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هدف ازدستورالعمل مراکز مشاوره
کاهش طالق ودعاوی خانوادگی است

...

دانشنامه حقوقی
هیچ پدری نمی تواند فرزندش
را از ارث محروم کند
آیا میتوان در وصیت ،فرد یا افرادی از ورثه را به طورکامل
از ارث محروم کرد؟ کارشناسان وکیلآنالین به این پرسش
پاسخ دادهان���د .به گ��زارش خبرگزاری میزان ،پرسش
مخاطب وکیلآنالین درباره محروم کردن یکی از ورثه از
ارث این است:
آیا وصیت پدر به صورت دست نوشته و با امضای
تنها یک شاهد از اعضای خانواده مبنی بر محرومیت
2تن از وراث پسر از ارث ،ارزش قانونی دارد و می توان در
دادگاه به آن استناد کرد یا خیر؟

▪ ▪پاسخ کارشناسان

مسائل مربوط به ارث مربوط به نظم عمومی جامعه است
که هر نوع توافق یا مقاومت اشخاص در برابر اجرای آن
بالاثر خواهد بود.قانونگذار در ماده  837قانون مدنی به
صراحت بیان کرده است که اگر کسی به موجب وصیت،
یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند ،وصیت
مزبور نافذ نیست.
از سوی دیگر ،مطابق ماده  ، 843وصیت به زیاده بر ثلث
ترکه نافذ نیست ،مگر به اجازه وراث و اگر برخی از ورثه
اجازه دهند فقط نسبت به سهم آنها نافذ است .بنابراین
هرگاه پدر بیان کند که فالن فرزندم از ارث محروم است،
چنین وصیتی به حکم قانون باطل و فاقد اثر قانونی
خواهد بود.
به عبارتی دیگر ،چنانچه وصیت کننده وارثی را مستقیماً
از ارث محروم کند ،خواه نسبت به یک سوم اموال یا تمام
آن،وصیت مزبور باطل می باشد،اما چنانچه همان پدر بیان
کند یک سوم اموالم به فالن پسرم برسد ،چنین وصیتی
صحیح خواهد بود ،هرچند که نتیجه آن در عمل محروم
شدن سایر وراث از آن بخش می باشد.
به عبارتی دیگر ،اینکه پدر تصمیم گرفته است یک سوم
اموالش به فالن فرزندش برسد ،به معنای محروم کردن
باقی وراث اس��ت ،اما نمی ت��وان به واسطه قبح ممنوع
کردن سایر وراث ،چنین وصیتی را صحیح ندانست؛ چه
اینکه به موجب قانون ،موصی له وصیت می تواند(کسی
که وصیت به نفع او می شود)هر شخص ولو یکی از وراث
وصیت کننده باشد.
ام��ا در ف��رض اخیر و با اح��راز صحت و اصالت وصیت
مزبور،وصیت کننده صرف ًا تا ثلث مجاز است و وصیت
نسبت به مازاد بر آن در صورتی صحیح خواهد بود که
وراثی که در عمل از ماترک محروم شده اند ،این عمل
را تنفیذ کنند.البته باید توجه داشت که هر زمان امکان
رج��وع موصی(وصیت کننده ) از وصیت مزبور وجود
خواهد داشت.
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آنچه صاحبان ِح َرف و مشاغل آزاد باید بدانند

ح
قوق

چند نکته حقوقی برای برقراری«بیمه خویش فرما»
جواد نوائیان رودسری

تنها زمانی میتوانند از این مزایا برخوردار
شوند که توسط پزشک معتمد سازمان تأمین
اجتماعی ،از کار افتاده کلی شناخته شوند.
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بیمه ،یک نیاز همگانی است .همه ما ،هنگام
بیماری یا سالخوردگی ،به حمایت احتیاج
داریم .امید به این حمایت است که میتواند
اسباب آرامش خاطر ما را در مراحل حساس
زندگی ،فراهم کند؛ اینکه خیالمان از بابت
تأمین هزینههای خانوادهمان ،پس از مرگ،
راحتباشد؛اینکهبدانیمهنگامیکهبیماریم
و نمیتوانیم کار کنیم ،به قول معروف« ،آب
باریکهای» برای گذران زندگی هست و الزم
نیست دستمان را جلوی کسی دراز کنیم و
برای تأمین مخارج زندگی یا درمان بیماری،
محتاج کسی باشیم .اهمیت ای��ن موضوع
باعث شدهاست که در تمام کشورهای دنیا،
مسئله بیمه تأمین اجتماعی به یک مطالبه
عمومی تبدیل ش��ود .به همین دلیل است
که مطابق قوانین ،تحت پوشش بیمه تأمین
اجتماعی قرار گرفتن ،در بسیاری از جوامع و
برای بیشتر مردم ،اجباری است .با این حال،
اهتمام و نظارت بر گسترش و اج��رای بیمه
تأمیناجتماعیاجباری،تنهارسالتدولتها
نیست؛ تعمیم این حمایت بر تمام بخش های
جامعه ،اع��م از مشموالن و غیرمشموالن
بیمههای اجباری ،هدفی است که باید توسط
مسئوالن امر جدی گرفته شود .بنابراین ،الزم
استدرکنارتقویتجایگاهبیمههایاجباری،
زمینه الزم برای گسترش بیمههای اختیاری
نیز ،فراهم شود .با گسترش و تنوع بیمههای
اختیاری ،میتوان تعداد بیشتری از افراد
جامعه را که به دالیل مختلف نمیتوانند از
مزایای بیمههای اجباری برخوردار شوند،
تحت پوشش و مورد حمایت قرار داد.
▪ ▪بیمه صاحبان ِح َرف و مشاغل آزاد

خوشبختانه در قانون تأمین اجتماعی ایران،
موضوعبیمههایاختیاری،درکناربیمههای
اجباری ،پیش بینی شده و قانونگذار با در
نظر گرفتن شرایط مختلف اف��راد مشمول
بیمههای اختیاری ،زمینه را برای تعمیم هر
چه بیشتر این نوع از بیمهها ،فراهم کرده
اس��ت .مطابق بند  2م��اده  4قانون تأمین
اجتماعی« ،سازمان تأمین اجتماعی مکلف
است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین

▪ ▪سقف سنی ب��رای پذیرش درخواست
بیمه اختیاری

اجتماعی ،صاحبان ِح� َ�ر ف[ح��رف �هه��ا] و
مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر
تمام ی��ا قسمتی از م��زای��ای ق��ان��ون تأمین
اجتماعی ،بیمه نماید .چگونگی انجام بیمه
و نرخ حقبیمه و همچنین ،میزان مزایای
مربوطه ،به موجب آییننامهای خواهد بود
که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید».
طبق تعریف ارائ��ه شده در پایگاه اینترنتی
سازمان تأمین اجتماعی« ،صاحبان ِح َر ف
و مشاغل آزاد ،به افرادی اطالق میشود که
برای انجام حرفه و شغل مورد نظر ،با داشتن
کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش
فرما) ،به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی
مراجعذیصالحیابهتشخیصسازمانتأمین
اجتماعی ،به کار اشتغال داشته و مشمول
مقررات حمایتی خاصی نباشند».
▪ ▪س��ه پ��وش��ش ب��ی��م�های ب���رای بیمههای
خویشفرما

ب��ر اس��اس مفاد «آییننامه اج��رای��ی قانون
اص�لاح بند «ب» و تبصره  3م��اده  4قانون
تأمین اجتماعی» ،ب��رای متقاضیان بیمه
اختیاری یا خویشفرما ،سه پوشش در نظر
گرفته شد هاست که حسب نیاز و خواست
متقاضی ،امکان برقراری برخی یا همه این
پوششها ،وجود دارد .این سه پوشش بیمهای
عبارتند از -1 :بازنشستگی؛  -2ف��وت و

 -3از کارافتادگی .طبق م��ق��ررات ،بیمه
شده میتواند با پرداخت  12درصد حداقل
دستمزد تعیین شده ساالنه ،به عنوان حق
بیمه،ازمزایایبیمهبازنشستگیوفوتپساز
بازنشستگی بهرهمند شود .در این حالت ،در
صورت فوت بیمه شده ،پس از بازنشستگی،
بازماندگان او ،مطابق مقررات ،میتوانند از
مستمری بازماندگان استفاده کنند .اما ،در
صورتی که بیمه شده ،قبل از بازنشستگی
فوت کند ،بازماندگان او مستحق دریافت
مستمری بازماندگان نیستند .همچنین،
بیمه شده میتواند با پرداخت  14درصد
حداقل دستمزد تعیین شده ساالنه ،به عنوان
حق بیمه ،از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت
قبل و بعد از بازنشستگی استفاده کند.
افزون بر این دو مورد ،بیمه شده میتواند با
پرداخت  18درصد حداقل دستمزد تعیین
شده ساالنه ،به عنوان حق بیمه ،از مزایای
بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی ،برخوردار
ش��ود.در تمام این م��وارد ،دول��ت نیز ،رأس� ًا،
 2درصد حق بیمه را بر حق بیمه پرداختی
توسط بیمه شده میافزاید و به سازمان تأمین
اجتماعی پرداخت میکند .شایان ذکر است،
برخورداری از مزایای ازکارافتادگی ،برای
کسانیکهازبیمهاختیاریاستفادهمیکنند،
منوط به دارا بودن دستکم  10سال سابقه
پرداخت حق بیمه است .در غیر این صورت،
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در صورتی که متقاضیان بیمه اختیاری فاقد
سابقه پ��رداخ��ت حق بیمه باشند ،پذیرش
درخ��واس��ت آن��ه��ا از س��وی س��ازم��ان تأمین
اجتماعی ،دارای محدودیت سقف سنی
است .در این حالت ،سن مردان نباید از 50
س��ال و سن زن��ان نباید از  45س��ال ،بیشتر
باشد .در مورد افرادی که دارای سابقه بیمه
هستند ،اما سقف سنی آنها بیش از حد تعیین
شده است ،نصف مدت سابقه به سقف سنی
متقاضی اف��زوده خواهد شد .در صورتی که
متقاضی دارای سابقه پ��رداخ��ت حق بیمه
بیش از  10سال باشد ،سقف سنی برداشته
میشود و متقاضی ،با هر سنی ،میتواند
از بیمه اختیاری و مزایای آن استفاده کند.
بیمهشدگان صاحبان ِح� َ�ر ف و مشاغل آزاد
که خود را به صورت اختیاری بیمه میکنند،
مکلفند پس از شروع بیمه ،حق بیمه ماهانه را
به صورت کامل و حداکثر تا آخرین روز دو ماه
بعد از سر رسید ،پرداخت کنند .چنانچه بین
دو پرداخت حق بیمه بیمهشدگان اختیاری،
بیش از  3م��اه فاصله بیفتد ،ق���رارداد بیمه
اختیاری ،کأنلمیکن تلقی میشود و استفاده
مجدد از آن ،منوط به احراز شرایطی است که
پیشتر به آن اشاره کردیم .همچنین ،استفاده
بیمهشدگان اختیاری از مزایای بیمه خدمات
درمانی تأمین اجتماعی ،منوط به پرداخت
حق بیمه مربوطه است ،مگر آنکه قانونگذار
برای برخی از افراد و صنفهای تحت پوشش،
مزایای خاصی را پیشبینی کرده باشد .بر
اس��اس مندرجات پایگاه اینترنتی سازمان
تأمین اجتماعی ،مشموالن بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد(خویشفرما) عبارتند از:
«کارفرمایان کلیه کارگاههای فعال مشمول
ق��ان��ون تامین اجتماعی؛ خویشفرمایان
فعالیتهای مشمول قانون تأمیناجتماعی
(کارفرمایانی که شخص ًا به کار اشتغال دارند و
فاقدکارگرمیباشند)؛ پیمانکاران؛ روحانیون
؛ کارگزاران ستادهای نماز جمعه؛ کارگزاران

ی

دفاتر ائمه جمعه؛ کارگزاران دفاتر نمایندگان
م��ج��ل��س ش����ورای اس�ل�ام���ی؛ مخترعین،
مبتکرین و ن��وآوران؛ رانندگان کمپرسی و
کامیون و کامیونت داخل شهری؛ بنایان و
کارگران ساختمانی که به طور آزاد فعالیت
دارن����د؛ اع��ض��ای س��ازم��ان ن��ظ��ام مهندسی
ساختمان؛ رانندگان آژانس های مسافربری
در صورت عدم رابطه مزد بگیری؛ مهندسین
ک����ش����اورزی؛ ب���ازرگ���ان���ان دارای ک���ارت
بازرگانی؛ اعضای هیئت مدیره شرکتها،
به شرط عدم دریافت مزد و حقوق؛ مربیان
آموزشگاههای تعلیم رانندگی به شرط عدم
رابطه مزد بگیری؛ حق العمل کاران؛ مأمورین
تلقیح مصنوعی؛ ورزش��ک��اران؛ همسران
جانبازانی که به امر پرستاری از همسر جانباز
خویش اشتغال دارند؛ رانندگان ماشین آالت
سنگین راه��س��ازی از قبیل ل��ودر  ،بولدوزر
 ،گ��ری��درو غ��ی��ره؛ ران��ن��دگ��ان ماشین آالت
ک��ش��اورزی ک��ه ب��ه ص��ورت حقالزحمه ای،
به ام��وری از قبیل شخمزنی ،خرمنکوبی،
وجینکاری و غیره ،اشتغال به کار دارن��د؛
اع��ض��ای س��ازم��ان نظام پزشکی جمهوری
اسالمی ایران که فاقد هرگونه نظام حمایتی
بیمهای میباشند؛ معلمان و تعلیمدهندگان
کالما ...مجید؛ اعضای فدراسیون سوارکاری
شامل مربیان ،نعلبندان ،داوران ،طراحان
مسیر ،کالنتران ،مراقبین دام و رانندگان
ید ککش اس��ب؛ مددجویان تحت پوشش
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام
خمینی(ره)؛ مجریان طرحهای خوداشتغالی
و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور
ایثارگران؛ نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب
و هنرمندان؛ رانندگان تاکسی و رانندگان
مینیبو سهای خ��ط��وط داخ���ل ش��ه��ری».
افزون بر این موارد ،بر اساس بخشنامه مورخ
 ،87/1/24کلیه مشاغلی که جزو مشاغل
و حرف آزاد هستند ،اما نام آنها در این لیست
قرار ندارد هم ،میتوانند از مزایای این نوع
از بیمههای تأمین اجتماعی استفاده کنند.
درخور توجه است که استفاده از مزایای بیمه
اختیاری ،برای مشاغلی مانند تاکسیرانی
که تحت نظارت سازمان مشخصی فعالیت
میکنند ،منوط به ارائه معرفی نامه از سازمان
ناظر است  .

...

گزارش حقوقی

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
خسارت تاخیر در تادیه که مورد تایید شرع و قانون قرار
گرفته ،متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع ،خسارتی
است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان،
به ذ یح��ق تعلق میگیرد .به گ��زارش خبرگزاری
میزان ،ارزش پول در حال کاهش است و طلبکاران
هم مایلند هرچه سریع تر به طلب خودشان برسند تا
از ارزش پولشان کاسته نشود .برای همین ،قانونگذار
با پیشبینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون ،بدهکاران
را ملزم ک��رده است تا بدهی خود را در سررسید آن
پرداخت کنند ،وگرنه باید ع�لاوه بر پرداخت اصل
بدهی ،خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و
افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازند.
خسارت تاخیر در تادیه که مورد تایید شرع و قانون قرار
گرفته ،متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی
است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان ،به
ذ یحق تعلق میگیرد .در همین زمینه ،محمدعلی
اسفنانی ،عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم
مجلس و دادی��ار فعلی دیوا نعالی کشور به تشریح
شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات
ج��اری پرداخته اس��ت .محمدعلی اسفنانی در باره
خسارت تاخیر تادیه اظهارکرد :هر کس تعهد به امری
کند و آن را به موقع انجام ندهد ،چنانچه در نتیجه این
تأخیر ،متعهدله متضرر شود ،متعهد باید خسارت ناشی
از تأخیر را جبران کند؛ البته این تعهد باید مربوط به
وجه رایج باشد و اصطالح «خسارت تأخیر تأدیه» هم در
قوانین پیش از انقالب اسالمی و هم در قوانین بعد از
آن مورد تاکید قانونگذار بوده است. اسفنانی همچنین
به موضوع پیشبینی خسارت در قانون صدور چک
اشاره کرد و افزود :همچنین در این زمینه مواردی در
قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه
قبل از صدور حکم قطعی ،شاکی گذشت کند یا متهم
وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن
پرداخت کند ،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت
مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در
صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند ،مرجع
رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد .صدور قرار
موقوفی تعقیب در دادگ��اه کیفری مانع از آن نیست

 /٩٥٢٦١٥٥٠م

 /٩٥٢٦١٠٥٦م

...

معرفی کتاب

که دادگاه نسبت به سایر خسارت های مورد مطالبه
رسیدگی و حکم صادر کند .این حقوقدان بیان کرد:
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند
یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات
تاخیر تادیه و سایر خسارت مندرج در حکم را فراهم
کند ،اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط
ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی
مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع
دولت وصول خواهد شد .اسفنانی افزود :باید بگویم
که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به
ماده ( )2قانون اصالح م��وادی از قانون صدور چک
مصوب  1382مجلس شورای اسالمی ،دارنده چک
میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت
تمامی خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما
و به طور متعارف در جهتوصول طلب خود از ناحیه
وی متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم
یا پس از آن باشد ،از دادگاه تقاضا کند .در صورتی که
دارنده چک جبران خسارت و هزینهها را پس از صدور
حکم درخواست کند ،باید درخواست خود را به همان
دادگاه صادرکننده حکم ،تقدیم کند.
▪ ▪ نرخ تورم ،مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

این حقوقدان اظهار کرد :همچنین مطابق ماده 522
قانون آیین دادرس��ی مدنی ،اگر طلبکار دین خود را
مطالبه کند و بدهکار با داشتن ّ
تمکن ،از پرداخت آن
امتناع ورزد ،در صورتی که نرخ ت��ورم فاحش باشد،
طلبکار میتواند به ان��دازه نرخ ت��ورم ،خسارت تأخیر
تأدیه دریافت کند.وی ادامه داد :مطابق مصوبه مجمع
تشخیص مصلحت نظام در تاریخ  10خ��رداد ،76
دارن��دگ��ان چک میتوانند از تاریخ سررسید چک تا
زمان وصول ،بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود ،خسارت تأخیر
تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصالحیه
قانون چک م��ورد تأیید ش��ورای نگهبان ق��رار گرفت.
اسفنانی در باره خسارت تاخیر تادیه در زمینه برات
نیز افزود :مطابق ماده  304قانون تجارت ،خسارت
تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه،
به آن اعتراض شده است ،از روز اعتراض و خسارت
تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط
از روز اقامه دعوی محاسبه میشود.وی در ادامه در
پاسخ به پرسشی درباره مبنای شروع محاسبه خسارت
تاخیر تادیه ،اظهارکرد :زمان محاسبه خسارت تأخیر
تأدیه ،سررسید دین یا طلب است .چنانچه در مطالبات
مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین
مشخص شده باشد و با وجود رسیدن اجل ،مدیون از
پرداخت دین خود استنکاف ورزد ،در صورت درخواست
خواهان ،محکمه عالوه بر پرداخت اصل دین ،مدیون را
به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه از زمان سررسید تا روز
پرداخت نیز محکوم خواهد کرد .بنابراین در تعهدات
پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد ،مدیون باید در
هنگام تادیه بدهی ،خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام
مدیونیت خود تا روز پرداخت به خواهان بپردازد.

شبکه مسائل حجاب و عفاف
مؤلف :حجت االسالم ایمان کاظمی مقدم

شبکه مسائل حجاب،
طرحی نو برای شناسایی
نیازها ومسایل درح��وزه
ح��ج��اب وع���ف���اف اس��ت
ک����ه ح����اص����ل ت��ط��ب��ی��ق
ن��ظ��ری��ه ش��ب��ک��ه مسائل
ب���رم���وض���وع « ح��ج��اب
وعفاف» میباشد .نظریه
شبکه م��س��ائ��ل ،روش��ی
ب��رای تبدیل موضوعات
م���خ���ت���ل���ف ب�����ه ش��ب��ک��ه
ومجموعه ای ازمسائل است که زمینه سازتولید علم درآن
موضوع میشود.ازاین رو ،شبکه مسائل حجاب وعفاف
نیزدرراستای تولید علم ودانش دینی درموضوع حجاب
وعفاف طراحی شده است.در همین زمینه ،این کتاب به
سه سوال اساسی پاسخ داده است -1:چ��ه متغیرهایی
درباره موضوع حجاب وعفاف وجود دارد ؟ -2چه مسائلی
درباره موضوع حجاب وعفاف وجود دارد ؟  -3این متغیرها
ومسائل چگونه شناسایی می شوند ؟ دراین کتاب ،ابتدا
چیستی ،چرایی وچگونگی طراحی شبکه مسائل  ،مطرح
و سپس با تطبیق روش شبکه مسائل برموضوع حجاب
وعفاف ،شبکه مسائل مربوطه ارائه شده است.ازآن جا که
این کتاب بیشترافق گشایی کرده وفقط صورت مسائل
حجاب وعفاف را طرح کرده است،مخاطب آن پژوهشگران
واهل تحقیق هستند .این کتاب در140صفحه وبه قیمت
5هزارتومان ازسوی انتشارات موسسه مطالعات راهبردی
علوم ومعارف اسالم منتشرشده است.

...

مشاوره حقوقی

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش :در صورتی که سند صلحنامه ام��وال فردی
به همسرش امضا ش��ده باشد ،آی��ا پس از درگذشت
صلحکننده ،همسر وی میتواند بدون هیچ مانعی اموال
را به فروش بگذارد؟ آیا نیازی به گرفتن مجوز از دادگاه یا
مرجع صالح دیگری نیست؟

پاسخ :در صورتی که عقد صلح به درستی واقع شده باشد،
مالکیت ام��وال به متصالح (انتقال گیرنده ،یا در اینجا
همسر)منتقلمیشود.مالکجدیدمیتواندبهصالحدید
و در چارچوب قانون اموال خود را بفروشد ،از آنها استفاده یا
هرگونه تصرف دیگری در آنها کند .طبق ماده  753قانون
مدنی« ،برای صحت صلح ،طرفین باید اهلیت معامله و
تصرف در مورد صلح را داشته باشند».
منظورازاهلیتمعاملهدراینماده،عاقل،بالغورشیدبودن
طرفین عقد صلح و منظور از اهلیت تصرف ،اختیار تصرف
در مورد صلح است که اشخاصی مانند فرد ورشکسته فاقد
آن هستند .به عبارت دیگر ،اگر شخصی هنگام امضای
قرارداد صلح به دلیلی مثل بیماری یا مستی ،از هوشیاری
کافی برخوردار نبوده باشد ،عقد به درستی واقع نمی شود
و موجب انتقال مالکیت نخواهد شد .از سوی دیگر ،صرف
امضای شخص ظاهرا نشانه اراده واقعی وی برای انجام
معامله (صلح اموال) است.
بنابراین اگر کسی ادعا کند که عقد صلح به درستی انجام
نشده و مثال امضا کننده هوشیاری کافی نداشته است،
باید این ادعا را با ارای��ه دالیل محکمه پسند نزد دادگاه
صالح اثبات کند .ورثه متوفی برای اجرای تعهدات قرارداد
(از جمله برای تحویل ملک یا تنظیم سند رسمی انتقال)
جانشین یا به اصطالح «قائم مقام» مصالح (انتقال دهنده)
محسوب می شوند.
بنابراین اگر مالکیت اموال به صورت رسمی به متصالح
(انتقالگیرنده)منتقلنشده،یعنیاگرهنوزسندرسمیبه
نامویتنظیمنشدهاست،میتواندباارسالاظهارنامهایاز
وارثان دعوت کند تا به عنوان قائم مقام مصالح با حضور در
دفتراسنادرسمینسبتبهانتقالسندملکبهناممتصالح
اقدام کنند .در صورت خودداری آنها از تنظیم سند رسمی
انتقال ،می توان به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه
و علیه وارث��ان مصالح ،دادخواستی به خواسته «ال��زام به
تنظیم سند رسمی» تقدیم کرد.
پرسش :آیا پس از فوت مادرمان ،میتوانیم مهریه او را به
عنوان ارث از پدرمان مطالبه کنیم؟

پاسخ :بله ،در صورت فوت مادر ،هر یک از وارث��ان می
تواند به نسبت سهم االرث خود مهریه م��ادر را از پدر
مطالبه کند .به محض وقوع عقد ازدواج ،زن مالک مهریه
می شود( .ماده 1082قانون مدنی) مهریه ،دین و طلبی
است که پس از عقد تا زمان پرداخت آن مانند سایر دیون
مالی بر عهده شوهر است .مطالبات مالی هر فرد با فوت
او به ورثه اش به ارث می رسد.
پس از فوت زن مهریه نیز مانند سایر حقوق و مطالبات مالی
وی ،به وارثان زن به ارث خواهد رسید .به عبارت دیگر ،در
صورتیکهطلبکار(مادرشما)فوتکند،ورثهاشمیتوانند
مهریه را از شوهر (بدهکار) مطالبه کنند و در صورتی که
بدهکار (پدر شما) نیز فوت کند ،بدهی پدر (مهریه) باید
از اموال باقی مانده از او (ماترک او) به طلبکار (زن) یا ورثه
طلبکار پرداخت شود.
بنابراین با فوت مادرتان هر یک از ورثه او میتواند به نسبت
سهم االرث خود ،مهریه پرداخت نشده را از پدرتان مطالبه
کند .اگر پدر نیز فوت ک��رده باشد ،مهریه از ماترک پدر
پرداخت میشود.
اگر پس از پرداخت مهریه و سایر دیون و واجبات مالی،
چیزی باقی بماند ،باقی مانده بین ورثه پدرتان تقسیم
خواهد شد .ماده 868قانون مدنی بیان می کند« :مالکیت
ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته [است]».
CMYK

