هنگام طرح فتاواى فقيهان در باب جبران كاهش ارزش پول مشخص شد كه به                

 بر ذمه مديون آمده بايد به دائـن پرداخـت           ه در ابتدا   همان مقدار ك   ،نظر برخى از مراجع عظام    

با اين حـال وقتـى      . ستاد داده شده ا   ن نيز اس  »!مشهور«م كه چنين نظرى به      يگردد و حتى ديد   

...  « دو تن از مراجـع معتقـد بـه ايـن مبنـا پرسـيدم               دفاتر از مكتوب و   ينگارنده به طور شخص   

دفتـر در پاسـخ     ك   يـ   »ملحوظ داشـت يـا خيـر؟       توان كاهش ارزش مهريه را     شرط كردن مى  با

ك  كـه مـال    د اگـر در شـرط، معـين كنـ         « : پاسخ داد  ديگر و دفتر    ]31[» مانع ندارد « :دكرمرقوم  

را مبنـاى چنـين پاسـخهايى        ].32[ »ارزش پايين آمدن با مقايسه چه چيزى باشد اشكال ندارد         

  ] .34-33ص ص،33[ دكرقلمداد عموم ادله شروط و نامشروع نبودن چنين شرطى توان  مي
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 اگـر چـه     ، شرط ضـمن عقـد     قي از طر  نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه پذيرفتن تعديل          

ى ناشى از كاهش ارزش پول را       هاتواند نگراني  تأخير تأديه تا حدودى مى    همانند قالب خسارت    

 كننـده ارزش واقعـي پـول كـه          بـازگو معناي دقيق كلمه     را به    آنهاتوان    ولى نمى  ،سازدجبران  

 زيرا گذشته از مـشخص نبـودن معيـار ايـن بـر              ؛ دانست ،همان قدرت خريد نهفته در آن است      

 چه آنكـه اگـر      ،  به درج چنين شرطي ناموجه خواهد بود        منوط كردن محاسبه آن     اصوالً ،آورد

تواند تأثيري بـر       شرط و عدم شرط نمي     ،ست از ابتدا قدرت خريد پول به ذمه مديون بيايد         ا بنا

  .آن داشته باشد 
  

 شاخص قيمت ساالنه ررعايت تغيي -3-3

د تـأمين كننـده     توان   اگر چه به نوعي مي     ، پيش گفته   قالب دوآيد كه     مي چه گذشت به دست   از آن 

بـاب ضـمان كـاهش       ولي به طور قطع بر اساس يك مبناي نظري در            ،كاهش ارزش پول باشد   

بـه  .  سـامان نيافتـه اسـت      ،عايت تمام لوازم آن متعهـد سـازد       گذار را به ر    كه قانون  ،ارزش پول 

يل در تنظيم راهكارهاى مزبور از عباراتى كه به نوعى ايـن معنـا را برسـاند اسـتفاده                   لهمين د 

بـراى   درصـد 12 مثل تحديـد قاطعانـه رقـم         ، قيودى نيز كه براى آن ذكر شده        و ده و حدود  نش

برآورد خسارت تأخير تأديه و لزوم اشتراط شرطى كه مبين ايـن معنـا در تعـديل قـراردادى                   

 ،با اين حال  .  با مبناى نظرى ضمان ناشى از كاهش ارزش پول سازگارى ندارد           ،است، هيچيك 

ى هـا  تمهيداتى وجود داشت در كنار مـشروعيت بخـشيدن بـه قالب            نان چ يى كه در پس   هانگراني

 را بـه    هـا اى گرديد كـه بايـد آن        باعث ابداع شيوه   ،شد حقوقى كه در اين راستا به كار گرفته مى        

نظير دانست و از دستاوردهاى مفيد قانونگذارى پس  نوعى در تاريخ حقوق موضوعه ايران بى

  .آورداز پيروزى انقالب اسالمى به شمار 

توسط مجلـس    29/4/1376 در تاريخ    .م.ق1082تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده          

] 442ص ، 23 [از ســوى شــوراى نگهبــان 8/5/1376 آن در تــاريخ يــديشــوراى اســالمى و تأ

نخستين تالش قانونى به ثمر رسيده در ايـن راسـتا اسـت كـه در آن بـه صـراحت از عبـارت                        

 آيين نامه اجرايـى ايـن قـانون         در. استفاده شده است   » ساالنه متناسب با تغيير شاخص قيمت    «

ر يـ تعب»شاخص بهـا  «  به   »مت ساالنه يشاخص ق «اصطالح  ،  )هيأت وزيران  13/2/1377مصوب(

  .] 4-3ص ص ،26[ است شده

مدى قوانين در كنار دغدغه مشروعيت آن، باعـث شـد تـا دوبـاره               اسرانجام ضرورت كار  

 - كـه شـرح آن گذشـت         -خسارت تأخير تأديه وجه چك      ابهاماتى در خصوص امكان مطالبه      
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مع ـورد اشـاره از سـوى مجـ   ـره م ـساريه تبص فساز  تصويب قانون است      زمينه كهمطرح شود   

بردارى   با بهره اينجا مجمع احتماالً در.ديگرد 21/8/1377اريخـظام در تـصلحت نـخيص مـتش

محاسبه خـسارت تـأخير تأديـه       « عبارت   .م.ق 1082از سابقه مربوط به تصويب تبصره ماده        

پرسشى كه در اينجا مطرح     ]. 606ص  ،   26[ دكر را وارد متن مصوبه خود       »برمبناى نرخ تورم  

 دربـاب هاى پيشين شـوراى نگهبـان        شود اين است كه با وجود اين تصريح قانونى، نظريه          مى

ن اسـت كـه     روع بودن خسارت تأخير تأديه چگونه بايد ارزيابى شود؟ يك پاسخ ساده اي            مشنا

 بـه شـرحى كـه گذشـت،         آنهـا  پيش از تاريخ تصويب اين قانون و آخرين          مربوط به  آنهاتمام  

حـداقل  )قـانون الحـق    (1377سال بنابراين به موجب حكم قانون        و  است 1376 مربوط به سال  

كـه نـاظر بـه      هاى پيشين شوراى نگهبـان       در خصوص خسارت تأخير تأديه وجه چك، نظريه       

گرچه مجمع تشخيص مـصلحت  ابا اين حال بايد توجه داشت . منسوخ استن سابق بوده    يقوان

 به عنوان اصطالحى متعارف     »خسارت تأخير تأديه  «نظام در ماده تفسيرى ياد شده از عبارت         

 ولى با برداشتن يـك گـام بـه جلـو،     ، استفاده كرده ايرانى  هادر حقوق بومى و حتى رويه بانك      

د كه رعايت نـرخ تـورم، ابـزارى اسـت بـراى كـشف               ساز درصدد برآمده تا اين معنا را منتقل      

 و بارهـا نامـشروع      باشـد  نه خسارت تأخير تأديه به معنايى كه موهم ربـا            ،ارزش واقعى چك  

است كه چـه تفـاوتى ميـان         اين   پرسش ديگر قابل طرح     . بودن آن مورد تأكيد واقع شده است      

 يا جبران كاهش ارزش پول در       مهريه يا وجه چك وجود دارد كه مطالبه خسارت تأخير تأديه          

؟ در مورد وجـه     استشود و در ساير موارد همچنان نامشروع          مشروع شناخته مى   آنهامورد  

چك نيز چه تفاوتى ميان تأخير در اداى وجه آن با تأخير در پرداخت هزينه دادرسـى يـا حـق      

  الوكاله وكيل وجود دارد كه فقط اولى قابل مطالبه شناخته شده است؟

قانون آيين دادرسى دادگاههـاى      522ود همين پرسش باعث شد تا در قالب ماده          شايد وج 

 بـه تـصويب و تأييـد        اي مـاده  ) شـوراى اسـالمى     مجلـس  21/1/79مـصوب   (عمومى و انقالب    

 .م.د.شوراى نگهبان برسد كه پيش از اين در قوانين دادرسى ما و به طـور مـشخص قـانون آ                   

 ماده از هر دينى كه از نوع وجه رايج است سخن بـه               در اين   .مانندى نداشته است   1318سال  

  نيـز پس از مطالبه دائن و تمكـن مـديون و امتنـاع دائـن از پرداخـت و         : گفته شده ميان آمده و    

تغيير فاحش قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، دادگاه با رعايت تناسـب تغييـر                 

  . كند م صادر مىكد حگرد شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى

 و در قـانون تفـسيرى مجمـع از تبـصره            .م.ق1082شود كه در تبـصره مـاده         مالحظه مى 

 بـه ترتيـب از      دني  سي مـ  قانون آيين دادر   522قانون صدور چك و در ماده        2الحاقى به ماده    
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 استفاده شده است و در هر       »شاخص ساالنه « و   »نرخ تورم «،  »شاخص قيمت ساالنه  « عبارات  

توانـد بـه      به عنوان مرجع تعيين شاخص معرفى شده كه همگـى مـى            »بانك مركزى «ورد  سه م 

 كه دربـاره جبـران كـاهش ارزش    ي حقوق-يك معنا و در راستاى كاربردى شدن تحليل فقهى          

 جديد بودن اين راهكار و غيـر كارشناسـى          ،با اين حال  . پول يادآور شديم در نظر گرفته شود      

ببينيم كـه   مي از اين رو . در اين موارد به يك ترتيب عمل نشود  باعث شد تا  ! عمل كردن مجلس  

 قيـودى در    )1379( .م.د.آ.ق 522اى يكسان حقوقى، در ماده      بنوجود تبعيت هر سه قانون از م      

 در خصوص تقويم مهريه به نـرخ روز و يـا مطالبـه ديركـرد وجـه                  آنهاكه از   شده  نظر گرفته   

دامه و به هنگام بحث از شرايط تقويم مهريه بـه نـرخ             ما در ا  . چك، ذكرى به ميان نيامده است     

 جديد و رفـع شـبهه نـسخ قـانون           .م.د.آ.ق 522 و ماده    .م.ق1082روز، از رابطه تبصره ماده        

  . سخن خواهيم گفتـ  باتمسك به قاعده اصولى تخصيص ـ سابق توسط قانون الحق
  

  شرايط تقويم مهريه به نرخ روز -4

 مـاده    تبـصره قانونى تقويم مهريه بـه نـرخ روز،        مد كه تنها مستند   از مباحث گذشته به دست آ     

 از  .نامـه اجرايـى آن اسـت        و آيـين   )مجلس شـوراى اسـالمى     29/4/1376مصوب  ( .م.ق1082

نامـه   اى الزم است تبصره ياد شده را همراه بـا آيـين            براى تعيين شرايط چنين محاسبه     رو اين

 .كنيمر مفاد آن دقت  د،طور كامل از نظر گذرانده اجرايى آن به

توانـد هـر نـوع     شود و مى   به مجرد عقد، زن مالك مهر مى      « :دارد  مقرر مي . م.ق1082ماده    

 .»تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد

چناچه مهريه، وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه زمان تأديه        «:تبصره

 ،گـردد  ى اسـالمى ايـران تعيـين مـى        نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهور         

 مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد بـه نحـو ديگـر تراضـى                ،محاسبه و پرداخت خواهد شد    

 .كرده باشند

نامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف مدت سه مـاه از تـاريخ تـصويب، توسـط بانـك                    آيين

ر اقتـصادى و    مركزى جمهورى اسالمى ايران بـا همكـارى وزارت دادگـسترى و وزارت امـو              

  ].442ص، 23 [دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

به تصويب هيأت وزيـران      13/2/1377 خيدر تار ماده   7نامه اجرايى تبصره مزبور در     آيين

نامه به موجـب رأى هيـأت عمـومى ديـوان عـدالت       اين آيين  6البته ماده   ] . 4-3، ص   26[رسيد  
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نامه مزبور،   آيين 2 وفق ماده . گيرد  موقع مورد اشاره قرار مي     كه به    ادارى حذف گرديده است   

 متوسط شاخص بها در سال قبـل، تقـسيم          :از فرمول محاسبه مهريه به نرخ روز عبارت است       

ايـن آيـين نامـه در        3 مـاده   .بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مبلغ مهريه           

  . ر داده است محاسبه قرامبنايصورت فوت زوج، تاريخ فوت را 

نامه، ادارات ثبت نيز در كنـار دادگاههـا بـه تقـويم مهريـه بـه نـرخ روز                 آيين 5مطابق ماده 

د كنـ آيين نامه نيز پيش بينى شده است كه اگـر زوج تقاضـاى طـالق                 7در ماده . اند مكلف شده 

ص نيز به تكليف بانك مركزى در خصو       4ماده  . دكندادگاه بايد مهريه را به نرخ روز محاسبه         

 .استخراج شاخص بها و زمان اعالم آن پرداخته است

دو متن ياد شده تنهـا مـستندات قـانونى راجـع بـه تقـويم مهريـه بـه نـرخ روز محـسوب                         

مطلـق  رغم    جديد على  .م.د.آ.ق 522 نيز يادآور شديم مفاد ماده         و همان طور كه قبالً     دشون مى

توانـد بـه     كه براى آن مقرر شده نمى      دي به دليل قيو   )دين از نوع وجه رايج    (بودن موضوع آن    

 مـاده   ، از ايـن رو    . با مبناى نظرى تقويم مهريه به نـرخ روز مطابقـت داشـته باشـد               ملطور كا 

 سـال   .م.ق1082مزبور از مهريه انصراف دارد و يا الاقل به دليل خاص بودن تبـصره مـاده                   

تخـصيص  ،  خر بـودن  ؤبا وجود م   522ماده  ،    1379 سال .م.د.آ.ق522 عام بودن ماده        و 1376

توانـد در مقـام بيـان مـراد           آن است كه قانونگـذار مـى       ،از جمله داليل اين تخصيص    . خورد مى

 حكم  ،درچنين مواردى، مخصص ما   . دكنخويش در قالب عام مؤخر، به مفاد خاص مقدم تكيه           

 ،1 ج ،35؛  238-237 ص، صـ  34؛  184-182صصـ  ،21[ حالي را دارد     ةمخصص متصل يا قرين   

  ] .95ص ،38؛ 316-314 صص ،1 ج،37؛ 198-197ص ص، 36؛ 198-197 صص

توان استفاده كـرد كـه       در هر حال از مجموع مفاد قانون مزبور و آيين نامه اجرايى آن مى             

اى نيـز بـه بعـد شـكلى آن           بخشى از مفاد و شرايط، ناظر به جنبه ماهوى مسأله است و دسته            

  .توجه دارد
  

  رخ روز تقويم مهريه به نيشرايط ماهو -4-1

مقصود ما از شرايط مـاهوى، آن دسـته از امـورى اسـت كـه در اصـل قابليـت تحقـق چنـين                         

 . قطع نظر از جريان رسيدگى به قضيه در دادگاه، دخالت دارد،اى محاسبه

اى خـصوص    شود كه موضوع چنين محاسـبه       استفاده مى  .م.ق1082از متن تبصره ماده       

اگـر چـه بنـا      .  مانند نفقه از شمول اين حكم خارجند       ،حلذا ساير آثار مالى نكا    و   است؛   »مهريه«

 بايد بتوان بابت تأخير در       جديد قاعدتاً  .م.د.آ.ق 522له و با استناد به ماده       أمبناى نظرى مس  رب
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از طرفى چون مهريه اختصاص بـه عقـد دائـم           . كرد اقدام   - نه اقارب    - اداى نفقه گذشته زوجه   

 مطـرح اسـت و بـا        دترد موقت نيز حتـى بـا تأكيـد زيـا           در عق  .م.ق1095ندارد و به حكم ماده        

 مهريه مقرر در عقد     رسد به نظر مي  و تبصره آن    1082 در ماده      »مهريه«عنايت به اطالق كلمه     

همچنين از آنجا كـه بـه       . تواند با رعايت ديگر شرايط، به نرخ روز محاسبه گردد          موقت نيز مى  

 عدم دخـول، شـرط      شود و نهايتاً   م مهريه مى   به مجرد عقد، زن مالك تما      .م.ق 1082حكم ماده   

 گسـسته شـدن     ).م.ق1092مـاده     (فاسخ نسبت به مالكيت زوجه بر نصف مهريه قلمداد شـده            

 )اعم از طالق، فسخ، انفساخ، بذل مدت انقضاى مدت و فوت     (رابطه زوجيت و نيز نوع سبب آن        

 بـه  . روز دخالـت نـدارد  و لزوم رسيدگى قضايى به موارد ياد شده در محاسبه مهريه به نـرخ          

ادارات ثبـت نيـز مكلـف بـه      .م. ق1082 آيين نامه اجرايـى تبـصره مـاده    5 در ماده  علتهمين  

مع هذا در مواردى كه ميـزان مهريـه در ترتـب يـك حكـم                . اند محاسبه مهريه به نرخ روز شده     

. ك است على االصول بايد گفت مقدار محاسبه شده آن به نرخ روز مالثر دانسته شدهؤديگر م

 . مهريـه بيـشتر باشـد       نبايد از مقدار   .م.ق1147 مقدار فديه در طالق مبارات به حكم ماده            مثالً

 فديـه از     بايـد مقـدار    تمام شرايط تقويم به نرخ روز را داشته باشد قاعـدتاً          اي    حال  اگر مهريه   

 بيـشتر  قـد خ عيآن در تـار كـه از مقـدار   آمده مهريه، زيادتر نباشد ولو آن    ميزان به نرخ روز در    

 مثـل آنجـا كـه نـصف         ،گـردد  همچنين هر جا كه مهريه، با تغيير غير ماهوى مواجه مـى           . گردد

بـه   نـصف مهريـه       الزم اسـت     .م.ق 1101 و1097 ،1092 مواد مانند موارد مقرر در      ،شود مى

  . روز محاسبه شود  نرخ

 .م.  ق  1082ح تبـصره مـاده      ي به تـصر   از جمله شرايط ديگر در اين خصوص آن است كه         

 ،بنـابراين .  يعنى مقدار آن در ضمن عقد نكاح تعيين شده باشد          ، باشد »مهرالمسمي«مهريه بايد   

 ).م.ق1093مـاده     ( و مهر المثل     ).م.ق 1094و  1093 مواد(  يعنى مهرالمتعه  ،ساير اقسام مهريه  

 بـه خـصوص مهـر       ؛ زيرا عـالوه بـر ظهـور مـواد يـاد شـده             يستندقابل محاسبه به نرخ روز ن     

آيين نامه اجرايى تبصره  2 در ماده »مهريه مندرج در عقدنامه«ويژه استعمال كلمه   به ،المسمى

اى است كـه     گونه المتعه به  المثل و مهر   ثر در تعيين مهر   ؤ نحوه دخالت عوامل م    .م.ق1082ماده    

، زوج از ادا    آنهـا   اگر پس از معين شدن مقدار ريـالى        ،در نهايت . شوند  به روز برآورد مى    عمالً

همچنـين ممكـن اسـت بگـوييم        . خواهد شـد   جديد   .م.د.آ.ق 522 ماده   مولشم ،مورد دكنامتناع  

���	� 	
  �	��� بعد از اظهار نظـر داور و         ).م.ق1090و  1089مواد  (�������
 كـه پـيش از      �

 ،)م.ق1087مـاده   ( كنـد    تعيين مـي   اش را     زوجين با موافقت زوج، مهريه     د از نزديكى يا فوت اح   

؛ 252ص ،40؛  142ص ،1، ج 39؛  416 ص ،1ج ،9[ خواه به وجه ملزم يا به نحـو شـرط ابتـدايي           
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. مصداق موردى است كه در خود عقد نسبت به آن تعيين تكليف شده است            ،]268 ص،  2 ج ،41

 حقوق، مهر المسمى يـا       در مع هذا با اينكه مهر تعيين شده در اين دو صورت، هم در فقه و هم               

 و آثار مهر المسمى همچـون تنـصيف در فـرض طـالق پـيش از                 ،شود وانده مى در حكم آن خ   

 ايـن اسـت كـه       .م.ق1082 لكن مستفاد از ظاهر تبـصره مـاده            ،شود  مترتب مى  آنهانزديكى بر   

ـ كه پس از تعيين بعدى داور يا زوجين  نه آن،به عبارتى مهر المسمى باشدمهريه، وجه رايج و 

رسـد بـه راحتـى نتـوان از ايـن       نظر مى به.  مهر المسمى بشود ـ يىطور ابتدا به وجه ملزم يا به

 مگر آنكه با استناد به مبناى نظرى جبران كاهش ارزش پول و بـه مـدد                 ،ظهور دست برداشت  

 بـا    ولو مـوخراًً   ،مجرد صدق مهر المسمى را در هر مورد       ،    تفسير موسع از تبصره مورد بحث     

؛ اگر چه در اين صورت براى       م مزبور بدانيم  كافى براى تسرى حك   فرض وجود ساير شرايط،     

 .م.ق1082تـوان مطـابق تبـصره مـاده            هاى ياد شده بـه نـرخ روز ديگـر نمـى            محاسبه مهريه 

 بلكه سال تعيـين مهـر را بايـد بـه جـاى آن در نظـر       ،شاخص سال وقوع عقد را مالك قرارداد     

ورم از ارزش آن كاسته گـردد  اى نبوده تا در اثر ت  مهريهگرفت؛ زيرا در زمان وقوع عقد اصالً  

از طرفـى نيـز چـون تنـزل قـدرت خريـد، امـرى واقعـى و غيـر                    . و جبران آن موضوعيت يابد    

 همان مبلغ در زمـان وقـوع        هريه كشف كرد كه حقيقتاً    متوان از تعيين بعدى      اعتبارى است نمى  

  !  عقد، مهريه بوده و در نتيجه، شاخص سال وقوع عقد مالك باشد

دانيم  مى.  است »وجه رايج بودن مهريه   « منصوص در تبصره مورد بحث،      ديگر شرايط    از

 ،توان مهـر قـرار داد       هر مال معلوم و قابل تملكى را مى        .م. ق1079و  1087كه به موجب ماده       

 يـا تومـان     و  يعنـى ريـال    ، بايد آن مال، وجه رايـج      لكن براى محاسبه مهريه به نرخ روز حتماً       

 موجود در آن واقعي     كااليى ديگر مهر قرار داده شود چون ارزش        بنابراين اگر زمين يا      .باشد

 كه جبران آن    ديگر كاهش ارزشي   ، نه امري اعتباري كه معرف قدرت خريد خاصي است         ،است

 بـه   دانيم كه مهريـه بـه وجـه رايـج معمـوالً            همچنين مى . الزم التدراك باشد مطرح نخواهد بود     

جاى اين سؤال وجود دارد كـه اگـر در مـوردى،             اما   ؛آيد صورت دين است كه به ذمه زوج مى       

ورزد  ولى زوج از تسليم آن به زوجه خـوددارى           ،عين وجه رايج خارجى، مهر قرار داده شود       

رسـد تبـصره مـاده        توان اين مهر را به نرخ روز مطالبه كرد يا خير؟ به نظر مى               باز هم مى   آيا

له باعـث   أت پول و مبناى نظرى مـس       از اين مورد منصرف باشد؛ اگر چه  عنايت به ماهي           1082

اى به عنـوان     در جايى هم كه آموختن حرفه     . شود در وقوع چنين انصرافى ترديد روا داريم        مى

 همچـون طـالق پـيش از نزديكـى، آن نكـاح پايـان               ،لـى يمهريه در نظر گرفته شده و بنا بـه دال         

ا نصف اجـرت آمـوزش       ت تاًد قاع ،پذيرفته و آموختن نيمى از آن حرفه نيز مقصود عقال نيست          
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 حـال اگـر اجـرت يـاد         ].366  ص ،5ج ،42[گيرد   آن حرفه به عنوان مهريه بر ذمه زوج قرار مى         

شده به ريال تعيين گردد جاى اين سؤال وجود دارد كه اجرت مزبور با مالحظـه كـدام مقطـع                    

ه حكـم   جا كه بـ از آن ق يا زمان تأديه؟ زمان وقوع عقد، زمان وقوع طال     :شود زمانى برآورد مى  

 اگر بگوييم در اينجا نيز مثل آن اسـت          ،شود  به مجرد عقد، زن مالك مهرالمسمى مى       .م.ق1082

دل ريالى اجرت تعليم آن حرفه در زمان انشاى عقد شده و چون قدرت خريد               اكه زن مالك مع   

لـذا ممكـن     ، تن مبلغ ريالى به حسب فرض از زمان عقد تـا ادا كـاهش يافتـه اسـ                 المندرج در ف  

 ؛گـردد   در قانون به نرخ روز محاسبه مـى        مقررمبلغ ياد شده به همان ترتيب       : فته شود است گ 

كار رفتـه    به    كه در قانون    است »وجه رايج «لكن اين برداشت برخالف ظهور مستفاد از عنوان         

  .است

پـولي   يـا    باشد خواه ارز خارجى     ،فرض ديگر موردى است كه مهريه، وجه غير رايج است         

ى گذشـته رايـج بـوده       هـا   ناكـه در زمـ     ولو آن  نيست، فعلى در ايران رايج      شرايط در داخلي كه 

 شـود يـا     هتواند مهر قرار داد     ماليت دارد و مى    سؤال اين است كه وجه غير رايج اساساً       . است

غير قابل تقويم به    وخير؟ و ديگر اينكه به فرض قابليت امهار، همچون كاال با آن برخورد شده               

وم اينكه با فرض قابليت تقويم، اعـداد شـاخص مقـرر در فرمـول               نرخ روز است يا خير؟ و س      

   ؟آيد قانونى براى چنين وجهى چگونه به دست مى

 در فرضـى كـه وجـود        ــ    ارز خارجى يا وجه غير رايج داخلى        اوالً :توان گفت  در جواب مى  

 بـه موجـب رأى وحـدت رويـه          ثانيـاً . اسـت  1078 مشمول ماده      و مال   -خارجى داشته باشد    

 ولـو   ؛ نه كـاال   ،نيز ارز خارجى پول و وجه نقد دانسته شده است          4/10/1353مورخ   90 هشمار

رسـد   با اين حـال بـه نظـر مـى         . استدل ريالى آن مقصود     اآنكه در مبادالت داخلى همواره مع     

تـوان لـزوم محاسـبه بـه نـرخ            به راحتى نمى   ،چون تعبير وجه رايج در قانون، منصوص است       

غير رايج داخلى نيز     وجه.  كه به ارز خارجى قرار داده شده تسرى داد         اى روز را نيز به مهريه    

البته باز هم مطابق مبناى نظرى مسأله       . به كاال اشبه است و تقويم آن به نرخ روز منتفى است           

اى كـه     مهريه ممكن است گفته شود   . م.ق1 1082و با تفسيرى به غايت موسع از تبصره ماده            

 لكن گفته شده است كه اين امـر بايـد بـا             ؛ به نرخ روز تبديل شود     به ارز خارجى است نيز بايد     

بدون آنكه ساز و كار انجـام ايـن          ،]10ص ،43[  پذيرد تى بين المللى صور   هاعنايت به شاخص  

تر اين است كه يا ابتدا ارز خـارجى در زمـان            ه  رسد راه ساد    به نظر مى   .مهم تبيين شده باشد   

اه مبلغ مزبور داخل در فرمول قرار گيرد و يا آنكـه بـه              محاسبه شود و آنگ   وقوع عقد به ريال     
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در زمـان تأديـه و متناسـب بـا عـرف بـازار صـرافى ايـران                  يكباره معادل ريالي ارز ياد شده       

  .محاسبه گردد

بـه  .  اسـت  »مسبوق نبـودن آن بـه ادا      «از ديگر شرايط امكان تقويم مهريه به نرخ روز،           

بـه    28/10/1378 مـورخ 647دت رويـه شـماره      ست است كه مطابق رأى وحـ      ر د ،گريدعبارت  

 در خصوص امكان عطـف      ]198،  196صص ،44[ترديدهاى قضات و اداره حقوقى دادگسترى       

:  پايـان داده شـد و مقـرر گرديـد          .م.ق1082به ما سبق شدن قانون الحاق يك تبصره به ماده             

 ريـالى مهريـه     با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش           ...منظور مقنن «

شود ؛ اگر چه تاريخ وقوع ازدواج         تعيين مى  )ريالى( بر حسب وجه رايج      زوجه است كه معموالً   

تبـصره  ( با اين وصـف، قـانون مرقـوم           و مربوط به زمان قبل ازتصويب تبصره مزبور باشد       

مـه  لكن ظاهر تبصره و آيـين نا       ،]864ص ،45[» .. قانون مدنى مباينتى ندارد    4 با ماده    )الحاقى

 . دريافت نـشده باشـد  اى كه به وجه رايج است قبالً      ناظر به موردى است كه مهريه      ،اجرايى آن 

 خواه مربوط به عقدهاى پيش از تصويب قانون مورد نظر باشد            ،اى كه دريافت شده    لذا مهريه 

 بـا ايـن برداشـت موافـق         رويه دادگاهها نيز دقيقاً   . يا پس از آن، قابل تقويم به نرخ روز نيست         

  ] .197ص ،46[ست ا

 از اين رو حتى اگر       و  هيچ دخالتى در مسأله ندارد     ، طالق و مانند آن    مياشاره كرد همچنين  

باشد باز هـم در عـدم         داده شده   ولى مهريه قبالً   ،طالق بعد از تصويب قانون مورد بحث واقع       

از توجيـه حقـوقى مـسأله نيـز گذشـته           . امكان محاسبه آن به نرخ روز تأثيرى نخواهد داشـت         

 به ايـن معنـا   ؛تواند تمسك به قاعده اقدام باشد ظهور مواد مستند تقويم مهريه به نرخ روز، مى    

 بـر ضـرر     اى كه به وجه رايج بوده عمـالً        كه زوجه با اقدام به دريافت همان مبلغ اسمى مهريه         

خود عمل كرده و ديگر كاهش ارزش واقعى آن مبلغ، مضمون نخواهد بـود و گـويى در حكـم                    

 بـا ايـن     . تراضى برخالف كرده باشند    1082است كه زوجين مطابق ذيل تبصره ماده          موردى  

 .م.ق1082ك تبصره به ماده     ي پس از الزم االجرا شدن قانون الحاق         وصف در جايى كه زوجه    

يم كـه همانـا كـشف ارزش        و بويژه با عنايت به مبناى حقوقى تقـ        ،جاهل به چنين تمهيدى بوده    

نمايد و بـه ماننـد حـالتى          تمسك به توجيه فوق چندان موجه نمى       ،واقعى مهريه قراردادى است   

 البته جلوگيرى از بـه جريـان افتـادن سـيل            .است كه دائن به تمام طلب خود دست نيافته است         

هاى مختومه مصلحتى است كه به طور قطـع بـر رعايـت لـوازم مبنـاى نظـرى مـسأله                      پرونده

 .ترجيح دارد

  د اضافه كنيم كه مجرد نپرداختن مهريه به زوجـه بـراى            درمقام تبيين بيشتر اين شرط باي     
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 جديـد كـه بـه    .م.د.آ.ق522در مـاده   مقـرر    قيـود تحقق شرط مورد بحث كافى است و رعايت         

ون و تغييـر فـاحش      دي مانند مطالبه دائـن، تمكـن مـ        ،ديون ريالى غير از مهريه اختصاص دارد      

با اين حـال درسـت اسـت         .يستزامى ن شاخص قيمت ساالنه، براى تقويم مهريه به نرخ روز ال         

كه زوجه به مطالبه مهريه خود در اولين زمان ممكن مكلف نيست و سبقت نجستن او در طرح                  

 امـا اگـر زوج      ،نيـست اش به نرخ روز      اين درخواست به معناى انصراف وى در برآورد مهريه        

انـد از قبـول آن   تو بخواهد پيش از درخواست زن به ميل خود مهريه زوجه را بدهد زوجه نمى     

 مهريـه را در صـندوق دادگـسترى      .م.ق273توانـد مطـابق مـاده          ا زوج مـى   خوددارى كند و الّ   

تواند سالها بعد، خواهان وصول مهريه بـه نـرخ روز             ديگر زوجه نمى   ،ند و پس از  آن     كيع  دتو

 .م.ق267رسد از آنجا كـه بـه تجـويز مـاده               نظر مى  به.  ادا شده است   گردد؛ چرا كه مهريه قبالً    

 بخواهد ديـن    )مديون( ثالثى غير از زوج      چهايفاى دين از جانب غير مديون هم معتبراست چنان        

 اگر بـراى پرداخـت      البته.  را پيش از مطالبه زوجه بدهد همين مطلب جارى خواهد بود           )مهريه(

عايـت مـدت    ر بـه    .م.ق220 به نحو قيد تعهد معين گردد طرفين به حكم ماده          ، اجل ،تمام مهريه 

بپـردازد زن حـق دارد از         اگر زوج بخواهد زودتر از موعـد، مهريـه را           و لذا  عيين شده مكلفند  ت

در فرضى هم كـه     . دكن در سررسيد، مهريه را به نرخ روز درخواست          ،قبول آن امتناع ورزيده   

 ولى طرفين توافق كرده باشند كه اختيار تعيين زمـان تأديـه مهـر بـا زوجـه           ،اجل، معين نشده  

توانـد از     زوج بخواهد بدون درخواست زوجه اين مهريـه را ادا كنـد زوجـه مـى                چه چنان ،باشد

يى كه مهريه    ها   در عقدنامه  »عند المطالبه «رسد ذكر كلمه      البته به نظر مى    .ورزدقبول آن امتناع    

توان گفت طـرفين توافـق       آيد و نمى    تأديه به شمار نمى    »قيد«آن دين و از نوع وجه رايج است،         

عنـد القـدره و     «طـور كـه آوردن كلمـه          همـان  ،ختيار تعيين زمان تأديه با زوجه باشد      اند ا  كرده

 حيـث    نـه  ،ديث تعليلـى تعهدنـ    حبه بيان ديگر، اين عبارات      . رساند  همين معنا را مى    »االستطاعه

ذمـه  ،  توانـد مهريـه را پرداختـه        لذا در اين حالت، زوج بدون مطالبه زوجه نيز مى           و تقييدى آن 

همچنـين اگـر    . ثر باشـد  ؤ بدون آنكه امتناع زوجه از دريافت مـ        ،ن دين فارغ سازد   خود را از اي   

 بعيـد اسـت كـه       ، ولى همچنان قيـد باشـد      ، نه زوجين  ،اجل تنها به سود مديون يعنى زوج باشد       

 از شـرط    له  طٌبتوان با قياس مطلب با باب شروط و امكان صرف نظر كردن يك جانبه مشرو              

 بدون آنكه زوجه ،ندك مبادرت به تأديه مهريه    ،هجلى رغم ميل زو   تواند ع  زوج مى : هار داشت ظا

 حتى تخلف از آن،   ،مجاز در امتناع از قبول آن باشد؛ زيرا اگر شرط هم به نحو قيد لحاظ شود               

لـه    تخلف شرط را تا چه رسد به اينكـه مـشروط           ل نه خيا  ،دنبال دارد  هن توافق اصلى را ب    البط

 تنها در مواردى كه شرط و اجل به عنوان          رسد  مي به نظر . ندكنظر    بتواند يكطرفه از آن طرف    
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 مطرحند بتوان گفـت كـسى كـه شـرط يـا اجـل بـه نفـع او اسـت                      هد نه تقييدى تع   ،حيث تعليلى 

 بـدون آنكـه     ،نـد ك مبادرت به اداى ديـن خـود          فوراً ،تواند يك طرفه از آن صرف نظر كرده        مى

  .طرف ديگر بتواند از قبول آن خوددارى ورزد

 ، ولى با مقايـسه    ،الب فوق ناظر به موردى بود كه براى تمام مهريه اجل قرار داده شده             مط

مـاده   ( دسـت آورد   توان حكم موردى را كه بـراى قـسمتى از مهريـه، مـدت ذكـر شـده بـه                    مى

سؤال قابل ذكر در هر دو مورد آن است كه براى تقـويم مهريـه بـه نـرخ روز در                     ). .م.ق1083

 سال سررسيد يا سـال وقـوع عقـد؟          : كدام سال مالك خواهد بود      شاخص ،مورد مهريه موجل  

آيين نامه اجرايى آن آمده تنها شاخص سال زمان          1و ماده    1082آنچه  در متن تبصره ماده       

 ،47[مع هذا به لحاظ تحليلى گفته شـده اسـت   .  مواد فوق اطالق دارند    لحاظ،عقد است و از اين      

اى شاخص سال وقوع عقد بايد سـال سررسـيد   جل به جؤ كه در مورد مهريه م  ]21-20صص

  .مالك قرار گيرد

 تـصريح   1082 مسأله كـه در مـتن تبـصره مـاده              در باره  آخرين شرط ماهوى قابل ذكر    

 شرط كرده باشند ، يعنى زوجين نبايد در ضمن عقد نكاح؛» تراضى بر خالف است   فقدان«شده  

آيد كـه محاسـبه مهريـه بـه      دست مىاز همين جا به   . مهريه ايشان به نرخ روز محاسبه نگردد      

بـا عنايـت بـه مبنـاى نظـرى          .  توافق برخالف آن جايز است     ،نرخ روز از قواعد غير آمره بوده      

بـا  . بحث نيز شايد بتوان گفت تراضى مزبور در حكم تراضى بر اسقاط بخشى از مهريه است               

 جـاى ايـن     ،ر شود اين وصف، اسقاط بخشى از مهريه اگر در قالب ايقاع و از طريق ابرا تصوي              

= دائـن   ( بلكه با اراده يك طـرف      ،ايراد وجود دارد كه انشاى ايقاع به توافق دو طرف نياز ندارد           

 لكن بايد گفت توافق مزبـور مـانع بـه وجـود آمـدن مقتـضى احتـساب                   !گردد؟  واقع مى  )زوجه

يون اى كه از قبل مطابق نـرخ روز بـه ذمـه مـد          نه سبب اسقاط مهريه    ،مهريه به نرخ روز است    

  .آمده است

 ،تعيين مهر، ذكر مبلغ ريالى، عنوان مـشير بـه مهريـه اسـت              چنين در جايى كه در مقام     مه

  بنابراين اگر مـثالً    . محاسبه آن به نرخ روز منتفى است       است و لذا  مبلغ ريالى فاقد موضوعيت     

ايـد   ب»عدد سكه بهار آزادى، معادل يك ميليون تومان وجه رايـج ايـران          14مهريه    «: گفته شود 

 قابل محاسبه بـه     بنابراين  و  نه وجه نقد   ،عدد سكه بهار آزادى است     14مهر واقعى همان    : گفت

 وجه نقداست نـه كـااليى كـه         ،چه موضوعيت دارد  آناما اگر احراز شود     . نرخ روز نخواهد بود   

  .شود در مهريه آمده است، مهريه به نرخ روز محاسبه مى
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  روزشرايط شكلى تقويم مهريه به نرخ  -4-2

مقصود ما از شرايط شكلى، امورى است كه در اصل استحقاق زوجه و تكليف زوج، نسبت به                 

 ولـى در بـه جريـان افتـادن دادرسـى و             ،به نرخ روز، تـأثيرى نـدارد       مطالبه و پرداخت مهريه   

 .تشريفات مربوط به آن دخالت دارد

الح از جملـه     لـزوم تقـديم دادخواسـت بـه مرجـع صـ            ، در دادرسيهاي حقـوقي    دانيم كه  مى

 نـامى   .م.ق 1082با اين حال در تبصره ماده         . شرايط به جريان افتادن رسيدگى قضايى است      

نامـه   آيـين  1 ولى در مـاده    ؛از مرجع صالح براى تقويم مهريه به نرخ روز به ميان نيامده است            

 نيـز   نامه مزبـور   آيين 5 از مفاده ماده     ؛ استفاده شده است   »مرجع صالح «اجرايى آن از عبارت     

البتـه وصـول    . تواند دادگاه يا اداره ثبـت باشـد        شود كه اين مرجع حسب مورد مى       استفاده مى 

 تابع مقررات حاكم بر اجراى اسناد رسمى است و بـه            ،مهريه از طريق اجراى اسناد اداره ثبت      

تـا پـيش از     . يى اختصاص دارد كه در مورد آن، سند رسمى نكاح تنظيم شـده باشـد              هاازدواج

 جديد و يكسان شدن مـصاديق مـستثنيات ديـن در شـعب              .م.د.آ.ق 527تا   513اد    تصويب مو 

اجراى احكام دادگسترى و دواير اجراى اسـناد اداره ثبـت، يكـى از داليـل عمـده مراجعـه بـه                      

 به مهريه از طريـق فـروش        ندادگسترى به جاى اجراى ثبت براى وصول مهريه، امكان رسيد         

ماده  3و   2از طرفى نيز در بند      .  بود از طريق اجراى ثبت   منزل مسكونى زوج و عدم امكان آن        

. ا.ق 21قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههـاى موضـوع اصـل              «واحده  

رسيدگى به دعاوى مربوط بـه طـالق و ماننـد آن و نيـز                8/5/1376 مصوب   »)دادگاه خانواده (

. گـاه خـانواده قـرار گرفتـه اسـت     دعاوى مربوط به مهريه در حيطه صالحيت اختـصاصى داد     

 بـه مـوارد     دادگاه خانواده نيز در واقع يكى از شعب دادگاههاى عمومى اسـت كـه اختـصاصاً               

 2هاى بخش نيز به حكم تبـصره         در حوزه . كند گانه مذكور در قانون اخير رسيدگى مى       سيزده

  .بودماده واحده ياد شده، دادگاه عمومى بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد 

طور معمول، مطالبه مهريه از طريق مراجعه به دادگاه خانواده يا به طـور مـستقل و بـا                    به

صدور گـواهى   (» طالق«پذيرد يا به تبع دادخواست        انجام مى  »مطالبه مهريه «تقديم دادخواست   

 ماده واحـده   3 در صورت اخير، به موجب تبصره        كه )عدم امكان سازش، صدور اجازه طالق     

 صيغه طالق منوط به تأديه حقوق       ياجرا 1371 سال   »ح مقررات مربوط به طالق    قانون اصال «

 بدون اشاره بـه لـزوم       ،نچه دادخواست مطالبه مهريه   احال چن .  است ويزوجه از جمله مهريه     

محاسبه آن به نرخ روز تقديم دادگاه شده باشد آيا دادگاه در مقـام رسـيدگى و انـشاى رأى،                    
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دهد يا آنكه مهريـه را بـدون محاسـبه بـه             ه و مورد حكم قرار مى     مهريه را به نرخ روز محاسب     

   روز مورد توجه قرار خواهد داد؟نرخ

 تنها از اصل امكان محاسبه مهريه به نـرخ   .م.ق1082تبصره ماده     : توان گفت  در پاسخ مى  

نامه اجرايى آن، همسو با قواعـد پذيرفتـه شـده در             آيين 1 ولى در ماده     ،روز سخن گفته است   

 دادرسى، آمده است كه مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين، ميـزان مهريـه را          امر

تقـويم  ،    ند كه ظهور در اين دارد كه متعلـق ايـن درخواسـت            ك  مي  محاسبه و تعيين   به نرخ روز  

نامه نيـز اصـل موظـف بـودن          آيين 5 در ماده    . نه مطالبه اصل مهريه    ،استمهريه به نرخ روز     

بـا ايـن حـال      ! ايت فرمول قانونى حاكم بر مسأله مطرح شده اسـت و بـس            مراجع صالح به رع   

 دادگاه را در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه          ،طور صريح  آيين نامه ياد شده به     7ماده  

مـوردي را   ،    مكلف ساخته كه بر اساس اطالق آن      ند به تعيين مهريه براساس نرخ روز        كطالق  

از . گـردد   شامل مـى   ،را تقاضا نكرده  اسبه به نرخ روز      ولي مح  ،كه زوج درخواست طالق دارد    

 كرد كه چون دادگـاه، تنهـا حـق دارد در حـدود              يگير  توان چنين نتيجه   جمع مواد ياد شده مى    

لذا جـز در    و  ند  كتواند از پيش خود آن را كم يا زياد            وارد رسيدگى شود و نمى     اخواسته دعو 

رد و از جملـه تقـديم دادخواسـت مـستقل           موردى كه زوج، خواهان طالق است در سـاير مـوا          

است كـه تقـويم آن بـه نـرخ           مطالبه مهريه، دادگاه زمانى مجاز به احتساب مهريه به نرخ روز          

له أ مطـرح در مـس     يواهر مواد قـانون   ظاين استنتاج اگر چه مطابق      . خواست شده باشد  درروز  

 روز در آمـده را همـان         بـه نـرخ    ة به نرخ روز كه مهري     ة ولى با مبناى نظرى تقويم مهري      ،است

بلكـه مطـابق مبنـاى مزبـور، مجـرد تقـديم            ؛  دانـد سـازگارى نـدارد      مهريه مندرج در عقـد مـى      

دادخواست مهريه يا طالق كافى است تا دادگاه حسب مورد به صدور حكم به پرداخت مهريـه                 

تعيـين تكليـف نـسبت بـه مهريـه           ازبه نرخ روز يا صدور حكم گواهى عدم امكان سازش پس            

  .بق نرخ روز، مكلف گرددمطا

 غير طالق و غير مطالبه مهريه، مانند دادخواست اعالم فسخ نكـاح             يدر مورد دادخواستها  

تـوان همـين مطالـب را در          در مقررات يـاد شـده مـى        ، نظر به وحدت مالك مذكور     ،و مانند آن  

 .خصوص محاسبه مهريه به نرخ روز يادآور شد

نامه اجرايى مورد بحث كـه ترتيبـات هزينـه     آيين 6د كه ماده    كرهمين جا بايد خاطر نشان      

 آن را مـشخص     ةالتفاوت به نـرخ روز در آمـد        به دادرسى و ابطال تمبر مربوط به مهريه و ما        

 هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت         20/8/1378 مـورخ    177/77 هكرد  به موجـب رأى شـماره          مى
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 حـاكم بـر مـسأله       رسي مـدني   داد آيين قانونابطال گرديد و مقررات عمومي مندرج در      ،    اداري

   ].717 -715ص ص، 45[ شناخته شد 
  

   نحوه تقويم مهريه به نرخ روز -5

 از اصل رعايت تناسب ميان تغيير شاخص قيمت ساالنه زمـان  .م.ق1082 مطابق تبصره ماده  

 امـا  ؛براي تقويم مهريه به نرخ روز سخن به ميان آمده اسـت        ،    تأديه نسبت به سال اجراي عقد     

 آتـي در قالـب فرمـول      ،     آيين نامه اجرايي قانون ياد شـده       2جراي اين اصل مطابق ماده      نحوه ا 

متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم برمتوسط شـاخص بهـا در              : ه است پيش بيني گرديد  

 ازدواج  1358 اگر مهريه خانمي كـه در سـال          ،به عنوان مثال  . سال عقد ضرب در مهر المسمي     

بايد ،  دكن مهريه خود را به نرخ روز مطالبه    1383خواهد در سال     تومان باشد و ب    10000كرده  

  :   تومان به عنوان مهريه دانست820000او را مستحق حدود 
  

                  

  

  

 آيين نامه با اصـل قـانون در         2ماده   رسد اين است كه چرا      مي كه همين جا به ذهن    اي    نكته

؟ پاسـخ آن اسـت كـه متوسـط            اري نـدارد  خصوص تعيين سال قبل به جاي سال تأديه سازگ        

 اگر در آيين نامه بـه       ، از اين رو    و شود  مي  و اعالم  شاخص بها در هر سال در سال بعد تعيين        

شد حتي با فرض انطباق سـال مطالبـه و صـدور              مي سال تأديه در نظر گرفته    ،    جاي سال قبل  

 تعيين واعالم نـشده     چون شاخص سال تأديه هنوز از سوي بانك مركزي        ،    حكم با سال تأديه   

با اين حال بايد توجه داشت كـه حـسب          .  محاسبه مهريه به نرخ روز امكان پذير نمي بود           ،بود

قاعده حقوقي لزوم سازگاري آيين نامه با اصل قانون مربوط و بـا عنايـت بـه مبنـاي نظـري                     

مطـابق   بـه رأي رسـيده و        1380 در سال    كه مثالً اي    مسأله در مورد دادخواست مطالبه مهريه     

 به نرخ روز محاسبه شده بايد اين امكان وجود داشته باشد كه زوجه در               1379شاخص سال   

سـال را نيـز از دادگـاه         مابـه التفـاوت ايـن يـك       ،  1380بتواند وفق شاخص سـال      ،    1381سال  

  .ندكدرخواست 

بـه جـاي   ،  در مـورد زوج متـوفي  ،   آيين نامه اجرايي مورد بحـث 3همچنين به موجب ماده    

 گفته شـده    . است شاخص سال فوت مالك محاسبه واقع شده      ،     سال تأديه يا سال قبل     شاخص

  )82شاخص بها در سال  (18/238
  ×        )مهرالمسمي (10000=818488

  58شاخص بها در سال  (91/2
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 شـاخص سـال     ،طور مطلـق    است كه به   .م.  ق 1082كه اين تفاوت بر خالف اطالق تبصره ماده         

نند و  ك نبايد به آن اعتنا      .ا.  ق 170 قضات وفق اصل     ،تأديه را مالك قرار داده است و از اين رو         

  ].21-20 ص ،47[ آيين نامه از طريق ديوان عدالت اداري امكانپذير است  3حتي ابطال ماده 

انجامـد و اينكـه فرمـول مزبـور تـا چـه         ميدر مورد نكات فني كه به ابالغ فرمول ياد شده      

كارشناسان اقتـصادي بايـد اظهـار نظـر         ،    قدرت خريد و ارزش واقعي پول است      گوياي  اندازه  

ي حقـوقي و يـا      هـا   ن اعداد شاخص اعالمي در بعضي مجلـه        ولي بايد به سرّ متفاوت بود      ،نندك

. نـيم كدر محاكم مالك عمل اسـت اشـاره         ) 1383(ي قوانين با آنچه در سال جاري        ها  مجموعه

نكته اين تفاوت در شيوه استخراج عدد شاخص قيمت و نقش قيمـت سـال پايـه در ايـن ميـان                      

 محاسبه بر قيمـت سـال پايـه          قيمت سال مورد   ،توضيح اينكه براي تعيين شاخص قيمت     . است

 1369سـال   ] 83ص ،48[در جدولي كه در حال حاضر مورد اسـتفاده نيـست             .شود  مي تقسيم

 سال پايه تعيين    1376 سال   زير، در حالي كه در جدول       ،عنوان سال پايه در نظر گرفته شده       به

الهاي مورد  ، شاخص قيمت در تمام س      تغيير سال پايه و عدد مبنا       روشن است با   .گرديده است 

از ،  ي اقتـصادي ويـژه    هـا   هاي پايه، متـأثر از داده      البته تغيير يافتن سال   . يابد مي محاسبه تغيير 

 بـه   .اسـت  جمله رشد واقعي اقتصادي كشور است كه بررسي آن از تخصص نگارنـده خـارج              

 ضرورت در اختيار داشتن اعداد شاخص براي محاسبه مهريه به نـرخ روز و عـدم درج                  دليل

) 1383سـال   (، جـدولي را كـه در حـال حاضـر            هاي منتشر شـده     ل كامل در مجموعه   ك جدو ي

  .]49 [نيمك معرفي مي مالك عمل محاكم است ذيالً
  

  تأمين شاخص بها 1جدول 

عدد شاخص  سال عدد شاخص عدد شاخص  سال عدد شاخص  سال   سال

26/11  1366  03/1  1349  53/0  1332  05/0  1315  

52/14  1367  09/1  1350  62/0  1333  07/0  1316  

05/17  1368  15/1  1351  63/0  1334  07/0  1317  

58/18  1369  28/1  1352  68/0  1335  08/0  1318  

43/22  1370  48/1  1353  71/0  1336  09/0  1319  

90/27  1371  63/1  1354  72/0  1337  13/0  1320  

26/34  1372  90/1  1355  81/0  1338  25/0  1321  

32/46  1373  37/2  1356  88/0  1339  54/0  1322  

19/69  1374  61/2  1357  89/0  1340  55/0  1323  
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  1ادامه جدول 

عدد شاخص  سال عدد شاخص عدد شاخص  سال عدد شاخص  سال   سال

26/85  1375  91/2  1358  90/0  1341  47/0  1324  

00/100  1376  59/3  1359  91/0  1342  42/0  1325  

08/118  1377  42/4  1360  95/0  1343  44/0  1326  

83/141  1378  26/5  1361  95/0  1344  49/0  1327  

71/159  1379  04/6  1362  96/0  1345  51/0  1328  

91/177  1380  67/6  1363  96/0  1346  42/0  1329  

98/205  1381  13/7  1364  98/0  1347  46/0  1330  

18/238  1382  82/8  1365  01/1  1348  49/0  1331  

46/274  1383    

  

 آيـين نامـه اجرايـي آن، بانـك مركـزي            4 و ماده    1082در هر حال به موجب تبصره ماده        

موظف است عالوه بر تعيين شاخص بهاي سال قبل، شاخص بهاي هر سال را نيز حداكثر تـا                  

بانـك مركـزي نيـز در راسـتاي         . نـد كيه اعالم   يتهيه و به قوه قضا    ) سال بعد (پايان خرداد ماه    

نـد؛ در حـالي     ك  مي ده و كرعالم   به بعد  ا    1315 شاخص بها را از سال       ،اجراي وظايف ياد شده   

 بـه نظـر   .  مبدئي براي انجـام ايـن مهـم در نظرگرفتـه نـشده اسـت               ،كه در قوانين مورد اشاره    

سـال   (1376 ايـن اسـت كـه از سـال      1315رسد وجه آغاز تعيين اعـداد شـاخص از سـال             مي

 سـال   اقامه دعوايي كه تـاريخ وقـوع عقـد آن قبـل از            ) تصويب قانون تقويم مهريه به نرخ روز      

همچنين ممكن است بعضي محظـورات اقتـصادي و از جملـه نبـود               . باشد مستبعد است   1315

  . علت اين امر بوده باشد1315آمار قابل اعتماد تا بيش از سال 
  

   نتيجه گيري-6

مـصوب  (  قانون مـدني  1082 آن گونه كه در تبصره الحاقي به ماده     ،تقويم مهريه به نرخ روز    

ر راستاي جبران كاهش ارزش پـول قابـل ارزيـابي اسـت و بـر ايـن                   د هپيش بيني شد   ) 1376

 ،اساس استوار گرديده كه عين وجه رايج و مقدار آن در زمان عقد نكاح به ذمه زوج نمـي آيـد        

بلكه اشتغال ذمه، معطوف به قدرت خريدي است كه پول به عنوان يك امر اعتباري معـرف آن     

 ذمه زوج فقط با پرداخت مبلغي از ،زمان كاهش يابد اگر توان خريد با گذشت      ، از اين رو   .است

اساس ياد شده با بهره . شود كه نشان دهنده همان ميزان قدرت خريد است         مي وجه رايج بري  
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 فرمـولي ويـژه، مهريـه را قابـل          اعمـال و  » رعايت تغيير شاخص قيمت سـاالنه     «گيري از قالب    

  .  تقويم به نرخ روز ساخته است

تواند به نرخ روز محاسبه شـود كـه بـه ريـال يـا                اي مي   تنها مهريه مطابق مقررات جاري،    

 ماهيت اعتباري پول ، در حالي كه با قرار دادن مهريه به پولي غير از كشور ايران             ،تومان باشد 

 ، از ايـن رو    .مهرالمـسمي باشـد   ،  همچنين الزم است مهريه مسبوق به ادا نبوده       . تغيير نمي كند  

البتـه  .  از چنـين قـابليتي برخـوردار نيـستند         ،اهر قانوني موجود   مطابق ظو  ،ساير اقسام مهريه  

نوع .  و در عقد موقت هم راه دارد       ردم ندا ئامكان تقويم مهريه به نرخ روز اختصاص به عقد دا         

ثيري در اصل تقـويم     أ تعيين شده قابل مطالبه است ت      ةسبب انحالل نكاح نيز در جايي كه مهري       

  .تواند در نحوه محاسبه موثر باشد  ميل نكاح مانند فوت، اگرچه بعضي از اسباب انحال،ندارد

رغـم حفـظ قالـب شـاخص         علـي  ) 1379سال   (.م.د.آ. ق 522از آنجا كه قانونگذار در ماده       

متفـاوت بـا مهريـه تعيـين        اي    گونه  به  براي عموم ديون ريالي    ،ساالنه، با اضافه كردن چند قيد     

با . رسد  مي نظر  به ين تعارض بدوي قابل حل     ا ،ده تخصيص ع با تمسك به قا    ،تكليف كرده است  

واحد را براي جبران كاهش ارزش پول در تمام مـوارد           اي    ذار شيوه اين حال الزم است قانونگ    

  .    ندكآن اتخاذ 
  

   منابع -7

 .5/5/1376مورخ ،  15262ش ،  روزنامه رسمي ]1[

  .3/6/1376مورخ ،  15287ش  روزنامه رسمي، ]2[

ــور  ]3[ ــر پ ــي پ .ح،  مه ــست علم ــرخ روز   ، نش ــه ن ــه ب ــويم مهري ــون تق ــم ،يرام ــشگاه ق  ، دان

 .) موجود است نزد نگارندهكاست،(1376آذر

 كاسـت، (1376 آذر ، دانشگاه قم  ،نشست علمي پيرامون تقويم مهريه به نرخ روز       ،  .مؤمن، م  ]4[

 .) موجود استنزد نگارنده

   1403،    ران تهـ  ،، المكتبـه االسـالميه    6، چ   ) جلدي 20دوره  (وسائل الشيعه   ،    .ح.م،    حر عاملي  ]5[

 .12ج   ،  ق.  ه

 .1374،  2 ،ش 1س،  فقه اهل بيت» كاهش ارزش پول  « ،.م.س، شميها  ]6[

،   6ش  ،    رهنمـون ،    »نظر خواهي از فقها پيرامون مـسائل فقهـي و حقـوقي             « ،    جمعي از فقها   ]7[

1372. 
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 ،تهـران ،    مركز چاپ و انتشارات دانـشگاه شـهيد بهـشتي         ،    1چ،    سقوط تعهدات ،    .م،    شهيدي ]8[

1368. 

 . 1ج ،  1377قم،،  بي تا،  جامع المسائل،  .م،  فاضل ]9[

 .1376،  قم،  انتشارات ميثم تمار،  1چ ،  مجمع المسائل، .ي،  صانعي ]10[

 .1373قم، ،  ، نشر تفكر 2چ ،  رساله استفتائات،  .ع.ح،  منتظري ]11[

 .1373قم،  ،  ، نشر معروف 1چ ،  استفتائات،  .ع.م،  اراكي ]12[

،  تهـران ،   گنج دانـش  كتابخانه،  1چ،  مبسوط در ترمينولوژي حقوق، .ج.جعفري لنگرودي، م   ]13[

1378. 

 .1372تهران ،  سسه انتشارات امير كبيرؤ، م3چ،  دانشنامه حقوقي ]14[

 .1375تهران ،  ، كتابفروشي اسالميه16، چحقوق مدني ،.ح،  امامي ]15[

 .1368، انتشارات بهنشر، تهران، 1چ ،قواعد عمومي قرارداها، . ن،كاتوزيان ]16[

 .1351،  تهران،  سسه عالي حسابداريؤ، مدوره مقدماتي حقوق مدني، .صفايي، ح ]17[

 . 1377،  ، نشر دادگستر، تهران 2، چقانون مدني در نظم حقوقي كنوني، .نكاتوزيان،  ]18[

 .1379،   تهران،، كتابخانه گنج دانشمجموعه محشي قانون مدني، .ج.جعفري لنگرودي، م ]19[

)  جديد يشبا ويرا (تهران  ،    كتابخانه گنج دانش  ،    1چ   ،انون مدني شرح ق ،  .ع حائري شاه باغ،   ]20[

1376. 

 .1380 ،تهران،  ، بهنشر12چ ،مقدمه علم حقوق ،.كاتوزيان، ن ]21[

 خـط سـوم،     ،  1چ   ،آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي انقـالب در امـور مـدني           ،  .اعت، ع زر  ]22[

 .1379 ،تهران

 .1377، تهران،  ا.ا.روزنامه رسمي ج،  1376مجموعه قوانين سال  ]23[

 .1380،  قم،  موسسه فرهنگي طه،  فقه و قانونگذاري،  .ا،  شفيعي سروستاني ]24[

  .1370، ،  تهرانا.ا.روزنامه رسمي ج،  1369مجموعه قوانين سال  ]25[

 .1378،  تهران،  ا.ا.رسمي ج روزنامه،  1377مجموعه قوانين سال  ]26[

  .1373 ، تهران،  ا.ا.روزنامه رسمي ج،  1372مجموعه قوانين سال  ]27[

 . 1380، تهران،  نشر ميزان،  1چ،  آيين دادرسي مدني، . ع،  شمس ]28[

 .1369، انتشارات بهنشر، تهران، 2، چقواعد عمومي قراردادها، . ن،كاتوزيان ]29[

 .1363ا، تهران، .ا.، روزنامه رسمي ج1362مجموعه قوانين سال  ]30[

  .)نگارنده موجود استباشد نزد   ميپاسخ كتبي دفتر معظم له كه ممهور(  بهجت...�  ��� ]31[



  1384 پاييز ،3  شمارة ،9 دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لوم انسانيمدرس عفصلنامة 

 85

باشـد نـزد نگارنـده موجـود          مـي  پاسخ كتبي دفتر معظم له كـه ممهـور        ( سيستاني   ...�   ��� ]32[

 .)است

پيرامـون  ) عـضو محتـرم فقهـاي شـوراي نگهبـان         ( رضواني   ...� � �� مصاحبه با حضرت   ]33[

 . بي تا،   تهران،  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،  بانكداري اسالمي

  .ق.  ه 1409،  قم،  آل البيت الحياء التراث � 	���  االصول،�����،  .ك.م،  خراساني ]34[

 .تا بي قم،،  چاپ خانه مهر،  دررالفوائد، .ع،  حائري يزدي ]35[

 .بي تا،   قم،  مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،  اصول الفقه،  .ر.م،  مظفر ]36[

، مركـز   )  خـويي  ...� ���� تقريـر درس     (در اسات في العلم االصول    ،  . ع،    شمي شاهرودي ها   ]37[

 .1ج،   ق.  ه 1419،  قم،   الغدير للدراسات االسالميه

مجله تحقيقات حقوق دانـشكده حقـوق دانـشگاه         ،    » عام موخر از خاص   «،  . ن،    دولت آبادي  ]38[

 .1365س ،  20دوره دوم ش ،  شهيد بهشتي

 .1371،   تهران،شركت انتشار،  3چ ،حقوق خانواده، . ن،  كاتوزيان ]39[

 .1365تهران، ،  ، نشر علوم اسالميبررسي فقهي حقوق خانواده،  .م،  محقق داماد ]40[

 .ق.  ه 1403،  تهران،   االعتماد��	��،  4چ،  تحرير الوسيله،  .ر،  خميني) امام ( ]41[

،   قم،     مرعشي نجفي  ...� ��� �	���،   الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه     ،  . ز،    جبعي عاملي  ]42[

 .بي تا

 . 1378،  13ش ،  نداي صادق»  هريه به نرخ روزتقويم م«، .، ا نظري ]43[

 .1378 ،26 ش ،مجله حقوقي دادگستري» ي مشورتي اداره حقوقيها نظريه« ]44[

 .1379،  تهران،  .ا.ا.روزنامه رسمي ج،  1378مجموعه قوانين سال  ]45[

 .1380،  قم،  نشر خرم،  گام به گام با حقوق خانواده، .  ، ج حبيبي تبار ]46[

 .1377 ،  8ش،  ماهنامه حقوق و اجتماع،  » ه به نرخ روزمهري«، . ع،  كريمي ]47[

 .1378،  18ش،  3س  ،ماهنامه دادرسي ]48[

تـدوين و تنقـيح قـوانين و مقـررات نهـاد             ، معاونـت پـژوهش،    4 مجموعه قانون مـدني ،چ     ]49[

 از روي ابالغيـه     1382و1381اعداد مربوط به سـالهاي      (  .1381 رياست جمهوري تهران،  

فتر رياست دادگاه خانواده استان قم ـ بدون شماره و تـاريخ ـ    بانك مركزي موجود در د

  .)استخراج شده است


