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وكيل پايه يك دادگستري

آیا خشونت خانگی علیه زوجه میتواند
مبنای تقاضای طالق قرار بگیرد؟

شــد .چند روزی زمان برد ولی باالخره آزاد شــدم
از حصار این دیوارها که مدتها درونشــان حبس
بودم.
دیگر اشتباهم را تکرار نمیکردم
از وقتــی برگشــته بــودم دو هفتــه میگذشــت.
تماسهایــش را بیجــواب گذاشــته بــودم حتی
وقتــی به خانه زنگ میزد .چنــد باری هم اینجا
آمده بود تا با من صحبت کند ولی اصالً در را به
رویش باز نکرده بودند .فقط از پشــت در باز هم
همــان حرفهای همیشــگیاش را میشــنیدم.
همان حرفهایی که بــرای خام کردن موقتیام
از آنهــا اســتفاده میکــرد .حمیــدی کــه مــن
میشــناختم همــان ســال اول مــرده بــود و من
دقیقاً ســه ســال برای ماندن در کنارش خودم را
توجیه کردم .ابلــه بودم .البته ابله نبودم بلکه از
جدایی هراس داشــتم .اما باید تصمیم آخرم را
میگرفتم .گاهی اوقــات رفتن به معنای واقعی
بهتر از ماندن است .نباید بر میگشتم .دیگر این
اشتباه را نمیکردم .دیگر به حرفهایش اعتماد
نمیکــردم .مگر خشــونت حتماً به شــکل کتک
زدن خودش را نشــان دهد تــا مرا به فکر جدایی
بینــدازد؟ مگــر منــی کــه روزی هــزار بــار تحقیــر
میشــدم ،حتی زندانی شدم ،کمتر از آن زنی که
هر روز کتک میخورد عذاب میکشیدم؟

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که انسان را در خود پرورش میدهد.
بنابراین باید با هر مســألهای که امنیت خانواده را تحتالشــعاع قرار داده و
موجــب میشــود تا خانواده کارکــرد خود را صحیح انجام ندهــد برای مثال
خشــونت علیه زن که اگر در چارچوب خانواده اعمال شود خشونت خانگی
تعبیر میشــود ،به نحو درســتی برخورد شــود .بر مبنای تعریف ارائه شــده
از خشــونت توسط ســازمان ملل ،خشــونت عملی خشــونتآمیز مبتنی بر
اختالف جنســیت اســت اعــم از اینکه به جســم یــا روان زن صدمــهای وارد
نماید .بنابراین خشونت جنسی (برقراری ارتباط جنسی برخالف میل زن)،
خشــونت جسمی (سیلی زدن) ،خشونت کالمی (فحاشی به زن) ،خشونت
عاطفی (اظهار اجبار در انتخاب این زن) ،خشــونت اجتماعی (جلوگیری از
کار کردن زن) و حتی خشونت مالی (دریافت اجباری حقوق و درآمد همسر)
در ذیــل تعریف مذکور قرار میگیرند .حال جــدا از راهبردهای اجتماعی که
برای پیشگیری از این اعمال و در راستای تحقق امنیت زنان در خانواده ارائه
شــده ،در اینجا خواهان بیان ضمانت اجرای حقوقی خشونت خانگی علیه
زنان هستیم هرچند که این ضمانت اجرا به تنهایی باعث کاهش خشونت
خانگی علیه زنان نمیشود.
برای توضیح بیشــتر باید بیان داشــت که خشــونت خانگی علیه زن یکی از
مصادیــق عســر و حرج بوده و ذیل ماده  ۱۱۳۰قانــون مدنی و تبصره آن قرار
میگیــرد .بنابر ماده  ۱۱۳۰قانون مدنــی ،در صورتی که دوام زوجیت موجب
عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند تقاضای طالق بنماید .همچنین بنابر
تبصره ماده مذکور عسر و حرج ،وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه
با مشقت همراه کرده و تحمل آن مشکل است.
نکته قابل توجه که موجب شده بتوان خشونت خانگی علیه زن را از مصادیق
عسر و حرج به حساب آورد این است که قانونگذار در ادامه تبصره ماده ۱۱۳۰
قانــون مدنی ضمن بیان مصادیقی از عســر و حرج ،مقرر داشــته اســت که
«موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیســت که دادگاه در ســایر مواردی که
عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ،حکم طالق صادر نماید».
بنابرایــن از لحن ماده اینطور بر میآید
کــه مصادیــق ذکــر شــده صرفــاً جنبــه
برای توضیح بیشتر باید بیان
تمثیلی داشته و مانع از قرار گرفتن موارد
داشت که خشونت خانگی علیه زن
یکی از مصادیق عسر و حرج بوده و
دیگر از جمله خشونت خانگی علیه زن،
ذیل ماده  ۱۱۳۰قانون مدنی و تبصره
ذیــل ایــن عنوان نیســت .البتــه مبنی بر
آن قرار میگیرد .بنابر ماده ۱۱۳۰
قاعده کلی حاکم بر پروندههای حقوقی
قانون مدنی ،در صورتی که دوام
اگر شــخصی مدعی امری میشــود باید
زوجیت موجب عسر و حرج زوجه
آن را اثبــات کنــد در نتیجه زنــی که ادعا
باشد وی میتواند تقاضای طالق
مینماید مورد خشــونت قــرار میگیرد
بنماید .همچنین بنابر تبصره ماده
مذکور عسر و حرج ،وضعیتی است که باید ادعای خــود را اثبات کند تا بتواند از
مــاده  ۱۱۳۰قانون مدنی اســتفاده و خود
ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت
را رها نماید و همین امر اصلیترین خأل
همراه کرده و تحمل آن مشکل است
قانونــی در این زمینه اســت کــه بهدلیل
دشــواری اثبــات آن موجب تضییــع حقوق زنان میشــود .اثبات خشــونت
فیزیکی ســهلتر از اثبات خشــونت روانی اســت .بدین توضیح که خشونت
فیزیکی را میتوان با کســب نظر از پزشــکی قانونی اثبات کرد لکن خشونت
روانــی با کســب نظــر از روانشناســان و روانپزشــکان ممکن اســت که همین
امر موجب میشــود تا اثبات آن دشــوارتر از خشــونت فیزیکی باشد .البته با
تصویب الیحه تأمین امنیت زنان که هماکنون در دستور کار مسئوالن است
و انواع خشــونت در آن جرم انگاری شــده اســت کمی از خألها در این زمینه
جبران میشــود .و اما در پایان در صورتی که اثبات خشــونت محقق شــود و
طالق واقع شود .شایان ذکر است که در این نوع طالق ،طالق بواسطه عسر و
حرج ،مرد حق رجوع در زمان عده را ندارد و به عبارت بهتر برخالف اصل،
این نوع طالق غیر قابل رجوع است.
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میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

حدود دو ســال اســت از همســرم طــاق گرفتم.
پسری  4ســاله دارم که دادگاه ،حضانت او را تا سن
 15ســالگی به من واگذار کرده است .همسرم طبق
دســتور دادگاه هفتهای یکبار حــق مالقات با بچه را
دارد؛ در روزهای مالقات خودم او را به منزل پدرش
میبرم و فردای آن روز بر میگردانم .مدتی اســت
از اطرافیان شــنیدهام که همسر ســابقم میخواهد
به خارج از کشــور مهاجرت کند و قصــد دارد بچه را
هم با خودش ببــرد .اکنون نگرانم که مبــادا بعد از
تحویــل گرفتن بچــه در روز مالقــات ،از برگرداندن
او خــودداری کنــد .گاهــی حتــی نگرانم که پســرم
را بیخبــر از مدرســه بــردارد و به جــای نامعلومی
نقل مــکان کنــد .اکنون ســؤالم این اســت کــه آیا
همســرم میتواند بدون اجازه من ،پسرم را از کشور
خــارج کنــد؟ چگونــه میتوانــم از طریــق قانونی
جلوی اقدامات احتمالی او را بگیرم؟
وکیل الرعایا :در آخرین اصالحات صورت گرفته

در قانــون حمایــت از خانــواده به ایــن موضوع
تصریح شده است که صغیر را نمیتوان از مادر
(یا هر شخصی که حضانت صغیر با او است) از
محل اقامت مورد توافق طرفین ،به محل دیگر
یا خارج از کشــور فرستاد ،مگر آنکه دادگاه آن را
به مصلحت صغیر بدانــد و  -با در نظر گرفتن
حق مالقات اشــخاص ذیحق -این امر را اجازه
دهــد .در ایــن صــورت چنانچــه دادگاه خــروج
صغیــر را از کشــور بــه مصلحــت او تشــخیص
دهد ،به درخواست ذینفع (مادر یا شخصی که
حضانت طفل با او است) تأمین مناسبی برای
بازگردانــدن صغیر از متقاضی خروج از کشــور
اخــذ خواهد کرد .لیکن موضوعی که باید به آن
توجه داشــت این اســت که این مقرره در جایی
مؤثر واقع میشــود که متقاضی خروج از کشور،
شخصی غیر از «پدر طفل» باشد .توضیح آنکه
اداره گذرنامــه اجــازه پدر را بــرای خروج صغیر
از کشــور الزم و کافــی میدانــد و لــذا هرچند در
مورد ســؤال ،حضانت صغیر با مادر است ،پدر
میتوانــد بدون نیــاز به اجازه مــادر ،صغیر را از
کشور خارج کند.
در ایــن شــرایط مطابــق قانون ،مــادر میتواند
جهــت جلوگیــری از خــروج طفــل توســط پدر،
درخواســت ممنــوع الخــروج کــردن «صغیــر»
را از «دادگاه خانــواده» بنمایــد .در ایــن صورت
ممنــوع الخــروج شــدن طفل طــی نامــهای به
اداره گذرنامــه منعکــس خواهد شــد و تا زمان
تعییــن تکلیــف نهایی موضــوع ،امــکان خارج
کــردن طفل توســط پدر منتفی خواهد شــد .در
خصوص فرض دیگر سؤال مبنی بر امتناع پدر
از بازگردانــدن طفــل و جابه جایــی او به مکانی
نامعلــوم ،بایــد گفــت کــه در این صــورت مادر
میتواند دستور بازداشت پدر را تا زمان تحویل
طفــل از دادگاه بخواهــد .اما در هــر حال ،عدم
اســترداد طفل توســط پــدر از نظر قانــون جرم
نبــوده و نمیتــوان موضــوع را تحــت تعقیــب
کیفری قرار داد.

