ﺗﮑﻠﯿﻒ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﺪه و از او ﻧﺸﺎﻧﯽ و آدرﺳﯽ
ﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی دو ﺳﺎل ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی زن ﻣﯽ ﮔﺬارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺎ دﻗﺖ اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ”ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ“ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺎ ﺣﻘﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﯾﺐ ،ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻏﺎﯾﺐ و ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد .ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ازﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮد ﻧﮕﺬرد و ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ او ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد ،زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﭘﺲ از آن از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ وﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه“ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  1ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ آن از ﺣﯿﺚ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺮای زن اﯾﺠﺎد ”ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻧﻔﻘﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪان را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ در دادﮔﺎه  ،ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻮد ،دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﻃﻼق زن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ و آدرﺳﯽ از ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺪارم ﭼﮕﻮﻧﻪ راﻫﯽ دادﮔﺎه ﺑﺸﻮم.
ﭘﺎﺳﺦ:
اﺑﺘﺪا دادﺧﻮاﺳﺖ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آدرس ﺷﻮﻫﺮ در ﺟﺎی ﺗﻨﻬﺎ آدرﺳﯽ ﮐﻪ از او دارﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺑﺸﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ:
او ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آن آدرس ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اش را رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ”ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن“ وﻗﺘﯽ دادﮔﺎه از ﺷﻤﺎ آدرس دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ او را در ﺟﺎی
ﮐﺸﻮر اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ را ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺷﻤﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪرک دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮف وی ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭘﺲ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺧﺮﺟﯽ ﺧﻮدم و دو ﻓﺮزﻧﺪم ﻣﺎﻧﺪه ام ﻣﻌﻄﻞ.
ﭘﺎﺳﺦ:
اﮔﺮ اﻣﻮال او را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دادﮔﺎه درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﻬﺮﯾﻪ ام  200ﺳﮑﻪ آزادی اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اﮔﺮ اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دادﮔﺎه درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ از آن اﻣﻮال ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﺎ ﻫﻤﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ
اﻣﻮال ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ:
از ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ دو ﺳﺎل ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮاد  1205و  1206ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

