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در قانون ،نیازهای اولیه
همه زنان باید تأمین
گردد ،اما غلظت و میزان این
نیازها ب ا شأن و جایگاه اجتماعی
زنان ارتباط مستقیم دارد یعنی
در تعیین میزان نفقه ،این مسائل
که یک زن ساکن روستا و
بیسواد باشد ،یا تحصیلکرده،
ساکن شهر و عضو یک خانواده
ثروتمند باشد ،لحاظ میشود،
چون طبیعت ًا نیاز یک زن در
گروه اول با نیاز یک زن در
گروه دوم کام ً
ال فرق دارد

قوانین جدید به نیازهای زن متناســب ب ا شأن او
توجــه دارد نه بــه توان مالی مــرد و در رویههایی
که در بیشتر محاکم اجرا میشود به مردانی که با
زنانی از طبقه باال ازدواج کردهاند میگوید شــما
که میدانستی زن از نظر اقتصادی چه وضعیتی
دارد ،حاال نمیتوانی از زیر بار دادن نفقه مطابق
ب ا شأن او شانه خالی کنی.
در ایــن میان بایــد به یک نکته مهــم توجه کرد،
اینکــه ایــن شــرایط در حالت عکس هــم حاکم
اســت یعنــی اگــر مــردی ثروتمنــد باشــد ولی با
زنــی از جایگاه اجتماعی متفــاوت و فقیر ازدواج
کنــد قانوناً پرداخت نفقه او مطابق با جایگاه زن
خواهــد بــود نه جیب مــرد .اما اگر زنــی در موقع
ازدواج ســامت جســمی داشــته و پس از مدتی
مبتــا بــه بیمــاری شــود ،زوج موظف بــه تأمین
مخارج درمانی او اســت .پس چنانچه وضعیت
زن در مــدت زندگــی مشــترک متحــول شــود و

عدمتمکینقانونی
گاهــی اوقــات قانــون به زنان اجــازه داده که از شوهرانشــان تمکیــن نکنند .نشــوز زن چه بهدلیل
عــدم تمکین عام یا بهدلیل عدم تمکین خاص ،میبایســت به دالیــل غیرموجه اتفاق افتد واال
ی که دالیل موجهی برای این عدم تمکین وجود داشــته باشــد ،زن ناشــزه نبوده و نشــوز
درصورت 
اتفاق نیفتاده اســت .بنابراین هر عدم تمکینی نشــوز نیست ،برخی دالیل ناشزگی عرفی هستند
ماننــد ســکونتنکردن زوجیــن در یک خانــه در دوران نامزدی یــا بیماری زوج یــا زوجه که عدم
تمکین را غیرممکن کرده است یا سفر واجب مانند حج واجب .برخی دالیل نیز قانونی هستند.
ماننــد مــاده  ۱۰۸۵قانــون مدنی که حق حبس را برای زوجه مقرر داشــته اســت .ایــن ماده بیان
میدارد :زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده ،از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ،امتناع
کند .مشــروط بر اینکه مهر او حال باشــد و این امتناع ،مســقط حق نفقه نخواهد بود .بنابراین تا
زوجه مهر حال خود را دریافت نکرده باشد ،میتواند از حق حبس استفاده کرده و از تمکین اعم
از عام و خاص خودداری کند .از دیگر موارد موجه وجود بیماری واگیردار شوهر است ماده ۱۱۲۷
قانــونمدنی ،یا بیماری زوجه یا حالــت وضع حمل ماده  ۱۱۰۸قانونمدنی یا وجود خطر مالی،
جانی یا آبرویی ماده ۱۱۱۵قانون مدنی است .دالیل موجه ،به موارد باال محدود نمیشود و هر نوع
دلیلی که عرف و عقل سلیم آن را موجه بدانند ،میتواند دلیل عدم تمکین و مانع نشوز گردد.

نیازهای اساسی او تغییر کند زوج مکلف خواهد
بود نیازهای ضروری او را متناسب با وضع جدید
تأمین کند هر چند این احتیاجات ب ا شــأن زوجه
در هنگام ازدواج تناسبی نداشته باشد.
زن ناشزه
بــرای معصومــه توضیــح میدهــم کــه« :همســر
معصومه نه تنها نمیتواند او را در خانهای متفاوت
با آنچه ب ا شــأن و شخصیت او است ساکن کند بلکه
ســرپیچی معصومــه از ســکونت در چنیــن خانهای
باعث ناشــزگی او نمیشــود ».معصومه میخواهد
معنی زن ناشــزه را بداند و بداند نشــوز برای زن چه
آثــاری دارد و اصوالً نشــوز با نفقه چــه ارتباطی دارد.
در قانــون و فقــه به زنــی که تمکین نمیکند ناشــزه
میگوینــد .در صورتــی کــه زن بــدون عذر شــرعی و
قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب میشود .منظور
از تمکیــن ،تمکیــن شــرعی و قانونــی اســت .یعنی
هم زندگــی زن با مرد و حضور او در منزل مشــترک
و هــم برقــراری رابطه جنســی با مــرد .امــا از طرفی
زن وقتی ناشــزه محســوب میشــود که مرد شــرایط
تمکین برای او فراهم آورد و شــرایط تمکین هم در
حقیقــت تهیه خانه و شــرایط زندگی در خورشــأن و
شــخصیت زن اســت .گاهی اوقات زن بیــم و خوف
بدنی و جانی از زندگی در خانه مرد ندارد اما شرایط

و مســکن مناســب بــرای او فراهــم نیســت در
چنین شــرایطی حکم به تمکین صادر میشــود
ولــی اجــرای آن منوط به تهیه مســکن مناســب
از طرف مرد اســت .اما ناشــزگی چــه آثاری برای
زنــان دارد؟ به زن ناشــزه نفقه تعلق نمیگیرد و
مرد میتواند پس از ارســال اظهارنامــه برای زن
بــه دادگاه خانــواده مراجعه کرده و دادخواســت
تمکیــن دهــد .اظهارنامــه قانونــی در حقیقــت
نامهای اســت که از طریق دفاتر خدمات قضایی
ارســال شــود و زن را بــه ادای وظایفــش دعــوت
کنــد .پــس از مراجعــه بــه دادگاه و صــدور حکم
تمکیــن از تاریــخ فراهم شــدن شــرایط و اجرای
حکم تمکین بــرای زن در صــورت عدم تمکین
دیگر بــه زن نفقه تعلق نمیگیرد .دادگاه هم در
این صورت زن را به تمکین به همســرخود ملزم
میکند کــه البته اجرای این حکــم جنبه اعالمی
دارد و اینگونه نیست که کسی به زور زنی را مجبور
به تمکین کند .همچنیــن در صورتی که زن ادعا
کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی
دارد میتواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست
منــزل دیگــری کند ،یعنــی بگویــد در ایــن خانه
امنیت جانی یا شــرافتی ندارم و طبق قانون مرد
در این صورت موظف است یک منزل مورد تأیید
برای او تهیه کند .تمکین یا عدم تمکین در مهریه
و استحقاق زن برای گرفتن آن بیتأثیر است .تنها
نکته نگرانکننده در بحث نشــوز این اســت که با
توجــه به قانون حمایت از خانــواده زمانی که زن
تمکین نمیکند و شــوهرعدم تمکین او را اثبات
میکند مرد اجازه ازدواج مجدد دارد.
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نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

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

مــدت ۵ســال از ازدواجم میگــذرد و یک دختر ۴ســاله
دارم که ســامت جســمی دارد ولی از نظــر ظاهری خیلی
زیبانیســت وبهظاهِرقبلازعملجراحیزیباییمنرفته
است.منقبلازازدواجچوندخترخیلیزیبایینبودمبه
چند عمل زیبایی (بینی و فک و چانه) دست زدم و ظاهرم
بسیارمتفاوتشدوسپسازدواجکردمولیاینمسألهرابه
تفصیلبرایشوهرمبازگونکردموفکرنمیکردممسألهساز
شــود.حاالکهبینــیوفکچانهدخترمبــهظاهرقبلیمن
متمایلشده،شوهرممتوجهاینشباهتباعکسهایقبل
ازعملمنشدهوبسیارناراحتازاینمسألهاستکهچرا
من این موضوع را به اونگفته بودم و حاال دختر متولدشده
ازاینوصلت،زشــتاســت!اخیراًبهمنگفتهکهاینکار
من نوعی تدلیس استو میتواند علیه من شکایت کند.
آیا واقعاً این اقدام ایشــان درست است؟ آیا این موضوع
اخالقیاست؟آیاعملجراحیمنیکتصمیمشخصی
نبوده؟ آیــا عملکرد زیبایی من که حالــت روحیام را بهتر
میکند،ارتباطیمستقیمباازدواجمندارد؟
وکیلالرعایا :این مسأله در دو قسمت قابل بحث است .در
درجه نخست مسأله اخالقی آن و شخصی بودن آن مورد
لحاظ است .تشخیص اینکه شما وضعیت ظاهری خود را
در جهت مطلوبی تغییر داده اید و این موضوع به لحاظ
روانی شما را تقویت نموده ونوعی اعتماد به نفس داده،
بســیار قابل تقدیر اســت اما در درجه بعدی ،تحلیل این
مسأله است که شما میتوانستید این مسأله را به شریک
زندگــی خود بهعنوان مطلبی که در زندگی گذشــته شــما
به وقوع پیوســته اســت بازگو کنید یا نه! این مطلبی قابل
تأمل است و بستگی به آگاهی از شخصیت طرف مقابل
دارد .چنانچه طرف مقابل شما حساسیت ویژهای نسبت
به گذشته شما داشــت ،میبایست این درجه حساسیت
را بــه شــما تذکر مــیداد اما بازگــو نکردن ایــن موضوع از
جانب شما ،اگر به قصد فریب و ترغیب ایشان به ازدواج
با شما بوده باشد ،شاید بتوان در خصوص واقعه تدلیس،
تأمل داشــت .اما به نظر میرســد فعل شما بیشتر جنبه
شــخصی داشته و ایشان هم شــما را با این ظاهر شناخته
و مورد پســند قرار داده است و شما صرفاً برای وصلت با
ایشــان اقدام به جراحی نکرده اید ،بلکه برای ظاهر بهتر
خودتان و خشنودی شخصی متوسل به این کار شده اید،
اما مسأله ژنتیک و شباهت دخترتان به شما امری است
که میتواند قابل بحث باشــد .در هر حال ،باید مشخص
شــود که این امر تا چه میزان خالف انتظار ،غیر متعارف،
مسامحهناپذیر و تأثیرگذار در امر ازدواج است و همچنین
بــرای طرف مقابل چه حقی ایجاد میکند و آیا متضمن
مســئولیت کیفری اســت؟ قانونگذار در مــاده  ۶۴۷قانون
مجــازات ،ضمانــت اجرایی جهت جلوگیــری از تدلیس
قــرار داده و از ســویی دیگــر میتــوان آن را مصداقــی از
شــرط تخلف از وصف (موضوع ماده  ۱۱۲۸قانون مدنی)
نیز شــناخت .حال باید بررســی شــود که آیا طرف مقابل
مستحق دریافت خسارت بدین سبب نیست؟ آیا طرفین
عقد ازدواج ملزم به دادن اطالعات به یکدیگر هستند ،یا
طرف مقابل خود مسئول ناآگاهی از موضوع است؟
بــه هرحال ،آنچه مســلم اســت اینکــه اســتفاده از جراحی
زیبایی بهطور مطلق موجب وقوع تدلیس در نکاح نیست
و همــواره مشــمول عنــوان تدلیــس نمیگردد ،بلکــه باید
سوء نیت بهعنوان عنصر معنوی جرم در این موضوع احراز
شــده و بررســی شــود که آیا این واقعه باعث فریــب ،انکار،
کتمان حقیقت یا اشتباه طرف مقابل شده است یا خیر.

