
 

  

ثیر قید عنداالستطاعه بودن مهریه در أت :رأينشست نقد گزارش 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران) رأي(نقد حق حبس زوجه 

  

  *تنظیم: سعید محجوب
  

و عنـد المطالبـه   عنداالستطاعه  دیق تاثیربا موضوع  رأينقد  نشست

 و 2 شـعب  از متفـاوت  يرأکه براساس دو  زوجه حبس حق بر هیمهر بودن

 1395 رماهاست، در مه افتهیاستان تهران اصدار  دنظریتجد يها دادگاه 24

در  تهـران  اسـتان  دنظریتجد يها دادگاهمحترم از قضات  یبا حضور جمع

   .دیبرگزار گرد والیت مجتمع امام خمینیسالن 
  

  اول رأيمشخصات 

  23/4/1393: نهایی رأيتاریخ 

  9309970220200698 شماره دادنامه:

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 2شعبه  :کننده رسیدگیمرجع تجدیدنظر 

  تجدیدنظر متن رأي

ـ گرد ریتصد نیحکم به الزام به تمک در خصوصکه  یدنظرخواهیتجد  دهی

ـ چراکه استدالل دادگاه محترم در ناد ،است وارد است گـرفتن حـق حـبس     دهی

کـه   جهـت  نیبوده و ازا هیحال نبودن مهر یقانون مدن 1085زوجه به استناد ماده 

ـ دفاع قیدشدهعنداالستطاعه  هیسند نکاح هیمهر ـ    اتی  یدگیزوجـه را در مرحلـه رس

کـه   یقانون مدن 1085موضوع ماده  در صورتی که ،اند نموده یبالوجه تلق يبدو

زوجه از زوج بوده که مـورد توجـه دادگـاه     نیاز موانع مشروع در عدم تمک یکی

ـ ف در مـانحن  نکهینظر از ا صرف ،قرار نگرفته يمحترم بدو ـ راجـع مهر  هی زوجـه   هی

  

  حقوق خصوصی پژوهشگر حوزه *
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ـ ق صـرف لـذا   ، وجود دارد زیدادنامه ن ـ عنداالسـتطاعه بـودن پرداخـت مهر    دی  هی

لذا بـا وارد   ،باشد یقانون مدن 1085مصرح در ماده  اریمانع از اعمال اخت تواند ینم

ـ  نیـی از قـانون آ  358ستن اعتـراض معتـرض بـه اسـتناد صـدر مـاده       دان  یدادرس

ضمن نقـض دادنامـه    یدر امور مدن 21/1/79و انقالب مصوب  یعموم يها دادگاه

 یاز قـانون مـدن   1257و با توجه به مشروع بودن مانع و مستنداً به ماده  عنه معترض

صـادره مطـابق    يرأ گردد یصادر و اعالم م تجدیدنظر خوانده يحکم به رد دعو

  .است یاز همان قانون قطع 365ماده 
  

  رأي دوممشخصات 

   19/8/1392 نهایی: رأي تاریخ

  9209970222401360 دادنامه: شماره

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 24شعبه  :کننده رسیدگیمرجع تجدیدنظر 

 تجدیدنظر متن رأي

حقوق  گریکدیپس از وقوع عقد نکاح زن و شوهر در مقابل  قانون موجب به

عذر  نکهیاز همسر است مگر ا نیزن تمک فیدارند که ازجمله تکال یفیو تکال

 عدم بر یموجه عذر زوجه] مانحن فیهداشته باشد. [در  نیتمک عدمبر  یموجه

 امر زین یمدن قانون 1085 ماده در مقرر حبس حق. است ننموده ارائه نیتمک

باشد و شامل  حال هیمهر که است يموارد در يتسر قابل منحصراً و است ییاستثنا

عنداالستطاعه معلق و مشروط بوده،  هیمهر نکهیو ا گردد یمعنداالستطاعه ن هیمهر

  . گردد ینمدر زمان مطالبه شامل حق حبس 

رئیس کل دادگستري استان تهران و جانشین سرپرست  قضاییمعاون ، آقاي اهوارکی

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در  .شود میمهریه ها قرار داده در  عنداالستطاعه بودنسنوات اخیر قید  در

است که اگر زوج مهریه زوجه را به نحو  اختالف نظر به وجود آمدهآراء نیز 

 1085حق حبس مذکور در ماده از می تواند آیا زوجه  ،عنداالستطاعه قرار داد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  2. در رأي شعبه مدنی استفاده بکندقانون 

در رأي  متقابالعنداالستطاعه بودن را موجب عدم حق حبس زوجه ندانسته است. 

و غیر  بودن موجلبه لحاظ را دادگاه تجدیدنظر، عنداالستطاعه بودن  24شعبه 
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 رأياین دو  قانون مدنی خارج نموده است. 1085ول ماده را از شم منجز بودن، آن

به عنوان نمونه انتخاب شده و گزارش آن تقدیم شده است. قبل از این در رابطه با 

که آیا حق حبس  خصوصاین  می کرد، درشرایطی که زوج تقاضاي تقسیط مهریه 

 87سال  کشور در وجود دارد، اختالف نظر وجود داشت که دیوان عالیزوجه  براي

اعالم کرد که تقسیط مهریه موجب عدم حق حبس وحدت رویه صادر کرد و رأي 

، دادستان کل کشور وقت وحدت رویه با اینکه رأيدر این براي زوجه نخواهد بود. 

جناب آقاي دري نجف آبادي مفصال در دو صفحه استدالل کرده و نظر مخالف بیان 

 رأي داده است:  نپذیرفته و اینگونهکشور  نموده است، نهایتا دیوان عالی

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از  زن مى ،قانون مدنى 1085ماده  موجببه«

که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.  وظایفىایفاء 

مهر را به نحو اقساط پرداخت  کهتواند  در صورت احراز عسرت زوج، وى مى ضمناً

کند. با توجه به حکم قانونى ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت 

 صرفاًبه میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که 

مهر بوده مسقط حق حبس زوجه  جاىیکناشى از عسر و حرج زوج در پرداخت 

سازد، مگر به رضاى  زل نمىنیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وى را متزل

حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکى در دیگرى  ،اوالً، زیرا الیهامشار

موضوع مهر در ماده مزبور داللت صریح به دریافت کل مهر  ،ثانیاًمؤثر نیست. 

دلیل بر دریافت مهر به معناى آنچه مورد نظر  ،قسط یا اقساطى از آن خذأو  داشته

دادگاه  19زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأى شعبه 

تشخیص استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون  تجدیدنظر

عمومى و  هاىدادگاهقانون آیین دادرسى  270این رأى بر طبق ماده  شود. مى

کشور  عالىدیوانها و شعب  امور کیفرى در موارد مشابه براى دادگاهانقالب در 

  .»باشد االتباع مى الزم

  دادگاه تجدیدنظرمستشار  ،آقاي مرادي

دادگاه تجدیدنظر این است که شرط عنداالستطاعه بودن  دومنتیجه رأي شعبه 

 ما مهریه مسقط حق حبس نیست. جهت تقویت این نظریه براساس بررسی اجمالی

رویه براساس نظر مشهور فقهاي امامیه قانون مدنی و رأي وحدت 1085مبناي ماده 

بدین شکل  تحریرالوسیلهو  لمعه شرح ،لمعهاست؛ چنانکه در برخی منابع ازجمله:  

 »مهـرا حـاال  تقبض مهرها ان کـان   یامتناع قبل الدخول حت للزوجه«که  بیان شده
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در صورتی که مهر حال  خاص وجود داردبراي زوجه حق حبس یا امتناع از تمکین 

قسمت اخیر نظر فقهاي معظم بر این است که: موسراً کان زوج أم معسراً.   باشد. این

مالئت مالی داشته باشد یا معسر باشـد. نظـر مشـهور بـر ایـن اسـت. هرچنـد نظـر         

مهریه را  دفعه واحدهغیرمشهور این است که: اگر زوج معسر باشد، و توانایی پرداخت 

و رأي  1085مـاده   بـرهمین اسـاس  شود.  نداشته باشد، حق حبس زوجه ساقط می

که حق حبس زوجه بـه ماننـد حـق     داشته اندنظر  شده. فقها دررویه صادر وحدت

عقد معوض  به مانندحبسی باشد که در معامالت معوض است. هرچند عقد نکاح را 

اند. در بیع در نظر داشتههم اینجا اند اما همان حق حبس بیع را صرف در نظر نگرفته

که خریدار، توانایی پرداخت ثمن نداشته باشد و به صـورت قسـطی یـا در    درصورتی

تواند تا زمان مهلت عادله پرداخت نماید، این مسقط حق حبس بایع نیست و بایع می

این براي زوجه نیز بر همین اساس تحویل کل ثمن، از تحویل مبیع خودداري کند. 

براساس بخشنامه که االستطاعه یا عندالقدره گرفته شده است. شرط عنددر نظر حق 

توانـد  رئیس سازمان ثبت چه تأثیري دارد؟ اگر عندالمطالبه باشد؛ یعنی زوجـه مـی  

اش را مطالبـه نمایـد، امـا اگـر     طور مطلـق و بـدون اثبـات هـیچ شـرطی، مهریـه       به

زوجه  عهدهیا مفاد شرط بر  بار اثبات موضوع صرفاعنداالستطاعه، قید شود اثر شرط 

در صورت عـدم  و باید مالئت مالی زوج را اثبات کند.  بدان معنا که زوجه می افتد. 

قـانون نحـوه اجـراي     7شرط عنداالسـتطاعه، اثـر یـا تـأثیري در پـی نـدارد. مـاده        

 دارد:بینی کرده، مقرر مـی ) همین نکته را پیش1394هاي مالی (مصوب  محکومیت

داللت بر مالئت وي داشته یا مدیون در عوض  ،وضعیت سابق مدیوندر مواردي که «

دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهـده  

اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و 

یا تحصیل نکرده باشد  نیز در مواردي که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده

هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلی 

یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر 

اثر شرط این است که زوجـه بایـد   ». شود در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می

ماید که زوج از مالئت سابق یا فعلی برخوردار است. اگر مالئـت کـل مهریـه،    ثابت ن

صورت رأي بـه صـورت   دهد. درغیر ایناثبات گردد دادگاه، حکم به پرداخت کل می

کنـد. پـس ایـن موضـوع بـا حـق حـبس دو مقولـه         اقساط یا مهلت عادله صادر می

زمه اسقاط حق حـبس آن  رویه ذکر شده، الطورکه در رأي وحدتاند. همان جداگانه

است که: یا مهریه، مؤجل باشد یا زوجه اختیاراً تمکین کند و یا مهریـه قیـد نشـده    
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بـار،  اي اسـف گونـه باشد. باید در نظر داشت که در جامعه فعلی وضـعیت مهریـه بـه   

نامعقول است با آیین و رسوم جدیدي بیرون از عقال عقل. و از آنجا که اکثر مـردان  

ها به شکل کنونی را ندارند این امر موجب سوءاستفاده زنـان  اخت مهریهتوانایی پرد

بینـی شـده، نبایـد    قانون اساسی پـیش  40در اصل  آن چنان کهقرار گرفته است و 

هاي اینچنینی  اند مهریه نیز گفتهبنا به عقیده برخی  شود. زنانموجب سوء استفاده 

ها را طرح نمود، زیرا زوج در تاریخ  توان دعواي ابطال درمورد آناست که می سفیهانه

براسـاس   صرفاندارد،  را پرداخت هزار سکهجدي و اراده واقعی براي عقد نکاح قصد 

را پذیرد وگرنه در حالت تعادل چنین تعهدي ویژه زوجه این تعهد را میرسوم اقوام به

   عنداالستطاعه موجب حق حبس نیست. نمی پذیرد. و

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 18رئیس شعبه ، آقاي امانی شلمزاري

نیـز   متفـاوت اسـت و   ،حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در مهریه

 ،حـق حـبس زوجـه    خصـوص الفارق است. بحث دوم درنوعی قیاس معتوان گفت بهمی

موارد اسـقاط آن ذکـر    1086باشد و براساس ماده  حالّ ،ناظر به مواردي است که مهریه

منتفـی  جل داشتن یا تمکـین اختیـاري توسـط زن کـه حـق حـبس       أ ؛ مانندشده است

طور ضـمنی حـق   ، بهشود می. در مواردي که در سند نکاحیه عنداالستطاعه ذکر شود می

و  را پذیرفتـه اسـت  اسـقاطی  طور بهزوجه پرداخت  گردد؛ بدان معنا که میحبس ساقط 

 24شـعبه   رأيلـذا   ،شود میحق حبس زوجه ن در آتیه نیز باعث برگشتاستطاعت زوج 

  مطابق واقع و قانونی است.  

موضـوع صـادر شـده     درخصـوص عالی کشور أت عمومی دیواناصراري در هی رأي

درخواسـت   خصـوص استان تهران، در تجدیدنظردادگاه  24که شعبه  بدین ترتیباست. 

در مهریـه  ن و با توجـه بـه عنداالسـتطاعه بـود     کند میحکم به طالق صادر  ،طالق زوج

  :استدالل کهبا این . کند میبا مهریه حکمی صادر نارتباط 

بـر معسـر بـودن     ،اصل اولیه )1: باشدمیدو اثر متضمن شرط عنداالستطاعه  ،اوالً

و نیـازي  اسـت  ته را پذیرفشرط ، این وجه با پذیرفتن قید عنداالستطاعهزوج است، زیرا ز

منجـز شـدن دیـن     )2یست؛ ن در دادخواست جداگانه و صدورد حکم قطعی نآبه اثبات 

مهریه از عنداالستطاعه منوط به اثبات آن از طریق زوجه و بـا معرفـی مـال از زوج و بـا     

  پذیر است.حراز دلیل مقتضی امکانا

مهریـه   ،مربوط به طالقواحده قانون اصالح مقررات از ماده 3موضوع تبصره  ،ثانیاً

مهریـه  « ،حال و عندالمطالبه است و نه مشروط بـه احـراز اسـتطاعت. بـه عبـارت دیگـر      
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از آن  واحده خروج موضوعی داشـته و تخصصـاً  ، از مقررات مادهعنداالستطاعه و غیرمنجز

، در اوالً :زیـرا  ،کنـد  مـی نقـض  رأي را ایـن  عالی کشور أت عمومی دیوانهی». خارج است

این مبنا مهریه مشـروط بـه    صول دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و براألئم علینکاح دا

العقد به هنگام نکـاح مـورد   قصد دوام زوجیت به عنوان شرط ضمناستطاعت زوج هم به 

 ،واقع تقیید اعتبار شرط مذکور به دوام زوجیـت گیرد و درزوجین قرار میتوافق و تراضی 

، دوام زوجیـت  چنانچـه بـا وقـوع طـالق    ؛ یک توافق ضمنی زوجین به هنگام نکاح اسـت 

منتفـی بـوده و بـا انتفـاء      العقد مذکور، اعتبار شرط ضمنبه تبع انحالل نکاح خاتمه یابد

 3، مشـمول تبصـره   و پرداخت آن هنگام طالق گردد میمهریه حال محسوب  ،این شرط

ریه مشروط به استطاعت زوج که در عقـد نکـاح اشـتراط    مه ،ثانیاً ؛واحده خواهد بودماده

که اعتبار آن منـوط بـه بقـاي اعتبـار نکـاح       آیدشمار میبهالعقد گردید یک شرط ضمن

اعتبـار شـرط    ،اعتبـار نکـاح   طالق و انحالل نکاح بـه تبـع انتفـاء   است و در صورت وقوع 

حـالل نکـاح، بعـد از    از ان پس زبورو معتبر دانستن شرط م خواهد شدمذکور هم منتفی 

: عـدالت قضـایی و انصـاف ایجـاب     کـه  گویاي آن اسـت استدالل در بند ششم چند بند 

پـس   که حدود اعتبار شرط عنداالستطاعه به دوام زوجیت محدود گردد و نهایتـاً  کند می

  .  شود میحکم به طالق با پرداخت مهریه صادر  ،عرضاز رفتن به شعبه هم

  دنظر استان تهراندادگاه تجدیمستشار  ، آقاي ارژنگی

 حوزه دراعتقاد من مقنن  به و. ستین یحقوق مقوله کی تنها خانواده حقوق

 متعدد يهاطالق با حوزه نیادر  هو امروز کند یممنفعل عمل  اریبس ،خانواده حقوق

 مشکالتاز  ياریبس ،راسخقانون  بیکه با تصو است نیا مطلب حق م،یهست روبرو

 حق موضوع از نظرصرف ،نیموضوع تمک درخصوص اساساً. شود حل و فصل  یسادگ به

توجه به اثر  باکه  میاهشد مواجهمشکل  با يقدربه ..م ق 1085 ماده در مندرج حبس

 نیکه حکم تمک یبه اثرات تیبا عنا زیو ن حقوق، يعلما انیمدر  نیحکم تمک یاعالم

 بدون که ابدییم سوق یسمتبه  ما یحقوق نظام ییقضا هیرو هامروز رددا نیزوج يبرا

در بحث احراز عسر و  رایز رد،یگیم خود به ییاجراو صبغه  جنبه ،یرسم هییاجرا صدور

 ددهیم قرار توجه مورد نیتمک در کشور، یعالوانید و یحقوق جامعهکه  را چهآن ،حرج

 درخواست نیاز طرف کیکدام هیناح از اجرا امر ،نیبعد از صدور حکم تمک :است که نیا

 موضوعات که کرد اشاره نکته نیبد دیبا نیو تمک یدادرس نییآ درخصوص ؟است شده

موضع خود را  دیدر ابتدا با پساست.  تفاوتمکشورها  گریدما با  یو احوال شخص یفقه

 تیمرد بدون رضا اگر: شده گفته 21 ماده در زنان حقوق ونیکنوانس در. میکن مشخص
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 یحقوقمنابع  کهیحالدر شود؛یم عنفاو همبستر شود مشمول مجازات تجاوز به با زن

و اگر  است يمتعدد اتیحکاخود مملو از  يجا در ،»و نشوز نیتمک« درخصوص ما

کامل  نتیو مقررات در مبا نیقوان نیا میبنگر یمنظر فقه از خصوص نیا در میبخواه

 اریبس ،یدر موضوعات خانوادگ يفتاو گاهیجا کهيطوربه است یفقه موضوعاتبا 

 گونهچیهو تفحص درخصوص موضوع حاضر،  قیتحق رغمیعل. است نیو وز نیسنگ

 تأسف کانیپ نجایا در و. يرازیش مکارم اهللاتیآ ازجز  میافتینمراجع عظام  از یمطلب

پرداخته و  ینهصد سال قبل به موضوعات حقوق یطوس خیش هک ردیگ نشانه را ما دیبا

  .است استفاده قابل هم تاکنون

 1085مـاده   ریـ کـه در قسـمت اخ   ستین یگفت شک دیموضوع، با درخصوص اما

موجود در شـروط   قواعد طبق کرده، مهر بودن حال به مشروط را حق نیا گذارقانون .ق.م

 شـرط  ن،ی. بنـابرا عقد ذات يمقتضا خالف نه و است ییرعقالیشرط نه غ نیا ،ضمن عقد

اسـتدالل مـا در    يدارد. آنچه کـه مبنـا   نینسبت به زوج یاست، چون آثار مال یحیصح

بـوده اسـت.  دکتـر     هیـ رووحـدت  يرأو دو  ءعلمـا  یفقه نظرات به نگاه ،بوده يرأصدور 

 »حـرج « و »حـبس  حق« هک نمودند اذعان 708 هیرووحدت يرأ بهاشاره  ضمن يمراد

 يرازیمکـارم شـ   اهللاتیـ آمزبـور،   هیـ رووحدت يرأ درخصوص. البته اندجداگانه مقوله دو

 مـواد  همانـا کـه   ننـد دایمـ عـام و خـاص    نیبخش تمک دومنقسم به  را نیموضوع تمک

 و میکنـ یم یتلق عام نیتمک به نیزوج امیق يکه مبنا باشندیم 1104 و 1103، 1102

 لیـ زا ،عـام  نیموضـوع تمکـ   ،مهـر  موضـوع  طیتقسـ  درخصـوص  یحت شانیا يفتوا در

 دکتـر  ازجملـه  دانانحقوقـ  یبرخـ . اسـت  یبـاق  خـود  قـوت خاص بـه   نیو تمک شود یم

 هـم اگـر   یو حت ست،ین یعقد نکاح جزو عقود معاوض شکیب معتقدند يلنگروديجعفر

اعتقـاد مرحـوم    بـه . دگـرد  یمن ساقط حبس حق نیا ـ باشد لجؤم ،مهر چنانچه ـ باشد

 ،اسـتطاعت  دیـ بـا ق  نیبنابرا .ستین دنبو لجؤم يمعنا به بودن عنداالستطاعه انیکاتوز

از  یاست که شرط عنداالستطاعه ناشـ  نیاستدالل ما ا ي. مبناشود یمن سلبحق حبس 

و اگـر شـرط ضـمن     میرا ذکـر کـرد   نیاست و ما موانع مشروع تمک نیطرف ییاراده انشا

 از ،ضـرر  و خـوف  میب داشتن ای وبه عهده زوج باشد  یمکان زندگ نییباشد که تع يعقد

اثـر   ده،یـ گرد دیدر شرط ضمن عقد که موضوع عنداالستطاعه ق پس .است مشروع موانع

. دهـد  یمـ  رییتغرا  تیاست که وضع هیموضوع نسبت به موضوع پرداخت مهر نیا یوضع

و شرط است کـه قانونگـذار در حـق     دیمطلق و بدون ق يازیامت ،موضوع حق حبس فلذا

 گـردد  یمـ ن يجار حبس حق به نسبت عنداالستطاعه ثارآ ن،یبنابراکرده است.  فایزوجه ا

بـه   امیـ اسـت کـه اگـر زوجـه ق     ..مق 1086 ماده نخست، :روست شِیپدو راه  آن يبراو 
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 ،عقـد  ضمن شرط دردوم،  ابد؛ییم والحق ز نیا شود لیزا بکارت موضوع و کند نیتمک

 نشـده  لحاظ نیا کهیزمان تا و گردد لیزا حبس حق که شدبا نیبر ا نیطرف ییاراده انشا

 لیـ و شـروط ضـمن عقـد، زا    ق.م. 1085 ماده درمذکور  دیموضوع حق حبس با ق باشد

 ناگفتـه نمانـد   نظر مخالف دارد.  یحل سیمرحوم ابن ادر فقط ،فقها نیب در. شد نخواهد

 يقانون نحـوه اجـرا   بیبا تصو ثابت گردد. اساساً دیبا »عسر«است و  »سری«بر  ،که اصل

و انتقـاد   رادیـ اهمکـاران مـورد    توسط 8و  7مواد  است ممکن که ـ یمال يهاتیمحکوم

 یی. در جـا میتوجه کنـ  »اثبات و ثبوت«به  دیموضوع هم با نیدر ا معتقدم ـگرفته شود  

ـ با بـه محکوم موضوع یعنی م؛یهستمحکمه  حکم ازمندینشده،  دیکه عنداالستطاعه ق  دی

بـه   لیعبـارت تـا تبـد    نیـ ا دیـ ق ،نیبنـابرا  .باشـد  شـده  واقع حکم مورد دادگاه قیطر از

اسـت  معتقـد  سیادرابن. شود یم لیزا حبس حق که بود آن بر ستینبا نباشد بهمحکوم 

از  جـه یمهـر را مطالبـه و درنت   تواندینم زوجه باشد معسر ،هیمهر پرداخت از زوج چنانچه

  .  دینما يخوددار نیتمک

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34 رئیس شعبه، آقاي شریعتی

بایـد  مقایسه کنـیم،   »ثمن و مثمن«عقود دیگر در همچون اگر حق حبس را 

، در صورت عدم تمکین زوجـه  شوهر به نوبه خود حق داردبدین امر قائل باشیم که 

زوجـه  به  ، تنهاحق حبس .ق.م 1085که در ماده حالیدر نماید؛مهریه را پرداخت ن

قابـل   تـا چون حق حبس ماننـد مسـائل مـالی دیگـر نیسـت       زوج، نه به شده داده

خـص، بـا   األعم است نـه بـالمعنی  األمعنیالپس عقد نکاح که معامله ب باشد.برگشت 

دانـد.  می بودن مهریه حالّ حق حبس زن را تنها در 24عقود دیگر فرق دارد. شعبه 

، از دو ریـه مهبـودن  عندالمطالبـه   گفتنی است مرحوم کاتوزیان درخصـوص مـوارد  

  :نظر استجهت صاحب

یعنـی در   ؛اگر عنداالستطاعه نظر به وضع کنونی توسـط زوجـین باشـد    الف)

و  تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، این نـوعی دادن مهلـت   ، زوجزمان وقوع عقد

  .دگرد میجل اً أنوع ،از حبس یافتنانصراف با است و  اجل

به آینده موکول کنـیم نیـاز بـه طـرح دعـوا در       قید عنداالستطاعه را اگر ب)

   نمود.تلقی أجل به معناي آنکه بتوان بیمحکمه است 

براي آن می فرماید: در مورد اعسار که امروزه نیز  جواهرصاحب  ء،فقها از میان

وحدت رویه داریم، که در تقسیط نیز حق حبس وجود دارد، چون منفعت کلی  رأي

ضرورة أن إعساره و إن أسقط «می فرماید:  جواهر صاحبتبعض بردار نیست، مرحوم 
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من المعاوضۀ، فما عن ابن   حقها المستفاد ال یرفعحق المطالبۀ عنه باألدلۀ الشرعیۀ لکنه 

واضح الضعف، إذ امتناع  ـ من منعها من االمتناع لإلعسار المانع من المطالبۀ ـ إدریس

إنما یختلف الحال باالیسار و عدمه و  ،تسلیم المعوض قبل العوض ال یوجبالمطالبۀ 

باإلثم و استحقاق النفقۀ و إن لم تسلم نفسها إذا بذلت التمکین بشرط تسلیم المهر، ألن 

  1»المنع حینئذ بحق، فال یقدح فی التمکین، و أما مع إعساره فال إثم علیه بالتأخیر

صورت می توان  اگر ما بگوییم در عنداالستطاعه نظر به آینده ندارند، در هر دو

استدالل کرد که زن حق حبس دارد، مگر اینکه بگوییم انصراف یا تبادر دارد. پس وقتی 

عنداالستطاعه را در نظر گرفتند، یعنی مرد نمی تواند یکجا پرداخت نماید و زن این را 

قبول نموده است. و گرنه اگر نظر اول مرحوم کاتوزیان و فقها را در نظر بگیریم تفاوتی 

ن مهریه حال و عنداالستطاعه نیست. در اهل تسنن و عقدهایی که من دیده ام، میا

 24اجل را تعیین می کنند و در آن جا حق حبس از بین می رود. بنده با نظر شعبه 

  را نیز تقویت کرد.  2موافقم اما با استداللی می توان نظر شعبه 

  تهرانمستشار  دادگاه تجدیدنظر استان ، آقاي عباسی الریجانی

که در قانون  يا هیرا راجع به مهر ياز ورود به سئوال و طرح مبحث مقدمه ا قبل

حال  دیبا ای. ستیکنم. از دو حالت خارج ن یدارد عرض م یآمده است و منشا فقه

از عبارات و  یو روشن حیاگر اختالف شود و نتوان برداشت صح عتایموجل. طب ایباشد 

که  میکن یبه اصل مراجعه م عتایاست، طب هیت مهرکه مربوط به زمان پرداخ يموارد

که ازدواج از عقود  نیاست. در ا یحال بودن معامالت مخصوصا در عقود معاوض

 نیا تیوضع يدر آن هست که مقدار يمتفق القولند، اما موارد بایاست تفر یمعاوض

  دهد.  یم رییعقد را تغ

 زوجه به رطـش نـیا باطل؟ ای تـاس حیـصح ودنـب تطاعهـعنداالس رطـش ایآ

 جادیشما ا يکه برا یکردم و در خصوص حق میعقد را تنظ نیکه با شما ا دیگویم

را  هیکردم، مهر دایکه من استطاعت پ یگذارم که هر زمان یشرط را م نیا گردد یم
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شرط، زمان اجل است. در  نیو مهم تر نیکه در عقود موجل اول دی. مستحضربدهم

هر وقت استطاعت داشتم به  دیبخرد و بگو يگریاز د یمال یاگر شخص ،یعقود معاوض

عبارت و  نیدر ا عتای. و طبشود یم جادیشرط باطل است. چون غرر ا نیدهم، ا یشما م

 د،یشد عیکه مستط یاست که هر زمان رفتهیتوان عنوان کرد، زوجه پذ یعنوان هم نم

به  رادیا ،رسد یمکه به ذهن  يزیچ نیچون اجل مهلت ندارد، اول نجای. پس ادیبپرداز

رساند  یاستطاعت اجل را م ایآ نکهیا م،یکرد هیشرط است و شرط باطل است. اگر توج

رجوع به اصل حال بودن  دیصورت دوباره دوباره با نیباز هم اختالف است، در ا ر،یخ ای

  . رمیپذ یاستدالل بنده نظر شعبه دوم را م نیکرد، و با ا هیمهر

  تجدیدنظرمستشار دادگاه  ،بهلولیآقاي 

توانـد   زن مـى : «گوید ق . م که همکاران اشاره کردند، می 1085در خود ماده 

کـه در مقابـل شـوهر دارد امتنـاع کنـد       وظـائفى تا مهر به او تسلیم نشده از ایفـاء  

  ».که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود مشروط بر این

از این عنداالستطاعه اگر موجل استفاده نمی کنیم تاثیرش چیست؟ اگر این 

زوجه می تواند با عدم پرداخت مهریه از حق حبس استفاده کنه اثرش چیست؟ باید 

شرط اثر داشته باشد. یکی از آثار این است که زوجه نتواند از حق حبس استفاده 

ل باشد. اگر زوجه دادخواست کند. مسلما معناي عنداالستطاعه این است که موج

مهریه بدهد، دادگاه اولین دلیلی که از زوجه می خواهد این است که دلیلت بر تحقق 

این امر چیست. این امر منوط بر استطاعت است. پس حتما بایستی از عنداالستطاعه 

دارد. مساله  تأکیدبودن حال هم بر این صراحت  1085موجل استفاده کنیم و ماده 

قانون حمایت خانواده، زوج زمانی می تواند زوجه را  29دیگر در طالق است. در ماده 

طالق دهد که تمام حقوق وي را پرداخت کند. و تا پرداخت نکند طالق به ثبت 

. رسد می. اما در یک حالتی که حکم تقسیط مهریه صادر شده باشد، به ثبت رسد مین

کم تقسیط این حق زوجه از بین برود، و علی رغم عدم چطور اجازه می دهیم با ح

ازه ـت. چطور اجـجا باالتر اسـیرد، آنجا که از اینـاید طالق بگـدریافت کل مهریه ب

می دهیم با حکم تقسیط صیغه طالق جاري شود و ثبت هم شود ولی این جا اجازه 

   مطابق قانون است. 24شعبه  رأينمیدهیم. به نظر بنده 
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رست رئیس کل دادگستري استان تهران و جانشین سرپ قضاییمعاون ، رکیآقاي اهوا

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه خانواده تهران به اشتباه خود را دادگاه عمومی حقوقی  231شعبه 

باید خودشان را درست  ها دادگاهمعرفی کرده است. قبال هم یادآوري کردیم که 

نوشته شده، دادگاه خانواده  کند میکه سیستم اعالم  رأيمعرفی کنند. در باالي 

تهران، در ذیل آن که قاضی امضا کرده، نوشته دادگاه عمومی حقوقی تهران. اگر 

 2دادگاه عمومی حقوقی باشد، حق رسیدگی به دعاوي خانواده ندارد. اما شعبه 

  است. دادگاه تجدیدنظر ، این را تبیین کرده و دادگاه خانواده تهران نوشته 

دادگســتري  3مربــوط بــه بهارســتان نوشـته رئــیس شــعبه   3شـعبه   رأيدر 

شهرستان بهارستان، دادگاه موظف است در مقام تبیین شخصیت حقـوقی خـودش   

شعبه  رأي. هم چنین در رسد میبگوید که چه نوع دادگاهی است. این معنا از این ن

عمـومی بـا اصـالح     هاي دادگاهنوشته شده دادگاه عمومی بهارستان. این  تجدیدنظر

عمـومی و انقـالب نسـخ شـده انـد و بـه جـاي آن هـا          هـاي  دادگـاه قانون تشـکیل  

خـانواده تشـکیل    هـاي  دادگـاه و  2هاي کیفري  هاي عمومی حقوقی و دادگاه دادگاه

شدند. هم چنین حکم به رد دعوي صادر شده و سئوال این است که محل حکم یـا  

کـه   شـود  میییم شرط عنداالستطاعه بودن موجب این محل قرار بوده است. اگر بگو

زن حق حبس دارد، علی القاعده باید بگوییم این قرار است کـه اگـر زوج مهریـه را    

  تسلیم کرد، بتواند دعواي تمکین را مطرح نماید.

  ، پژوهشگرحجه االسالم شاهنوش

شعبه دو عرض می کنم. مفهـوم شناسـی الزم دارد. سـه     رأي تأییدنکاتی در 

  سئوال وجود دارد.  

اوال عقد نکاح معاوضی هست یا نیست و معاوضی بودن به چه معناست؟ دوم اینکه 

  معناي حق حبس چیست؟ سوم اینکه عند االستطاعه بودن چه معنا و چه اثري دارد؟

ثال نظام حقوق انگلیس و معاوضی بودن در نظام حقوقی ما و در فقه، وقتی با م

، مبینیم دو معنا دارد و در فقه ما نیز این دو معنا هست. در شود میفرانسه مقایسه 

تقسیم بندي عقود در فرانسه و انگلیس، عقد را یک بار تقسیم مـی کنـیم بـه عقـد     

مجانی و در برابرش عقد معاوضی. این یک تقسیم بندي است. تقسیم بنـدي دیگـر   

عهدي است یعنی براي یکی از طرفین تعهد ایجاد میکند  و یک بار عقد یک بار یک ت
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دو تعهدي است که در برابر و مقابل هم است. در فقه ما و به تبع در حقـوق ایـران،   

وقتی می گوییم معاوضی ، مشترك لفظی است و هر دو معنا هست. عقد نکاح صددر 

اعتبار اینکـه دو   صد معاوضی است و صد در صد هم مجانی است. معاوضی است به

. نکته اینجاست که حق حبس مبنـایش چیسـت؟   کند میتعهد در مقابل هم ایجاد 

معاوضی در برابر مجانی بودن است، یا معاوضی در برابر یک تعهدي بودن است؟ بـه  

حق حبس، نتیجه یک شرط ضمنی ارتکازي در عقود دو تعهدي است،  رسد مینظر 

وقتی یک عقدي براي طرفین هرکدام یک تعهد می سازد که به لحاظ عقد بودن در 

در برابر تعهدات زوجه، و زوجه تعهد  کند میبرابر هم است، یعنی نفر اول، زوج تعهد 

بسـته مـی شـوند. دکتـر     در برابر تعهدات زوج، این تعهدات وابسـته و هـم    کند می

. مرحوم اصفهانی کند میکاتوزیان ذیل حق حبس تعبیر به اصل هم بستگی تعهدات 

. یعنی همین تسلیمی که در برابـر  کند میتعبیر به تسلیم معاوضی در تسلیم مبیع 

هم است. اینجا یک شرط ضمنی و ارتکازي دارد که وقتی که دو تعهد به هم پیوسته 

که هر دو را هم زمان اجرا کرد، در حقیقت طرفین خواسته  ودش میاند، تا جایی که 

اند، هم زمان اجرا شوند. یک قیدي براي تعهدشان دارند که هم زمـان اجـرا شـوند،    

چون وابسته و در برابر هم اند. معنا ندارد من اول اجرا بکنم، بعد تو اجرا بکنی، هیچ 

می کنند که اجراي تعهدشان کدام بر دیگري اولویت نداریم. پس ضمن تعهد، تعهد 

در صورت امکان هم زمان باشد. این هم زمانی همان حق حبس است. حـق حـبس   

یعنی مطالبه یکی از طرفین براي هم زمان اجرا شدن. لذا برخی فقها گفته انـد کـه   

تمکین در نکاح، حق حبس آن ، براي رعایت حقوق هر دو طرف، مرد نـزد شـخص   

ه را بگذارد و زن تمکین کند تا حق طرفین رعایت شود. ثالث معتمد و ثقه اي ، مهری

یعنی هم زمانی تو تعهد انجام شود. این مبناي حق حیس است. حال تنها مشـکلی  

صحیح نیست، این است  2شعبه  رأيکه می تواند اینجا براي ما تردید ایجاد کند که 

گـر  که قید عنداالستطاعه به چـه دردي مـی خـورد؟ سـئوال مـن ایـن اسـت کـه ا        

عنداالستطاعه را در برابرحال بودن بدانیم ، همه عقود طبق قانون موجل اند و حـال  

نیستند. چون طبق قران، ان کان ذو عسره فنظره الی میسره. در همه دیون باید تـا  

زمان توانایی مدیون براي پرداخت صبر کرد. این حکم قانونی است و ربطی به توافق 

تطاعه بودن اثري اگر داشته باشـد در مسـاله اثبـات    طرفین ندارد. این قید عنداالس

اعسار است. من خودم تردید دارم که این اثر را دارد. اگر داشته باشد، کارکردش این 

است که شما می گویید عنداالستطاعه بودن مساوي موجل بودن است، باید بگویید 

ي حال بودن همه دیون موجل است، و این مانع نیست. دین اینجا حال است، و معنا
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این است که تعهدي براي مرد وجود دارد که یا می تواند پرداخت نماید یا نمی تواند. 

زن هم تعهدي دارد که می تواند انجام ندهد تا وقتی هم زمان انجام بدهد. فقها هم 

معسـرا کـان ام موسـرا. فـرق      کنـد  میاین را گفته اند. مرحوم شیخ طوسی تصریح 

چه موسر، زن حق امتناع دارد، به دلیل اینکه اینها دو تعهد چه معسر باشد،  کند مین

  در مقابل هم دارند. در مطالبه باید دادگاه الزام بکند که طرفین با هم اجرا کنند. 

  تجدیدنظردادگاه  23رئیس شعبه ، آقاي جعفري

قـانون آیـین دادرسـی     358هر دو به صورت کلی بـه مـاده    24و  2دو شعبه 

دو قسـمت اسـت، کـه قسـمت اول در      358مدنی استناد کردند، و حال اینکه ماده 

نقض و قسمت اخیر در رد است. پس وقتی که رایی را نقض می کنند باید به صـدر  

  شود.   به قسمت اخیر استناد تأییداستناد شود و در صورت  358ماده 

براي نقض اسـتناد کردنـد کـه صـرف قیـد عنداالسـتطاعه        24شعبه  رأيدر 

 1085قانون مدنی باشد. مـاده   1085تواند مانع از اعمال اختیار مصرح در ماده  نمی

او  تواند تا مهر به زن مىاصال اختیاري وجود ندارد. اختیار فقط در قسمت اول است. 

کـه   قابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینتسلیم نشده از ایفاء وظائفى که در م

  پس اینجا اختیارش مشروط است و تام نیست. » مهر او حال باشد

اما در خصوص موضوع باید گفت حق حبس یک حق امتناعی است که هریـک از  

طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگـر، از آن برخوردارنـد، و یـا    

یم را که به بایع یا مشتري می دهند، در حقوق حبس مـی گوینـد،   حق خودداري از تسل

عقـد   در حقیقت حق خودداري از تسلیم است . این حق، حق الناس است. حق حبس در

ــرفین دادن مه     ــی ط ــت و وقت ــخص اس ــود ش ــه خ ــق ب ــاح متعل ــروط  نک ــه را مش ری

زن حاضـر  انـد و  ؤجـل بـه بعـد کـرده    آن را م یکدیگرمی کنند با توافق عنداالستطاعه  به

طـور ضـمنی   انعقاد شرط عنداالستطاعه در عقدنامـه بـه   با ،. درحقیقتشودتمکین می به

انـد  چه اکثر فقهاي شیعه هـم گفتـه  پذیرفته است که حق حبس خود را اسقاط نماید. آن

در  الحکـم بـدایع در جـل باشـد، زن حـق امتنـاع نـدارد.      ؤاین است که حق حبس اگر م

 .»مـع الشـرط   االتقبض مهرهـا   یزوجها حت یجوز للمراه ان تمنعال و «آمده:  االسالم فقه

خـذ شـده   أاز نظر مشـهور فقهـاي شـیعه     .ق.م 1085ماده  توان اذعان نمود کهپس می

عنداالسـتطاعه   گذارنـد شـرطی مـی   وقتـی طـرفین بـا اراده خـود     10است. طبق مـاده  

 جـواهر و به این ترتیب حق خود را اسقاط کرده است. صـاحب   باشدمیل جؤمعناي م به

و لو کان بعض المهر حاال و بعضه مؤجال فلکل واحد حکـم نفسـه، فلهـا    «هم می فرماید: 
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، حـق حـبس   باشـد  یعنی اگـر مهـر حـال    1»أن تمتنع حتى تقبض الحال دون المؤجل

 24شـعبه   رأي اینکـه  مـا در ت استدالالندارد. اما  حق حبس ل باشدجؤهست، اما اگر م

اگـر کسـی بـراي    کـه   دگـرد  مـی استنباط  الضرر قاعده درست این است الضرر است. از

توانسـت  که میحالیکه موجب ضرر دیگري شود در برگزینددستیابی به حق خود راهی 

ي وارد شود چنـین عملکـردي، مـذموم و ممنـوع اسـت و آن موسـوم بـه        از طریق دیگر

کـه یکـی از مقاصـدش تحصـیل      ايزوجـه است.  »ر غیرممنوعیت استیفاي حق به ضر«

، همسري را برگزیند که هنگام عقد متمکن باشد و گرنـه بـا اطـالع از اینکـه     باشدمهریه 

اعـده  و امـا ق متمکن نیست، نمی تواند استیفاي حق حبس را به ضرر زوجه اعمال کنـد.  

و  که عالمـاً  زنی انی است، حق حبس زوجه را بهکه ناشی از وجدان انس »عدل و انصاف«

دهـد  ، این اجازه را نمیبه عقد مردي درآمده که فاقد قدرت و استطاعت مالی است عامداً

 میهرکس بـه ضـرر خـود اقـدا     »اقدام«اعده بنا به قسر باز زند.  که از ایفاي وظایف خود

هنگـام عقـد    ايزوجـه در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد، در فرضی کـه   کسهیچ نماید

اخـت مهریـه را نـدارد بـه عقـد وي      قـدرت و اسـتطاعت پرد   ،اینکـه زوج به نکاح با علم 

تواند به لحاظ اقدام خـود، مسـئولیت زوج   ام به ضرر خود کرده است، لذا نمیآید اقددرمی

را به پرداخت فوري مهریه بخواهد، بلکه مکلـف اسـت تـا زمـان اسـتطاعت زوج منتظـر       

، درحقیقـت  و مهلـت دارد اش مـدت  پذیرد مهریهینکه وقتی زوجه میو در پایان، ابماند. 

پـذیرد زمـانی از زوج   مـی  بنـابراین  نی حق حبس خود را ساقط نموده اسـت. طور ضمبه

  ت باشد.مطالبه کند که وي قادر و مستطیع بر پرداخ

 رأيایـن اسـت کـه همکـاران بـه       ي کـه بایـد بـدان اشـاره گـردد     موضوع دیگـر 

چـون بحـث شـرع و     باشـد مـی از موضوع منصرف  ،مزبور رأيرویه استناد کردند.  تدوح

 به عقـد خـود  را  حکم عقالي عالم، کسی که زنیکه طبق کند ایجاب میقانون و مهریه 

 رأي. آن باشـد پرداخـت  قـادر بـه   دهـد کـه   د، مهري را در مقابل بضع قرار میآور در می

طـور  و معـین و مهـر هـم معـین و بـه     مشـخص   ،رویه در مواردي است کـه بضـع  وحدت

  ناظر به این مورد است.  ، رأيزمانی انجام بشود؛ که این  هم

نفـر،  نظـر    22نسبت به 27تعداد  قضات حاضر در جلسه به تیاکثر

  صادر نمودند. 24شعبه  يرأ رشیپذ  به

  


