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چکیده
با تصويب ماده  22قانون حمايت خانواده  ،9319براى مهريه قابل اجرا سقف تعيين شده است.
بدين توضيح كه مهريه بيش از  991سکه منوط به مالئت زوج است كه زوجه بايد براى استيفاى
حقوق قانونى و شرعى خود آن را اثبات كند و كمتر از  991سکه مشمول ماده  2قانون نحوه اجراى
محکوميتهاى مالى مىشود كه با اصالح ماده  91آييننامه اجرايى ،اصل بر عدم امکان حبس
زوج است مگر اينکه زوجه بتواند توانايىهاى مالى زوج را اثبات كند كه در اين صورت عدم
پرداخت مهريه توسط زوج حبس او را درپى دارد .حتى اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2
قانون نحوه اجراى محکوميتهاى مالى) نباشيم ،تا  991سکه ،مرد مىتواند با ارائه دادخواست
 .1تاريخ وصول9311/92/23 :؛ تاريخ تصويب9315/3/99 :
 .2پست الکترونيکabbasifard_20@yahoo.com :
 .3پست الکترونيک (نويسنده مسؤول)behzadahangari67@yahoo.com :
 .4پست الکترونيکpashazadeh45@gmail.com :
 .5پست الکترونيکh.behzadi66@yahoo.com :
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اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود كه در اين صورت هم زوجه به مهريه خود
نمىرسد .بنابراين به نظر مىرسد كه قانون جديد نه تنها به حل معضلهاى مهريه كمک نمىكند
بلکه حمايت هاى اندک قانونى كه از زوجه بود را از بين برده است .در صورت قبول نظر مهريه
نقدى در قانون ما معضالت مهريه مانند سنگين بودن مهريه و استفاده ابزارى از مهر توسط زوجه
بوجود نخواهد آمد.
کلیدواژهها :مهريه ،حقوق مالى ،زوجه ،قانون حمايت خانواده  ،9319ماده .22

 .1مقدمه
بعد از انعقاد نکاح زن عنوان زوجه را كسب مىكند و عقد براى او حقوقى مالى ايجاد
مىكند .بنابراين مهريه يکى از مهمترين حقوق مالى است كه مرد با شکلگيرى عقد موظف
به پرداخت آن به زوجه است .چنين نهادى خاص اسالم است و در كشورهاى غربى وجود
ندارد .با تصويب قانون جديد حمايت خانواده  9319اين حق مالى زوجه تغييراتى كرده
است .ماده  22قانون جديد حمايت خانواده مقرر مىدارد «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد
تا  991سکه تمام بهار آزادى يا معادل آن باشد ،وصول آن مشمول مقررات ماده  2قانون
اجراى محکوميتهاى مالى است .چنانچه مهريه ،بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص
مازا د ،فقط مالئت زوج مالک است .رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز
كماكان الزامى است» .با تصويب اين ماده اندک حمايتى كه از زنان در جهت استيفاى حق
شرعى و قانونى خود وجود داشت ،از بين رفته است و هم چنين ضمانت اجراهاى كه زوجه
براى اين منظور دارا بود نيز تضعيف شده است .ضمن بررسى و نقد ماده  22قانون جديد
حمايت خانواده ،با ارائۀ پيشنهاداتى سعى در حل اين مشکالت خواهيم داشت.
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 .2مهریه
مهر كلمهاى عربى است كه معادل فارسى آن كابين است .مهر داراى نامهاى متعددى از
قبيل صداق ،صدقه ،نحله ،اجر ،فريضه ،حباء ،عقد و عالئق مىباشد 1.در قانون مدنى در

مواد  9171تا  9919از مهر و خصوصيات آن سخن گفته است و احکام آن را ذكر كرده ولى
تعريفى از مهر ارائه نشده است ولى در اصطالح حقوقى مىتوان گفت ،مهر مالى است كه
زن بر اثر ازدواج مالک آن مىگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن مىباشد.

2

 .9انواع مهر
مهر از اين جهت كه هنگام عقد مقدار آن مشخص است يا نه به چند نوع تقسيم مىشود.
 .1 .9مهر المسمی

اگر مهر ضمن عقد نکاح يا پس از آن به تراضى معين شود به آن مهر المسمى گويند 3.زن و

شوهر مىتوانند در باب ميزان و نوع مهر با هم توافق كنند (ماده  .)9111در اين صورت در

كنار عقد نکاح ،قرارداد ديگرى نسبت به طرز اجراى الزام مرد به دادن مهر منعقد مى-

سازند 4.اين قرارداد جدا از عقد نکاح بوده و در صورت بطالن ،اثر بطالن ،به عقد سرايت

نمىكند (ماده .)9119 ،مهر المسمى ممکن است عين معين يا كلى و هم چنين مىتوان
ً
حق مالى يا منفعت يا انجام كار معين باشد .در عرف امروز معموال مهر در زمان عقد به
ً
تراضى طرفين و خانوادههايشان صورت مىگيرد و اكثرا و مبالغ هنگفت يا تعداد زيادى سکه
طال را به عنوان مهر قرار مىدهند كه مشکالتى را براى زن و مرد و خانواده ايجاد مىكند.
 .1انصارى ،طاهرى ،دانشنامه حقوق خصوصى ،ج ،3ص.9116
 .2صفايى ،امامى ،حقوق خانواده ،ج ،9ص.66
 .3صفايى و همکاران ،بررسى تطبیقى حقوق خانواده ،ص.232
 .4كاتوزيان ،حقوق خانواده ،ص.991
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چرا كه مهر از حالت پرداخت نقدى توسط مرد خارج شد و اغلب زوجه آن را در هنگام
جدايى طلب مىكند .همچنين زن به دليل محدوديتى كه در حق طالق براى او است اغلب
از مهر به عنوان عديدهاى ابزارى براى فشار به مرد و گرفتن حق طالق استفاده مىكند كه اين
موارد مشکالت عديدهاى را براى طرفين به وجود مىآورد كه در مباحث آتى به بررسى و
ارائه راهکارهايى براى حل اين معضالت و يا كاهش اين مشکالت مىپردازيم.
 .2 .9مهر المثل
بر خالف مهر المسمى كه مقدار آن در هنگام عقد معين مىشود ،در مهر المثل برحسب
عرف و با توجه به وضع زن از لحاظ شرافت خانوادگى ،سن ،زيبايى و وضعيت او نسبت به
امائل و اقارن و اقارب معين مىشود (ماده .)9119
تعيين مهر در نکاح دائم ،موارد صحت عقد به شمار نمىآيد .ممکن است زوجه
تعيين و دريافت مهريه را به بعد از عقد موكول كند و همچنين مواردى پيش مىآيد كه مهر
به دليل مجهول بودن يا مالکيت نداشتن نفوذ حقوقى ندارد (مواد  9117و )9911كه در
چنين مواردى مهر المثل به جاى مهر المسمى قرار مىگيرد .تمام موارد باال كه بيان شد
منوط به نزديکى با زن مىباشد و در صورت عدم نزديکى ،مهر المثل مستقر نمىشود .به
عبارت ديگر نزديکى عامل ايجاد كننده حق زوجه نسبت به مهر المثل است بر خالف مهر
المسمى كه عامل ايجاد كننده حق زوجه نسبت به مهر عقد نکاح است نه نزديکى .ولى
نزديکى عامل استقرار آن است.

1

 .1محقق داماد« ،بررسى فقهى وحقوقى ايجاد حق زن بر مهر» ،فصلنامه دیدگاههای حقوقى ،ش  12و ،13
ص.931
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 .9. 9مهر المتعه
هرگاه در عقد نکاح مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکى و تعيين مهر ،زن خود را

طالق دهد ،زن مستحق مهر المتعه است 1.بر خالف مهر المثل كه خصوصيات زن براى
تعيين مهر در نظر گرفته مىشود ،در مهر المتعه حال مرد از حيث فقر و غنا مالحظه مى-
شود (ماده  9111ق م).
بايد توجه داشت كه مهر المتعه ويژه نکاح دائم است چرا كه زمانى به زوجه تعلق
مىگيرد كه در هنگام عقد مهر مشخص نشده باشد و چنين امرى در نکاح موقت از
موجبات بطالن آن است .مهر المتعه جز حقوق شرعى و قانونى مذكور در تبصره  6ماده
واحد طالق  9379در حق زوجه مىباشد و در هنگام صدور گواهى عدم امکان سازش و
اجراى صيغه طالق توسط دفتر اسناد رسمى بايد مدنظر قرار گيرد .به همين دليل رأى كه
دادگاه به وى بدون توجه به اين مورد صادر كرده بود ،توسط ديوان عالى كشور نقض گرديد.

2

 .4مهریه در قانون جدید حمایت خانواده
بعد از تصويب قوانين حمايت خانواده  9316و  9353برخى از مواد قانون حمايت خانواده
به موجب قوانينى كه بعد از انقالب اسالمى تصويب شده نسخ گرديد .قانونى تحت عنوان
اليحه قانونى تشکيل دادگاههاى مدنى خاص كه در سال  9351تصويب شد و نوعى
بازگشت به قانون مدنى و شرعى محسوب مىشود و در نتيجه قوانينى كه مغاير با قانون
ً
مدنى و شرع بودند نسخ شدند مخصوصا مقررات مربوط به طالق در قانون حمايت خانواده
 9353كه مغاير قانون مدنى بود هر چند بعد از قانون دادگاه مدنى خاص  9351در سال
ً
 9371قانون ماده واحده طالق تصويب شد و عمال همه قواعد مربوط به طالق را

 .1صفايى و همکاران ،بررسى تطبیقى حقوق خانواده ،ص .231
 .2بازگير ،حقوق خانواده ،قانون مدنى در آیینه آراء دیوانعالى کشور ،ج9371 ،9ش.
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سازماندهى كرد .با تصويب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  9379نوعى
عقب گرد به قانون حمايت خانواده  9353صورت گرفت.
قانون حمايت خانواده جديد در تاريخ  9319/92/9به تصويب مجلس و تأييد شوراى
نگهبان رسيد .اما با تصويب قانون جديد ،قانون حمايت خانواده سال  53نسخ نشده است.
در ماده  51قانون جديد ،قانون سال  53از زمره قوانين منسوخ شده خارج شده است و هنوز
كاركرد خود را در موارد مغاير با قانون جديدالتصويب دارا مىباشد .هدف دولت از ارسال
اين اليحه تصويب قانونى جامع بوده است كه با اين اقدام مجلس مبنى بر عدم نسخ قانون
ً
سال  ،53مىتوان نتيجه گرفت كه قانونگزار صرفا مواد قانونى مغاير با قانون سال  53را
اصالح كرده است .ماده  22قانون جديد مقرر مىدارد «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا
 991سکه تمام بهار آزادى يا معادل آن باشد ،وصول آن مشمول مقررات ماده  2قانون اجراى
محکوميتهاى مالى است .چنانچه مهريه ،بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد،
فقط مالئت زوج مالک است .رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان
الزامى است».
 .5نقد ماده 22
با تصويب اين ماده اندک حمايتهايى را نيز كه در جهت احقاق حقوق زنان پيشبينى شده
بود از بين برده است .تصويب اين ماده در واقع باعث تضعيف نهاد مهريه و حاكميت مهريه
عنداالستطاعه در روابط مالى زوجين است و هم چنين باعث كم رنگ شدن توافق زوجين
بر مهر و در نهايت مخالف آزادى اراده زوجين و آزادى قراردادها (ماده  91قانون مدنى)
است .تا پيش از تصويب اين قانون ،زوجه حتى با وجود عندالمطالبه بودن مهريه ،امکان
دريافت آن را بنا به داليل متعددى نداشت و يا موفق به وصول واقعى مهريه خود نمىشد.
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اما با وجود اين ماده و عنداالستطاعه بودن مهريه كار براى زوجه دشوار شده است .به
نظر مىرسد اين ماده عالوه بر اين كه مشکلى را حل نمىكند ،بلکه باعث مضاعفتر شدن
مشکالت به خصوص براى زوجه ،خانواده و محاكم مىشود.
در ماده مقرر گرديد كه مهريه باالتر از  991سکه مشمول ماده  2قانون نحوه اجراى
محکوميتهاى مالى است .اين در حالى است كه با اصالح ماده  91آييننامه اجرايى،
توسط رئيس قوه قضاييه ،ماده  6نحوه اجراى محکوميتهاى مالى  9371در مرداد 9319
اصالح شد كه براساس آن ،اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اينکه زوجه بتواند
توانايىهاى مالى زوج را اثبات كند كه در اين صورت عدم پرداخت مهريه توسط زوج
حبس او را درپى دارد .حتى اگر قائل به حذف بازداشت مرد (اعمال ماده  2قانونى نحوه
اجراى محکوميتهاى مالى) نباشيم تا  991سکه ،مرد مىتواند با ارائه دادخواست اعسارو
اثبات عسر و حرح از بازداشت شدن رها شود كه در اين صورت هم زوجه به مهريه خود
نمىرسد و طبق قسمت دوم ماده  ،22مهريه بيش از  991سکه منوط به مالئت مالى زوج
مى باشد كه زوجه براى استيفاى حقوق شرعى و قانونى خود بايد متمول بودن زوج را اثبات
كند كه اين را در واقع اگر نگوييم غير ممکن است اما كار بسيار دشوارى است .به نظر
مى رسد با عدم توانايى زوجه در معرفى اموال زوج ،امکان حبس زوج به دليل عدم پرداخت
مهريه ميسر نباشد و ماده  22قبل از الزماالجرا شدن فاقد كارايى شده است.
در قرآن كريم مهريه از نظر كمى و زياد ،حد معينى ندارد و به تعبير قرآن مىتواند
قنطار (مال عظيم) باشد .اما مهر سنگين كمکى به ثبات خانواده نمىكند .چرا كه خانواده
نهادى است كه بر مبناى عشق متقابل زوجين ،قابليت بقا دارد و با اهرمهاى فشار مالى
نمىتوان مانع فروپاشى آن شد .امروزه مهريه به عنوان يک وثيقه مالى و اهرم فشارى براى
زوجه است كه به وسيله آن مرد را وادار به طالق كند كه اين با شريعت اسالم و همچنين
بعضى از احکام فقهى همسو نيست .قرآن كريم مىفرمايد« :و آتو اال صدقاتهن نحله»
(نساء  )11اگر نظر اسالم به وثيقه بودن مهر باشد چرا در قرآن نيامده «و آتوا اال صدقاتهن
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وثيقه» 1.همچنين فقيهان مىگويند« :كراهت دارد مرد قبل از اينکه مهر زن يا بخشى از آن يا
هديهاى به وى بپردازد با زن مباشرت نمايند 2.فقه ما ظرفيت بااليى دارد و بايد از آن استفاده
كرد .مهر در نظام حقوق اسالم نقدى است و بايد هنگام عقد پرداخت شود .اين كه مهر را
نقد پرداخت نمىكنند يک عادت اجتماعى است كه رواج پيدا كرده است.

در صدر اسالم معمول اين بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهد مىشد ،نقد مى-

پرداخت 3.با اين تفاسيرى كه گذشت ،نگارنده پيشنهاد مىكند كه مواد قانونى وضع شود كه
ً
طبق آن مرد مهريه را نقدا در موقع انعقاد عقد به زوجه خود بدهد .چرا كه مهريه هديه و
پيشکشى از جانب مرد به زن مىباشد و بايد قبل جدايى در طول زندگى مشترک به زوجه
پرداخت شود .اجراى اين نظر فوايد دارد من الجمله اين كه زوج برحسب توانايى مالى خود
مهريه پرداخت مىكند و مشکالت سنگين بودن مهريه ،استفاده ابزارى از مهريه توسط
زوجه ،كاهش دعاوى مهريه در محاكم حل خواهد شد ،ضمن اينکه زوجه مىتواند در موقع

انعقاد عقد با گرفتن اين بخش ،جهيزيه خود را فراهم كند و بخشى از وسايل زندگى
زناشويى اين چنين تأمين شود.
نظريه مهريه نقدى با ماده  9112كه مقرر مىدارد «به مجرد عقد زن مالک مهر
مىشود و مىتواند هر تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» سازگار است .چرا كه در عرف
ً ً
جامعه مهريه معموال بعدا انحالل نکاح درخواست مىشود و يا به عنوان ابزارى براى فشار
به زوج جهت طالق زوجه صورت مىگيرد .اما مهريههاى سنگين و استفاده ابزارى از آن
دوام زندگى و همچنين اجبار مرد به طالق را تضمين نمىكند .از يک سو هرچه مهريه
ً
سنگينتر باشد احتمال وصول آن توسط زوجه كمتر است و معموال زوجه نمىتواند تمام
 .1عليمردانى« ،بررسى ماهيت حقوقى مهريه ،نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگى اسالم» ،فصلنامه
پژوهشهای فقه و حقوق اسالمى ،ش  ،21ص.931
 .2نجفى ،جواهرالکالم فى شرح ،شرائع االسالم ،ج9111 ،13ق.
 .3مطهرى ،نظام حقوق زن در اسالم ،ص .211
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مهريه خود را وصول نمايد ولى اگر مهريه نقد باشد و در موقع انعقاد نکاح به زوجه تحويل
داده شود ،زوجه به راحتى مهر خود را وصول مىكند و از سوى ديگر زوجى كه بخواهد
همسر خود را طالق دهد با بهانهگيرىهاى بيخود زندگى را بر زوجه سخت مىكند تا جايى
ً
كه زوجه مجبور به بخشش مهر خود و گرفتن طالق خلع شود و عمال مهريه به هيچ كار او
نمىآيد.
پرداخت مهريه نقدى در موقع انعقاد عقد ،عالوه بر اينکه باعث حذف مهريههاى
نامتعارف و خارج از عهده مرد مىشود ،باعث مىشود حق حبس موضوع مواد  9115و
 9116قانون مدنى نيز از موضوعيت بيفتد چرا كه زوجه در همان ابتداى انعقاد عقد مهريه
خود را دريافت مى كند ديگر نوبت به اعمال حق حبس كه در واقع نوعى توهين به زوجه و
خانواده است نرسد .حق حبس نه تنها حق مثبتى نيست كه به نفع زوجه ايجاد مىشود بلکه
نوعى تحقير شخصيت زن و باعث از بين رفتن حرمت خانواده و عشق و صميميت بين
زوجين مى شود و جايگزين شدن ديد حقوقى ،مادى و قانونى به جاى نگاه عاشقانه همراه با
عطوفت و صميميت زوجين را به دنبال دارد و خانواده را نمىتوان با ديد حقوقى و قانونى
صرف اداره كرد و پيوند مودت و رحمت بين زوجين براى اداره امور خانواده و تربيت
فرزندان مؤثرتر از هر ابزار قانونى است.
 .6ضمانت اجرای مهریه
راست است كه ازدواج از عواطف عميق زوجين و همبستگى اخالقى طرفين بوجود مىآيد.
اما گاهى اتفاق مىافتد كه هر يک از اعضاى خانواده به حقوق و تکاليفى كه دارد ،از حق
خود سوء استفاده مىكند .لذا بايد راهى يافت تا جلوى سوء استفاده از حق گرفته شود.
اخالق مهمترين پشتوانه حقوق خانواده است و وجدان اخالقى اعضاى خانواده مهمترين
عنصر براى پايبندى هر يک از آنها به حقوق و تکاليف متقابل مىباشد .پس ضمانت اجراى
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اخالقى را بايد مدنظر قرار داد اما حقوق خانواده هم عالوه بر ضمانت اجراى اخالقى،
نيازمند ضمانت اجراى حقوقى مىباشد.
در ميان حقوق مالى كه در قوانين براى زوجه در نظر گرفته است مهريه ،حقى است كه
عالوه بر پشتوانه و مستندات شرعى ،در قانون مدنى نيز مورد حمايت قرار گرفته است.
زوجه براى استيفا و وصول مهر خود ضمانت اجراهايى را در اختيار دارد كه در ذيل به
بررسى آنها مىپردازيم:
 .1 .6حق حبس
يکى از ضمانت اجراهايى كه در قانون براى وصول مهريه زوجه پيشبينى شده است حق
حبس است كه قانون مدنى در مواد  9115و  9116پيشبينى شده است كه طبق آن زن
مىتواند از انجام وظايف زناشويى خود ،خوددارى كند تا زمانى كه مهر خود را وصول
نکرده است مشروط به اينکه مهر او حال باشد و همچنين اگر زوجه به اختيار وظايف
زناشويى خود را انجام داد ديگر نمىتواند از اين حق استفاده كند.
 .2 .6ماده  2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
يکى ديگر از ضمانت اجراهايى كه در قانون حمايت خانواده در مصوب  9319براى استيفا
مهر زن پيشبينى شده است استفاده از ماده  2قانون نحوه اجراى محکوميتهاى مالى
 9377يعنى بازداشت و حبس زوج است .تا قبل از تصويب قانون حمايت خانواده  9319و
ماده  22آن ،روال بر اين بوده كه هر ميزان مهريه باشد ،زوج را مىتوان بازداشت كرد مگر
اين كه حکم اعسارش صادر شود .اما با اصالحيهاى كه در اين مورد انجام شد سقف 991
سکه براى اجراى محکوميت مالى در نظر گرفته شد .ماده  22قانون حمايت خانواده 9319
مقرر مىدارد «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکه تمام بهار آزادى يا معادل
آن باشد ،وصول آن مشمول مقررات ماده ( )2قانون اجراى محکوميتهاى مالى است و
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چنانچه مهريه ،بيشتر از اين ميزان باشد درخصوص مازاد ،فقط مالئت زوج مالک پرداخت
است  .»...اين ماده عالوه بر اين كه تراضى طرفين در ايجاد تعهد را نفى كرده (مخالف ماده
 91ق م) و مخالف اصل آزادى و حاكميت اراده است ،با اثبات تمکن مالى زوج جهت
پرداخت مهريه را بر عهده زوجه قرار نهاده و اين امر نيز بر خالف اصول دادرسى است كه با
وقوع عقد صرف اثبات ايجاد تعهد براى متعهد له جهت الزام انجام دادن تعهد كافى است،
مىباشد.
زوجه براى وصول مهريه خود تا سقف  991سکه مىتواند زوج را بازداشت كند
مشروط به اينکه حکم اعسار زوج بنابر درخواست او صادر شود كه در اين صورت زوج
بازداشت نمىشود و مهريه تقسيط مىشود .در اين صورت زوجه نمىتواند مهريه خود را
كامل وصول كند و مهريه باالتر از  991سکه نيز منوط به مالئت زوج شده كه زوجه بايد
اثبات كند كه كار فوقالعاده مشکلى مىباشد .زوجه براى استيفاى حقوق مالى قانونى خود
كار غير ممکنى را بايد انجام دهد و يادآور مصداقى از ضرب المثل «كى داده ،كى گرفته»
است .نگارنده پيشنهاد مىكند در كنار اين ضمانت اجراها ،از ضمانت اجراهاى ادارى و
انضباطى استف اده شود .به اين صورت كه برخى از مزاياى مالى مربوط به شغل زوج را تا
استيفاى كامل مهريه توسط زوجه ،در اختيار او قرار دهيم و يا زوج را از استخدام در بعضى
مشاغل محروم كنند.
 .7نتیجه
 .9تصويب ماده  22قانون جديد حمايت خانواده  9319اندک حمايتهايى را نيز كه
در جهت احقاق حقوق زنان پيشبينى شده بود از بين برده است .تصويب اين ماده در واقع
باعث تضعيف نهاد مهريه و حاكميت مهريه عنداالستطاعه در روابط مالى زوجين است و
هم چنين باعث كم رنگ شدن توافق زوجين بر مهر و در نهايت مخالف آزادى اراده زوجين
و آزادى قراردادها (ماده  91قانون مدنى) است.
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 .2با اصالح ماده  91آييننامه اجرايى توسط رئيس قوه قضاييه ،ماده  6نحوه اجراى
محکوميتهاى مالى  9371در مرداد  9319اصالح شد كه براساس آن ،اصل بر عدم امکان
حبس زوج است مگر اينکه زوجه بتواند توانايىهاى مالى زوج را اثبات كند كه در اين
صورت عدم پرداخت مهريه توسط زوج حبس او را درپى دارد .حتى اگر قائل به حذف
بازداشت مرد (اعمال ماده  2قانونى نحوه اجراى محکوميتهاى مالى) نباشيم تا  991سکه،
مرد مى تواند با ارائه دادخواست اعسارو اثبات عسر و حرح از بازداشت شدن رها شود كه در
اين صورت هم زوجه به مهريه خود نمىرسد و طبق قسمت دوم ماده  ،22مهريه بيش از
 991سکه منوط به مالئت مالى زوج مىباشد كه زوجه براى استيفاى حقوق شرعى و قانونى
خود بايد متمول بودن زوج را اثبات كند كه اين را در واقع اگر نگوييم غير ممکن است اما
كار بسيار دشوارى است .به نظر مىرسد با عدم توانايى زوجه در معرفى اموال زوج ،امکان
حبس زوج به دليل عدم پرداخت مهريه ميسر نباشد و ماده  22قبل از الزماالجرا شدن فاقد
كارايى شده است.
 .3امروزه مهريه به عنوان يک وثيقه مالى و اهرم فشارى براى زوجه است كه به وسيله
آن مرد را وادار به طالق كند كه اين با شريعت اسالم و همچنين بعضى از احکام فقهى
همسو نيست .قرآن كريم مىفرمايد« :و آتو اال صدقاتهن نحله» (نساء  )11اگر نظر اسالم
به وثيقه بودن مهر باشد چرا در قرآن نيامده «و آتوا اال صدقاتهن وثيقه» .مهر در نظام حقوق
اسالم نقدى است و بايد هنگام عقد پرداخت شود .اين كه مهر را نقد پرداخت نمىكنند يک
عادت اجتماعى است كه رواج پيدا كرده است.
ً
پيشنهاد مىشود كه مواد قانونى وضع شود كه طبق آن مرد مهريه را نقدا در موقع
انعقاد عقد به زوجه خود بدهد اجراى اين نظر فوايد دارد من الجمله اين كه زوج برحسب
توانايى مالى خود مهريه پرداخت مىكند و مشکالت سنگين بودن مهريه ،استفاده ابزارى از
مهريه توسط زوجه ،كاهش دعاوى مهريه در محاكم حل خواهد شد ،ضمن اينکه زوجه
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مى تواند در موقع انعقاد عقد با گرفتن اين بخش ،جهيزيه خود را فراهم كند و بخشى از
وسايل زندگى زناشويى اين چنين تأمين شود.
نظريه مهريه نقدى با ماده  9112كه مقرر مىدارد «به مجرد عقد زن مالک مهر
مىشود و مىتواند هر تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» سازگار است.
 .1استفاده از ضمانت اجراهاى ادارى و انضباطى در كنار ساير ضمانت اجراها .به
اين صورت كه برخى از مزاياى مالى مربوط به شغل زوج را تا استيفاى كامل مهريه توسط
زوجه ،در اختيار او قرار دهيم و يا زوج را از استخدام در بعضى مشاغل محروم كنند.
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