ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻋﮑﺲMegadeth’s Girl:
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ – وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺎ ﺳﻼم .ﺧﺎﻧﻢ  40ﺳﺎﻟﻪ ای ﻫﺴﺘﻢ 6.ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺮای  5ﺳﺎل .ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از  5ﺳﺎل اﮔﺮ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ازدواج داﺋﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﯿﻐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ازدواﺟﻤﺎن
را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﺮد رﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﯿﮑﺮد و در ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮدم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ وی
اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ  5ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد .ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﺗﺮک ﮐﺮدم .از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﻃﻼق ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد از اداﻣﻪ ازدواج ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻦ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ .ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ازدواج داﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻼق وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ
اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ دﻫﺪ زن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺬل ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﺮده اﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺬل
ﻣﺪت ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺧﯿﺮ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﯾﺪ  5ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﭘﯿﺶ آورد و ﯾﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ روﺷﻦ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮوم؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻌﯿﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ زن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻃﻼق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
در ازدواج داﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و زن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻪ و دادﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺪت و ﯾﺎ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎح دﻫﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ازدواج ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن را ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺬل ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ ﺧﻮد دادﮔﺎه
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﯾﻪ واﺣﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و وی را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺪت ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن رﻓﺘﺎر ﺑﺪی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﺆال :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،در ازدواج داﺋﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج روﺑﻪرو ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت آن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق
زوﺟﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زوﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  7/4140ﻣﻮرخ /2/136427
«در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻼک ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد».

ﺳﺆال :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،در ازدواج داﺋﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج روﺑﻪرو ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت آن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق
زوﺟﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زوﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻣﻮرد ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﯿﺮﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ،زوﺟﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪودی از آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ازدواج داﺋﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه زن ﻫﺴﺖ در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮاردی زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج )ﺣﺮﺟﯽ ﺑﻮدن اداﻣﻪ زوﺟﯿﺖ( روﺑﻪرو ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ دادﮔﺎه
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻼک ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻔﯿﺢ ﻣﻨﺎط ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر زوج ﺑﻪ ﺑﺬل ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﻣﺘﻌﻪ
و در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل زوﺟﯿﺖ و ﻗﻄﻊ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

