حق زوج بر منع اشتغال زوجه
ليال سادات اسدي *

چكيده

مطابق قانون مدني ايران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافي حيثيت خود يا مصالح
خانواده تشخيص دهد ،از دادگاه منع وي را از اشتغال درخواست كند .دكترين و رويهي قضايي
در اجراي اين ماده به گونهاي عمل ميكند كه همراه با اضرار زوجه است .تفسير موسع از
«حيثيت» و «مصلحت خانواده» ،امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبني بر
اشتغال وي ،اجرايي دانستن رأي كه نتيجهي آن تكليف دادگاه به قطع رابطهي استخدامي زوجه
با اشخاص ثالث است و تحميل خسارات ناشي از قطع رابطهي قراردادي كار به زوجه ،همگي
زيانهايي هستند كه متوجه زوجه ميباشند .اين نوشتار ضمن بررسي دكترين و رويهي قضايي
در تفسير مادهي  1117قانون مدني و پاسخ به استداللهاي ارائه شده در اين دو منبع حقوق ،به
ارائهي راهكارهايي در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگيري از ورود زيانهاي احتمالي به وي
ميپردازد.

کليد واژه
اشتغال ،زوجه ،نشوز ،مصلحت خانواده ،منع اشتغال ،شرط ضمن عقد.

* -استاديار دانشگاه امام صادق (ع)پرديس خواهران
 -تاريخ دريافت  90/2/3 :تاريخ تصويب نهايي90/3/24 :
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درآمد
بنا بر آموزههاي دين مبين اسالم ،اشتغال به عنوان يک حق براي همهي افراد
پذيرفته شده است 1.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصول متعدد به
حقوق مساوي براي تمامي افراد تأکيد کرده است .بند نهم از اصل سوم ،رفع تبعيضات
ناروا و ايجاد امکانات عادالنه را براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي از
وظايف دولت دانسته است و بند دوازدهم همين اصل ،به منظور پيريزي اقتصاد
صحيح و عادالنه ،رفع محروميت در زمينههاي مختلف از جمله اشتغال را مد نظر قرار
داده است .تأمين حقوق همهجانبهي افراد از زن و مرد ،ايجاد امنيت قضايي عادالنه
براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نيز موضوع بند چهاردهم اين اصل است.
اصل بيستم ،همهي افراد ملت اعم از زن و مرد را يکسان در حمايت قانون قرار داده
و آنها را برخوردار از همهي حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در
چارچوب موازين اسالمي دانسته است؛ اصل بيست و هشتم نيز به هر کس حق داده
شغلي را که بدان مايل است ،برگزيند .با اين وصف در قانون اساسي ،منعي بر اشتغال
ديده نميشود .افزون بر اين ،قانون مذکور ،به منع اعمال حق به عنوان وسيلهاي براي
اضرار به غير تأكيد کرده است.

2

در باب اشتغال زوجه ،مادهي  1117قانون مدني به شوهر اختيار داده تا زن خود
را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد ،منع کند.
اين ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضايت شوهر ندانسته ،اما منطبق بودن شغل
زوجه با «مصلحت خانواده» و «حيثيت زوجين» را ضروري به شمار آورده است.
 -1للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن (نساء.)32 :
 -2اصل چهلم قانون اساسي« :هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلهي اضرار به غير يا تجاوز به
منافع عمومي قرار دهد».
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نحوهي اجراي مادهي  1117قانون مدني و تفسير رويهي قضايي از آن با ورود ضرر
شديد به زوجه همراه است .در اين نوشتار ،تفسير اين ماده در دکترين و رويهي
قضايي در وضعيتهاي مختلف بين زوجين حين عقد نکاح از جهت اشتراط يا عدم
اشتراط اشتغال زوجه ،رويکرد رويهي قضايي در چنين دادخواستهايي از نظر تفسير
قيود وارد بر حق اشتغال زوجه و اعتباربخشي به شرط ضمن عقد نکاح يا عقد خارج
الزم ديگر مبني بر اشتغال زوجه ،نوع حکم دادگاه از نظر اعالمي يا اجرايي بودن و
تأثير آن بر قرارداد کار زوجه بررسي ميشود .همچنين نظريات مختلف در خصوص
جبران خسارت ناشي از قرارداد كار زوجه با ثالث بحث و راهكارهايي در جهت
اجراي مادهي  1117قانون مدني ارائه ميشود.
 )1محدوديت تفسير در حق اشتغال زوجه
ديدگاه غالب نويسندگان حقوق بر آن است كه با توجه به مادهي  1117قانون
مدني و قيودات آن ،حق زوج در منع اشتغال زوجه ،منوط به تنافي شغل زوجه با
حيثيت زوجين و مصالح خانواده است (گرجي  .)184 :1384در مقام رفع تزاحم حق
اشتغال زوجه و حق زوج بر تمكين زوجه ،چنين استدالل شده كه قانون مدني خروج
زن از منزل را منوط به اخذ اذن نکرده و چون كار كردن امري متعارف است ،اگر
شوهر از دادن اذن مضايقه كند ،از حق خود سوء استفاده كرده و اختيار او در اذن
ساقط ميشود (حيدرپور .)150 :1385

مادهي  1117قانون مدني ،جهات منع اشتغال زوجه را شامل تنافي شغل زوجه با
حيثيت زوجين و مصالح خانوادگي دانسته است .اين دو قيد ،حق اشتغال براي زوجه
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را به رسميت ميشناسد؛ تفسيري که با اصل بيست و هشتم قانون اساسي منطبق
است 1.از اين رو ،در تفسير مصاديق منطبق بر اين دو قيد بايد احتياط كرد .اين در
حالي است كه دكترين و رويهي قضايي در تفسير اين دو استثناء ،به گسترش آن تمايل
ي اين تفسير موسع ،محدوديت بيشتر بر حق اشتغال زوجه است.
دارد .نتيجه 
همچنين دکترين در تعيين مصلحت ،مسئوليتي بيش از آنچه شرع و قانون براي
زن در نظر گرفته ،بر او بار کرده است  .براي مثال ،گفته شده است که گرفتاريهاي
شغلي زوجه نبايد مانع ادارهي خانه و نگاهداري و تربيت فرزندان باشد (کاتوزيان

 .)233 :1371نظر ديگر ،ادارهي امور خانواده را نيز به اين جهات اضافه کرده است
(صفايي و امامي 125 :1385؛ گرجي  ،)191 :1384اين در حالي است که قانون ،حضانت
فرزندان را ـ که شامل نگهداري و تربيت آنها ميشود ـ  از تکاليف هر دو والد قرار
داده است .همچنين ادارهي امور خانواده تکليف هر دو طرف عقد نکاح است 2.حتي
برخي براي مادر قائل به تکليف در حضانت نشده ،بلکه صرف ًا براي وي قائل به حق
حضانتاند (نجفي  :1412ج ،11ص183؛ مکارم شيرازي ،استفتائات :ج ،2ص .)364اين نظر در
رويهي قضايي با تمسک به قيد «اولويت» در مادهي  3 1169نيز مطرح است.

-1حق اشتغال در مادهي  23اعالميه جهاني حقوق بشر ( 1948ميالدي) و مادهي   6ميثاق حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي هم شناخته شده و با توجه به الحاق ايران به كنوانسيون فوق و اينكه طبق مادهي  9قانون
مدني ايران ،عهود و قراردادهايي كه ايران به آن ملحق شده در حكم قانون داخلي است ،بايد گفت الزامات
جمهوري اسالمي بر رعايت حق اشتغال افراد ،چنين تفاسير موسعي از قيود مندرج در مادهي  1117را
نميپذيرد.
 -2مادهي  1104قانون مدني« :زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد با يکديگر معاضدت نمايند».
« -3براي حضانت و نگاهداري طفلي که والدين او جدا از يکديگر زندگي ميکنند ،مادر تا هفت سالگي
اولويت دارد »...
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در بحث تأثير شرط بنايي 1اشتغال زوجه يا شرط اشتغال مصرح در عقد نكاح
يا عقد خارج الزم ديگر ،بر حق زوج به ممانعت از اشتغال زوجه تفسير دكترين و
رويهي قضايي به گونهاي است كه به ضرر زوجه منتهي ميشود .نوع ديگري از
شرط ،شرط تلويحي يا ضمني است كه در ايجاب و قبول به تصريح يا تلويح ذكر
نميشود ،ولي به لحاظ انس جامعه وجود شرط معهود در عرف شناسايي ميشود،
به گونهاي كه اگر عقدي به طور مطلق هم انشاء شود ،وجود اين شرط در آن عقد،
در ذهن عرف انعكاس مييابد .به نظر ميرسد اشتغال زوجه امر معهودي در عرف
نيست تا آن را به صورت شرط ضمن عقد نكاح به شمار آورد ،لذا به دو نوع ديگر
شرط اشتغال ميپردازيم.
 )1-2شرط بنايي بر اشتغال
چنانچه زن حين ازدواج شاغل باشد و مرد بدون ايراد بر اشتغال وي ،نكاح با او
را بپذيرد ،اشتغال زن را به طور ضمني پذيرفته است .در اين صورت براي حق مرد
بر منع زوجه از اشتغال دو نظر حاکم است:
نظر اول و اکثريت ،از ساقط نشدن حق مرد بر منع زوجه از اشتغال حکايت
ميکند .مطابق اين نظر اگر مردي با دختر شاغلي ازدواج کند و پس از چندي دريابد
که ادامهي اشتغال به اين شغل با مصالح خانوادگي منافات دارد ،حق دارد منع او را از
دادگاه تقاضا کند و رضايت شوهر نيز از اختيار قانوني او نميکاهد .استدالل اين گروه
 - 1شرط بنايي و تباني :شرطي است كه به هنگام ايجاب و قبول هرچند به اشاره نامي از آن برده نميشود،
ليكن پيش از عقد طرفين نسبت به آن توافق كرده و سپس عقد را با بناي ذهني نسبت به آن واقع ميسازند
(شهيدي  40 :1387و  .)41عدهاي اصطالح شرط ضمني را براي آن به كار بردهاند (مدني .)266 :1383
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آن است كه منع زن ،تنها حق مرد نيست که بتوان ادعا کرد با اعالم رضايت ساقط
شده است ،بلكه بقاي اين اختيار در زمرهي مسائل مربوط به نظم عمومي و اعمال آن
در شمار تکاليف و مسئوليتهاي شوهر در ادارهي امور خانواده است (کاتوزيان :1371
235؛ امامي  :1366ج ،5ص.)520

عدهي ديگر برآنند که هرگاه حين ازدواج ،زن شاغل بوده و عقد نکاح مبني بر
ادامهي آن منعقد شده يا اشتغال ضمن عقد شرط شده باشد ،زوج نميتواند او را از
ادامهي شغل منع كند (محقق داماد  .)316 :1367نظر رويهي قضايي مطابق ديدگاه اول
است.

1

 )2-2شرط تصريحي بر اشتغال
نظريههاي مربوط به تأثير شرط اشتغال زوجه در امكان منع وي از اشتغال ،بين
حالتي كه اشتغال به طور بنايي شرط شده باشد با حالتي که بر آن تصريح کرده باشند،
تفاوتي نگذارده است .اين عدم تمايز ناشي از اعتبار يکسان اين دو نوع شرط در
حقوق قراردادهاست و در علت آن گفته شده است« :شرط بنايي هم حين انشاي
عقد مورد لحاظ و ارادهي طرفهاي عقد قرار داشته است» (شهيدي  .)42 :1387آنچه
در شرط بنايي بايد توجه شود ،تحميل بار اثبات شرط بر زوجه است كه در صورت
انكار زوج بايد متحمل شود.
مطابق مادهي  1119قانون مدني ،طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي که
 -1نظريهي شمارهي « :1361/8/2-7/2997حکم مادهي  1117قانون مدني به طور عام و اطالق اين است
که شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع
کند .بنابراين در صورتي که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت کامل بر اين
امر صيغهي نکاح جاري شده باشد ميتواند از اختيار قانوني خود استفاده کند  »...همچنين نظريهي شمارهي
« 1376/7/2-7/1558امکان منع زن از اشتغال را حتي در صورتي که شوهر اجازهي اتخاذ شغلي را به صورت
شرط ضمن عقد به او داده باشد ميسر دانسته است» (معاونت حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه  :1388ج،1
ص.)813
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بنمايند و به جز شروط فاسد و مفسد موضوع مواد  232و  233قانون مدني  1توافق بر
هر شرطي توسط زوجين حين نکاح صحيح بوده و مؤثر است .شرط اشتغال زوجه در
زمرهي هيچ يک از اين دو شرط مذکور قرار نميگيرد .فقهاي معاصر نيز شرط اشتغال
زوجه را صحيح و نافذ دانسته و براي زوج منع وي از اشتغال را قائل نشدهاند 2.مطابق
مادهي  1119قانون مدني شروط ضمن عقد نکاح صرف ًا در صورتي باطل است که
مخالف با مقتضاي عقد نکاح باشد و مقتضاي عقد نكاح ،خانهدار بودن زن نيست.
منع زوجه از اشتغال ،يکي از مصاديق اعمال حق رياست زوج موضوع مادهي
 1105قانون مدني 3است .اين موضوع كه رياست مرد بر خانواده ،عالوه بر حق،
تكليف زوج نيز ميباشد ،پذيرفته است ،اما محدود ساختن جزئي اين حق توسط مرد،
منافاتي با تكليف بودن آن ندارد 4.اين نظر که اختيار زوج بر منع اشتغال زوجه يک
حق صرف اسقاط شدني نبوده ،بلکه تکليفي است که مرد به خاطر حفظ مصلحت
خانواده نميتواند آن را از خود ساقط کند ،نظري مخالف معناي صريح لفظ «ميتواند»
در مادهي موضوع بحث است ،زيرا لفظ مذکور تصريح ميکند که موضوع ماده،
اعطاي حق و اختيار به مرد است ،نه تکليف .از ديگر سو ،مطابق مادهي  10قانون
 -1مادهي  232قانون مدني« :شروط مفصله ذيل باطل است ،ولي مفسد عقد نيست )1 :شرطي که انجام آن غير
مقدور باشد )2 .شرطي که در آن نفع و فايده نباشد )3 .شرطي که نامشروع باشد».
 مادهی  233قانون مدني« :شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطالن عقد است )1 :شرط خالف مقتضاي عقد )2شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين است».
 -2آيتاهلل العظمي سيستاني ميفرمايند« :چنانچه ضمن عقد زن شرط کرده باشد که شوهر او را منع از کار
نکند ،شرط نافذ و صحيح است» (سايت حقوقي) .آيتاهلل مکارم شيرازي ميفرمايند« :در صورتي که اشتغال
زوجه در ضمن عقد الزمي مثل عقد ازدواج شرط شده باشد ،زوج نميتواند مانع اشتغال او شود ( »...گنجينهي
آراء فقهي-قضايي ،سوال .)5760

 -3در روابط بين زوجين ،رياست خانواده از خصايص شوهر است.
 -4وفق ماده  959قانون مدني« :هيچکس نميتواند به طور کلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از
حقوق مدني را از خود سلب کند ».مفهوم مخالف اين ماده آن است که سلب حق به طور جزئي منعي ندارد.
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مدني ،قراردادهاي خصوصي بين افراد معتبر است و شرط اشتغال زن مخالف صريح
قانون نيست .همچنين نظر اول ـ كه ورود حکومت را به حيطهي خصوصي خانواده
مجاز و منع اشتغال زن از شغل منافي مصلحت خانواده را تکليفي براي زوج در قبال
جامعه دانسته  است ـ متقن نيست ،زيرا دخالت حکومت در روابط خصوصي افراد
امري استثنائي بوده و نيازمند نص صريح است.
سختگيري دکترين و رويهي قضايي موجب ورود ضرر به زوجهاي است که با
اشتراط اشتغال به عنوان شرط پذيرش خواستگاري مرد ،اعالم ميدارد که براي وي
فعاليت اجتماعي و شغلي فراتر از ازدواج است .اين سختگيري ضمن بياثر کردن
درج شرط اشتغال ،امنيت رواني زناني را که شغل خود را به عنوان بخشي از هويت
اجتماعي خويش شناختهاند ،مختل ميکند .همچنين مردي که زن شاغلي را به عقد
نکاح خويش در ميآورد ،نبود همسر در منزل را در ساعاتي از شبانهروز به طور
ضمني پذيرفته است .در اين حالت ،ممانعت مرد از اشتغال زن ،ضمن بياحترامي به
تعهدات و شروط بين زوجين ،زمينهي سوء استفاده از حق را فراهم ميسازد.
 )3تأثير حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه
تعيين ماهيت حکم دادگاه بر ممنوعيت زوجه از اشتغال ،نقش مهمي بر اثر حکم
در خارج دارد .احکام از يک جهت به اعالمي و انشايي تقسيم ميشوند؛ حکم اعالمي
يا کشفي حکمي است که وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد نکرده ،صرف ًا وضعيت
سابق را احراز و اعالم کرده و آثار حقوقي را در محدودهي خواستهي خواهان بر آن
مترتب ميگرداند (شمس  :1387ج .)217 ،2در مقابل ،حکم تأسيسي يا انشايي موجد حق
است که با صدور آن وضعيت حقوقي جديدي ايجاد ميشود .حکم انشايي ،انشاي
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مانند حکم ورشکستگي تاجر .از ديگر سو در مقابل حکم اعالمي ،حکم اجرايي قرار
ميگيرد و در اين معنا ،حکم اعالمي فاقد اقدامات اجرايي است و تأثير آن بر محکوم
عليه تحميل اموري است که نتيجهي تمکين نکردن از حکم است.
دكترين حقوق حكم دادگاه به منع اشتغال زوجه را واجد جنبهي اجرايي ميداند و
معتقد به منع عملي زوجه از اشتغال است .در تبيين اثر اجرايي حكم منع اشتغال زوجه
گفته شده است :چنانچه زن شغل غير دولتي داشته و شغل وي در بخش خصوصي
با تنظيم قرارداد موجوديت يافته باشد ،با صدور حکم ،تمام تعهدات مربوط به زن که
به مناسبت حرفهي خود بر عهده گرفته ،ابطال ميشود (کاتوزيان  1 .)236 :1371همچنين
اگر به دليل چگونگي شغل زن امکان منع عملي وي از اشتغال وجود نداشته باشد،
براي مثال ،موردي که زن با اموال خود به تجارت مشغول باشد ،قرار دادن جريمهي
مستمر (روزانه يا ماهيانه) را وسيلهي اجبار زن بر منع اشتغال دانستهاند .اين نظر با
استناد به مادهي  729قانون آيين دادرسي مدني مصوب  2 1318و تبصرهي مادهي
 47قانون اجراي احكام مدني مصوب  3 1356ارائه شده است كه با توجه به تصويب
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني در سال  1379و
 -1گفته شد نظر ديگري است که شوهر نميتواند به استناد مادهي  1117قانون مدني ،زن را از انجام دادن
تعهدي که به وسيلهي عقد اجاره نموده ،مانع شود؛ زيرا اجاره به درستي واقع شده و زناشويي مؤخر ،تأثيري
در اجارهي مقدم ندارد و عقد سابق را متزلزل نميگرداند .بنابراين ،زوج نميتواند حق ثابت مستأجر يا اجير
را مرتفع سازد .اين نظر صرف ًا حالتي را در نظر گرفته كه عقد اجاره انسان بين زن و كارفرما پيش از عقد نكاح
منعقد شده باشد.
 - 2ماده  .729در مواردي که موضوع تعهد عملي است که انجام آن جز به وسيلهي شخص متعهد ممکن
نيست ،دادگاه ميتواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا يا پس از صدور حکم ،مبلغي را
معين نمايد که اگر محکومعليه مدلول قطعي را در آن مدت اجرا نکند ،مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به
محکومله بپردازد.
  -3در صورتي که انجام عمل توسط شخص ديگري ممکن نباشد مطابق مادهي  729آيين دادرسي مدني انجام
خواهد شد.
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حقي را از تاريخ صدور حکم بيان ميکند (معاونت آموزش قوهي قضائيه )122 :1385
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سكوت قانون اخير نسبت به اين موضوع ،بايد قائل به نسخ آن شد .البته برخي با
اعتقاد بر بقاي حکم مادهي  729قانون آئين دادرسي مدني و تبصرهي مادهي  47قانون
اجراي احکام مدني ،به شوهر حق ميدهند زيانهاي ناشي از اين خودسري را بر
مبناي «مسئوليت مدني ناشي از تقصير» از دادگاه بخواهد (همان.)237:
ابطال قرارداد كار زوجه با ثالث و اقدام به قطع رابطهي استخدامي زوجه توسط
دادگاه ،ماهيت اجرايي به رأي ميدهد .مادهي  5آييننامهي نحوهي اجراي احکام و
تصميمات دادگاه خانواده مصوب  1354ـ که رؤسا ،مديران ،مسئولين سازمانها و
مؤسسات عمومي و خصوصي و کارفرمايان را به اجراي تصميم دادگاه در مورد منع
اشتغال زوج يا زوجه مکلف کرده ـ مؤيد ماهيت اجرايي حكم دادگاه بر منع اشتغال
زوجه است.
با فرض اعالمي بودن حکم فوق به محض قطعيت حکم اگر زن به اشتغال ادامه
دهد ،ناشزه محسوب شده و نتايج مترتب بر نشوز ـ مانند عدم استحقاق بر نفقه،

1

جواز صدور اذن بر ازدواج مجدد زوج 2و عدم شمول حکم تبصرهي مادهي 6
ماده واحدهي قانون اصالح مقررات طالق در خصوص حق زن بر اجرتالمثل ايام
زناشويي حين طالق 3به درخواست زوج ـ  بر او بار ميشود .اين نظر به داليل زير
مناسبتر است:
« -1هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند ،مستحق نفقه خواهد بود».
 -2مادهي  16قانون حمايت از خانواده .مرد نميتواند با داشتن زن ،همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
 -3عدم تمكين زن از شوهر.
 -3پس از طالق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبهي حقالزحمهي كارهايي كه شرع ًا به عهدهي وي
نبوده است دادگاه بدوا ً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواستهي زوجه اقدام مينمايد و در صورت عدم امكان
تصالح ،چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج الزم ،در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل ميشود،
در غير اين صورت هرگاه طالق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طالق ناشي از تخلف زن از وظايف
همسري يا سوء اخالق و رفتار وي نباشد ،به ترتيب زير عمل ميشود :الف) چنانچه زوجه كارهايي را كه شرع ًا
به عهدهي وي نبوده ،به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ،دادگاه
اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم ميكند.
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مادهي  18قانون حمايت از خانواده استوار است كه بنا بر نظر اکثريت ،بسياري از مواد
آن منسوخ شده و اجرايي نيست 1.از سوي ديگر آييننامه صرف ًا توضيح دهندهي قانون
است و مطابق اصل  170قانون اساسي قضات مکلفاند از اجراي تصويبنامهها و
آييننامههايي كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات
قوهي مجريه است خودداري كنند .آييننامهي مذكور نيز که مصوب هيئت وزيران
است ،با قوانين استخدامي و کار که جهات قطع رابطهي استخدامي يا کارگري و
کارفرمايي و نيز جهات بطالن يا عدم نفوذ قراردادها را مشخص کرده است ،منافات
دارد.
ب ـ رويهي قضايي در اجراي حکم الزام زوجه به تمکين ،بر اعالمي بودن حکم
استوار است 2.بدينترتيب از تاريخ قطعيت حکم ،زوجه ناشزه محسوب شده ،از حق
نفقه محروم مانده و چنين نشوزي مجوز مرد در اخذ اذن بر ازدواج مجدد از دادگاه
است .از آنجا که استنکاف زوجه از اجراي حکم دادگاه از مصاديق نشوز است ،بايد
آن را همانند حکم الزام به تمکين اعالمي دانست .بنابراين همانگونه که در اجراي
حکم الزام به تمکين ،زوجه را به قهر و عنف به منزل زوج نميآورند ،در اينجا نيز
 -1نگاهي به مجموعهي قوانين منتشر شده از سوي مراجع معتبر مانند معاونت حقوقي قوهي قضائيه يا ادارهي
تنقيح قوانين رياست جمهوري ،که هر يک به زعم خود موادي از قانون حمايت از خانواده را با عقيده به منسوخ
بودن درج نکردهاند ،مؤيد اين نظر است .به عنوان مثال ،مجموعه تنقيح شدهي قوانين و مقررات حقوقي تدوين
شده توسط معاونت حقوقي قوهي قضائيه ،صرف ًا هشت ماده و چهار تبصره از  مواد اين قانون را درج کرده و
در مقابل مجموعه قوانين منتشره توسط رياست جمهوري پنج ماده و سه تبصره از ديگر مواد را  آورده است
(معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوهي قضائيه ،همان :ج1؛ معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست
جمهوري ،قوانين و مقررات خانواده ،تهران ،اداره تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري.)1382 ،

 -2نظريهي مشورتي شمارهي  7/950مورخ ( 1367/3/30شهري و خرازي90 :1380؛ تعالي خانواده :1384،ص.)25
البته نظر مخالف هم وجود دارد .قضات قم در نشست قضايي دادگستري قم ،حکم تمکين را اجرايي دانسته و
الزام زوجه به تمکين را پذيرفتهاند ،اما در ادامه قبول کردهاند که در عمل حتي با صدور اجراييه نيز نميتوان
زوجه را به زور وادار به تمکين کرد (معاونت آموزش قوهي قضائيه.)338  :1387 ،
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نبايد زوجه را به قهر از ادامهي اشتغال منع کرد.
ج ـ اعالمي دانستن حکم از تضييع حقوق افراد ثالثي که با زوجه قرارداد كار
منعقد کردهاند ،پيشگيري ميكند .در اين صورت صرف ًا زوجه متحمل آثار و نتايج
حکم دادگاه ميشود.
د ـ اعالمي دانستن حکم ممانعت از اشتغال ،در برخي موارد از اجرا نشدن حکم
جلوگيري ميکند .بدين ترتيب که گاه منع زن از اشتغال ميسر نيست ،مانند اشتغال
زن به تجارت يا مشاغل آزاد .چنانكه بيان شد ،در اين موارد طبق نظري راهكار منع
زوجه از اشتغال ،محكوميت وي به خسارت تخلف است؛ يعني زوجه به ازاي هر روز
تخلف از حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت ميشود ـ صرف
نظر از اختالف در نسخ يا عدم نسخ مادهي  729قانون آيين دادرسي مدني مصوب
 1318اين نظر تكليف مااليطاق بر زوجه بار ميکندـ .در اين صورت زوجه بين دو
تكليف و دو خسارت متحير و سرگردان است؛ از يک سو ،جبران خسارت طرف
قرارداد خود در صورت تمكين از خواستهي شوهر و رها ساختن منبع درآمد خود و
از ديگر سو ،پرداخت خسارت روزانه به شوهر از بابت حفظ شغل.
هـ) اعالمي دانستن حکم ،منطبق با موازين انساني و حقوق بشري مندرج در قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران و اسناد بينالمللي است كه آزادي زن را به عنوان يک
انسان در انتخاب صالح خويش محدود نميسازد و نيز مانع ورود ضرر معنوي به زن
ميشود .با اين وصف زن مخير است يکي از دو گزينهي شغل يا زندگي مشترک را
برگزيند و مرد به عنوان محکومله نيز از مواهب اين انتخاب (رفع مسئوليت پرداخت
نفقه به زن ،حق ازدواج مجدد و حق طالق زن بدون پرداخت اجرتالمثل و يا تمليک
تا نصف دارايي خود در صورت وجود شرط ضمن عقد بر اين مبنا) بهرهمند ميشود.
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موارد به معناي بازگشت زن به زندگي زناشويي نيست ،زيرا قهر و غلبه در کانون
خانواده ـ که کانون عشق و عاطفه است ـ جايگاهي ندارد.
وـ خانواده به عنوان حريم خصوصي از بعد فيزيكي ،اطالعاتي و ارتباطاتي
پذيرفته شده است .ورود به حوزهي خصوصي خانواده ،بايد با احتياط و با توجه به
شرايط دخالت از جمله حداقلي بودن آن و ضرورت دخالت باشد (اسدي-67 :1390

 .)55رسيدگي محاکم خانواده به مجموعهاي از دعاوي زوجين مانند مهريه ،جهيزيه،
حضانت و مالقات فرزند ،منع اشتغال ،الزام به تمکين و در نهايت طالق نشانگر آن
است كه اين دخالت در جهت تحكيم خانواده نخواهد بود .در اکثر موارد ،حين بروز
اختالفات و پس از تشکيل پروندههاي متعدد ،هنگامي كه زن و مرد جداي از يکديگر
زندگي ميکنند ،مرد از دعوي منع اشتغال به عنوان اهرم فشاري عليه زن استفاده کرده
و به اين وسيله در وضعيت معيشت زن اختالل جدي ايجاد ميکند.
 )4مسئوليت زوجه در مقابل ثالث در قرارداد کار
به منظور بررسي جبران خسارت ناشي از انحالل قرارداد کار زوجه با ثالث ،بايد
اثر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه بررسي شود .در بيان اثر حكم منع اشتغال بر
قرارداد كاري بين زوجه و ثالث ،برخي قائل به ابطال شدهاند .ابطال با بطالن و فسخ
متفاوت است .عقد قابل فسخ را عقدي نافذ دانستهاند كه در اركان آن كمبود و عيب
ديده نميشود ،منتها به دليل ضرر ناروايي كه لزوم آن به بار ميآورد يا به حكم تراضي
دو طرف ،براي يكي از آنها يا هر دو يا شخص ثالث خيار فسخ به وجود ميآيد و به
استناد اين حق ميتوان عقد را منحل كرد ،اما عقد قابل ابطال عقدي است كه از آغاز
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انعقاد به وسيلهي اشخاص مورد حمايت قانونگذار قابل حذف است و آن را در شمار
عقدهاي باطل كه بطالن آن نسبي است ،آوردهاند (كاتوزيان  :1388ج ،2ص .)330همچنين
گفته شده عقد قابل ابطال يا عقد داراي وصف بطالن نسبي ،عقدي است كه نسبت
به يك طرف صحيح و نسبت به طرف ديگر باطل يا قابل ابطال است و آن كسي كه
عقد نسبت به او باطل است ،ميتواند از مقامذيصالح قضايي بخواهد عقد را باطل
اعالم يا قبول کند (نوين .)145 :1384

در خصوص سرنوشت عقد قابل ابطال و تفاوت آن با عقد غير نافذ گفته شده
عقد قابل ابطال پيش از تنفيذ نيز نفوذ حقوقي دارد و حكم دادگاه يا اعالم ذينفع آن
را باطل ميكند (همان) ،اما با ابطال ،تمام قرارداد صحيح از عالم اعتبار محو ميشود و
آثار حقوقي آن از بين ميرود (شهيدي .)52 :1383

موارد قابليت ابطال كه از آن به بطالن نسبي نيز ياد شده شامل اشتباه ،تدليس،
اكراه ،عدم اهليت معامله كننده و بطالن ناشي از ضرر است 1.نظر ديگر آنكه بطالن
نسبي عمدت ًا از حدوث اشتباه در عقد به وجود ميآيد .مانند مادهي  353قانون مدني

2

و گفته شده است در بطالن نسبي ،عقد نسبت به يک طرف صحيح و نسبت به طرف
ديگر باطل يا قابل ابطال است و کسي که عقد نسبت به او باطل است ،ميتواند از
مقام ذيصالح قضايي بخواهد که عقد را باطل اعالم نمايد يا قبول کند (نوين :همان).

اين نظر با عنايت به تعريف بطالن نسبي جاي بحث دارد .چنانچه بطالن نسبي
شامل موارد ضرر فرض شود ،ميتوان گفت به جهت تعارض شغل زوجه با مصلحت
 -1در خصوص بطالن ناشي از ضرر به مادهي  1674قانون مدني فرانسه اشاره شده كه طبق آن اگر فروشنده
مال غيرمنقول بيش از هفت دوازدهم قيمت مبيع متضرر شود ،ميتواند اعالم انحالل عقد را از دادگاه درخواست
كند (شهيدي .)63 :1383
 -2ماده  353قانون مدني« :هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد
بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري
حق فسخ دارد».

170

حق زوج بر منع اشتغال زوجه

به ابطال قرارداد کاري زوجه دهد ،اما طبق نظر ديگر ـ که بطالن نسبي را به جهت
ديگر ممکن دانسته ـ  ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نيست .از ديگر
سو ،با عنايت به اينکه در بطالن نسبي عقد ،طرف قرارداد بايد صدور حکم به ابطال
را از دادگاه بخواهد و در ما نحن فيه ،زوج  بدون اينکه از اطراف قرارداد باشد ،چنين
درخواستي را از دادگاه ميکند ،در امکان قابل ابطال بودن قرارداد کاري زوجه خدشه
وارد ميشود .نظر ديگر بر آن است كه در حقوق ايران حكم بطالن نسبي عقد وجود
صحيح نافذ ،صحيح غير نافذ ،باطل يا قابل فسخ باشد (شهيدي
ندارد و عقد ميتواند
ِ

 1،)71 :1383كه اين وضعيتهاي حقوقي با بطالن نسبي متفاوت است .اين نظر اتقان
بيشتري دارد .همچنين در تفکيک بطالن مطلق و نسبي گفتهاند :در بطالن مطلق يکي
از ارکان عقد شامل رضا ،موضوع ،سبب و شکل (در عقود شکلي) موجود نيست ،اما
در بطالن نسبي رضا از شخص فاقد اهليت کامل صادر ميشود يا رضا به واسطهي
اشتباه ،تدليس يا اکراه باطل است و عقد باطل نسبي با اجازه يا رد طرفي که دچار
اشتباه شده يا ولي فرد فاقد اهليت ،از حالت بطالن نسبي خارج ميشود .اين جهات
در قرارداد کاري بين زوجه و ثالث موجود نيست ،زيرا زوجه اهليت انعقاد قرارداد
دارد و تکليف وي به احترام به خانواده و سعي در تحکيم آن خدشهاي به اهليت وي
وارد نميکند .از ديگر سو ،در صورت قائل به قابل ابطال بودن عقد ،اجازه يا رد عقد
قابل ابطال ،صرف ًا از سوي طرف قرارداد که دچار اشتباه شده ،ممکن است .اجازهي
ولي در عقد انجام شده توسط صغير مميز ،قابل مقايسه با وضعيت زوج و زوجه
نيست .بنابراين قابل ابطال دانستن قرارداد کاري زوجه با اصول کلي قرارداد منطبق
 -1در تعبير ديگر آورده شده است« :در حقوق ايران نه طبق قانون و نه به ارادهي طرفين ،عقد صحيح به عقد
باطل مبدل نميشود» (شهيدي .)76 :1383
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نبوده و اثر حکم دادگاه به منع زوجه در اشتغال را بايد در ايجاد الزامي براي زوجه
دانست (السنهوري .)340 :1382

صرف نظر از نوع شغل زوجه در صورت منع وي از اشتغال ،ممکن است به
زوجه يا ثالث ضررهايي وارد شود .براي مثال ،زوجه که تعهد خدمت به يک سازمان
دولتي دارد ،با منفك شدن از شغل مجبور به پرداخت ما به ازاء مالي تعهد خود است
يا اگر زوجه قرارداد کار با ثالث (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ،دولتي ،عمومي
يا غيردولتي) منعقد کرده است و در اثر باطل شدن قرارداد (در صورت قائل بودن
به ابطال آن با حکم دادگاه به منع اشتغال) يا عدم اجراي آن ،خساراتي بر ثالث وارد
شود ،طبق قاعدهي الضرر جبران آن ضروري است .توجه به اين نکته الزم است که
نظر غالب بر آن است که حکم موضوع مادهي  1117قانون مدني شامل مشاغلي که
زوجه پيش از نکاح داشته است ،نيز ميشود.
نظري که قائل به ابطال تعهدات حرفهاي و شغلي زوجه بر اثر حکم دادگاه به منع
اشتغال است ،مسئوليت جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث را متوجه زن کرده
است (کاتوزيان  .)236 :1371بنا بر اين نظر تصميم مرد و تأييد دادگاه در حکم قوهي
قاهره نيست تا زن را طبق مواد  227و  229قانون مدني 1از پرداخت خسارت انجام
ندادن تعهد معاف کند ،بلكه مانعي که او را از ايفاي تعهد بازداشته ،بنا به خواستهي
او و ناشي از وضعي است که بر اثر عقد نکاح پيدا کرده است .اين استدالل دربارهي
قراردادهاي منعقد شده توسط زن با ديگري پيش از عقد نکاح جايگاه دارد ،اما در
مورد اشتغال زن پس از عقد نکاح که با رضايت مرد يا حق ناشي از شرط ضمن
 -1ماده  .227متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت ميشود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام
به واسط ه علت خارجي بوده است که نميتوان مربوط به او نمود.
 ماده  .229اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حيطهي اقتدار اوست ،نتواند از عهدهي تعهد خودبرآيد محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
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است که به عنوان علت انجام ندادن تعهد مطرح شود .از ديگر سو ،در حالت نخست
نيز ازدواج با ديگري را نميتوان علت مستقيم ابطال قرارداد کار به شمار آورد ،بلکه
علت مستقيم که طبق مادهي  227قانون مدني به عنوان علت خارجي متصور است،
درخواست مرد بر منع اشتغال زن و صدور حکم از ناحيهي دادگاه است كه زن در
آن دخالت و اختياري ندارد .به نظر ميرسد اصطالح «علت خارجي» در مادهي 227
قانون مدني جداي از مفهوم «قوهي قاهره» يا «فورس ماژور» مندرج در مادهي 229
همين قانون است 1.صدور حکم منع اشتغال قوهي قاهره نيست ،اما علت خارجي
است که مربوط به زن نميشود و نميتوان زن را مقصر و متخلف از قرارداد دانست.
در حالي كه شرط اصلي براي جبران خسارت ناشي از انجام ندادن تعهد قراردادي،
تخلف و تقصير است .همچنين طبق مادهي  520قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  21379شرط مسئوليت براي جبران خسارت
به جا نياوردن تعهد ناشي از عقد توسط متعهد است .مقيد کردن زن به پذيرفتن اين
خطر که هر زمان مرد بخواهد ميتواند از دادگاه درخواست منع اشتغال و ابطال
قرارداد وي را نمايد ،موجب ضرر معنوي است که وي را در عرصهي تجارت محدود
ميسازد  .نتيجهي اين نظر که اگر زني به حکم دادگاه از اشتغال ممنوع شده و با
ابطال قرارداد كاري منبع درآمد خود را از دست داده ،مسئول جبران خسارت ناشي
از ابطال قرارداد باشد ،قرار دادن زن در وضعيت عسروحرج است که آثار ناشي از آن
ثالث را هم در برميگيرد .به همين جهت ،اشخاص تمايلي به انعقاد قرارداد کاري با
  -1البته فورس ماژور ميتواند مصداقي از علت خارجي باشد.
 -2در خصوص مطالبهي خسارات وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بالواسطه ناشي
از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است .در غير اين صورت دادگاه دعوي مطالبه
خسارت را رد خواهد کرد.
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زنان نخواهند داشت ،چون هر آينه خطر ابطال آن ميرود و آنها با خواندهاي روبهرو
ميشوند که به لحاظ از دست دادن شغل خود اغلب در وضعيت اعسار به سر برده
و توانايي جبران خسارت را نخواهد داشت .اين امر به ويژه با وجود مادهي  2قانون
نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي ،موجبات اضرار بيشتر زوجه را فراهم ميآورد؛
چه آنکه همواره امکان بازداشت زوجه تا زمان پرداخت بدهياش فراهم است مگر
آنکه با شرايطي بتواند اعسار خود را به اثبات برساند .حتي اثبات چنين امري هم
نميتواند اضرار وي را منتفي سازد ،زيرا در هر حال تکليف وي به پرداخت محکومبه
همچنان به قوت خود باقي است .در بازداشت ماندن زن ضرري جبرانناپذير را بر
وي كه تقصيري متوجه او نيست ،بار ميكند .همچنين در لسان حقوقدانان ،تعريف
مسئوليت با تکليف به اجراي قرارداد همراه است و مالزمه دارد ،نه با عدم آن (كاتوزيان

 .)132 :1387در اين بحث ،زوجه براي اجراي مفاد قرارداد آمادگي دارد ،اما با حکم
دادگاه از ايفاي تعهد منع شده است يا آنکه با پذيرش اين نظر که اثر حکم دادگاه بر
منع اشتغال زوجه ابطال قرارداد است ،ديگر قراردادي باقي نمانده تا اجرا شود.
بنا بر نظر ديگر امكان ابطال قراردادي كه به صحت منعقد شده ،وجود ندارد و
زني كه به رغم حكم دادگاه بر ممنوعيت از اشتغال ،شغل خود را رها نميكند و به
اجراي تعهدات با كارفرما ادامه ميدهد ،ناشزه به شمار ميرود (لطفي  .)282 :1388با
اين وصف اثر اعالمي يا اجرايي دانستن حكم منع اشتغال در بحث جبران خسارت
روشن ميشود .اين نظر با برخي فتاواي معاصر همخواني داشته و جبران ضرر را به
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نتيجهگيري
اجراي مطلوب حکم مندرج در مادهي  1117قانون مدني که منطبق با هدف اصلي
قانونگذار يعني تحکيم نهاد خانواده است ،آثار مثبت به جاي ميگذارد ،اما چگونگي
تفسير اين ماده ،نحوهي اجرا و آثاري که دکترين و رويهي قضايي بر آن قائل شده،
موجبات اضرار زوجه را فراهم ميآورد.
تفسير موسع از مصلحت خانواده و حيثيت زوجين در دکترين و رويهي قضايي،
اجرايي دانستن حكم دادگاه بر منع اشتغال زوجه که با قطع رابطهي استخدامي زوجه
با سازمان مربوطه يا ابطال قرارداد کار همراه است و تحميل جبران خسارت ناشي از
ابطال قرارداد کار بر زوجه ،همگي اضرار مادي و معنوي زوجه را موجب ميشود.
در اکثريت موارد زوج هنگام جريان دعاوي متعدد خانوادگي بين آنها دادخواست منع
اشتغال را به عنوان اهرم فشاري بر زوجه با هدف انصراف وي از مطالبهي حقوق
قانونياش تقديم دادگاه ميكند .همچنين قطع رابطهي کاري زوجه با حق اشتغال وي
به عنوان يکي از حقوق شناخته شده در قانون اساسي و اسناد حقوق بشري منافات
دارد و ضمن به خطر انداختن امنيت شغلي زن ،اشخاص ثالث را از انعقاد قرارداد
کاري با وي منصرف ميسازد .تلقي منفي عرف از انعقاد قرارداد با زنان ،بيارتباط با
 -1آيتاهلل مكارم شيرازي در اين خصوص معتقدند« :شوهر بايد خسارتها را جبران كند .همچنين در
خصوص جبران خسارت زوجه نيز قائلاند كه اگر زوجه با موافقت شوهر قرارداد (كار) را امضا کرده و
سپس با مخالفت شوهر مجبور به ترك كار شود ،زوج مسئول جبران خسارت زوجه است» .همچنين آيتاهلل
شبيري زنجاني ميفرمايند« :زوج ميتواند مانع ادامهي كار همسرش شود ،حتي پس از آنکه به همسرش اجازه
داده است؛ آري اگر منع موجب وارد آمدن خسارت به زوجه شود ،جبران آن واجب خواهد بود» .آيتاهلل
مكارم شيرازي نيز فرمودهاند« :هرگاه زن قراردادي با اجازهي شوهر نسبت به مدتي بسته است ،آن قرارداد
الزماالجراست و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و ميتواند استعفا بدهد ،بايد استعفا
دهد ،اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد ،شوهر بايد خسارت را جبران كند» (هدايت نيا ،همان).
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چنين تفاسيري نبوده و اين تلقي همواره زنان را در موقعيت كاري ضعيفتري قرار
داده است.
تحميل جبران خسارت ناشي از تعهدات کاري به زوجه ـ که در جهت مصالح
خانواده از اشتغال محروم شده است ـ  ضرري مضاعف است ،چه آنکه وي منبع
درآمد خود را از دست داده است .لذا پيشنهاد ميشود:
 -1اصطالح «مصلحت خانواده» با توجه به تکاليف شرعي و قانوني زوجه در خانواده
تفسير شود؛
 -2عبارت «حيثيت زوج» با توجه به اهميت و احترام مشاغل مورد نياز جامعه که فاقد
وصف مجرمانه است ،تفسير شود؛
 -3حکم منع اشتغال همانند حکم الزام زوجه به تمکين از احكام اعالمي شناخته شود
كه ضمانت اجراي آن ،بار كردن آثار نشوز بر زوجه است .بدين ترتيب زوجه ميتواند
شغل خود را به همراه تحميل آثار نشوز بر خود انتخاب کند يا آنکه با تمکين از حکم
دادگاه و ترک اشتغال خود را از تبعات نشوز در امان دارد .به اين ترتيب ابطال قرارداد
کار از آثار حکم دادگاه به منع اشتغال نيست و اين تفسير با قواعد عمومي قراردادها
مطابقت دارد؛
 -4با توجه به نظر مشهور فقهاي عظام به ويژه فقهاي معاصر ،در صورت وجود
شرط ضمن عقد مبني بر اشتغال زوجه به صورت صريح يا بنايي ،اعمال مادهي 1117
قانون مدني منتفي شود؛
 -5در صورت اصالح رويهي قضايي در موارد پيش گفته ،بحث جبران خسارت ناشي
از قرارداد توسط زوجه منتفي خواهد بود ،مگر اينکه زوجه طوع ًا حکم دادگاه را اجرا
کند .در اين صورت شايد بتوان گفت مشمول مادهي  227قانون مدني خواهد بود،
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عنايت به فتاواي فقهاي عظام پذيرش جبران خسارت بر زوج از باب قاعدهي «من له
الغنم فعليه الغرم» ،ارجح است.
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