ﺣﺒﺲ زن
زن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻔ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد ،اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻬﺮ او
ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﯾﻪ ﻗﻀﺎﺋ ﮔﻮﯾﺎی ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮﻗ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻃ ﺣﻢ ﺷﻤﺎره ۲۹/۴/۱۳۱۸‐۲۴۶۰
ﺑﺎزﮔﺸﺖ زن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻤﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﻪ زوج ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﺟﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
 (۱ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۰۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ﻣﻬﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲زوﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾ اﻗﺪام ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۰۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوﺟﻪ ﻗﺒﻞ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر و اراده ﺧﻮد از زوج ﺗﻤﯿﻦ ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻖ ﺣﺒﺲ وی ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و دﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﻤﯿﻦ
و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﻧﯿﺴﺖ.
 (۳ﻫﻨﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﺎح زوﺟﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زوج ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺪت دار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت زوج ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮ
ﻫﻨﺎم ﺗﺎدﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و زوﺟﻪ زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻧﺎح ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زوج ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻧﺎح ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ )ﻋﺮوﺳ (زوج ﻣﻌﺴﺮ و ﻧﺪار ﮔﺮدد ،ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻬﺮ ﮐﻪ
ﺣﺎل اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻘﻮد رﺿﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ ﺷﻮد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﺣﺘ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ
را ﻫﻢ زاﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺤﻼل زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻼﺷ
ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻧﺎح آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﺎح ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺴﺎب ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ را ﻧﻤ ﺗﻮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﺎح
را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻮض ﻗﯿﺎس ﺗﺎم ﮐﺮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰار در ﻣﻮاد  ۱۰۸۱و  ۱۰۸۷و  ۱۱۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ
ﻣﻘﺮراﺗ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﺎح و ﻃﻼق ﻧﺪارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺣﺒﺲ زوﺟﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ زوﺟﻪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺮ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای وی
ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد:
 (۱زوﺟﻪ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻦ ﺧﺎص و اﯾﻔﺎی ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﮐﺮد.
 (۲در ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ زوﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣ اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
 (۳زوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (۴در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ،زوﺟﻪ ﺣﻖ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از زوج ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ زوج در ﺣﺎل اﯾﺴﺎر )ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﻣﺎﻟ (از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،اوﻻ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ زوﺟﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﻤﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ وی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،و
دادﮔﺎه زوج را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ ﻣﺆاﺧﺬه و او را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺎده  ۱۰۸۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ اﯾﻦ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ زوﺟﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﺻﻮل ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺗﻤﯿﻦ و اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﺋ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ وی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺎده  ۶۴۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟ ﻧﻔﻘﻪ زن
ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﺗﻤﯿﻦ ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ از ﺗﺎدﯾﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دادﮔﺎه او را از ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾ روز ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻮم ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

