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عقبد نکباح، ملبزم ببه      به مناسببت است که مرد،  یعبارت از مال «هیمهر»

از حکبم قبانون    یناش ه،یمهر کیدادن آن به زن است. الزام مربوط به تمل

توافبق ببر    یندارد، لذا سکوت زوج و زوجبه و حتب   یقرارداد شهیاست و ر

 نبه یزم نیب زوج را در ا فیتکل تواند ینباشد، نم هیزوجه مستحق مهر نکهیا

است کبه ببر مبرد     یالزام قانون ینوع ه،یگفت که مهر توان یببرد. م نیباز 

پبس از آن   ایب هنگام بستن عقد  توانند یم نیو فقط زوج شود یم لیتحم

 ۶.سازند نیمع یرا به تراض هیمقدار مهر

 مبحث اول: انواع مهر در قانون

 گفتار اول: مهرالمسمی

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میبزان آن  

کنند. تعیین میزان مهر مطبابق مباده    توافق نموده و آن را در عقد ذکر می

قانون مدنی منوط به تراضی طبرفین اسبت و محبدودیتی در ایبن      ۶282

قبانون مبدنی    ۶27۳بینی نشده است؛ طبق مباده   خصوص در قانون پیش

ها بشبود، معلبوم ببوده و     مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن

 های ذیل را داشته باشد: ویژگی

 دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد. .4

 قابل تملک و نقل و انتقال باشد. .3

 مشخص و معلوم باشد. .3

                                                
 .171، ص 1ج  1731 زان،یمتهران، ، خانواده یحقوق مدن ان،یناصر کاتوز .1
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 معین و تصریح شده باشد. .4

 د.دارای منفعت عقالیی و مشروع باش .8

 را داشته باشد.مهریه شوهر قدرت تسلیم  .6

 سباالنه  قیمبت  شباخص  تغییبر  ببا  متناسب باشد رایج وجه مهریه چنانچه

 جمهبوری  مرکبزی  بانک توسط که عقد اجرای سال به نسبت تأدیه زمان

 اینکبه  مگبر  شد، خواهد پرداخت و محاسبه گردد می تعیین ایران اسالمی

 باشند. کرده تراضی دیگری نحو به عقد اجرای حین در زوجین

 گفتار دوم: مهرالمثل

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نبوعی   

تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشویی بین زوجبین ر   

داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محبل و وضبعیت خباص    

شبأن زنبان    ای هبم  ، شغل و امثبال آن مهریبه  زوجه مانند تحصیالت، سن

گوینبد. در   گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل مبی  مشابه وی تعیین می

 تعیرین  بررای »قانون مدنی مقرر داشته است:  ۶2۳۶ این خصوص ماده

 و صرفات  سایر و خانوادگی شرافت حیث از زن حال باید مهرالمثل

 محل معمول همچنین و اَقارِب و ناراَق و اَماثِل به نسبت او وضعیت

 «.شود گرفته نظر در غیره و

 باشد: در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل می

اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهبر شبرط شبده باشبد نکباح       .4

توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معبین کننبد    صحیح است و طرفین می
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هبا نزدیکبی واقبع شبود زوجبه       آنو اگر قبل از تراضی بر مَهر معین ببین  

 مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.

 مسببتحق زن نزدیکببی وقببوع و نکبباح فسبباد بببه زن جهببل صببورت در .3

 است. مهرالمثل

 مِلک یا باشد نداشته مالیت یا باشد مجهول مهرالمسمی که صورتی در .3

 در و ببود  خواهبد  مهرالمثبل  مسبتحق  زن دوم و اوّل صورت در باشد غیر

 مبال  صاحب اینکه مگر بود خواهد آن قیمت یا مثل مستحق سوم صورت

 .نماید اجازه

 زن شبود  داده زن ببه  مَهبر  تعیبین  اختیبار  البته به یاد داشته باشیم اگبر 

 .نماید معین مهرالمثل از بیشتر تواند نمی

 گفتار سوم: مهرالمتعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شبده باشبد،   

کنبد   را به زوجه مطلقه خود با وجود عدم نزدیکی پرداخت می  زوج مهریه

اشبعار   ۶2۳۹شبود. در مبورد مباده     گفتبه مبی   «مهرالمتعه»که اصطالحاً 

 از قبرل  شروهر  و باشرد  نشرده  ذکرر  عقد در مَهر هرگاه»دارد:  می

 مهرالمتعه مستحق زن دهد طالق را خود زن مَهر عیینت و نزدیکی

 خواهرد  مهرالمثرل  مسرتحق  زن دهد طالق آن از بعد اگر و است

 مالحظبه  فقبر  و غنبا  حیبث  از مبرد  حبال  مَهرالمُتعه تعیین و برای« بود

 .شود می
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 مبحث دوم: نحوه وصول مهریه

باشد؛ بنبابراین   االجرا می اسناد الزم جمله با توجه به اینکه سند نکاحیه از

تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت یا دادگباه خبانواده ببرای     زوجه می

 اقدام نماید. مهریهمطالبه 

 گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 درخواست ،۶۹87 مصوب االجرا الزم اسناد اجرایی نامه آیین 0 ماده مطابق

 ازدواج ثبت ضمن که تعهداتی و مهریه مورد در ی،رسم اسناد مفاد اجرای

 اسبتثنای  به) تعهدات سایر و منقول اموال به نسبت شده رجوع و طالق و

 امبوال  ببه  نسببت  و اسبت  کبرده  تنظبیم  را سند که دفتری از( غیرمنقول

 رسبمی  اسبناد  دفتبر  از است رسیده ثبت به امالک دفتر در که غیرمنقول

شود. در این حالت زن قباله ازدواج خبود   میسند درخواست  کننده تنظیم

را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه نماید. سبپس  

با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شبوهر اببالغ و بعبد از مضبی     

توانبد توقیبف امبوال شبوهر را      مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می

الخبروج شبدن وی را از    ورت عدم دسترسبی، ممنبوع  تقاضا نماید یا در ص

 کشور درخواست کند.

 گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویبژه خبانواده، مهریبه     زوجه می

زمان تقاضبای توقیبف امبوال همسبرش را نیبز       خود را مطالبه نماید و هم

توانبد   انی زوجه از پرداخت هزینبه دادرسبی وی مبی   بنماید در صورت ناتو
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دادخواست اعسار از پرداخت هزینبه دادرسبی را ببه پیوسبت دادخواسبت      

مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً ببه ایبن خواسبته رسبیدگی و سبپس ببه       

 پردازد. خواسته اصلی می

 مبحث سوم: تقسیط مهریه

هزینبه دادرسبی   بدیهی است زوجه، در صورت اثببات اعسبار از پرداخبت    

کنبد؛ در   معاف خواهد بود. دادگباه ببه دادخواسبت زوجبه رسبیدگی مبی      

صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکبم ببه پرداخبت    

شبود از زمبان تعیبین شبده      دهد؛ در این صورت مرد موظف می مهریه می

توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشبد و زن  

شبود مبرد آن مبال را     فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشبکیل مبی  

خواهد قرار تأمین خواسته صادر   کند از دادگاه می جا می فروشد یا جابه می

شبود؛ از ایبن    کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می

مهریبه را برداشبت در غیبر ایبن صبورت عبدم        تبوان  مال تأمین شده مبی 

پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد مهلت تجدیبدنظرخواهی بیسبت روز   

توانند به رأی دادگاه اعتراض کننبد، بعبد    است زوجین ظرف این مدت می

قببانون نحببور اجببرای  ۹از اینکببه رأی دادگبباه قطعببی شببد زوجببه مبباده  

اگر مرد معسر نباشد و بدهی  کند؛ یعنی، های مالی را اعمال می محکومیت

رود؛ امبا اگبر توسبط دادگباه معسبر       خود را پرداخت نکند ببه زنبدان مبی   

دهبد؛ امبا بنبا ببر قبانون       شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریبه مبی  

 ۶۶2های بباالی   ناتوانی در پرداخت مهریه ۶۹۳۶حمایت خانواده مصوب 
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ن مبرد ببا توافبق    شبود و زنبدانی شبد    سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی

 ۶۹۳2شبود و همچنبین در سبال     بندی مهریه حبذف مبی   طرفین و قسط

پبذیرش دادخواسبت    700کشور در رأی وحدت رویبه شبماره     عالی دیوان

اعسار به شکل دعوای تقاببل را هبم پبذیرفت کبه ببه موجبب آن فرآینبد        

رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دسبتور بازداشبت   

 کاهش پیدا کرد.بسیار 

ای که باید بیان داشت این است که حکم به تقسیط مهریبه تنهبا در   نکته

فرض اثبات اعسار زوج است و در صورتی که اعسار اثبات نگردیبده باشبد   

ایبن  تواند حکم به تقسبیط دهبد در غیبر    قت زوجه میفتنها با موادادگاه 

 مرتکب تخلف انتظامی گردیده است. صورت

اید بیان داشت که در صورتی که پس از صدور حکبم مبنبی   عالوه بر این ب

تقاضای تقسیط مهریه را نماید، ببه شبرطی    مجدداًبر تقسیط مهریه، زوج 

گیرد که بتواند اثبات کند که در وضبعیت  تقاضای او مورد پذیرش قرار می

مالی او تغییراتی ایجاد شده به نحوی که توانایی پرداخبت اقسباط تعیبین    

 .  شده را ندارد

باید توجه داشت کبه فبوت زوج در مهریبه تأثیرگبذار نیسبت و مهریبه از       

توانبد از  لذا زوجه میشود  ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می

چنانچبه زن هبم فبوت    وراث در صورت قبول ارث مهری را مطالبه نماید. 

 شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. کند مهریه ساقط نمی

  



 01 ها دادگاهتقسیط مهریه در رویه  دعوای

 

 مبحث چهارم: تعدیل مهریه

منظور از تعدیل مهر در معنای خاص افزودن یا کاستن از مهر با تراضی 

زوجین یا حکم دادگاه یا قانون و تعدیل به معنای اخص هماهنگی مهر با 

های جدید بانک مرکزی که نوعی افزایش متناسب با نر  رسمی شاخص

 تورم است.

 تقسیم نمود:توان به اقسام زیر تعدیل را می

منظور از تعدیل قانونی مهر متناسب کبردن ارزش از   تعدیل قانونی مهر:

 دست رفته مهر به حکم قانون است.

تعدیل قراردادی مهر ایبن اسبت کبه زوجبین ببا       تعدیل قراردادی مهر:

 توافق یکدیگر میزان مهر را با افزودن یا کاستن آن تعدیل نمایند.

مهبر در صبورت اصبالح اشبتباهات      تعبدیل قضبایی   تعدیل قضایی مهر:

 ثبتی، غرور و تدلیس قابل دفاع است.

مقصود از تعدیل ایقاعی مهر این اسبت کبه زوج ببا     تعدیل ایقاعی مهر:

اراده خود میزان مهر را به سود زوجه افزایش دهد یا زوجه با اراده خود از 

  ۶میزان مهر بکاهد.
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