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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

ســرم خراب شد .دوســتش دارم و حاضرم با
همــه خساســتهایش کنار بیایــم .نمیدانم
باید چکار کنم! زندگی مشــترکم هنوز شــروع
نشــده دارد تمــام میشــود .هنــوز ســر خانــه
زندگــی خودمــان نرفتهایم که انــگار من باید
بیــن کنار آمدن با هوو و طالق یکی را انتخاب
کنم .دارم زندگیام را در بیست و یک سالگی
از دست میدهم .یا مطلقه میشوم یا باید با
هوو ســر کنــم .آن از زندگی مجردیام که اول
نوجوانی بهترین مادر دنیا را از خوشبختیام
گرفت ،این هم از زندگی متأهلی که از اولش
باید اینطور با جنگ و دعوا شروع شود.

مشاورهحقوقی
در این پرونده زن با آگاهی از قوانین میتواند به حق حبس خود اشاره
کرده و مانع از این شود که دادگاه تقاضای ازدواج مجدد زوج را بپذیرد.
چرا که عدم تمکین وی پیش از رابطه زناشــویی و دریافت مهریه بوده
اســت و مشمول شرایط حق حبس است .یکی از شرایط ازدواج مجدد
مــرد متأهل طبق ماده 16قانون حمایت از خانواده عدم تمکین زن از
شــوهر اســت که گاه در دادگاهها با این موارد مواجه میشــویم که مرد
عــدم تمکین زن در مورد حق حبس را مستمســکی قرار میدهد برای
ازدواج مجدد و با استناد به ماده فوقالذکر از دادگاه رسیدگی تقاضای
صدور مجوز در این زمینه را دارند .اما حق حبس چیست؟
در دادگاههای خانواده شــاهد بســیاری از زندگیهایی هســتیم که بعد
از عقد نکاح و قبل از شــروع زندگی مشــترک به پایان میرسند.در این
مــوارد مهریــه برحســب نزدیکی یا عــدم نزدیکــی به صــورت کامل یا
نصف تعلق میگیرد.
بــا نظر بــه ماده 1085قانون مدنــی زن میتواند تا مهریه به او تســلیم
نشــده از ایفای وظایفی که نســبت به شوهر دارد امتناع کند؛این امکان
امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را حق حبس تعریف
کردهاند.

یکی از شرایط
ازدواج مجدد
مرد متأهل طبق ماده 16
«قانون حمایت از خانواده»
عدم تمکین زن از شوهر
است .در مورد حق حبس
عدم تمکین ،اختیاری است
که قانونگذار به زن داده
است و عدم تمکین وی از
موارد شمول ماده
فوقالذکر نیست .فلذا زوج
نمیتواند با استناد به ماده
نامبرده در مورد حق حبس
از دادگاه تقاضای ازدواج
مجدد کند

میدانســتم پـــــدرم تـــــاب یــــــک اتفــــــاق
ناراحتکننــده دیگــر را نــدارد بــرای همیــن
خیلی در جریان مشــکالتم نمیگذاشتمش.
فکــر میکــرد مشــکلی جزئی بیشــتر نیســت.
راجــع بــه زندگــیام کــه میپرســید میگفتم
مشــکل خاصی نیســت بچه بازیهای دوران
جوانی است که تمام میشود.
فــوراً به دوســتم که مشــاورحقوقی بــود زنگ
زدم و کمــک خواســتم کــه ایکاش این کار را
نمیکردم .دوســتم پیشــنهاد داد مهریهام را
بــه اجرا بگــذارم و بگویم تا وقتــی مهریهام را
نــدادهای بــه خانه پدر شــوهر بــاز نمیگردم.
اینکار را کردم و دادگاه به نفع من تمام شد.
مهریهام بیســت ســکه بود کــه دادگاه برایش
آن را قســطبندی کــرد بــه ماهــی یک ســکه.
امــا موفقیتم در دادگاه خیلــی زود به کابوس
االنم تبدیل شد .حاال زندگیام دارد از دستم
مــیرود.در صورتی که من فقط میخواســتم
کمی بترسانمش که آدم شود.
دو هفتــه بعــد از دادگاه بــود کــه خانوادهاش
بــه گوشــم رســاندند بــه بهانــه عــدم تمکین
درخواســت ازدواج مجــدد کــرده .دنیــا روی

شرایط حق حبس:
-1مهریــه باید حال باشــد؛ اگــر مهر مدت دار
باشــد زوجه هنگامــی میتوانــد آن را مطالبه
کند که زمانش فرا رسیده باشد .در این مدت
زوجــه نمیتوانــد مطالبــه مهــر کنــد و زوج
میتوانــد ایفــای وظایف زناشــویی را از زوجه
طلــب کند ،فلــذا هنگامــی که مهریــه مؤجل
باشــد زوجــه نمیتوانــد از حــق حبــس خود
استفاده کند .در حالتی که زوج ایفای وظایف
زناشــویی را طلــب نکنــد و زمــان مهریــه هم
فرا رســیده باشــد با نظر به ماده  1082قانون
مدنــی که بــه محض وقوع عقد نــکاح ،زوجه
مالــک مهــر میشــود؛ زوجه میتوانــد از حق
حبس خود استفاده کند.
 -2زوجه قبل از اخذ مهریه مبادرت به عمل
زناشــویی نکرده باشــد .چنانچه حتی یک بار
بــه اختیــار خــود عمل زناشــویی انجــام داده
باشــد ،بنابــر مــاده  1086قانــون مدنــی دیگر
نمیتوانــد از حــق حبــس خود اســتفاده کند.
معذلــک حقی که بــرای مطالبه مهریه دارد،
ســاقط نخواهــد شــد .زوجــه تــا دریافــت کل
مهریــه مکلف بــه تمکین نیســت .در صورت
اعســار مرد و تقسیط مهریه حق حبس زوجه
تا اتمام پرداخت اقســاط مســتقر اســت.حق
حبس بنا بر ماده  1085قانون مدنی مســقط
حــق نقفــه در زمان رابطــه زوجیــت نخواهد
بود.
یکــی از شــرایط ازدواج مجــدد مــرد متأهــل
طبق مــاده « 16قانــون حمایــت از خانواده»
عــدم تمکیــن زن از شــوهر اســت .در مــورد
حــق حبس عــدم تمکین ،اختیاری اســت که
قانونگــذار بــه زن داده اســت و عــدم تمکین
وی از مــوارد شــمول ماده فوقالذکر نیســت.
فلذا زوج نمیتواند با استناد به ماده نامبرده
در مورد حق حبس از دادگاه تقاضای ازدواج
مجدد کند.
در مــورد ایــن پرونــده هــم از آنجایــی کــه هنوز
زندگــی مشــترک آغاز نشــده و رابطه زناشــویی
برقرار نشده و زوجه تا پیش از دریافت مهریه از
حق حبس خود استفاده کرده ،تقاضای ازدواج
مجدد زوج به دلیل عدم تمکین زوجه پذیرفته
نخواهــد شــد .چرا که حــق حبــس ،اختیار عدم
تمکیــن را بــه زوجه میدهــد و نمیتــوان برای
ازدواج مجدد به آن استناد کرد.
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وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

من یک فرد کلیمی هستم که در ایران سکونت دارم.
اخیراًمادرمبعدازیکبیماریطوالنیمدتدرگذشت
و مــا را که پــس از فوت پــدرم تنهــا در کنار او بــه آرامش
میرســیدیم در اندوه فراوان فرو برد .من دارای  3برادر
و 2خواهــرهســتمکهتنهابازماندگانایشــانبهشــمار
میرویم.منزلمادریماکهیکخانهویالییاستتنها
میراث مادرم اســت که برای ما باقی مانده و من اصرار
دارم که آن را به همان شــکل ســابق دســت نخورده به
یادگار نگاه دارم ،ولی یکی از برادرهایم اصرار به فروش
آن دارد و حــاال که با نارضایتی جدی من مواجه شــده،
مــرا تهدید کرده کــه از طریق قانونــی وارد عمل خواهد
شد .آیا قانون شرع ایران میتواند درباره ما اقلیتهای
مذهبیکهقواعدشرعیخاصیدراینخصوصداریم،
مداخلهکردهواظهارنظرکند؟
وکیــلالرعایا:بــا توجــه به مصوبــه مــورخ 1372/4/3
مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام بهعنــوان قانون
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه
و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی و
همچنین قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان
غیر شــیعه مصوب  31تیــر ماه  ،1312جــز در مواردی
کــه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشــد،
مســائل مربوط به نکاح و طالق ایرانیان غیرشیعه که
مذهب آنان به رســمیت شناخته شــده است ،عادات
و قواعــد مســلمه متداولــه مذهبی باید رعایت شــود.
در مــورد کلیمیان ایرانی امور مذکور باید از دارالشــرع
حکیمــان وابســته بــه انجمن کلیمیان ســؤال شــود و
مطابق با آن حکم شرعی صادر شود .همچنین احوال
شــخصیه و حقوق ارثیــه متداوله در مذهــب نیز باید
طبــق مقــررات مذهبی متوفــی عمل شــده و رعایت
گردد (نظریه شماره  7/5159مورخ  1377/9/26اداره
حقوقیدادگستری).
از ســوی دیگر ،مطابق اصل ســیزدهم قانون اساسی،
ایرانیــان کلیمــی اقلیت دینی شــناخته شــده و بر این
اســاس میتواننــد در حدود قانــون در انجام مراســم
دینی خود آزاد بوده و در احوال شــخصیه و تعلیمات
دینــی بر طبق آیین خود عمل کننــد .بنابراین قوانین
یاد شده ،نحوه تقسیم ارث و سایر موارد مربوط به آن
طبــق مقررات مذهبــی متوفی که کلیمی بوده اســت
صــورت میگیرد ،ولی این باعث نمیشــود کــه برادر
شــما نتوانــد در دادگاههای ایــران دادخواهــی کند .به
هرحال رســیدگی در دادگاه و طبق تشــریفات شکلی
و آیین دادرســی محاکم ایران انجام خواهد شــد؛ تنها
مقــررات مربوط به نحوه تقســیم ارث و میزان ســهام
وراث برابــر دین خودتان و بر اســاس قواعد و مقررات
آن که از ســوی مقامات مسئول مشــخص و به دادگاه
اعالم میشود ،اعمال خواهد شد .بنابراین برادر شما
منعی در این خصوص ندارد و چنانچه شــما به دلیل
تعلق خاطر به خانه مادری اصرار به نفروختن ملک
مذکور دارید ،میتوانید با خرید قدرالسهم برادر خود
به میزانی که از آن خانه به ارث میبرد ،بهای آن را به
نرخ روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین
و اعالم میشود به وی پرداخته و به مقصود خود مبنی
بر حفظ خانه و یادگار مادری برسید .هر چند پیشنهاد
میشود که در صورت امکان ،طی یک مذاکره دوستانه
با برادر خود قبل از مراجعه وی به دادگاه ،به این توافق
رسیده و در کمال آرامش این مشکل را حل نمایید.

