آﯾﺎ از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ؟

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﮑﺮاری ﭘﯿﺎﭘﯽ از زﻧﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﺑﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺮﺳﺶ زﻧﺎن ،در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮ ،داﻣﺎن زن و ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ را در ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ،از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ،ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را در
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از ﺳﻮی زن ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی زن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ،ﺣﮑﻢ ﻃﻼق زن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎه زن در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺳﺨﺘﯽ از ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎی زن اﻫﻤﯿﺖ داده و از او ﻣﺪرک و دﻟﯿﻞ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ .اﺑﺘﻼء ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ اﻟﮑﻞ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﺨﻞ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی زن ﺑﺸﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺻﺪر ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
«در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و
ﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع
ﻃﻼق داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه -ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد»…
ﺳﭙﺲ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد در  ۵ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ  ۲ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
«اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﺑﺘﻼء وی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اﻣﺘﻨﺎع
ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام وی ﺑﻪ ﺗﺮک آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ زن در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد آﮔﺎه اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ اﻟﻔﺎظ ﺑﻨﺪ  ۲ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎدی از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ ) ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ( ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ،زن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮ راﻫﯽ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 – ۱اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ آورد.

 – ۲ﺷﻮﻫﺮاز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ آن ﻗﺪر اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎد
ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﻣﻮرد ﻧﮑﺘﻪ  ۱ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ“ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ”از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی وﮐﻼ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﺷﻮد او را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺑﻪ
اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺪآﻣﻮزی ﻓﺮزﻧﺪان و ﺻﺪﻣﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ زن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻼ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻧﮑﺘﻪ  ۲اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه را ﺑﺮ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ”ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق زن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﺮک را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﻪ زن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،از ﻧﮕﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان  ،ﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﻌﺘﺎدی زن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ زﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ راﻫﯽ دادﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ زور اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت در اﯾﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ رای ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ اﻓﻖ دﯾﺪ
وﺳﯿﻌﺘﺮی دارﻧﺪ ،از ﮐﻨﺎر اﻟﻔﺎظ ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ رای ﺑﺮ رﻫﺎﺋﯽ زن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

