اﻋﺴﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در وﺻﻮل ﻣﻬﺮﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﺳﻮی زﻧﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﯽ رﺳﺪ .زﻧﺎن از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ
اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن،
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻮال ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس زن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﺳﻮی زن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻋﺴﺎر،
ﺧﻄﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺷﻮﻫﺮم ﭘﻮﻟﺪار اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن و ﺷﺎﯾﺪ دﻻر ﭘﻮل دارد .وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ رخ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ ﻣﻔﻠﺲ ﻓﯽ اﻣﺎن
اﻟﻠﻪ ”اﺳﺖ .ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آورم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ام ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﻬﺮﯾﻪ وﺟﻮد دارد و رﯾﺸﻪ آن در ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داراﺋﯽ ﺧﻮد را از ﭼﺸﻢ دوﻟﺖ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﮏ و
اﻣﻼﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل و اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﻗﯿﻒ و وﺻﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺮدان“ ﻣﻔﻠﺲ ”ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻓﻼس از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ،اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ
از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﻫﺎی ﻧﺰول ﺧﻮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ رﺑﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ اﺳﻤﺶ را ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺳﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
آﯾﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی و دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ وﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ
در ﺻﺪد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮ آﻣﺪه و از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺧﯿﺮ .ﻓﻘﻂ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻣﯽ دﯾﺪم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره زﯾﺎد ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ
ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه ام و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﺻﻞ و ﻓﺮع ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺶ را در ﺣﺴﺎب ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد .آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای دادﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺧﯿﺮ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزاری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺧﺐ…آﻗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود زن دﯾﮕﺮی ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﻮل ﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده رو ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ”ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از او ﻣﺎل
و ﻣﻠﮑﯽ اﻋﻢ از ﻧﻘﺪ و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﻌﺴﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از رﻓﻊ اﻋﺴﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ادﻋﺎﺋﯽ در دادﮔﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ.

