ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن دﺧﺘﺮ از ارث؛ آﯾﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺳﻼم!
ﻣﻦ دﺧﺘﺮ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .دﻟﯿﻞ
ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﺪرم ﺑﻮده .او آدم ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ اﺳﺖ و اﺧﻼق ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻣﺎدرم وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرم زن ﺻﯿﻐﻪای دارد ،از او
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ و اﺻﻼح ﻧﺸﺪن ﭘﺪرم.
ﭘﺪرم ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ  ۲۱ﺳﺎل از ﺧﻮدش ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ را ﻫﻢ ﻃﻼق
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ  ۶۱ﺳﺎل از ﺧﻮدش ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد از دواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دو ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دارد .ﭘﺴﺮﻫﺎ
داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رود.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
 ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش دادﻧﺪ
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ،ﭘﺪرم ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻦ را داده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و
دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮگ وﺟﻮد دارد .اﯾﺸﺎن در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﺶ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻦ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرم اﻣﻮال زﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽﻣﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
در ﺣﻖ دﺧﺘﺮش ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ .زﻧﮓ زدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺪرم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﭘﺪرم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ او ﮔﻔﺖ «:ﺗﻮ ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪهای و ﻣﺴﺘﺤﻖ
ارث ﻧﯿﺴﺘﯽ».
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام از ﭘﺪرم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد از ﭘﺪرم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ از اﻣﻮاﻟﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم!
در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از وراث از ارث ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻓﻮت ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ اﻻن از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ:

ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﺎ اﺑﻄﺎل وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪرﺗﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان
اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ارث وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎده  ۷۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ «:اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﻴﺖ ،ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم
ﻛﻨﺪ وﺻﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ».
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺪرﺗﺎن در
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ارﺛﯿﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﻬﻢﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ اﻣﻮال درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  ۳۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ «:وﺻﻴﺖ ﺑﻪ زﻳﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﻛﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه وراث و اﮔﺮ
ﺑﻌﺾ از ورﺛﻪ اﺟﺎزه ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ او ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ».
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮاﻟﺶ را ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮاﻟﺶ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از دو ﺳﻮم اﻣﻮال ﭘﺪرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
درﺑﺎره ارث ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺼﺮف ﻣﯿﺮاث ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺻﯿﻐﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ارﺛﯽ آﻧﻬﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻮال ﭘﺪرم در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮان
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﮑﻠﯿﻒ آن اﻣﻮال ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرم ﺑﺎﻗﯽ
اﻣﻮاﻟﺶ را ﻫﻢ اﯾﻦﻃﻮری از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺪرم ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻃﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﺶ دﻫﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻣﺎﺗﺮک ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺮاث ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﻮت رﺳﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭘﺪرﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰء ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﯾﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
ﭘﺪرﺗﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻤﺶ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ آن اﻣﻮال از ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﺪرﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﺰء ﻣﺎﺗﺮک او ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﭘﺪرﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ او ﺑﺸﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺗﺸﺨﯿﺺ را از دﺳﺖ داده و رواﻧﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽای ﮐﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاﻟﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﯿﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻣﻮال او را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذیﻧﻔﻊ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮگ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل آن ﻣﻌﺎﻣﻼت را
ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ؟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ اﮔﺮ دﻋﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻃﺮح ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭘﺪرﺗﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺒﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺪرﺗﺎن وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت اﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﺮان :ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ؟ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از ارث در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺿﯿﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر دارد
و ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ از ورﺛﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد «:ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدی
آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﻣﺎ ﭘﺪرم ﺑﺎ ازدواج ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮه و دﻋﻮا ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﭘﺪرم راﺿﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﻣﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ از ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺷﺪ» .ﻣﺮﺿﯿﻪ اداﻣﻪ داد «:از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺮادرم ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم
ﺷﺪ .ﭘﺪرم و ﺑﺮادراﻧﻢ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺪا ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪم ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪود
 ۰۱ﺳﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و رواﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد«:ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرم ،ﺑﺮادراﻧﻢ ﯾﮏ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺣﻘﯽ
ﺑﺮ ارث ﻧﺪارم و از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺪرم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮاﻟﺶ را ،ﮐﻪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه در ﺑﺎزار ﺑﻮد ،را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ داده ﺑﻮد و
ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم اﻣﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر وﺻﯿﺖ
ﮐﺮده و ﺗﻮ ﺣﻘﯽ ﻧﺪاری»…
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪرش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﭘﺪرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وی را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ارث و ﻣﯿﺮاث از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺑﯿﻦ وراث
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت وﺻﯿﺖ وارث ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪ« ﺗﻮ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻢ »ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت وارث ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و ﻣﺎﺗﺮک را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ وراث ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﯽ از اوﻻد ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد .ارث ﺑﺮدن ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ورﺛﻪ اﺳﺖ و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ وارث ،ﺻﺎﺣﺐ
و ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮد ﺑﺮ اﻣﻮال ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺑﻪ ﻗﻮت زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ارث ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺣﻘﻮق
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﮐﻨﺎر اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮد ﺑﺮ اﻣﻮال ﺧﻮد ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺛﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻼک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﻗﺎﻟﺐ وﺻﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اراده ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺻﯿﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻓﺬ
ﻧﯿﺴﺖ» .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وراث آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎده  ۳۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ «:وﺻﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه وراث و اﮔﺮ ﺑﻌﺾ از ورﺛﻪ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ او ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ».
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت« ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ »در ﻣﺎده  ۷۳۸ﭼﯿﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺑﻄﺎل وﺻﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ از وراث ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﯾﻦ

وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺻﺮﯾﺢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ورﺛﻪ ،وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﻦ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ از ورﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ وراﺛﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ارث ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وراث وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی  ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻮال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻪ وارث و وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
 ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ورﺛﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ
ﺑﻪ ورﺛﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او وﺻﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻪ ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد
وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ورﺛﻪ دﯾﮕﺮ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۷۳۸وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۰۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ارث ﻣﺎﺑﯿﻦ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﺪرش در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن وی از ارث ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﻬﻢ
اﻻرث او را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺷﻮد.

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ
Photo: www.BillionPhotos.com/Bigstock.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻣﻦ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮم ﭼﻨﺪ ﺳﻮال داﺷﺘﻢ .دﺧﺘﺮم ﮐﻪ اﻻن  27ﺳﺎل دارد 3 ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﻮﻫﺮش در
ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻓﻮت داﻣﺎد ،ﺧﺎﻧﻮاده وی ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢاﻻرث ﺑﻪ دﺧﺘﺮم دادﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ دادﻧﺪ از
ﺳﻬﻢاﻻرث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮم ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻢاﻻرث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ورﺛﻪ داﻣﺎدﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را از ﻣﯿﺮاث ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻮتﮐﺮدهاش ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪم و آنﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﺮاث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢاﻻرث ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ دﺧﺘﺮﻣﺎن ﺳﻬﻢاﻻرث ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و
آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :آﯾﺎ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢاﻻرث داﻣﺎد ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ورﺛﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺳﻬﻢاﻻرث ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻓﺮزﻧﺪی دارد؟
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ داﻣﺎدﻣﺎن را ﭘﺪرش ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮم ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ زن از درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف داده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ زن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﺮده و
ﺳﻬﻢاﻻرث ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺿﺎﯾﺖ و
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ زن ﺻﺮاﺣﺘﺎ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد و ذﻣﻪ ﺷﻮﻫﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽاش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪای دارد .از اﯾﻦ اداره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ«:زوﺟﻪ درﺣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺎﺗﺮك ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﻧﻨﻤﻮد و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺎﺗﺮك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در دادﮔﺎه ﻳﺎ ﺧﺎرج از دادﮔﺎه
ﺳﻬﻢاﻻرث زوﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وي ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻛﻨﻮن ﺳﻮال اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق زوﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﮐﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻜﻮت وی در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﻘﺎط ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻳﺎ اﺳﻘﺎط ﻳﮏ ﺣﻖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ )ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ( ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﻘﺎط ﺑﻪ ﻧﺤﻮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻜﻮت ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻘﻮط دارد؟ »اﯾﻦ
اداره ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ «:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده  249ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮف ﺳﮑﻮت اﺟﺎزه ﯾﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺳﮑﻮت
اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ،ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮑﻮت اﺳﺖ و در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﺻﺮف ﺳﮑﻮت زوﺟﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ
وﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺧﻮد واﺑﺮاء ذﻣﻪ ﺳﺎﯾﺮ وراث ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
وﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺣﻖ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در

ﺣﻘﻮق ﺳﮑﻮت ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ
دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﻋﻮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و دﻋﻮی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ورﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر داﻣﺎدﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﻪ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﻋﻮا ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ دﺧﺘﺮﺗﺎن از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﻧﺎﺗﻮان از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺼﺮف ﻣﯿﺮاث ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر
Photo: Flynt/Bigstock.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺧﺎﻧﻢ  ۵۳ﺳﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﻪ ﺑﺮادر دارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و دو ﺗﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرم ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدرﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرم ﻫﻢ در آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮادرم در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرم ﺑﺎ ﻣﺎدرم اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎدرم را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮم رﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺑﺮادرم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﺑﺮادرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﺪا ﻣﯽدﻫﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و از ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎدرﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ .آﯾﺎ
ﺑﺮادرم اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .اوﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ
او و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ وﺻﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﺗﺮک ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ،اﮔﺮ ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﭘﺪرﺗﺎن در
ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،وراث ﭘﺪرﺗﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ و ﺳﻪ ﺑﺮادرﺗﺎن و ﻣﺎدرﺗﺎن .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از ﻣﺎﺗﺮک ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ورﺛﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﻮن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ و آﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﻠﻪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :اﮔﺮ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
را ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻻرثدادﮔﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺪرﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ
ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ را ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ وراث ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﺗﺮک ﭘﺪرﺗﺎن از دادﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺳﻬﻢاﻻرث ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮک ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺮاز ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﻣﻼک ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺮاز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﺪور رای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ ورﺛﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ورﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ورﺛﻪ در آﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﻻرثﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﻢ
ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻻرثﻓﺮوش ﻣﻠﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ دادن ﺳﻬﻢ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ؟  :اﮔﺮ ﺑﺮادرم درﭘﺮﺳﺸﮕﺮ

وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮادرﺗﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ از دادﮔﺎه
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮادرﺗﺎن از ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﻻزم اﺳﺘﺎﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﭙﺮدازد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺮادرم ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺣﯿﺎت ﭘﺪرم ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮادرم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮدم و از ﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮادرﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ اﺛﺒﺎتﺷﺪه ﺟﺰء دﯾﻮن ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﺎﺗﺮک وی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮادرﺗﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ۶۱روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ) ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽﻓﺮد
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از وﮐﻼ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارث ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ از ﻧﮕﺎه واﻟﺪﯾﻦ ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮان دوﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮان ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﭘﺲ از ازدواج و در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان از ارث ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ارث در
ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و در اﺻﻄﻼح اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اراده ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪارد
ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺭﺍﺩ ﺍز ﻧﺴﺐ،ﺷﻮد .اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺐ و ﺳﺒﺐ ارث ﻣﯽﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ارث ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۶۸
ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﻋﻘﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻭﺷﻭﻫﺭ ﺗﻭﻟﺩ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺳﺕ و ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
اﺳﺖ ﺧﻭﺍﻩ ﺩﺧﻭﻝ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.
ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺷﺭﺕ ﺯﻭﺟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻠﻭﺕ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻋﻘﺩ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍﮔﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ زوﺟﯿﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺒﺐ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦاز ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ“ داردﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎده ۴۶۸ﻣﺗﻮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭘﺲ زن ﺑﻮاﺳﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﺗﻮﻓﯽ ﻣﯽ ”اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﯿﻦ ﻓﻮت دﯾﮕﺮی زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر اﻣﺎ زوﺟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۰۴۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻪ )ﻣﺘﻌﻪ( ﻫﯿﭻ ارﺛﯽ ”زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع از ارث ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ “.داردﻣﯽ
ﺑﺮای زن ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮط ﺗﻮارث در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ زن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق و ﭘﺎﯾﺎن زوﺟﯿﺖ در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎده ۳۴۹
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و  ۰۱روز“ داردﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﺎل ﻣﺮض زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ“ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ” ۴۴۹ﺑﺮﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ازدواج زن ﺑﺎ ”ﻃﻼق ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زوﺟﻪ اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاﺿﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﻣﺎﻏﯽ )ﻋﻘﻠﯽ( اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﺤﻘﺎق زن در ارث
ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﻣﺮض زﻧﯽ را ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮض ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل ﺑﻤﯿﺮد زن از اوارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از آن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زن از اوارث ﻣﯽ ﺑﺮد.

داردﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ زن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﺗﻮﻓﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ .ﻣﺎده ۰۴۹
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺘﻞ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ” ۰۸۸زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع از ارث ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ“.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد را ﻋﻤﺪا ﺑﮑﺸﺪ از ارث او ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮه ،ﻣﺴﺒﺐ ،ﻣﻨﻔﺮدا ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻮد.ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻣﻮرث ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻠﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
زن ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد دﻓﺎع ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻋﻤﺪا ﺑﮑﺸﺪ از ارث او ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﺎﻣﺎن ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد
ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻢ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ورﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﮐﺎﻓﺮی ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ وراث ﮐﺎﻓﺮ“ ﻣﮑﺮر ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۸۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪن زن )ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ”ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ و درﺟﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن زن وﺷﻮﻫﺮ از اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۸۸ﻟﻌﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮای ارث ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻘﺎق ارث
ﺷﻮد.ﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﺪ از زﻧﺎ و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ارث ﻣﺤﺴﻮب
ﺑﺮد و اﯾﻦﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮض ﺧﻮد را ﻣﯽ“ در ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ارث زن از اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎده  ۳۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد
ﻓﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و رﺑﻊ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از رﺑﻊ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻮد.زوج و ﺛﻤﻦ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﻫﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی ﺣﺘﯽ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮه )اوﻻد اوﻻد( ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن از“
)اوﻻد ﺣﺘﯽ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺑﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد و ﻣﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪیاﻣﻮال ﻣﺮد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ارث ﻣﯽ
اوﻻد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از اﻣﻮال ﻣﺮد را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻗﺎﻧﻮن ارث
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺑﻊ )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم( ﯾﺎ ﺛﻤﻦ )ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ( ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوﺟﻪ دارد ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۲۴۹
)اوﻻد اوﻻد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه
اﻣﻮال ﻣﺮد ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه )اوﻻد اوﻻد( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻣﻮال ﻣﺮد ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زوج از ﺗﻤﺎم اﻣﻮال زوﺟﻪ“ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای زن ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎده  ۶۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد
ارث ﻣﻴﺒﺮد و زوﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪدار ﺑﻮدن زوج ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ از ﻗﻴﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ و
در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ”اﻋﻴﺎن ارث ﻣﻲ ﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زوج ﻫﻴﭻ ﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ زوﺟﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﺳﺖ.
ﻣﺎده زوﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪدار ﺑﻮدن زوج ،ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﻋﯿﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ )ﺑﻨﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( و اﻋﯿﺎن )زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ،ارث ﻣﯽﺑﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﻫﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ زن ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ
زوﺟﻪ ﻓﻘﻂ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و از ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ )ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۷۸
اﺷﺠﺎر ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ از اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای زن ﻓﺮض ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارث زن اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ )ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﻋﯿﺎن )زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻫﺸﺘﻢ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ زن داده ﺷﻮد .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورﺛﻪ از اداء ﻗﻴﻤﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۸۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد
را از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻨﺪ.
دﻻﺋﻞ ﺗﺒﻌﯿﺺ در ﻗﺎﻧﻮن ارث
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ زن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻗﻠﻪ از ﺳﻮی
زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان از ارث ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺮای ﺷﻮدﻣﺮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ارث ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ارث وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ارث ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا
ﺑﺎ ﻋﺪم ﻫﯿﭻ وارث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوﺟﻪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ زن ﺑﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ درﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ وارث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوﺟﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ زن رﺳﯿﺪه و ﺑﻘﯿﻪ و ۹۴۹ ۶۶۸
ﺣﺎﮐﻢ از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زن ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻼوارث ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ارث ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن در ارث ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻨﺎﺑﻊ :

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ – اﻣﺎﻣﯽ ۱-
ﮐﺘﺎب ارث – ﻣﻬﺪی – ﺷﻬﯿﺪی ۲-
درﺳﻬﺎﯾﯽ از ﺷﻔﻌﻪ  ،وﺻﯿﺖ  ،ارث – ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ – ﻧﺎﺻﺮ – ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ۳-
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ۴-

اﺧﺬ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺎﺳﻼم .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺷﻮﻫﺮم در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﮐﻤﯽ
ﭘﻮل در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻓﻮت وی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻣﻦ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ ام را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ:
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻣﻬﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح زن ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم دﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻮت داﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ از اﻣﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ
دﯾﻮن او اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ را از دادﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دادﮔﺎه ورﺛﻪ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻦ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻧﺨﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻬﻢ اﻻرث را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم! ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف وﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده دادﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻣﺎﺗﺮک ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺗﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻻزم اﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ورﺛﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدرش اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .در دادﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﻧﮑﺎﺣﻨﺎﻣﻪ را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را
ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ،ﻣﺎﺗﺮک را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺳﻮال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ام ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﯾﻌﻨﯽ از
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ارﺛﯿﻪ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﻮن دﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻻرث اﺳﺖ .
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :اﮔﺮ اﻣﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮﻫﺮم از ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﺎزاد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از ورﺛﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ورﺛﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺎﺗﺮک وی ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺗﺮک
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎزاد را از ورﺛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺳﻮال دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻠﻪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﮏ دﻋﻮای ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
دادﺧﻮاﺳﺘﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ ﭘﺲ از آن دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ
در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﯾﺎ داﯾﻤﺎ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،دادﮔﺎه ﺷﻤﺎ را از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮای اﻋﺴﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺻﯿﻐﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ارﺛﯽ آﻧﻬﺎ

:ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪرم را ﻧﺪﯾﺪه ام و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ام ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ او ﻣﺎدرم را ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ،ﻏﯿﺐ اش زده و ﻣﺎدرم
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ را ﺑﺰرگ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﭘﺪرم درﮔﺬﺷﺘﻪ و
از ﺧﻮد ارث ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮش در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ارث ﺑﺮی از او ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﻢ در ﻟﯿﺴﺖ وراث ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﻓﻘﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻼل از ﭘﺪر ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻻ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﺴﺐ ﺧﻮدﺗﺎن را.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک از اﯾﻦ زوﺟﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻘﺪ
ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
:ﭘﺎﺳﺦ
آﯾﺎ ﻣﺎدرﺗﺎن در ﺣﯿﺎت اﺳﺖ؟

:ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻠﻪ ،ﮐﺎری از دﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻫﻤﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و زودﺗﺮ از اﯾﻦ دﻧﺒﺎل اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ و ﻧﺴﺐ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﻘﻮق ارﺛﯽ ام را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻢ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﻧﺪﮔﯽ آن زﯾﺎد اﺳﺖ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺜﻼ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﻀﺮ دادﮔﺎه دو ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آن ﻣﺮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺐ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻼل زاده ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺪ
ﺷﺮﻋﯽ داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﯾﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺴﺐ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد؟
:ﭘﺎﺳﺦ
 ،ﻧﺴﺐ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ارث  DNAﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﺮع اﺳﻼم ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه از ﭘﺪر ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺗﺎن
را ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺪرک .دﺳﺖ ﻣﺎدرم ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﻻزم را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪرک ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺸﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
:ﭘﺎﺳﺦ
آﯾﺎ ﻣﺎدر رﺳﯿﺪی و ﻣﺪرﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺪرﺗﺎن در آﻣﺪه از ﺳﻮی ﭘﺪر ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را در ﺟﺎی ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺎدر اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
:ﭘﺮﺳﺶ

از ﻗﺮار ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬی دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از او ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ آدرﺳﯽ در دﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آن دو ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟
:ﭘﺮﺳﺶ
ﯾﮏ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺎدرم ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ .و ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﭘﺪرم ﺑﻪ او در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از
دوﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺪت ﺻﯿﻐﻪ ﺑﻮده ﻏﯿﺐ ﺷﺪه .آن وﻗﺖ ﻣﻦ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرم ﺑﻮده ام.
:ﭘﺎﺳﺦ
آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
:ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ و ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺤﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎدرم ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎدرﺗﺎن از ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺒﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ در ﻫﻤﺎن آدرس ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
:ﭘﺮﺳﺶ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ام ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ دارد .وﻟﯽ ﻋﺎﻗﺪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﻓﻮت ﺷﺪه .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎدرم ﻧﺰد او
رﻓﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﯿﻐﻪ دو ﻣﺎﻫﻪ را ﺟﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺪرم دم او را دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدرم ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل
ﻧﮑﺮده و از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرم ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
:ﭘﺮﺳﺶ
 ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻢ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻓﺎﯾﺪه ای دارد؟  DNAﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺴﺐ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ
:ﭘﺎﺳﺦ
در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ،آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﭘﺪر ﺷﺮﻋﯽ .ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ارث ﺑﺮدن ) ﺗﻮارث ( .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺪارک را ﺟﻤﻊ آوری و ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎدرﺗﺎن ،راﺑﻄﻪ ﺷﺮﻋﯽ زوﺟﯿﺖ
را ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ وارد دﻋﻮی
ﺑﺸﻮﯾﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺎرﯾﺦ زوﺟﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم؟ اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ام اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
:ﭘﺎﺳﺦ
اﻟﺒﺘﻪ .در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال دﺳﺘﻮر ﻻزم را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﯿﻞ و-ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ دو ﻣﻮرد از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دﺧﺘﺮان و ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده
و ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .در ﻣﻮرد دﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد
ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

●

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی و ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی در ﺻﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎد .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮاردی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮ آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوع ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ازدواج ﮐﻨﺪ

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎﻧﺖ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ازدواج ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺗﺎ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ دارد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1170ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ اﯾﺮادات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ ازدواج ﻃﻔﻞ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ از وی

زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق وی را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ

●

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﯿﺮ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ
و ﻣﺎدر ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪارد .ﻣﺎده  1180ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﺎدر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ آﺷﮑﺎرا در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا اوﻻ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺪر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﭘﺪر ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎدر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻘﻮق اﯾﺮان زﻧﺎن را از ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ  2013ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ازدواج ﻣﯿﺎن
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه
ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ« ﺑﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﺮاد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ازدواج ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  26ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق:
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ »ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
آزاد ﺑﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ

●

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺣﺪاث ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻟﮑﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر آﻣﺪه و آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ
اﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ وی داﺋﻤﺎ در آن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ذﯾﺼﻼح اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺑﺮی ارث

●

ﺑﺮاﺑﺮی ارث ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارث در اﯾﺮان ﺳﻬﻢ اﻻرث زﻧﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اوﻻد دﺧﺘﺮ ﻧﺼﻒ اوﻻد ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ارث اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر
وی ﺳﻬﻢ اﻻرث ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ از اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮض ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ
زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ارث ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارث ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺮ زﻧﺎن ارﺟﺤﯿﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﺪی
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺎک

●

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل »اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آزادی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ را درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ«.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد زﻧﺎن را

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آزادی در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﻨﻨﺪ ﻟﮑﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻧﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح آزادی زﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺶ را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ آزادی زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی

●

ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ دراﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدان در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ اول را
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﻟﮑﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ازدواج دوم را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی
را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر

●

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺎده  1105ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن را از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎده  1117ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را
از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق زن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪﯾﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ آزادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﺑﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد در ﻃﻼق زن

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻼق ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪدﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  1133ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﻖ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻮء ﻃﻼق را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را در
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ.
آﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت

●

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ و ﻗﻀﺎت آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را درک ﮐﺮده و ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص
داد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ  16ﭘﯿﺎم و ﺷﻌﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان
و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .از  16ﺧﻮاﺳﺘﻪ  13ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻮد .در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ  13ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  13ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﻣﻮرد دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ در  11ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻗﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

