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عقیم کیست؟
امــا از ســارا میپرســم کــه آیــا از عقیــم بــودن
شــوهرش اطمینــان دارد؟ بــرای پاســخ به این
سؤال قبل از هر چیز باید بدانیم عقیم کیست؟
اگر زن و شــوهری یکسال بعد از ازدواج ،بدون
اســتفاده از روشهــای جلوگیــری از بــارداری و
داشــتن رابطه جنســی صاحب فرزندی نشوند،
بــه معنــای عقیم بــودن و نابــاروری میباشــد.
بنــا به پژوهشهای انجام شــده در مرکز رویان،
 40درصــد از علــت ناباروری بهدلیل مشــکالت
جســمی مــردان میباشــد و  10درصــد نیز بین
زن و مــرد مشــترک اســت .بنابرایــن و بــا توجه
بــه اینکــه تقریبــاً  50درصــد مشــکل نابــاروری
از ســوی مــردان اســت قانــون و شــروط ضمــن
عقــد راهــکاری را بــرای جدایــی زوجــه از زوج
در چنیــن شــرایطی درنظــر گرفته اســت .علت
اصلــی ناباروری در مردان بــه اختالالت مربوط
به اســپرم ،ناهنجاریهای مربوط به ساختمان
بدن و سایر عوامل مانند ناتوانی جنسی و انزال
زودرس نیــز میتوانــد از عوامــل نابــاروری در
مردان باشد .معموالً زوجین در سالهای اولیه
زندگی مشــترک بنا به دالیــل متعددی تمایلی
به بچه دار شــدن ندارنــد و همچنین از موضوع
نابــاروری خود یا طــرف مقابل مطلع نیســتند.
در این خصــوص در قانون حمایــت از خانواده
و بنــد  10عقدنامههــای امــروزی تعیین تکلیف
شــده است .تعریف فوق البته تعریف ناباروری
از منظــر اجتماعــی اســت .از منظــر حقوقــی
قانــون حمایــت از خانــواده بیــان مــیدارد:در
صــورت عقیــم بودن یکــی از زوجیــن و اینکه از
جهت عــوارض و خصوصیات جســمی نتوانند
از یکدیگــر صاحــب اوالد شــوند یکــی از مــوارد
درخواست طالق از سوی زن میتواند باشد.
طالقی که سارا میگیرد
سؤال مهمی که برای سارا مطرح است در مورد
مســائل و حــق و حقوق مالــی اســت:میگویند
اگــر تــو دادخواســت طالق بدهــی بایــد از همه
حــق و حقــوق مالــی ات بگــذری .بــرای ســارا
توضیــح میدهم که تمامی حقوق مالی ســارا
در مواردی که درخواست طالق بهدلیل شرایط
اعمــال وکالــت در طــاق بــه دادگاه خانــواده
ارائه میشــود ،پا برجاســت .در بند الف شرایط
ضمــن عقد نکاح شــرط تملیک نصــف دارایی
مــرد که پــس از ازدواج به دســت آورده اســت،
در صورتی که درخواســت طالق از ســوی زوجه
نباشد و ناشی از تخلف وی هم نباشد ،به شرط
امضای شــرط توســط مرد ،قید شــده است .اما
در خصــوص تصنیــف امــوال در مــوارد طــاق
بهدلیــل عقیم بــودن مرد و پس از اثبات عســر
و حــرج ،اختــاف نظــر وجــود دارد .بــا توجه به
اینکــه در صــورت عقیــم و نابــارور بــودن مــرد،
زن بــه وکالــت از ســوی مــرد درخواســت طالق
خــود را در دادگاه خانــواده ثبــت میکند ،لذا به
نظــر میآید کــه امکان اجــرای قاعــده تصنیف
در صــورت دفــاع خــوب در دادگاه و اقناع ذهن
قاضی وجود دارد.
گام به گام دادخواست طالق
برای اینکه کار برای سارا ملموس باشد مراحل
تقدیــم دادخواســت طــاق بهدلیــل نابــاروری
مــرد را بهصورت گام به گام برای ســارا توضیح
میدهم:
مراحل رســیدگی به پرونده طالق بهدلیل عقیم
بودن مرد
در صورتــی که زوجه یا وکیل وی ،بهدلیل عقیم
بــودن مرد دادخواســت الــزام زوج بــه طالق یا
احراز شــرایط اعمــال وکالت در طــاق بهدلیل
عقیــم بــودن مــرد را بــه دادگاه خانــواده ارائــه
مینماینــد بایــد توجه داشــته باشــند کــه حتماً

روشهای نوین:
اما ســؤال مهمی که مطرح میشــود این است که حاال که علم پیشرفت کرده
و هــزار و یــک راه بــرای بارداری پیدا شــده و روشهایی ماننــد لقاح مصنوعی
اســتفاده از بانک اســپرم و ...وجــود دارد آیا در صورت بــاروری زوجه با یکی از
روشهای دشوار همچنان حق طالق برای زوجه وجود دارد؟
نکته مهم اینجاست که اگر زن و شوهری به یکدیگر عالقه شدید داشته باشند
در هر شــرایطی حاضــر به ادامه زندگی خواهند بود و بــرای پر کردن خأل نبود
فرزند حتی اگر از روشهای نوین ناباروری هم قادر به بچه دار شدن نباشند با
مراجعه به مراکز نگهداری فرزندان بیسرپرست و با قبول سرپرستی فرزندی
میتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند ،ولی اگر مهر و محبتی بین آنان
نباشد ،قطعاً حاضر به ادامه زندگی مشترک نخواهند بود .از منظر حقوقی نیز
خوب است بدانید که پاسخ حقوقی با توجه به آرای صادره از سوی محاکم به
این مطلب این است که در صورت تأیید از سوی پزشکی قانونی حتی اگر مرد
احتمال بچه دار شــدن از طریق روشهای نوین ناباروری (لقاح مصنوعی) را
داشته باشد ،زن میتواند با استفاده از بند  10مندرج در سند ازدواج پس از پنج
ســال و احراز و اثبات و تأیید پزشــکی قانونی از دادگاه خانواده تقاضای طالق
کند و در حقیقت دادگاهها تحمل درمانهای ســخت و طرق طاقت فرســای
باروری را که باعث آزار روحی یا جسمی زوج میشود به او تحمیل نمیکنند.
در این خصوص به این نمونه اظهارنظر دیوان عالی کشــور اشــاره میکنم که
بیان میدارد:
شــعبه  26دیــوان عالــی کشــور در دادنامــه شــماره  9209970909900161بــه تاریــخ
 12تیرمــاه  1392معتقــد اســت ،عقیــم بــودن و نابــاروری زوج از مصادیــق عســر و
حــرج زوجــه محســوب میشــود .صــرف ادعــا و احتمــال درمــان نابــاروری زوج بــا
روشهــای نویــن درمانی نافی حق طالق زوجه به اســتناد شــرط مذکور نیســت .چرا
کــه درمــان زوج قطعــی نیســت و موضوعات شــرعی مانند عســر وحــرج زن بهدلیل
عــدم امــکان بــاروری مــرد ،از موارد شــرعی اســت کــه از راهحلهــای جدیــد درمانی
منصرف است.

اگر زن و شوهری به یکدیگر عالقه شدید داشته باشند در هر
شرایطی حاضر به ادامه زندگی خواهند بود و برای پر کردن
خأل نبود فرزند حتی اگر از روشهای نوین ناباروری هم قادر به بچه
دار شدن نباشند با مراجعه به مراکز نگهداری فرزندان بیسرپرست و
با قبول سرپرستی فرزندی میتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه
دهند ،ولی اگر مهر و محبتی بین آنان نباشد ،قطع ًا حاضر به ادامه
زندگی مشترک نخواهند بود

الزم اســت قبــل از طــرح دعــوا از ایــن موضوع
اطمینــان حاصــل نمــوده و مــدارک الزم را
پیوست دادخواست به دادگاه ارائه نمایند.
تهیه پرونده پزشــکی معتبر (کپی مدارک برابر
بر اصل گردیده باشد)
تهیــه متــن دادخواســت و تقدیــم آن بــه دفاتر
خدمات قضایی
تعیین وقت و جلسه رسیدگی در دادگاه
معمــوالً دادگاههــای خانــواده در ایــن گونــه
موارد ،پرونده را جهت تشــخیص عقیم بودن و
ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع میدهند
صدور حکم
فسخ نکاح
اگــر تــا بــه حــال در قانون مدنــی تورقــی کرده
باشــید حتمــاً عنوان فســخ نــکاح به گوشــتان
خــورده اســت .بــه طــور کل اینکه فســخ نکاح
چیســت و چه تفاوتــی با طــاق دارد ،موردی
اســت کــه بایــد مفصــل پیرامــون آن صحبت
کــرد اما در خصوص نابــاروری بهطور خالصه
الزم اســت بدانید که :از اسباب بطالن و فسخ
عقد ،عیوبی است که در زن و مرد وجود دارد.
ایــن عیوب یا بعد از عقد ایجاد شــده یا قبل از
عقد هم بوده و در زمان ایجاد عقد بیان نشده

یا مجهــول بوده.برخی از این عیوب مشــترک
اســت یعنــی وجــود آن در مــرد و زن موجــب
فســخ میشــود ولــی برخــی مخصــوص زن و
برخــی مخصوص مــرد اســت.بنابراین،وجود
برخــى عیــوب در زن یا مــرد ،در صورت جهل
بــه آنهــا از طرف دیگــری پیش از عقــد ،مجّوز
برهــم زدن عقــد ازدواج به وســیله مــرد یا زن
اســت .عیوب مخصوص مرد عبارت اســت از
عنّین بودن (کســی که به علت مرض یا پیری
توانایــی انجام همبســتری را نــدارد) ،مجبوب
بودن (کســی که آلت تناســلی نداشــته یا قطع
شــده) و اخته بودن مرد ،البته وجود این عیب
بخصوص در صورتی حق فسخ به زن میدهد
که قبل از عقد وجود داشــته باشــد .هر کدام از
ایــن عیوب ممکن اســت خود دلیلــی بر عدم
بــاروری زوج باشــد بنابرایــن اگر عــدم باروری
بهدلیــل یکــی از این عیــوب بــود زن میتواند
نــکاح را فســخ کند .عیوب مخصــوص زن هم
عبــارت اســت از :قــرن (مانعــی در رحــم زن
کــه مانع جماع میشــود) ،افضاء (یکی شــدن
َمخــرج حیــض و غائــط) و رتــق (بســته بودن
محــل جماع در زن)،جذام ،پیســی ،نابینایی،
زمینگیر شدن.
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وکیل الرعایا
نیلوفر اشتری

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

حــدود یک ســال پیــش هنــگام عبــور از خط
عابر ،موتورسیکلتی که در جهت عکس خیابان
در حرکــت بود ،به مــن برخورد کرد و دســت و
پــای من دچار شکســتگی شــد .بعــد از چند ماه
گرفتــاری و رفــت و آمــد در کالنتری و دادســرا،
راننده موتورســیکلت فوت کرد و دادسرا هم به
جهت فوت راننده مقصر ،پرونده را بست .حاال
سؤال من این اســت که با توجه به فوت راننده،
تکلیف من چه میشــود و من بــرای گرفتن دیه
بایــد به کجــا مراجعه کنــم و دیه را از چه کســی
مطالبه کنــم؟ آیا امــکان مطالبه دیــه از بیمه با
توجه بــه ُمقِر بودن راننــده و همچنین فوت وی
وجود دارد؟
وکیــل الرعایا :اجــرای مجازاتهای کیفری از

جملــه حبس ،جــزای نقدی ،شــاق و نظایر
آن وابســته بــه وجــود شــخص هســتند؛ بــه
عبارتــی با فوت شــخص ،ایــن مجازاتها به
ورثه تحمیل نمیشــوند .بهعنــوان مثال اگر
شخصی به جزای نقدی محکوم شود و پیش
از اجرای حکم فوت کند ،این جزای نقدی از
ورثه یا ترکه شــخص قابل برداشــت نیست.
چــرا که هــدف از مجــازات ،اصــاح و عبرت
شــخص مجرم و متخلف اســت و بــا فوت او
منطق اجرای مجازات منتفی میشود.
با این توضیح ،روشــن اســت که بعد از فوت
راننده موتورســیکلت ،جنبه کیفــری پرونده
و مجــازات راننــده متخلف ،منتفی اســت و
پرونده از این حیث مختومه میشــود .لیکن
رســیدگی نســبت به جنبه مالی و خســارات
وارده به زیان دیده همچنان ادامه پیدا کرده
و با فوت شخص ،پرونده بسته نخواهد شد.
در ایــن مــوارد جهــت محاســبه و بــرآورد
خســارات وارده ،پرونده از دادســرا بــه دادگاه
ارســال میشود تا رســیدگی در این خصوص
ادامــه یابــد .بنابرایــن در خصــوص ســؤال
مطروحه باید گفت پرونده شما با فوت راننده
مقصر بسته نشده است و دادگاه مکلف است
درخصــوص پرداخــت دیــه تعییــن تکلیــف
نمایــد .در مــورد مســئولیت شــرکت بیمــه
نسبت به پرداخت دیه در شرایطی که راننده
مقصر باشــد نیــز باید گفت که شــرکت بیمه
«در هرحال» -چه آنکه راننده مقصر باشد و
چه نباشد -مکلف است دیه و خسارات وارده
را بــه شــما پرداخت نماید و مقصر شــناخته
شــدن یــا نشــدن راننــده تأثیــری در موضوع
نخواهد داشــت .بحث تقصیر راننــده تنها از
این جهت حائزاهمیت است که شرکت بیمه
پــس از پرداخــت خســارت میتوانــد -تحت
شــرایطی که قانــون در نظر گرفته اســت  -به
راننــده مقصر مراجعه کرده و آنچه پرداخت
نموده مســترد نماید .بنابرایــن مقصر بودن
راننده در پرونده شــما ،در حق شــرکت بیمه
مؤثر اســت و تأثیری در حقوق شــما نخواهد
داشت.

