
چهار شنبه 25 آبان   1401 | 21 ربیع الثانی 1444 | 10
88498440سرويس اجتماعي

| روزنامه جوان |  شماره 6625

در عقود معاوضي )نظير عقد بيع كه در آن مبيع و ثمن در مقابل هم 
قرار دارند( هر ي��ك از طرفين معامله مي توانن��د از اجراي تعهد خود 
خودداري كنند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل كند. چنين حقي را 
در اصطالح حقوقي »حق حبس« مي گوين��د. در واقع »حق حبس« 
حق امتناعي است كه هر يك از طرفين در مقابل طرف ديگر، در صورت 

عدم تسليم مورد معامله دارد. 
به رغم اخت��الف نظرهايي كه در خصوص معاوضي ب��ودن عقد نكاح 
وجود دارد، در عقد نكاح هم قانونگذار در م��اده  1085 قانون مدني، 
چنين حقي را به زوجه اعطا كرده و اين امتياز را براي وي پيش بيني 
كرده اس��ت كه تا زماني كه مهريه را دريافت نكرده، مي تواند از انجام 

وظايف خود در مقابل شوهر خودداري كند. 
ماده 1085 در اين زمينه چنين مقرر داشته است: »زن مي تواند تا مهر 
به او تسليم نشده از ايفای وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، 
مشروط بر اينكه مهر او حاّل باشد و اين امتناع  مسقط حق نفقه نخواهد 
بود.« مطابق ماده مذكور كه مبتني بر نظر مشهور فقهاي اماميه است، 
در مواردي كه شوهر ضمن عقد نكاح، مهريه زوجه را به صورت حاّل 
)بدون تعيين اجل يا مدت براي زمان پرداخت( به عهده گرفته باشد، 
خانم مي تواند تا زماني كه شوهر، مهريه را به او تسليم نكرده است از 

انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، خودداري كند. 
سه نكته از ماده به دست مي آيد: 

نخست آنكه اگر مهريه هنگام عقد به صورت مدت دار )مؤجل( تعيين 
شده باشد، حق حبس براي زوجه به وجود نمي آيد. 

دوم اينكه حق حبس صرفاً به زوجه تعلق پيدا مي كند و شوهر نمي تواند 
به هيچ عنوان بعد از عقد، انجام وظايف خود را به ايفاي وظايف توسط 
همسر موكول كند، در حالي كه حق حبس��ي كه در عقود پيش بيني 

شده، دوطرفه و قابل استناد براي هر يكي از طرفين معامله است. 
س��وم اينكه مطابق ماده  مذكور چنين امتناعي ح��ق زوجه بر نفقه را 
س��اقط نخواهد كرد. در روابط ميان زوجين در م��واردي كه هر يك 
از طرفين وظاي��ف زوجيت را انجام ندهد، عنوان نش��وز بر اين تخلف 
اطالق مي ش��ود. در مورد زوجه ناشزه، نش��وز موجب سقوط تكليف 
پرداخت نفقه وي از عهده شوهر در مدت نشوز است، اما در جايي كه 
زوجه از حق حبس خود استفاده مي كند، عدم ايفاي وظايف از جانب 
او مانعي براي تعلق نفق��ه به وي نخواهد بود. تبص��ره ماده  53 قانون 
حمايت خانواده مصوب 1391 نيز امتن��اع از پرداخت نفقه زوجه اي 
را كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين اس��ت، مش��مول ضمانت 
اجراي كيفري موضوع اين ماده دانس��ته كه استفاده از حق حبس از 

همين قبيل است. 
اما حق امتناع زوجه به موجب ماده 1086 قانون مدني تا زماني براي 
زوجه وجود دارد كه وي به اختيار خود به ايفاي وظايف مقرر در ماده 
قبل، اقدام نكرده باشد، البته ايفاي وظايف صرفاً حق حبس زوجه را 
اسقاط مي كند و حق مطالبه مهريه همچنان بر اساس قواعد عام ناظر 

به ساير مطالبات قانوني براي زوجه محفوظ خواهد بود. 
حال كه روشن شد با وجود حق حبس، زوجه مي تواند به حكم قانون 
از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند بايد ديد منظور 
قانونگذار از تعبير »وظاي��ف« در دو ماده 1085 و 1086 قانون مدني 
چيست؟ عنوان وظايف را به دو شكل مي توان تفسير كرد. از يك منظر 
وظايف مذكور زوجه، مي تواند صرفاً ناظر به تمكين خاص باش��د و از 
منظر ديگر، تمامي مصاديق تمكين عام را مي تواند دربرداشته باشد. 
به عبارت دقيق تر، در مورد مواد مذكور اين س��ؤال مطرح خواهد بود 

كه آيا زوجه از انجام جميع تكاليفي كه 
با عقد ن��كاح بر عهده اش آمده اس��ت، 
مي تواند خودداري كند يا اينكه دايره  
»وظايف« صرفاً به امتن��اع از برقراري 
رابطه  زناشويی محدود مي شود؟ بديهي 
است در فرض نخست، اگر موضوع حق 
حبس را تمامي وظايف بش��ماريم، در 
اين ص��ورت، زوجه تا قب��ل از دريافت 
مهريه خ��ود عالوه ب��ر تمكين خاص، 
حتي از سكونت در منزل مشترك و حسن معاشرت نيز معاف خواهد 
بود.  تعيين مفهوم وظايف زوجيت مقرر در ماده مذكور )كه زوجه به 
جهت عدم تس��لّم مهريه از انجام آن معاف خواهد بود( و تفس��ير اين 
مفهوم به تمكين خاص ي��ا مفهومي اعم از تمكين ع��ام و خاص، در 
تعيين حكم دادگاه در دعاوي الزام به تمكين كه از سوي شوهر عليه 
زوجه طرح مي شود، مؤثر است چراكه در صورتي كه مقصود از وظايف 
زوجيت اعم از تمكين عام و خاص باشد، در اين صورت با آغاز زندگي 
مشترك و سكونت زوجه در منزل شوهر، حق حبس از بين مي رود، اما 
اگر مالك اسقاط حق مزبور، ازاله بكارت زوجه و تمكين خاص باشد، با 
استناد زوجه باكره به حق حبس ولو اينكه به منزل شوهر رفته باشد، 
ايفاي وظايف محقق نشده و خواسته الزام به تمكين هم عليه زوجه، 

محكوم به رّد خواهد بود. 
در خصوص تعيين داي��ره مصاديق وظايف زوجي��ت در آرای فقها و 

حقوقدانان اختالف نظراتي مشاهده مي شود:
برخي بر اين عقيده اند كه صرف تمكين خاص مدنظر است، چراكه حق 
حبس در نكاح يك حكم خاص است كه نبايد تفسير موسع شود، لذا 
در موارد مشكوك )تمكين عام(، اصل بر عدم وجود حق حبس است 
و زوجه به محض اجراي صيغه و وقوع عقد نكاح، مكلف به ايفاي همه  
وظايف خود است و حق حبس خويش را تنها نسبت به برقراري رابطه  
زناشويی مي تواند اعمال كند.  در مقابل، برخي معتقدند چنانچه زوجه 
را مكلف به سكونت مشترك با زوج و حسن معاش��رت با وي بدانيم، 
عماًل امكان امتناع از تمكين خاص را نيز از وي سلب كرده ايم چراكه 
مقدمه  چنين امتناعي، ترك زندگي مش��ترك بوده و تفكيك تمكين 

عام و خاص از يكديگر دشوار است. 
گرچه ظاهر ماده 1085 قانون مدني با مفه��وم عام وظايف زوجه در 
مقابل زوج، سازگارتر است ولي از سابقه  تاريخي اين ماده و نيز قرينه  
ماده  بعد )كه مي گويد اگر زوجه به اختيار خود نسبت به انجام وظايفش 
در مقابل ش��وهر قيام كند، حق حبس او از بين مي رود( بر مي آيد كه 
تنها تمكين خاص مدنظر قانونگذار بوده است چراكه ماهيت تمكين 
عام، دوام و استمرار آن در طول زندگي مشترك است و نمي توان گفت 
كه با يك بار انجام دادن، اين وظايف ايفا ش��ده است. در حالي كه در 
مفهوم تمكين خاص با اولين نزديكي، محقق مي شود. اختالف نظر در 
خصوص مس��ئله  مزبور منجر به صدور آراي متشّتت قضايي نيز شده 
بود تا جايي  كه هيئت عمومي ديوان عالي كش��ور اقدام به صدور رأي 
وحدت رويه )كه در حكم قانون است( كرد. در اين رأي، ماده 1085 
قانون مدني تفسير موسع شده و در صورت حاّل بودن مهريه، امكان 
امتناع زن از ايفاي مطلق وظايفي را كه ش��رعاً و قانوناً در برابر شوهر 

دارد، فراهم كرده است. 
فاطمهصالحينژاد
دانشجويدكترايحقوقخصوصي

پس از اختالفي كه ميان قضات در مورد دايره مفهومي تمكين در اجراي 
حق حبس پديد آمد، رأي وحدت رويه شماره ۷18 مورخ13/۲/1390  
هيئت عمومي ديوان عالي كش��ور، امتناع از ايفاي مطلق وظايف شرعي 
و قانوني زوجه را مشمول ماده  1085 قانون مدني دانست، البته به دليل 
آثار كاماًل متفاوت دو ديدگاهي كه مطرح ش��د، از بررسي برخي از آراي 
صادرش��ده از دادگاه ها بعد از صدور رأي هيئت عمومي ديوان، مشاهده 
مي شود كه اين اقدام نيز اختالف موجود در آرای قضايي را به طور كامل 
پايان نبخشيده و تفكيك ميان تمكين عام و خاص در اعمال حق حبس، 
در برخي آرای محاكم كه پس از رأي وحدت رويه صادر شده اند، هر چند 

در موارد محدود، به چشم مي خورد. 
اين نكته از مجموع رأي وحدت رويه و ماده  1086 قانون مدني به دست 
مي آيد كه زوجه اي كه به حق حبس استناد كرده، از انجام مطلق وظايف 
زوجيت از جمله رفتن به منزل شوهر معاف است اما در صورتي كه زوجه 
اقدام به تمكين كرد، حق حبس ساقط مي شود اما در مورد اقدام به تمكين، 
فعليت يافتن و تحقق تمكين از سوي زوجه، مالك است و ِصرف اظهار 
زوجه به آمادگي براي تمكين سبب اسقاط حق حبس وي نخواهد بود، 
البته برخي در اين زمينه چنين استدالل كرده اند كه اعالم آمادگي براي 
تمكين از سوي زوجه، مي تواند كاشف از اسقاط حق حبس باشد اما به نظر 
مي رسد فعل زوجه و نه اعالم آمادگي او را بايد مالك تعيين ايفا يا امتناع 

زوجه از انجام وظايف خود دانست. 
عالوه بر اختالف در مورد مقصود از ايفاي وظايف و تمكيني كه مانع حق 
حبس است، موضوع اختالف ديگري نيز در آراي دادگاه ها در مورد حق 
حبس زوجه پديد آمد كه منجر به صدور رأي وحدت رويه ديگري در اين 
باب از سوي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شد. اين اختالف در ارتباط 
با مواردي است كه زوج معسر بوده و توان پرداخت مهريه را ندارد و به تبع 

احراز اعسار، دادگاه پرداخت مهريه را تقسيط كند. 
س��ؤال مطرح در اين زمينه آن اس��ت كه آيا حق 
حبس زوجه تا زمان دريافت كامل مهر باقي است 
و زوجه مي تواند حق حبس خود را تا وصول تمام 
مهريه، اعمال كند يا اينكه در فرض مزبور كه دادگاه 
پرداخت مهر را در قالب اقساط به عهده زوج قرار 
داده، اخذ قسط يا اقساطي از آن، دليل بر دريافت 
مهر است و با پرداخت اولين قسط، بايد حق حبس 
را منتفي دانست. اختالف مزبور در مورد مهريه هاي 
سنگين كه پرداخت اقساط به صورت طوالني مدت 
تعيين مي شد، بيشتر مورد توجه بود چه اينكه قائل 
شدن به ديدگاه اخير موجب مي شد شروع زندگي 
زوجين براي ساليان متمادي )تا پرداخت آخرين 

قسط مهر( به تعويق افتد. 
جهت پايان دادن به اختالف رويه دادگاه ها، هيئت 
عمومي ديوان عالي كش��ور در سال138۷، رأي 
وحدت رويه اي صادر ك��رد كه چنين مقرر نمود: 
»با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين 
شده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر 
و حرج زوج در پرداخت يكجاي مهر بوده ُمسقط 
حق حبس زوجه نيس��ت و حق او را مخدوش و 
حاكميت اراده وي را متزلزل نمي س��ازد، مگر به 
رضاي مش��اراليها، زيرا اوالً حق حبس و حرج دو 
مقوله جداگانه اس��ت كه يك��ي در ديگري مؤثر 

نيست.« بر اين اساس تا دريافت آخرين 
قس��ط، زوجه مي تواند از انجام وظايف 

خودداري كند. 
الزم به ذكر است در مورد مهريه هايي كه 
در متن عقدنامه با قيد »عند االستطاعه« 
ثبت مي شوند، اين مشكل وجود نخواهد 
داشت. در مهريه عنداالستطاعه اجل و 
سررسيد مش��خصي براي پرداخت مهر 
معين نشده است و پرداخت مشروط به 
حصول استطاعت شوهر شده است، به اين معنا كه زوجه زماني مي تواند 
مهريه خود را مطالبه و مرد را ملزم به پرداخت آن كند كه شوهر، استطاعت 
و توانايي مالي براي پرداخت مهريه را داشته باشد، اين در حالي است كه 
اگر مهريه به صورت عندالمطالبه تعيين ش��ده باشد، به محض امضاي 
عقدنامه، زن مي تواند با مراجعه به محاكم و دادگاه هاي خانواده يا مراجعه 
به اجراي ثبت، مهر يا قسمتي از آن را مطالبه كند. با توجه به تعريف مزبور، 
مهريه عنداالستطاعه، مصداق مهر حاّل مقرر در ماده 1085 قانون مدني 
نيست و بر اين اساس حق حبس در مورد آن جاري نخواهد بود.  نكته اي 
كه در نهايت به نظر مي رسد در زمينه رأي وحدت رويه شماره ۷18 مذكور 
مبني بر امتناع زوجه از مطلق وظايف زوجيت بايد مورد توجه بيشتري 
قرار مي گرفت، تعيين دايره مصداقي براي مهر حاّل است. در مواردي كه 
زوج بيش از توان مالي خود اقدام به تعيين مهريه با قيد عندالمطالبه كرده 
است، در صورتي كه زوجه از وضعيت و توان مالي زوج مطلع بوده و علم 
به عدم استطاعت وي در پرداخت تمام مهر به صورت حاّل دارد، به واقع 
آگاهي زوجه را بايد به منزله رضايت ضمني وي بر مؤجل بودن مهر شمرد 
و در اين صورت چنين مهري نس��بت به مازاد بر توان مالي زوج مصداق 
ماده  1085 قانون مدني قرار نمي گيرد و نمي توان حق حبس را براي زوجه 
نسبت به تمام مهر جاري دانست.  با اين تفسير، 
تنها در مواردي تقس��يط مهر، مانع اجراي حق 
حبس نخواهد بود كه زوج در زمان تعيين مهريه 
و اجراي صيغه نكاح از استطاعت پرداخت تمامي 
مهر برخ��وردار بوده و پس از آن ب��ه دليلي، توان 
پرداخت را از دست داده باشد يا اينكه زوجه هنگام 
عقد، عالم به عدم استطاعت زوج در پرداخت تمام 
مهر به صورت حاّل نباش��د. با استدالل مذكور، 
مهريه هاي س��نگيني كه زوج حين عقد قادر به 
پرداخت آن نيست و زوجه نيز از اين عدم تمكن 
وي آگاه است، نمي تواند حق حبس براي زوجه 
ايجاد كند و به عبارت ديگ��ر، در چنين مواردي، 
گويي زوجين از ابتدا قصد مدت دار كردن مهريه 
را داشته اند و چون زوجه آن را پذيرفته، گويا حق 
حبس خويش را اسقاط كرده است، البته در آرای 
دادگاه هاي خانواده چنين رويكردي مش��اهده 
نمي شود و عموماً آنچه در سند نكاحيه مكتوب 
ش��ده اس��ت، مالك تعيين حاّل يا مؤجل بودن 
مهريه قرار مي گيرد و تنها در موارد نادر توس��ط 

دادگاه ها چنين حكم شده است. 
عاطفهذبيحي
دكترايحقوقخصوصيوپژوهشگر
پژوهشگاهقوهقضائيه

تضمین انحصاری 
دریافت مهریه

»جوان«درگفتوگوباكارشناسانحقوقيباهدفآگاهيبخشيدرحوزهازدواج
چالشهايحقوقيحقحبسزوجهدرعقدنكاحراموردبررسيقراردادهاست

اينحقبرايزنيكامتيازقانونياست

»حقحبس«
امتيازياختصاصيبرايزوجهدرعقدنكاح

احتمالنابودي»حقحبس«
زيرسنگينيمهريه

امروز قصد داريم در صفحه حقوقي يك 
نيره ساري 
  گزارش

نكته مهم حقوقي را كه در واقع يك امتياز 
قانون��ی براي خانم هاس��ت ب��ه صورت 
گسترده تر ش��رح دهيم؛ امتياز قانوني كه البته نيازمند آگاهي كامل به 
مصاديق آن است و در عين حال به برخي چالش هايي كه موجب تزلزل آرا 

در مورد حق حبس شده است نيز اشاره داشته باشيم. 
مقوله ازدواج در هر جامعه اي آثار و حقوق منحصر به خودش را دارد و حق 
حب، يكي از حقوقي است كه قانون مدني كشور ما براي زنان به رسميت 
شناخته است. به زبان ساده، طبق قانون مدني زن مي تواند تا زماني كه 
مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه نس��بت به همسر خود دارد 
امتناع كند، به اين عمل حق حبس در ازدواج گفته مي شود كه البته داراي 

شرايطي است كه در ادامه توضيح خواهيم داد. 
حق حبس با دو چالش اساسي مواجه است كه يكي مربوط به مصاديق 
وظايف بوده كه در مفهوم عام و خاص داراي ابهام است و ديگري در حوزه 
مهريه هاي سنگيني است كه بايد به صورت اقساطي پرداخت شود و با 
تعيين چنين آرايي در كنار حق حبس زندگي زوجين سال هاي متمادي 

به تأخير مي افتد. 
در خصوص تعيين داي��ره مصاديق وظاي��ف زوجي��ت در آرای فقها و 
حقوقدانان اختالف نظراتي مشاهده مي شود. برخي فقها معتقدند زوجه 
به محض اجراي صيغه و وقوع عقد نكاح، مكل��ف به ايفاي همه  وظايف 
خود است و حق حبس خويش را تنها نسبت به برقراري رابطه  زناشويي 
مي تواند اعمال كند و برخي ديگر معتقدند تفكيك تمكين عام و خاص 
از يكديگر دشوار خواهد بود چراكه ترك هرگونه امتناعي، به معني ترك 

زندگي مشترك است. 

اختالف نظر در خصوص مفهوم عام و خاص م��اده 1085 قانون مدني 
نسبت به وظايفه زوجه در مقابل زوج باعث ش��ده تا شاهد تشتت آراي 
قضايي باشيم؛ موضوعي كه منجر به صدور رأي وحدت رويه شده است. 
طبق اين رأي در صورت حاّل بودن مهريه، امكان امتناع زن از ايفاي مطلق 

وظايف وجود دارد. 
جالب اين است حتي همين رأي وحدت رويه نيز به اختالفات صدور آرا 

پايان نداده است و در موارد محدودي به چشم مي خورد. 
هنوز موضوع مورد نظر حل نشده كه رأي وحدت رويه ديگري در مورد 
حق حبس صادر شده و اين رأي در رابطه با معسر بودن يا نبودن زوج و حق 
حبس است. طبق رأي وحدت رويه عسر و حرج زوج در پرداخت يكجاي 

مهر، حق حبس زوجه را از بين نمي برد. اين حق در صورتي است 
كه مهريه حال تعيين شود و عندالمطالبه باشد. 

آنچه گفته شد خالصه اي از يك امتياز قانوني 
براي خانم هاست كه شرايط خاصي را 
الزم دارد، از جمله آنك��ه مهريه حتماً 
بايد حال باشد، نه مدت دار و زن تا زمان 

استفاده از حق حبس، هيچ گونه تمكيني از مرد نكرده باشد، همچنين 
اين حق در خصوص مهريه عند االستطاعه يا مؤجل اين حق قابل اعمال 
نيست. افزون بر اين دختر خانم هايي كه اقدام به مهريه سنگين مي كنند، 
بايد بدانند در صورت اطالع از عدم تمكن مالي آقا پسر، حق حبس براي 

آنها از بين مي رود. 
 اين حق قانوني همچنان با چالش هايي مواجه است و ادامه دارد. حقوقدانان 
فعال در عرصه حقوق خصوصي و آگاه نسبت به ماده مذكور، چالش هاي 

اساسي اين مهم را با »جوان« در ميان گذاشتند كه در ادامه مي خوانيد. 
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زنتازماناستفادهازحقحبس، 
هيچگونهتمكينيازمردنكردهباشد.
درخصوصمهريهعنداالستطاعه 

حققابلاعمالنيست
درصورتاطالعازعدمتمكنمالي 
زوجتوسطزوجه،حقحبسبراياو

ازبينميرود.
تقسيطمهر،درصورتاستطاعتمالي 

زوج،مانعاجرايحقحبسنيست.
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