ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﻧﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای
ﻣﺮدان ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ازدواج دوم ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺷﺪﯾﺪا وی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻬﺎ ازدواج دوم ﺷﻮﻫﺮ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪﯾﺪا دﺟﺎر اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
اﻧﺪازد .در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن
ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﻨﺪ  10ﻣﺎده  8ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  1353و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  17آن ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ازدواج ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زن در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮای زن ﻣﺸﻘﺖ آور ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺣﻖ ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﺑﻨﺪ دوازدﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن ازدواج ﻣﺠﺪد ﮐﻨﺪ ،زن از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮط در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ازدواج از ﻃﺮف ﻣﺮد
اﻣﻀﺎ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﻮد را
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ [.ازدواج دوم ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎزاﯾﯽ زن ،ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟]
درﺑﺎره ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری اماس زن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ زن در ﻃﻼق
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد از دادﮔﺎه اﺟﺎزه ازدواج ﻣﺠﺪد اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن ﺧﻮد اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ
ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج در ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ ازدواج ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  716ﻣﻮرخ /7/1389 : «20ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1108
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻤﻜﻴﻦ از زوج ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زوﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﻳﻒ زوﺟﻴﺖ اﻣﺘﻨﺎع و زوج اﻳﻦ
اﻣﺮ را در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت و ﺑﺎ اﺧﺬ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮ دﻳﮕﺮی اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻛﺎﻟﺖ زوﺟﻪ از زوج در ﻃﻼق ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده  1119ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺷﺮط و ﻣﺮاﺗﺐ در ﺳﻨﺪ ازدواج ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ ب ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ردﻳﻒ 12ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ﻧﻴﺴﺖ »…اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺎزﻫﻢ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ زن در ﻃﻼق ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻖ وی ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ و روﻧﺪ ﻃﻼق از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و راﺣﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻧﯿﺰ ،زن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق را دارد.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﺪد

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺮد اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎل  1353آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﻻزم
اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دوم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﯿﻐﻪ ،ﻣﺮد ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﯿﻐﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﺣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن از ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و
ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ ازدواج داﯾﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺴﺮ اول ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ ،اﺑﺘﻼ زن ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج،
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زن ،اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮ زن ،ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن و ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺎده
 16ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  1353آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮد ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﻮﺟﻮد در
ﻧﮑﺎحﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دﻫﺪ.
ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﯽاﺟﺎزه ﺟﺮم اﺳﺖ؟
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﻫﻤﺴﺮ اول ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺟﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎل 53
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻟﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد
ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ اول ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮد ازدواج دوم داﺋﻢ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  49ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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