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 چکیده
ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی 
از مشــکالتی اســت که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات 
فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این 
روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا 
طبق فقه امامیه، »قانون حمایت خانواده مصوب 1391« و »قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 1394« حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج 
معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده 
و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای 
حبس مطرح نشــده اســت. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی 

مالئت یا در موارد اثبات  ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

 واژگان كلیدی
ضمانت  اجرا، مهریه، اعسار، روابط زوجین، قانون حمایت خانواده.

*. دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران )نویسنده مسئول(
)u.ghasemzade@gmail.com( 

)ali85akbar@yahoo.com( استاد رشته فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران .**
)s.ebrahimi@amz.ac.ir( استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   .***

تاریخ دریافت: 1397/12/26     تاریخ پذیرش: 1398/6/20

)DOI(: 10.22095/JWSS.2020.105754
  مطالعات راهبردی زنان/  دوره 21/  شماره 84 / تابستان 1398/ صفحه 51-68



52

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و یکم/ شماره 84 / تابستان 1398

1. مقدمه و بیان مسئله
با توجه به فرهنگ کنونی جامعه ی ایرانی که زوجه در موارد بروز اختالف اقدام به مطالبه ی 
مهریه می کند، یکی از موضوع هایی که می تواند تهدیدی برای تحکیم خانواده ها محسوب شود، 
ضمانت اجرای حبس برای مهریه هایی است که به دلیل اعسار زوج پرداخت آنها امکان پذیر نیست 
و در موارد بسیاری به حبس زوج می انجامد، درحالی  که حبس زوج معسر در پرداخت مهریه جایز 

نیست. 
در سال های اخیر، قوانینی برای کاهش زندانیان مهریه تصویب شده است، اما آمارهای موجود 
و اذعان دست اندرکاران حاکی است که آمار زندانیان مهریه تغییر نکرده است )وبگاه دیدبان1، 

1395/6/30؛ وبگاه ستاد دیه2، 1395/6/30 و 1397/10/20(.

در سال 1394، قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی« اصالح شده است، اما طی چهار سال 
گذشته نه تنها تغییر مثبتی در آمار زندانیان مهریه مشهود نیست، بلکه آمار آنها افزایش هم یافته 
است. هرچند که وضعیت اقتصادی و نوسانات سکه در این خصوص بی تأثیر نبوده، بااین حال باید 
دید کارکرد قانون جدید و وضعیت اجرای آن در مسیر کاهش آمار زندانیان مهریه چگونه است؟ 
در این مقاله، با نظر به اهمیت تحکیم خانواده و تصویب قوانین جدید سؤال این است که آیا 
طبق فقه امامیه و قوانین موضوعه کنونی حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه صحیح 
است؟ آیا پس از اثبات اعسار زوج، اعمال حبس درباره ی وی جایز است؟ حبس زوج معسر در چه 
شرایطی امکان پذیر است؟ با عنایت به قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394« 
بار اثبات اعسار برعهده ی کدام یک از زوجین است و چه تأثیری در دعوای اعسار دارد؟ و درنهایت 
باتوجه به تأثیر منفی حبس زوج در ادامه ی زندگی مشترک، به این پرسش نیز پاسخ خواهد داد که 
آیا قانون جدید حمایت خانواده در مسیر تحکیم روابط زوجین حرکت مثبتی داشته است یا خیر؟

قبل از ورود به اصل بحث از باب مقدمه باید دید که ضمانت  اجراهای پرداخت مهریه در حقوق 
ایران کدام است و کدام یک از آنها ذیل موضوع این مقاله قرار می گیرد.

براساس حقوق ایران، برای وصول مهریه سه ضمانت اجرا متصور است: اول، حق حبس زوجه؛ 
دوم، توقیف اموال و صدور اجرائیه و انجام دادن اقدامات اجرایی که هم از طریق دفترخانه های اسناد 
رسمی و هم از طریق دادگاه امکان پذیر است؛ سوم، تقاضای حبس محکوم علیه )زوج( از سوی زوجه.

1. http://didban.ir/fa/news-details/35857.
2. http://www.ipro.ir/fa/news.
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نظر به اینکه موضوع بررسی شده، مختص مهریه های غیرقابل پرداخت است، دو ضمانت  اجرای 
اول به لحاظ موضوعی در این مقاله جای ندارد؛ چرا که در ضمانت  اجرای اول و دوم هر دو فرض 
امکان پرداخت و عدم امکان پرداخت مهریه متصور است و پرداخت نشدن مهریه هم اشکال 
آنچنانی که بتواند تحکیم خانواده را زیر سؤال ببرد پیش نمی آورد؛ لذا فقط می توان ضمانت اجرای 

سوم یعنی حبس زوج به درخواست زوجه را بحث کرد.
الزم به ذکر است که مسئله ی این مقاله درباره ی اعسار، از زمان ادعای اعسار تا اثبات آن است.

2. اعسار زوج در زمان مطالبه ی مهریه در فقه امامیه
اعسار زوج در زمان مطالبه ی مهریه را می توان در دو بحث بررسی کرد: یکی اعسار مدیون مالی 
به طور مطلق و دیگری اعسار زوج؛ به این معنا که در مبحث اول وضعیت »معسر بما هو مدیون« و 
در مبحث دیگر وضعیت »معسر بما هو زوج مدیون« در مهریه ای که امکان پرداخت آن را ندارد، 

بررسی خواهد شد و سپس با جمع مطالب در هر دو بحث، نتیجه ی نهایی مشخص می شود.

2-1. وضعیت مدیون معسر به طور مطلق
مباحث متعددی در کتب فقهی درباره ی مدیون معسر وارد شده است که هریک این مطلب 

را به دست می دهند که حبس معسر صحیح نیست: 

الف- حرمت مطالبه ی دین از معسر

بسیاری از فقها به حالل نبودن مطالبه ی دین از معسر حکم داده اند )عاملی )شهید اول(، 1417: 
ج 3، ص 312؛ حلی )عالمه(، 1413: ج 2، ص 102؛ فیض کاشانی، بی تا: ج 3، ص 130(. حتی صاحب 

مفتاح الکرامه در تحریم مطالبه از معسر ادعای عدم خالف کرده است؛ به این ترتیب وقتی مطالبه 
جایز نباشد، به طریق اولی حبس جایز نخواهد بود )حسینی عاملی، 1419: ج 15، ص 58(. امام 
خمینی )( در عین حکم به تحریم حتی انظار )به معنای امهال( و به تأخیر انداختن دین را 
نیز واجب دانسته است )موسوی خمینی، بی تا: ج 1، ص 651(. دراین باره به اجماع نیز استناد شده 
)موسوی بجنوردی، 1419: ج 7، صص 199 و 315( و در کتب حقوقی نیز به این حکم اشاره شده است 

)امامی، بی تا: ج 4، ص 395(.

در غالب موارد زوجه نسبت به توانایی یا ناتوانی مالی همسر مطلع است؛ بنا بر آنچه که گذشت 
در موارد اطالع زوجه از وضعیت زوج، مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه ی مهریه حرام و 

انظار وی واجب است و دیگر نوبت به دادگاه و سایر مباحث نمی رسد.
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ب- وجوب فوری سماع بینه بر اعسار

فقهای امامیه بر وجوب سماع بینه بر اعسار فی الحال فتوا داده اند. توافق بر این حکم به حدی 
است که شیخ طوسی و ابن زهره به اجماع استدالل کرده اند )طوسی )شیخ(، 1407: ج 3، ص 275؛ 
حسینی حلبی )ابن زهره(، 1417: 249؛ حلی )عالمه(، 1420: ج 2، ص 528؛ کیدری، 1416: 295(. از این 

حکم می توان چنین نتیجه گرفت که ادعای اعسار باید فوری بررسی شود و دیگر نوبت به حبس 
بدوی مدعی اعسار نخواهد رسید تا در زمان بعدی وضعیت اعسار وی مشخص شود.

ج- عدم حلیت شهادت علیه معسر

چنانچه شخص از اعسار مدیون مطلع باشد، اجازه ی شهادت بر وجود دین علیه وی را ندارد 
)طوسی )شیخ(، 1400: 329(. ابن ادریس معتقد است، اگر انسان برای اقامه ی شهادت خوانده شود 

در هیچ وجهی امتناع از شهادت جایز نیست، مگر اینکه بداند اقامه ی شهادت او به یک مؤمن 
ضرر غیرمستحقی را وارد می کند؛ مانند آنجایی که برعهده ی  فرد دینی وجود دارد، اما وی معسر 
است و اگر شهادت بر دین داده شود حاکم وی را حبس می کند، در این حالت اقامه ی شهادت 
جایز نیست )حلی )ابن ادریس(، 1410: ج 2، ص 131(. اگر شهادت بر وجود دین بر ذمه ی مدیون 

معسر حرام دانسته شده چگونه می توان بر حبس معسر حکم کرد!
فرض حبس مدیون در این بخش از کالم به دو مطلب -که در آینده خواهد آمد- بازمی گردد: 
یکی، مالی بودن معامله ای که در آن فرد مدیون شده و در زمان پرداخت، ادعای اعسار کرده است 
که درباره ی زوج منتفی است1 و دوم، مالئت سابقه داشتن مدیون است که در غالب زوج های 
جوان منتفی است. در فرض مالئت سابقه نیز چنانچه بینه بر تلف نداشته باشد، به حبس مدیون 
حکم می شود تا اعسار یا امتناع مشخص شود؛ لذا این کالم ابن ادریس حلی را نباید به معنای 

جواز حبس بدوی همه ی مدیون ها دانست.

د- عدم جواز حبس بعد از اثبات یا ظهور اعسار 

چنانچه حال فرد ظهور بر اعسار داشته باشد یا اعسارش در دادگاه ثابت شود به واسطه ی 
دین حبس نمی شود )حلی )ابن ادریس(، 1410: ج 2، ص 160؛ حلی )محقق(، 1408: ج 2، ص 83 و ج 
4، ص 75؛ حلی )عالمه(، 1410: ج 1، ص 400؛ همو، 1420: ج 2، ص 528؛ همو، 1423: ج 2، ص 102 و 

153؛ عاملی )شهید اول(، 1417: ج 3، ص 312؛ فیض کاشانی، بی تا: ج 3، ص 130؛ بحرانی، 1405: ج 20، 

ص 412؛ کیدری، 1416: 295؛ تبریزی، بی تا: ج 2، ص 290(. برخی از فقها در این باره ادعای اجماع 

1. چون عقد نکاح یک قرارداد مالی محسوب نمی شود.
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و عدم خالف کرده اند )نجفی، 1404: ج 25، ص 352؛ موسوی بجنوردی، 1419: ج 7، صص 199 و 315؛ 
حسینی عاملی، 1419: ج 15، ص 58(. 

هـ- کیفیت تأثیر سبب دین در حبس بدوی معسر

مشهور فقها برای حکم به حبس بدوی مدیون به سبب دین یا وضعیت سابق وی استناد 
می کنند در این حالت سه صورت متصور است:

اول، اگر سبب دین1 مال باشد قول به اعسار قبول نیست، باید تلف مال با بینه ثابت شود. 
درغیراین  صورت، قول طلبکاران با سوگند مقدم خواهد شد و مدعی اعسار به علت امتناع از 
پرداخت دین تا اثبات اعسارش حبس می شود. با توجه به اینکه سبب دین در بحث مهریه مال 

نیست، این قسم خارج از موضوع این مقاله است.
دوم، اگر سبب دین مال نباشد - مانند مهریه یا نفقه ی زوجه یا تلف مال غیر - دو صورت 

محتمل است:
صورت نخست اینکه در گذشته مالی -مثاًل از طریق ارث- به مدعی اعسار رسیده باشد، در 
این حالت قول به اعسار قبول نمی شود، زیرا اصل بر وجود مال است، حال اگر مدعی اعسار بر 

تلف مال، بینه حاضر کند، اعسار وی قبول می شود وگرنه زوج تا اثبات اعسار حبس می شود.
صورت دوم اینکه در گذشته مالی برای معسر وجود نداشته است و طلبکار بینه ای بر اثبات 
قول خود ندارد، قول مدعی اعسار بدون تکلیف به احضار بینه با سوگند پذیرفته می شود )انصاری 
)شیخ(، 1415: 82 و 193؛ طوسی )شیخ(، 1387: ج 8، ص 92؛ عاملی )شهید اول(، 1414: ج 2، ص 216؛ 

حلی )عالمه(، 1410: ج 1، ص 400؛ همو، 1420: ج 2، ص 527 و ج 5، ص 123؛ همو، 1413: ج 2، ص 

153؛ نراقی، 1415: ج 17، ص 188؛ طباطبایی، 1418: ج 15، ص 66؛ سبزواری، 1423: ج 1، ص 578؛ 

حلی )محقق(، 1408: ج 2، ص 83(. در این حالت سوگند الزم است، زیرا ممکن است فرد مالی داشته 

باشد )حلی )ابن ادریس(، 1410: ج 2، صص 160 و 161(.
فقها چهار دلیل را نام می برند که در صورت وجود هریک از این ادله اعسار اثبات شده و مدعی 

اعسار حبس نمی شود: 
1( علم قاضی )عاملی )شهید اول(، 1410: 90؛ نراقی، 1415: ج 17، ص 188؛ بحرانی، 1405: ج 20، 
ص 412(. شیخ انصاری در رابطه با این وجه می فرماید: »اکتفا به ظن حاکم به اعسار خالی از 

قوت نیست« )انصاری، 1415: 201(.

1. سبب دین می تواند قراردادی و یا قهری باشد.
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2( اثبات اعسار با بینه ی مطلع از باطن زندگی مدعی اعسار )عاملی )شهید اول(، 1410: 90؛ انصاری 
)شیخ(، 1415: 201؛ نراقی، 1415: ج 17، ص 188؛ طباطبایی، 1418: ج 15، ص 67(.

3( تصدیق اعسار مدیون از سوی دائن )عاملی )شهید اول(، 1410: 90؛ انصاری )شیخ(، 1415: 82 
و 193؛ نراقی، 1415: ج 17، ص 188؛ طباطبایی، 1418: ج 15، ص 67(.

4( سبب دعوا غیرمالی باشد و بر اعسار قسم بخورد ]و البته در گذشته مالی برای او شناخته 
شده نباشد[ )انصاری )شیخ(، 1415: 82 و 193؛ حلی )عالمه(، 1420: ج 2، ص 527 و ج 5، ص 123؛ 
همو، 1413: ج 2، ص 153؛ عاملی )شهید اول(، 1414: ج 2، ص 216؛ نراقی، 1415: ج 17، ص 188؛ 

طباطبایی، 1418: ج 15، ص 67(.

عدم جواز حبس معسر تا بدانجاست که شیخ طوسی برای مثال حبس به غیر حق، به حبس 
معسر مثال می زند )طوسی )شیخ(، 1387: ج 3، ص 109(.

و- تردید قاضی بر اعسار

درموردی که امر بر قاضی مشتبه شود نیز همانند مورد قبل عمل می شود، به این معنا که اگر 
برای مدیون مدعی اعسار مالی شناخته شده وجود داشته است یا سبب دعوا مالی بوده است، حبس 
می شود تا اعسارش ثابت شود )نجفی، 1404: ج 25، ص 354(. درغیراین  صورت -عدم مالئت سابقه 
و مالی نبودن سبب دعوا- بر فقر قسم می خورد. اگر از سوگند نکول کند، مدعی بر توان مالی وی 

قسم می خورد و مدعی اعسار حبس می شود )حلی )عالمه(، 1413: ج 3، ص 438(.
به این ترتیب، می توان گفت، در صورتی که وضعیت اعسار زوج مشخص نشد، می توان از این طریق 
از حبس تعدادی از افراد جلوگیری کرد. این مطلب در ماده  )7( قانون نحوه اجرای محکومیت های 

مالی مصوب 1394 نیز مقرر شده است که در ادامه به آن پرداخته می شود. 

2-2. وضعیت زوج معسر در مباحث خانواده
وضعیت زوج معسر در هنگام مطالبه ی مهریه ذیل دو مبحث از مباحث خانواده بررسی می شود: 
یکی ذیل بحث مهریه به طور خاص و دیگری ذیل سایر دیون مربوط به امور مالی زوجه. قبل از 
ورود به مباحث، الزم به یادآوری است که نظر به اهمیت خانواده و تحکیم این نهاد از دیدگاه 
اسالم، ضمانت اجراهای مطرح در مسائل خانواده باید بر پایه ی گرایش های عاطفی خانواده، حفظ 

آرامش و تحکیم آن باشد.
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2-2-1. وضعیت زوج معسر هنگام مطالبه ی مهریه

اگر در مقابل دینی که برعهده ی شخص است مالی دریافت نشده، قول وی مبنی بر اعسار با 
سوگند پذیرفته می شود. مهریه ی همسر ازجمله دیونی است که در مقابل آن مالی دریافت نشده 
است؛ لذا قول زوج با سوگند پذیرفته می شود )تمیمی مغربی، 1385: ج 2، ص 71(. حال معسر در 
پرداخت مهریه باید رعایت شود و به وی مهلت داده شود تا وسعت روزی پیدا کند و برای زوجه 
حق فسخ نکاح وجود ندارد )حلی )عالمه(، 1413: ج 3، ص 111؛ همو، 1420: ج 4، ص 38(. البته برخی 
نیز به فسخ نکاح قائل اند که دالیلشان در فقه امامیه رد شده است )طوسی)شیخ(، 1407: ج 5، ص 

118، حلی )عالمه(، 1413: ج 3، ص 111، اصفهانی )فاضل هندی(، 1416: ج 7، ص 589(.

2-2-2. وضعیت زوج معسر هنگام مطالبه ی سایر دیون از سوی زوجه

بحث مطالبه ی سایر دیون از سوی زوجه از این جهت اهمیت دارد که مهریه نیز دین محسوب 
می شود و می توان از طریق بررسی سایر دیون به کیفیت برخورد با زوج در امور مالی دست یافت. 
در کتب فقهی تنها در بحث نفقه به موضوع اعسار زوج پرداخته شده است و در سایر دیون مانند 

اجرت المثل کارهای انجام شده به دستور زوج و... اعسار مطرح نشده است.

2-2-2-1. وضعیت زوج معسر هنگام مطالبه ی نفقه

فقها درباره ی اعسار در پرداخت نفقه به اموری همچون فسخ نکاح، عدم نیاز به اذن برای 
خروج از خانه، پرداخت نفقه ی زمان اعسار بعد از دارا شدن و لزوم ادای قرضی که زوجه برای 
نفقه دریافت کرده است و... حکم داده اند که فقط مورد اول یعنی فسخ نکاح، ضمانت اجرای 
پرداخت نشدن نفقه است که از سوی فقهای امامیه رد شده است و نمی توان آن را به بحث مهریه 
تسری داد. به عالوه اهمیت و جایگاه نفقه با مهریه متفاوت است، زیرا بدون مهریه زندگی زوجه 
مختل نمی شود، اما بدون نفقه -درصورتی که زوجه نیز مالی از خود نداشته باشد- ادامه ی زندگی 

وی با مشکل روبه رو می شود.

الف( فسخ نکاح

شیخ طوسی در کتاب خالف چنین می فرماید: »درصورت اعسار زوج از پرداخت نفقه برخی 
به حق فسخ زوجه حکم کرده اند، اما از نظر امامیه زوجه حق فسخ ندارد« )حلی )عالمه(، 1413: ج 
3، ص 111، اصفهانی )فاضل هندی(، 1416: ج 7، ص 589(، بلکه تکلیف وی این است که صبر کند تا 

زوج از نداری و عسر خارج شود. دلیل، آیه ی 280 سوره ی بقره1 است که حکم به انظار و رعایت 

1. َو إِْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرٌة إِلى َمْيَسَرٍة.
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حال معسر می کند. دلیل دیگر آیه ی 32 سوره ی نور1 است که فقرا را نیز به نکاح فرا می خواند. 
اگر فقر سبب تملک فسخ نکاح برای زوجه بود، دعوت به ازدواج توجیه پذیر نخواهد بود. روایات 

مختلفی نیز در این باره وجود دارد )طوسی )شیخ(، 1407: ج 5، ص 118(.
مرحوم اصفهانی در مالذ االخیار نظر مشهور فقها را چنین بیان می کند که اعسار، عیب موجب 
فسخ نکاح نیست. به نظر ابن ادریس، اعسار زوج فقط قبل از عقد و درصورت علم نداشتن زوجه 
موجب خیار فسخ است، اما ابن جنید تجدد اعسار را هم موجب خیار فسخ دانسته است. شیخ 
فخرالدین از بعضی علما نقل می کند که حاکم می تواند به مفارقت میان زوجین حکم کند )اصفهانی 
)مجلسی دوم(، 1406: ج 12، ص 398(. عالمه حلی در این باره می فرماید: »نه برای زوج و نه برای 

حاکم حق فسخ وجود ندارد، اما اقرب این است که شوهر حق نگه داشتن زن در خانه را ندارد، 
بلکه برای زن جایز است که برای کسب مال از خانه خارج شود« )حلی )عالمه(، 1413: ج 4، ص 37(. 

ب- پرداخت نفقه زمان اعسار

زمانی که زوج مؤسر شد باید تمام نفقه ای را که در زمان اعسار نپرداخته، پرداخت کند. اگر 
در زمان اعسار نفقه را کم پرداخته باشد برای زوجه حق مطالبه ی ما به التفاوت وجود ندارد )حلی 
)عالمه(، 1413: ج 4، ص 37(. ابن حمزه طوسی در این مقام چنین حکم کرده است که درصورت 

اعسار، زوج به پرداخت نفقه الزام نمی شود )طوسی، 1408: 286(، اما باید توجه داشت که نفقه ی 
زوجه حتی در زمان اعسار هم بر زوج واجب است. در زمان اعسار، همان طورکه مراعات حال معسر 
در دین می شود باید مراعات حال زوجه نیز بشود. نفقه ی زوجه بعد از دارا شدن زوج ادا می شود، 
همان طور که دین ادا می شود )صیمری، 1420، ج 1، ص 273(. به عبارت دیگر اگر زوجه بر اعسار 
همسر صبر کند نفقه ی وی ساقط نمی شود، بلکه به عنوان دین برعهده ی زوج باقی می ماند )حلی 
)عالمه(، 1413: ج 3، ص 112( همچنین اگر زوجه در چنین مقامی برای نفقه ی واجبش از کسی 

قرض بگیرد، زوج باید قرض را پرداخت کند )همان، ج 2، ص 102(.

2-2-2-2. اختالف نظر در اعسار زوج در پرداخت نفقه

در صورت اختالف نظر میان زوج و زوجه مبنی بر اینکه زوج مدعی اعسار در پرداخت نفقه 
باشد، زوجه وی را تصدیق نکند و مدعی ایسار زوج باشد و زوجه بینه نداشته باشد، قول زوج با 
سوگند پذیرفته می شود، اما اگر زوج مسبوق به سابقه ی ایسار باشد و مدعی تلف مال و اعسار 
شود و زوجه ادعای وی را انکار کند، زوج باید بینه اقامه کند، درغیراین  صورت قول زوجه با 

1. َو أَنِْكُحوا اْلَیامى ِمْنُكْم َو الّصالِِحيَن ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكْم إِْن یَُكونُوا فَُقراَء یُْغنِِهُم اهللُ ِمْن فَْضلِِه.
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سوگند پذیرفته می شود )موسوی خمینی، بی تا: ج 2، ص 319؛ موسوی خویی، 1410: ج 2، ص 291؛ 
حسینی سیستانی، 1417: ج 3، ص 130(. همین شیوه در دعوای مهریه نیز مجری است.

آنچه بیان شد مختصری از بحث اعسار در نفقه در کتب فقهی بود. همچنان که گذشت، 
سخنی از حبس زوج وجود نداشت. فقط درصورت ایسار زوج و امتناع از پرداخت نفقه سخن از 
حبس به میان می آید که در این مقاله فرض بر اعسار زوج است نه امتناع، بنابراین به بحث امتناع 

پرداخته نشده است.

3. اعسار زوج در زمان مطالبه ی مهریه در حقوق ایران
طبق صدر ماده  )22( قانون حمایت خانواده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه 
تمام بهارآزادي یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده  )2( قانون اجراي محکومیت هاي 
مالي است )با نظر به بحث اعسار، ادامه ی ماده  )22( مشمول بحث نیست(. با توجه به تصویب قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1394 و نسخ سایر قوانین مربوط به محکومیت های 
مالی پس از تصویب این قانون، تمام بحث حقوقی در این مقام حول محور این قانون خواهد بود.

3-1. اعسار زوج در ماده )3( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
موضوع اعسار ذیل ماده  )3( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار می گیرد، این ماده 

مقرر می دارد:
 اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای 
محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له 
حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت 
کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای 

اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. 

جدای از مواردی که برای جلوگیری از حبس در این ماده و تبصره آن و مواد دیگر برای 
مدیون برشمرده شده است، به طور کلی می توان گفت که قانون گذار حبس معسر را تا مشخص 
شدن اعسار وی پذیرفته است. این ماده درباره ی مدیون مهریه نیز مجری است، درحالی که با نظر 
به وضعیت خانواده چنین حکمی اصاًل سازگار نیست و البته طبق کتب فقهی نیز هیچ بحثی از 

حبس زوج در پرداخت دین مهریه مطرح نشده است.
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3-2. اعسار زوج در ماده  )7( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده  )7( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقرر می دارد: 

در مواردي که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وي داشته یا مدیون در عوض دین، 
مالي دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده اوست؛ مگر 
اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقي یا حکمي شده است. در این صورت و نیز در مواردي 
که مدیون در عوض دین، مالي دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي 
اعسار نتواند مالئت فعلي یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلي یا سابق او نزد قاضي محرز 
نباشد، ادعاي اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسي مدني 

پذیرفته مي شود.

طبق ماده  مذکور پنج فرض برای مدیون معسر برشمرده شده است:
 مسبوق به ایساربودن مدیون؛. 1
 معاوضی بودن منشأ دین؛. 2
 هر نوع تحصیل مال؛. 3
 غیرمعاوضی بودن منشأ دین؛. 4
 عدم تحصیل مال.. 5

در این میان، فرض معاوضی بودن منشأ دین از موضوع بحث خارج است، چراکه با ماهیت 
نکاح هم خوانی ندارد. حال سؤال این است که در فروض مختلف ماده  )7( اثبات اعسار برعهده ی 

کدام یک از زوجین است و چه تأثیری در ادامه ی دعوا و به طور خاص حبس زوج دارد.

3-3. بار اثبات اعسار زوج طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
با نظر به ماده )7( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در دو فرض اثبات اعسار برعهده  ی 

زوج و در سه فرض اثبات ایسار برعهده ی  زوجه است.
مواردی که بار اثبات اعسار برعهده ی  زوج است عبارت اند از:

الف( مسبوق به ایسار بودن مدیون؛ چنانچه زوج در گذشته مالئت مالی داشته، بار اثبات معسر 
شدنش برعهده ی  خود او خواهد بود.

ب( هر نوع تحصیل مال؛ به نظر می رسد، اگر زوج موفق به تحصیل مالی به اندازه ی مهریه شده 
باشد و مال مذکور از مستثنیات دین نیز نباشد، بار اثبات اعسار برعهده ی خود او خواهد بود، 
مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقي یا حکمي شده است که در این صورت خوانده دعوای 
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اعسار -یعنی زوجه- موظف به اثبات ایسار زوج خواهد بود. چنانچه اعسار اثبات نشود، حکم 
به حبس زوج داده می شود.

در موارد زیر اثبات ایسار زوج برعهده ی زوجه است:
الف( غیرمعاوضی بودن منشأ دین؛

ب( عدم تحصیل مال؛
ج( تحصیل مال و اثبات تلف حقیقی یا حکمی از سوی زوج.

با توجه به ماهیت عقد نکاح مبنی بر غیرمعاوضی بودن آن به نظر می رسد، چنانچه زوج در گذشته 
مؤسر نبوده و تحصیل مالی هم نداشته باشد یا درصورت تحصیل مال تلف حقیقی یا حکمی آن 
را اثبات کرده باشد، بار اثبات ایسار زوج برعهده ی زوجه خواهد بود. به این ترتیب در صورت عدم 
اثبات ایسار زوج ازسوی زوجه و عدم احراز ایسار برای دادگاه، ادعای اعسار زوج با سوگند ثابت 

می شود و دیگر نوبت به حبس نمی رسد.
این مطلب در قسمت اول نظریه مشورتی 1114/7 - مورخ 1391/6/5 - 91/26/734 به شرح 

ذیل مطرح شده است: 
وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و 
ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال. درصورت اول، به مقتضای حال او عمل می شود 
مانند کسی که حکم اعسارش قباًل صادر شده است. درصورت دوم، بنابر نظر مشهور فقها 
باید قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معامالت معوض 
باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه 
ادعای خالف آن با ارائه ی دلیل از ناحیه ی مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام 
به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود. در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است -مانند ضمان ناشی از دیات- اصل 
عدم جاری می شود؛ زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است 
و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق 
ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خالف شرع بوده و ادعای او با سوگند پذیرفته 

شود )هرسمی نژاد پورفاضل، 1395: 116(.

گفتنی است، طبق ماده  )10( قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه نیز مکلف 
است پس از ثبت اعسار فوراً برای روشن شدن اعسار یا ایسار مدعی اعسار اقدام کند.
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3-4. موارد اجرای حبس در زمان اعسار زوج 
بنابر آنچه بیان شد، در بیشتر مصادیق اعسار زوج حرفی از حبس نخواهد بود، بلکه حبس 
زوج مدعی اعسار از موارد استثنا محسوب می شود و فقط در مواردی که اثبات اعسار برعهده ی 
زوج قرار دارد، طبق ماده  )3( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زوج تا سی روز بعد از ابالغ 
اجرائیه فرصت دارد دادخواست اعسار خود را بدهد. درغیر این  صورت یا در مواردی که دعوای 
اعسار زوج مسترد یا رد شده باشد، چنانچه زوج از پرداخت مهریه امتناع کند، حبس خواهد شد. 
البته در تمام موارد، حبس زوج به درخواست زوجه خواهد بود و دادگاه بدواً امکان حکم به حبس 

مدیون را ندارد.
شاهد این ادعا نظر رئیس محترم قوه قضائیه است که به صورت بخشنامه ابالغ شده است. 

بخشنامه شماره  9000/15458/100-91/4/31 مقرر می دارد: 
در اجرای ماده  )6( قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به 
تعبیر »ممتنع« و نیز »درصورتی که معسر نباشد« در ماده  )2( قانون مذکور و نظر به فتوای 
حضرت امام خمینی »قدس سره« و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری »« در 
همایش قوه قضائیه، بند »ج« ماده  )18( آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح 

زیر اصالح می شود: 

ج( در سایر موارد چنانچه مالئت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی 
خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. 

از  با وجود تمکن مالی  ثابت شود محکوم علیه  برای قاضی دادگاه  تبصره: درصورتی که 
پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا 

تأدیه محکوم به حبس می شود. 

این بخشنامه عام بوده و شامل تمام محکومیت های مالی می شود که یکی از موارد آن محکومیت 
به پرداخت مهریه است، با توجه به آمار روزافزون زندانیان مهریه به نظر می رسد، این بخشنامه 
نیز در عملکرد قضات مؤثر نبوده است. مؤید این ادعا بیان رئیس قوه قضائیه در ابتدای بخشنامه 

شماره  9000/34859/100 در تاریخ 1397/7/22 است: 
نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه 
طالی تعیین شده به  جهت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به 
همین دلیل در اجرای قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. 
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بدین وسیله مقرر می دارد، ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه ها به صورت خارج از نوبت و بدون 
تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می شود رسیدگی 
و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب 

از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. 

متن بخشنامه حاکی است که به زعم ناتوانی پرداخت زوج، به حبس وی حکم داده شده است، 
درحالی که در این موارد شایسته است ابتدا فحص و بررسی انجام شود و پس از اثبات امتناع، به 

حبس زوج حکم داده شود. 
شاید این نحوه ی برخورد با مدعیان اعسار، به تبصره ماده  )696( قانون تعزیرات بازگردد وگرنه 
از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 و بخشنامه ی مذکور چنین مطلبی به دست 

نمی آید. ماده 696 قانون تعزیرات مقرر می دارد: 
در کلیه  مواردی که محکوم علیه، عالوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای 
قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع 
نماید، درصورت تقاضای محکوم له، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه، به جز مستثنیات 

دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. 
تبصره: چنانچه محکوم علیه، مدعی اعسار شود، تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت 

تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت.

در هر صورت قانون مرجع در این مقام، قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی است؛ لذا بهتر 
است قوانین مربوط به اعسار تجمیع و یکسان سازی شود.

الزم به ذکر است که ظاهراً در آن بخش از موارد مطالبه ی مهریه که اثبات ایسار برعهده ی زوجه 

است و اجرائیه ابالغ می شود نیز زوج باید طبق ذیل ماده  )3( و قانون نحوه  اجرای محکومیت های 

مالی عمل کرده و دادخواست اعسار تنظیم کند و هرگونه تأخیر از سی روز مهلت مقرر موجبات 

حبس زوج را فراهم خواهد آورد. با توجه به اهمیت خانواده و تحکیم آن و همچنین ارتباط مستقیم 

پرداخت مهریه و اعسار زوج به نظر می رسد، چنانچه موضوع اعسار زوج جداگانه قانون گذاری شود 

و رسیدگی به آن ضمن پرونده مطالبه مهریه انجام می شد نه با دادخواستی مجزا، قانون مذکور 

در رابطه با خانواده کارگشاتر و به اهداف قانو ن گذار نزدیک تر می نمود.
نکته ی آخر اینکه درصورت فرض حبس برای مدعی اعسار، بنابه فرمایش حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حبس مدعی اعسار لزوماً زندانی کردن وی نیست -این نوع برخورد با مقتضیات خانواده 
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نیز همخوان تر است- ایشان دراین باره می فرماید:
 حبس بدهکار مدعی اعسار به معنای زندانی کردنش نیست، بلکه به معنای تحت نظر قراردادن 
وی از طریق منع خروج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه و یا توقیف وی یا ممنوع المعامله 
ساختن وی جهت بررسی صحت و سقم ادعایش است و در هر صورت هیچ یک از طرق یاد 
شده موضوعیت ندارد، بلکه احتیاط بر حفظ حق طلبکار تا روشن شدن وضع مالی بدهکار 
است که قاضی موظف است بدون فوت وقت از طریق ممکن جهت کشف حال بدهکار اقدام 
نماید و اگر غرض از تحت نظر داشتن بدهکار تا کشف حقیقت از کفیل گرفتن حاصل شود 

می تواند به جای حبس از او کفیل بگیرد )گرامی و فروغی، 1395: 10 و 11(.

جمع بندی و نتیجه گیری

طبق کتب فقهی نه تنها حبس مدیون معسر جایز نیست، بلکه حکم به رعایت حال معسر تا 
بدانجاست که مطالبه ی دین از وی نیز حرام دانسته شده است و حتی برای جلوگیری از حبس 
وی چنین فتوا داده شده است که شهادت بر وجود دین علیه معسر حرام است و باالتر از آن اینکه 

سوگند به انکار حق دائن را نیز برای جلوگیری از حبس جایز دانسته اند.
بنابر نظر فقها، رسیدگی به دعوای اعسار فوری است. به نظر می رسد چنانچه رسیدگی فوری به 
دعوای اعسار امکان پذیر نباشد، دست کم باید تا مشخص شدن معسر از ممتنع از حبس مدعی اعسار 
جلوگیری شود و یا درنهایت میان زوج با سابقه ی مالئت و زوج بدون سابقه ی مالئت، تفاوت قائل 
شد و فقط به زوج باسابقه ی مالئتی که نتوانسته تلف اموالش را اثبات کند، حکم حبس داده شود.

در کتب فقهی و قانون جدید نحوه  اجرای محکومیت های مالی برای اثبات اعسار به سبب 
دین و سابقه ی مالئت مدعی اعسار استناد شده است که می توان احراز وضعیت مدعی اعسار را 

بدین وسیله تسریع کرد. 
طبق نظر فقها و قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی، اگر زوج سابقه ی مالئت نداشته باشد 
نوبت به حبس نمی رسد، مگر آنکه ایسارش اثبات شود و اگر سابقه ی مالئت داشته باشد و نتواند 
تلف اموالش را ثابت کند، با اقرار زوجه به اعسار زوج حبس جایز نخواهد بود. شهادت افراد مطلع 
از باطن زندگی زوج مبنی بر اعسار وی با سوگند زوج نیز پذیرفته می شود. تنها موردی که حبس 
زوج را جایز می کند، سابقه ی مالئت و نبود بینه بر اثبات تلف اموال از سوی زوج است که آن هم 
با وجود علم قاضی مبنی بر اعسار زوج، حبس وی منتفی می شود. در مواردی که زوج سابقه ی 
مالئت نداشته باشد، بار اثبات ایسار برعهده ی زوجه است. در این حالت اگر زوجه نتواند ایسار زوج 
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را اثبات کند، زوج با سوگند معسر شناخته شده و دیگر نوبت به حبس نمی رسد. با این بیان، در 
عمل زندانیان مهریه باید به حداقل برسند نه اینکه هر روز بر آمار آنها افزوده شود.

نظر به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 1392 موضوع حبس زوج معسر را به قانون نحوه  
اجرای محکومیت های مالی ارجاع داده است، این قانون حرکت مثبتی در مسیر تحکیم روابط 
زوجین نداشته است، اما اصالح آیین نامه قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و همچنین 
بخشنامه ی رئیس قوه قضائیه -که در متن مذکور است- تحول مثبتی در این باره محسوب می شود.

پیشنهاد

در کتب فقهی در موضوع مطالبه ی دین مهریه از زوج سخنی از حبس به میان نیامده است. . 1
به نظر می رسد، درباره ی مطالبه ی مهریه، قانونی مجزا از قانون سایر دیون قانون گذاری شود و 

ضمانت اجرایی تعیین شود که با شرایط خانواده و تحکیم روابط زوجین متناسب باشد.
 در موارد تردید و شبهه در موضوع اعسار زوج -که مربوط به خانواده است- دادگاه نیز به . 2

فحص و بررسی مکلف شود تا هرچه سریع تر و بنا به حق، پرونده مختومه و زندگی زوجین به 
روال عادی بازگردد.

سازوکاری تعیین شود که از طریق آن به دست آوردن اطالعات مالی واقعی افراد مدیون از . 3
طرف دادگاه با سهولت و سرعت امکان پذیر باشد تا از این طریق هم امکان مختومه کردن پرونده 
تسریع شود و هم در مواردی که اثبات ایسار زوج برعهده ی زوجه قرار می گیرد امکان رعایت 
حق وی نیز ایجاد شود، چون اثبات اموال زوج از امور بسیار سخت محسوب شده و در بسیاری 

موارد عامل تضییع حق زوجه می شود.
در راستای ارائه ی راهکار عملی، برخی به پرداخت نقدی مهریه در زمان انعقاد عقد اشاره . 4

کرده اند )عباسی فرد، آهنگری، پاشازاده و بهزادی، 1395: 64(. این طرح با مبانی فقهی سازگار 
است و برای تحکیم روابط زوجین نیز کارگشا خواهد بود و در غالب موارد می توان خوشبین 
بود که بنا به توان مالی زوج بر مهریه توافق خواهد شد و به این ترتیب دیگر نوبت به حضور در 

دادگاه و حبس زوج نخواهد رسید.
راهکار دیگر تقسیط مهریه از زمان انعقاد عقد و الزام زوج به پرداخت آن است. به این ترتیب . 5

که تعیین قسط ها به توافق زوجین باشد و در دفتر ثبت در زمان عقد ثبت شود.
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g .صیمری، مفلح بن حسن )حسین(، 1420. غایة المرام في شرح شرائع اإلسالم، بیروت: دار الهادي
g .)( طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد، 1418. ریاض المسائل، قم: آل البیت
g  طوسی، محمدبن حسن، 1387. المبسوط في فقه اإلمامية، تهران: المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار

الجعفریة.
g .ـــــــــ، 1400. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربي
g .ـــــــــ، 1407. الخالف، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
g  طوسی، محمدبن علی بن حمزه، 1408. الوسيلة إلی نیل الفضيلة، قم: کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی

.)(
g  - عاملی )شهید اول(، محمدبن مکی، 1410. اللمعة الدمشقية في فقه اإلمامية، بیروت: دارالتراث

الداراإلسالمية.
g .ـــــــــ، 1414. غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
g  ـــــــــ، 1417. الدروس الشرعية في فقه اإلمامية، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه

مدرسین حوزه علمیه قم.
g  عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی، 1413. مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، قم: المعارف

اإلسالمیة.
g  و »تحوالت   .1395 بهزادی،  هادی  و  پاشازاده  حسن  آهنگری،  بهزاد  محمدرضا،  عباسی فرد، 

نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب   1391در مورد مهریه«، مبانی فقهی حقوق اسالمی، دوره 
9، ش 18.

g .فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع )بی تا(، قم: کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی ره
g  کرکی عاملی )محقق ثانی(، علی بن حسین، 1414. جامع المقاصد في شرح القواعد، قم: آل البیت

.)(
g .)( کیدری، قطب الدین، 1416. إصباح الشيعة بمصباح الشریعة، قم: امام صادق
g  گرامی، حسین و محمد فروغی، 1395. شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مصوب 1394، تهران: جنگل، جاودانه.
g .موسوی بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ، 1419. القواعد الفقهية، قم: الهادي
g .موسوی خمینی، سیدروح اهلل )بی تا(، تحریر الوسيلة، قم: دارالعلم
g .موسوی خویی، سیدابوالقاسم، 1410. منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم
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g .نجفی، محمدحسن، 1404. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، بیروت: دارإحیاء التراث العربي
g .)( نراقی، مولی احمدبن محمدمهدی، 1415. مستند الشيعة في أحکام الشریعة، قم: آل البیت
g  ،هرسمی نژاد پورفاضل، نسیم، 1395. محشای قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تهران: جنگل

جاودانه.
g  پایگاه ستاد دیه

 )http://www.ipro.ir(
g  پایگاه دیده بان

)http://didban.ir(
g پایگاه خبر آنالین

)https://www.khabaronline.ir( 


