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جوان چمدان به دست از ساختمان بیرون آمد.
امیــن از ماشــین پیــاده شــد و به ســمتش رفت.
نتوانســتم تاب بیاورم .نمیدانستم چه رفتاری
درســت اســت فقط پیاده شــدم و به سمتشــان
حرکــت کردم .نزدیک که شــدم مــرا دید .خنده
بر لبانش ماســید .بغض توی گلوم اجازه حرف
زدن نمیداد .قدمی به ســمتم برداشت و گفت
صبــر کــن توضیــح میدهــم .چیــزی نگفتــم و
ســربرگرداندم ســمت زنــی که کنارش ایســتاده
بــود .آن لحظــه تنهــا جملــهای که بر ســر زبانم
جاری شــد ایــن بود کــه تو خجالت نمیکشــی؟
لحظــهای بــه این فکــر کردی کــه امیــن متأهل
اســت .بــه امین نگاه کــردم و در ادامه گفتم من
بــه کنــار حداقــل به ســپهر هــم فکر میکــردی.
چیــزی کــه در جــواب شــنیدم هضمــش برایــم
ســنگین بــود« .مــن کار خــاف شــرعی نکــردم
خانم محترم .من و امین ازدواج کردیم .آن هم
کامــاً قانونی و با اجازه دادگاه .به هر حال شــما
یک بیمــاری صعبالعالج داشــتید .اگر هم به
این زندگی مخفیانه تن دادم فقط به خاطر این
بــود که امین ازم درخواســت کرد تــا مدتی صبر
کنم ».هنوز داشــت ادامه مــیداد ولی من دیگر
نمیشنیدم .امین سرش را پایین انداخته بود و
حرفی نمیزد .دیگر جای ایســتادن نبود .ســهم
من از همسرم همین بود و بس!
شرایط گزینش همســر دوم در قانون حمایت
خانواده
علیرغم اجازه شــرعی به مــردان برای گزینش
چهار همســر دائــم ،در قانون حمایــت خانواده
مصــوب ســال  ۱۳۹۱و همچنین قانــون حمایت
خانــواده مصــوب  ۱۳۵۳در مــواردی کــه نســخ
نگردیده ،شــرایطی برای آن در نظر گرفته شده
که شایان توجه است.
بنابــر مــاده  ۱۶قانون حمایــت خانــواده ۱۳۵۳
که هماکنــون حکمفرما میباشــد برخالف فقه
اســامی ،اصــل بــر ممنوعیــت ازدواج مجــدد
مــردان قــرار داده شــده و اســتثنائاتی نیــز بر آن
مقرر گردیده است .این استثنائات عبارتند از:
 .۱رضایــت همســر اول  .۲عــدم قــدرت همســر
اول بــه ایفای وظایف زناشــویی  .۳عدم تمکین
زن از شــوهر  .۴ابتــای زن بــه جنــون یــا امراض
صعبالعالج  .۵محکومیت زن به حبس بیش
از شش ماه  .۶ابتالی زن به هرگونه اعتیاد مضر
 .۷تــرک زندگی خانوادگی از طرف زن  .۸عقیم
بودن زن .۹غایب و مفقوداالثر شدن زن.
همانطــور کــه در مــاده مالحظــه میشــود اگــر
موارد بند  ۲تا  ۹وجود نداشته باشد ،زوج تنها در
صورت اخذ رضایت از همسر اول و اجازه دادگاه
میتواند زوجه دیگری اختیار کند .همچنین اگر
زوج از دادگاه درخواست احراز یکی از بندهای ۲
تا  ۹را بنماید و دادگاه تحقق آن را احراز ننماید،
زوج نمیتواند همســر دوم اختیار نماید در غیر
اینصــورت اگر مــردی بدون اجــازه دادگاه تن به
ازدواج مجدد بدهد از آنجاکه ثبت ازدواج دائم
در دفاتر رسمی الزامی میباشد و وی نمیتواند
بــه ثبــت واقعــه ازدواج خــود اقــدام نمایــد ،به
جــزای نقدی یــا حبس مــاده  ۴۹قانون حمایت
خانــواده محکــوم میگــردد .البته ایــن مجازات
بــرای عــدم ثبــت ازدواج دائم پیشبینی شــده
اســت نــه ازدواج موقــت .بــه همیــن دلیــل هم
میباشــد که مردان بــرای فرار از این مســأله که
مشمول ماده مذکور قرار بگیرند به عبارت دیگر
برای در امان بــودن از عواقب عدم ثبت ازدواج
دائم ،اقدام به ازدواج موقت مینمایند.

زوج تنها در صورت اخذ رضایت از همسر اول و اجازه دادگاه
میتواند زوجه دیگری اختیار کند .همچنین اگر زوج از دادگاه
درخواست احراز یکی از بندهای  ۲تا  ۹را بنماید و دادگاه تحقق آن را
احراز ننماید ،زوج نمیتواند همسر دوم اختیار نماید در غیر اینصورت
اگر مردی بدون اجازه دادگاه تن به ازدواج مجدد بدهد از آنجاکه
ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمی الزامی میباشد و وی نمیتواند به
ثبت واقعه ازدواج خود اقدام نماید ،به جزای نقدی یا حبس ماده ۴۹
قانون حمایت خانواده محکوم میگردد

حقوق قانونی زن در صورت
ازدواج مجدد همسرش

در این راستا باید بیان داشت که در سند ازدواج یا همان عقدنامه یکسری
شــروط از قبل تنظیم شــده وجود دارد کــه در صورت امضــای زوج ،زوجه
وکیل در طالق میگردد .از جمله این شروط ،شرط  ۱۲میباشد بدین شرح
که «زوج همســر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار نماید» .اعم از اینکه
زوج بهصورت دائم همسر دوم اختیار کند یا بهصورت موقت .در ابتدا این
امر بین حقوقدانان محل اختالف قرار گرفته بود بدین توضیح که برخی
بــر این نظر بودند ،شــرط مذکــور در عقدنامه مقید نیســت و زوجه در این
صورت وکیل در طالق میشود و امکان طالق با دریافت تمام مهریه برای
او فراهم میشــود ولو اینکه زوج بــه حکم دادگاه اقدام بــه ازدواج مجدد
نموده باشد .این دســته از حقوقدانان برای تقویت موضع خود بهنظریه
مشــورتی  ۳۶۴۲/۷مــورخ  ۱۳۸۲/۵/۴اداره حقوقــی اســتناد مینمودند
که در آن آمده اســت« :ســؤال :چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و
وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد ،زوجه بتواند خود
را مطلقه نمایــد و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را
بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالتنامه
برای طالق میشــود یا خیر؟ نظریــه اداره کل حقوقی قــوه قضائیه :طبق
ماده  ۱۱۱۹قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار دادهاند
مأخوذه و مقید میباشــند و تحصیل اجــازه ازدواج مجدد ،به علت عدم
تمکین زوجه از زوج از دادگاه ،منافی شــرط ضمن عقد بین زوج و همســر
اول نیســت .بنابراین ،چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله
نکاحیــه ،در صــورت انتخــاب همســر دوم از ناحیــه زوج ،وکالت جهت
درخواســت طالق داده شــده باشــد میتواند از آن اســتفاده نماید ».اما
رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۱۶مــورخ  ۱۳۸۹/۷/۲۰در خصــوص ازدواج
مجدد زوج بهدلیل نشــوز زوجه ،به این اختــاف پایان داد .بدین توضیح
کــه مطابق بــا این رأی اگر زوج با کســب اجــازه از محضــر دادگاه بهدلیل
قصــور زن از ایفای وظایف زناشــویی ،زوجه دیگری اختیــار نماید وکالت
زوجــه در طالق که به حکم ماده  ۱۱۱۹قانون مدنی ضمن عقد نکاح شــرط
و مراتب در ســند ازدواج ذیل بند ب شــرایط ضمن عقــد در ردیف  ۱۲قید
گردیــده ،محقق و قابل اعمال نیســت .لکــن در موارد دیگــر زن وکیل در
طالق میباشــد .چراکــه مطابق مــاده  ۱۱۰۸قانون مدنی ،تمکیــن از زوج
تکلیف قانونی زوجه است و نمیتواند بدون مانع مشروع از ادای وظایف
زوجیت امتناع ورزد .نکته شایان ذکر دیگر این است که در صورت ازدواج
مجدد زوج بدون رضایت همســر اول و بدون اجــازه دادگاه نیز علیرغم
اینکه زوجه وکالت در طالق دارد باید بیان داشت که ازدواج دوم به هیچ
عنوان قابلیت ابطال ندارد .در نهایت در خصوص داستان روایت شده
نیز هرچند زوج با اجازه دادگاه بهدلیل بیماری صعبالعالج زوجه اقدام
به ازدواج مجدد نموده لکن زوجه در صورتی که زوج شــرط  ۱۲عقدنامه را
امضا نموده باشد ،وکیل در طالق است و میتواند با دریافت تمام مهریه
و سایر حقوق قانونی خود از زوجه طالق بگیرد.
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وکیل الرعایا
لیال حیدری

وكيل پايه يك دادگستري

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

قبــل از جدایــی از همســرم ،چندین شــکایت
علیــه یکدیگر در دادســرا طرح کــرده بودیم .من
بابت ترک انفاق و ضرب و شــتم علیه او و او هم
شــکایت ســرقت پول و طال علیه مرا طرح کرده
بــود .همــه دعواها در دادســرا بهخاطر نداشــتن
دالیــل خاتمــه پیــدا کــرد .االن از همســرم جــدا
شدهام .برای تأسیس آرایشگاه ،اتحادیه مربوطه
گواهــی عــدم سوءپیشــینه مطالبه کرده اســت.
خیلی نگرانــم که در این مرحلــه از گرفتن جواز،
تهمت دو ســال پیش همســرم در دادسرا بابت
سرقت ،برایم مشکل ساز شود .آیا مشکلی از این
بابت ایجاد خواهد شد؟
وکیــل الرعایــا :ارتــکاب و محکومیت بــه برخی
جرایــم موجــب محرومیــت افــراد از بعضی از
حقوق اجتماعی میشــود« .حقوق اجتماعی»
حقوقی اســت که برای اتباع ایران یا ســایر افراد
مقیــم در قلمــرو و حاکمیت آن منظور شــده و
سلب آن فقط به موجب قانون به حکم دادگاه
است .از جمله این حقوق میتوان به نمایندگی
مجلــس شــورای اســامی ،خبــرگان ،ریاســت
جمهــوری ،عضویــت در انجمنهــا ،شــوراها،
جمعیتهــا ،یــا اشــتغال بــه روزنامــه نــگاری،
اســتخدام دولــت ،وکالت دادگســتری ،تصدی
دفاتر اسناد رسمی و امثالهم اشاره کرد.
هر شکایت یا اتهامی مادامی که منجر به صدور
حکم محکومیت نشــود ،سوءپیشــینه محسوب
نمیشــود .از اینرو شــکایت افراد علیه یکدیگر
الزاماً میباید منجر به صدور حکم محکومیت
شــود و صرف شکایت علیه کســی ،سوءپیشینه
محســوب نمیشــود .در بیــن محکومیتهــا
هــم فقط برخی از آنهــا – که جــرم آن در زمره
جرایــم مهــم اســت -بهعنــوان سوءپیشــینه
تحــت عنــوان «محکومیتهای کیفــری مؤثر»
مانــع برخــورداری از حقــوق اجتماعــی فــوق
الذکــر میشــود .از جملــه ایــن جرایم ســرقت،
کالهبرداری ،خیانت در امانت ،اختالس ،شرب
خمر و زنا میباشد.
بــا این وصــف ،شــما نباید نســبت به شــکایت
همســرتان به اتهام ســرقت ،نگران باشــید زیرا
همانگونه که خود اشــاره کرده اید ،این شکایت
بــه خاطر نداشــتن دالیل ،منجر بــه صدور منع
تعقیب به نفع شما شده است .پس نمیتواند
بهعنــوان یک سوءپیشــینه برای اشــتغال به کار
مدنظرتان مانعی باشد.
آیا زندانی بودن بدهکار موجب کاهش بدهی
او میشود؟
وکیــل الرعایــا :زندانی شــدن محکوم اگــر بابت
جزای نقدی باشــد ،موجــب کاهش بدهیاش
میشــود ،لکــن اگــر بدهــکاری بابــت دیــن بــه
اشــخاص ثالــث باشــد اعــم از محکومیــت در
پرونــده حقوقی یــا رد مــال در پرونــده کیفری،
مــادام کــه حکــم اعســار یــا اعســار به تقســیط
محکوم به صادر نشــده ،در زندان خواهد بود و
موجب کاهش بدهیاش نخواهد شد.

