ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﭘﯿﺎﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮح در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﭘﯽ آن ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ  60ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ  40ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮدم و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ دار ﻧﺸﺪم .ﺷﻮﻫﺮم زن دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺖ و از او ﮐﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ
دارد .ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺟﺎره ﮐﺮده و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻦ در ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دوا و درﻣﺎن دارم .اﻣﺎ او ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﺪارم ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮم وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرش دﺳﺖ زن ﺟﻮان و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺛﻮاب آﺧﺮت ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ
ام .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد وﺟﻮد دارد؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن زن ﺟﺰو ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای از دوا و درﻣﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪه ام و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ .اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارم .راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه .راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ام
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ زن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ زن را ﺑﭙﺮدازد .در
ﺳﺎل  1381ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺎده  1107ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﺷﺪ و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  1107ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ « :ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،اﻟﺒﺴﻪ ،ﻧﺎن ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض».
اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  1381 – 20/9/16834ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻮه دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ در ﻣﺎده  1107ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﺮی ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠﺰ از ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ“ ﺣﻖ ”ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ،از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﺎت ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﺑﻦ داری و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﺛﻮاب و ﮔﻨﺎه ،ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﯽ دوا و درﻣﺎن رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر او ﻋﯿﻦ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮوﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺗﺎن در ﻗﺎﻧﻮن.

