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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎ ﺳﻼم! ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮم .ﭘﺪر ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل از ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺷﺪ .اﻻن  33ﺳﺎل دارد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ
ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ازدواج داﺋﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب ﺷﻮد .ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ
ﺣﺪودی راﺿﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ دارد؟ اﯾﻦ آﻗﺎ ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،ازدواج را داﺋﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد
ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻼم! ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ازدواج داﺋﻢ ﻓﺮق دارد .ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺷﻮد ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زوﺟﻪ ﺑﺎردار ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻮﺳﻂ
روﺣﺎﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﻗﺼﺪ ﺛﺒﺖ آن را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺮد در آﯾﻨﺪه راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن را ﻧﺪﻫﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن
ﺑﺎردار ﺷﺪ ،اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﻮال دﯾﮕﺮﺗﺎن ﻋﺮض ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪی اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ
اﮔﺮ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﻗﻮل داﺋﻤﯽ ﮐﺮدن ازدواج را داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن از
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ازدواج داﺋﻢ اﻟﺰام ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻮل ﮐﺘﺒﯽ و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﮔﺮ در ﻣﺪت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﻮاﻫﺮم را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺿﺮب و ﺟﺮح ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی واﻗﻊ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺪا ﺷﺪن ،در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻼق وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺤﻼل
ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،زوﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،اﻟﺰام زوج ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ «:ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻣﻮرد ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﺎﻟﺒﺎ 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 ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻼک ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ﻧﻤﻮده 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 ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻬﺮﯾﻪ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،وﺟﻮد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﻋﻘﺪ
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زوﺟﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺮﯾﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﻧﮑﺎر زوج ،زوﺟﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ را اﺛﺒﺎت و ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ
را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ در دوران ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زن اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯿﺮ .در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1113زن ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا آن را ﺷﺮط ﮐﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺘﺮا و ﺿﺮب و ﺟﺮح ،ﻃﻼق ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زوج اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه آﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﭽﻪدار ﺷﻮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﭽﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻮال دﯾﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدا روز اﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﻮاﻫﺮم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ،ﭽﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج داﺋﻢ ﻧﺪارد و از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ازدواج ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﻮال دﯾﮕﺮﺗﺎن ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ در
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ازدواج را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .زن اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻘﺪ
را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺘﻪ و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج داﺋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖورزی
در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ اﺳﺖ و زن اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻔﻘﻪ در آن ﺷﺮط ﺷﻮد ،ﺧﻄﺮات ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

