تثبيت چندهمسري در قانون جديد حمايت از خانواده  /شروط ده گانه ازدواج
مجدد مردان در اليحه جديدچیست!؟

تجمع اعتراضي زنان به قوانین تبعیضآمیز  -تهران ۵۰۰۲

كمیسیون قضایي مجلس ،الیحه جنجالي «حمایت از خانواده» را تصویب كرد و براي تصویب نهایي به مجلس فرستاد .برخالف خواست مدافعین حقوق زنان،
.حق ازدواج مجدد و موقت براي مردان در این الیحه همچنان به قوت خود باقي است

ه گزارش رسانههاي ایران كمیسیون قضایي مجلس «قانون حمایت از خانواده» را با افزودن شروط  ۰۰گانهاي به بند جنجالي آن در مورد ازدواج مجدد و
.موقت ،براي تصویب نهایي به مجلس فرستاد .این الیحه هفته آینده در صحن علني مجلس بررسي ميشود

الیحه جنجالي «قانون حمایت از خانواده» بار نخست در تیرماه  ۰۸۳۱به مجلس ارسال شد ،اما با مخالفت شدید فعالین حقوق زنان مواجه شد .مخالفان
.بندهایي از این الیحه را كه ازدواج مجدد و موقت پنهاني مردان را قانوني كرده بود ،بحرانزا و موجب تضیف خانواده ارزیابي ميكنند

الیحه ي حمایت از خانواده توسط قوه قضاییه تدوین شده بود ،اما پیش از ارسال به مجلس ،دولت تغییراتي در آن وارد كرد .از جملهي این تغییرات اضافه
.كردن یك تبصره به ماده  ۵۵و مواد  ۵۸و  ۵۲بود

در ماده  ۵۵وقایع مربوط به ازدواج دائم از قبیل ازدواج و طالق باید به ثبت ميرسید ،اما این قاعده شامل ازدواج موقت نميشد .بر اساس ماده  ،۵۸ازدواج
مجدد منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بین همسران شده بود و مطابق ماده  ۵۲نیز مهریهها ميبایست از سقف معینشده
.پیروي ميكرد

اضافه كردن این مواد اعتراضهاي بسیاري را برانگیخت .بسیاري از فعاالن زن این الیحه را رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد ميدانستند و معترض اقدام
.دولت در این زمینه بودند

این اعتراضها موجب توقف بررسي الیحه در مجلس شد .اكنون پس از سه سال ،دوباره این الیحه در كمیسیون قضایي مورد بررسي قرار گرفته و با
.تغییراتي اندك ،اما با حفظ اساس الیحهي قبلي ،دوباره به مجلس بازگشته است

موافقان و مخالفان

فرهاد تجري ،نماینده مجلس و عضو كمیسیون قضائي مجلس به عنوان یكي از موافقان الیحه معتقد است ،با تصویب این قانون تمامي ازدواجهاي موقت یا
.همان صیغههاي پنهاني در كشور قانوني ميشود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانوني ازدواج ميكنند

دولت نیز در دفاع از الیحهاي خود ميگوید «به هر حال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نميتوان براي آن مقررات وضع نكرد و
».آن را بيضابطه گذاشت

اما به نوشته خبرگزاري مهر« ،منتقدان ماده  ۵۵الیحه حمایت از خانواده بر این باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع ميكند زیرا در ازدواج مجدد
زنان از مردان ارث نميبرند ،مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد ميتواند از زن جدا شود .منتقدان ماده  ۵۵طرح حمایت از خانواده قانوني
».كردن ازدواج مجدد را موجب بيبندوباري مردان متمكن و سستي اركان خانواده ميدانند

شروط ده گانه ازدواج مجدد

در تغییراتي كه در دور اخیر در الیحهي حمایت از خانواده در كمیسیون قضایي مجلس وارد شده ،ازدواجهاي موقت در صورتي كه به باردارشدن همسر
.منجر شود ،باید همانند عقد دائم ثبت شوند ،اما در موارد دیگر الزامي نیست

رضایت همسر اول-۵ ،عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف -براي ماده جنجالي  ۵۸نیز كه مربوط به ازدواج مجدد است ،ده شرط قید شده است۰« :
زناشویي -۸ ،عدم تمكین زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه -۴ ،ابتالي زن به جنون یا امراض صعبالعالج -۲ ،محكومیت قطعي زن در جرایم عمدي به
مجازات یك سال زندان یا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به یك سال بازداشت شود -۱ ،ابتالي زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به
تشخیص دادگاه -۷ ،سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غیر قابل تحمل كند -۳ ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به
مدت شش ماه -۹ ،عقیم بودن زن  -۰۰غایب شدن زن به مدت یك سال

مهریههاي متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار ميگیرد و .ماده  ۵۲مهریه زنان را به دو بخش «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم ميكند
مهریههاي نامتعارف از حمایت قانوني الزم برخوردار نميشوند .در الیحه مشخص نیست كه متعارف بودن یا نبودن مهریه براساس چه معیاري صورت
.ميگیرد و چه كسي آن را تعیین ميكند

فعالین حقوق زنان ميگویند الیحهي حمایت از خانواده براي این شروط ده گانه هیچگونه ضمانت اجرایي در نظر نگرفته است .ماده  ۵۸تك همسري را نفي و
.چند همسري را قانوني ميكند

قانون پیشین حمایت از خانواده كه در سال  ۰۸۲۸تصویب شده ،ميگوید هر گاه مرد همسر دوم اختیار كرد چه زن دائم باشد و چه موقت ،حق طالق براي
زن اول محفوظ ميماند .در مادهي دیگر این قانون گفته ميشود ،در صورت ازدواج مجدد مرد ،چه دائم و چه صیغه ،باید مهریه زن اول را بدهد ،حتا اگر آن
.زن طالق نگرفته باشد
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