(باسمه تعالی)
هَضَع دٍسُ :تجییي ًظبم هٌذ حمَق ٍ هسئَلیت ّبی اػضبی خبًَادُ دس ػشغِ ّبی فشدی ٍ ارتوبػی
فصل اول :نکاح و احکام آن
تؼشیف ًىبح ً :ىبح ثٌیبى عجیؼی ٍ هطشٍع خبًَادُ است .صى ٍ هشدی وِ خَد سا آهبدُ پزیشفتي
هسئَلیتی هی ثیٌٌذ ،وسبًی وِ خَد سا ضبیستِ پذس ٍ هبدس ضذى هی داًٌذ ٍ آًبى وِ ػطك خَد سا ثِ ّن
ربٍداًِ هی پٌذاسًذ ،ثِ اهضبی ایي پیوبى تي دس هی دٌّذ .ثشخی هی پٌذاسًذ وِ اتحبد عجیؼی صى ٍ هشد
هی تَاًذ ربیگضیي ًىبح ضَد ٍلی ایي پٌذاس ًبدسست سا ًجبیذ پزیشفت .ثٌیبد چٌیي خبًَادُای ثش َّس
استَاس است ،دیگش آًىِ صى ٍ هشد حمَق ٍ تىبلیفی دس همبثل ّوذیگش احسبس ًوی وٌٌذ ٍ ّوِ چیض
ٍاثستِ ثِ هیل ٍ خَاّص آًبى است ،آًگبُ سشًَضت وَدوبًی وِ اص ایي پیوبى ًبلع ٍ اص ّن گسیختِ
ثِ ٍرَد آهذُ اًذ چِ خَاّذ ضذ؟ آیب ایي وبًَى وِ ثش هجٌبی َّس ثٌب ضذُ است هی تَاًذ ثشای ربهؼِ
ػٌػشی هغلَة ثبضذ؟ ًىبح پیص اص آًىِ ّستِ ای حمَلی ثبضذ ،پیًَذی اخاللی ٍ هزّجی است ٍ ًوی
تَاى آىسا دس لبلت ػمَد ٍ تؼْذات هبلی ربی داد؛ اگشچِ داسای تجؼبت هبلی ًیض ّست.
دس فمِ ٍ لبًَى هذًی ایشاى ،خبًَادُ تؼشیف ًطذُ است .ضبیذ ثذاّت صیبد اهش ،ثِ ًظش ثشخی اص
حمَقداًبى ،لبًَى گزاس سا اص تؼشیف ثی ًیبص وشدُ است .ثشخی اص حمَق داًبى دس سىَت لبًَى هذًی،
خَد الذام ثِ تؼشیف ًىبح وشدُ اًذ ٍ آى سا ساثغِ حمَلی وِ ثِ ٍسیلِ ػمذ اصدٍاد ثیي هشد ٍ صى حبغل
ضذُ ٍ ثِ آًْب حك توتغ رٌسی هی دّذ ،تؼشیف وشدُ اًذ.
ثِ عَسولی ثبتَرِ ثِ ًظش فمْبی اهبهیِ ٍ حمَق داًبى ٍ ثب تَرِ ثِ سَسُ ًسبء لشآى هزیذ ،هی تَاى
گفت وِ ًىبح یه ساثغِ حمَلی ٍ ػبعفی است وِ ثَسیلِ ػمذ ثیي صى ٍ هشد حبغل هی ضَد ٍ ثِ
ایطبى یه سشی حمَق ٍ تىبلیف هی دّذ وِ اص ًىبح ًبضی هی ضَد.
احکام نکاح:
ّش صًی سا وِ خبلی اص هَاًغ ًىبح ثبضذ هیتَاى خَاستگبسی ًوَد الصم ثِ روش است وِ ٍػذُ اصدٍاد
ثبػج صٍریت ًویضَد ثٌبثشایي تب صهبًی وِ صى ٍ هشد ثِ ػمذ یىذیگش دسًیبهذُاًذ ثِ غَست ضشػی ٍ
لبًًَی ّوسش یىذیگش ًیستٌذ هغبثك هبدُ  1٬730لبًَى هذًی دس غَست ًبهضدی ّش یه اص عشفیي
هیتَاًٌذ ّذایبیی وِ ثِ عشف دیگش دادُاًذ هستشد وٌذ الصم ثِ روش است وِ ػمذ ًىبح دختش لجل اص
سسیذى ثِ سي  13سبل توبم ٍ پسش لجل اص سسیذى ثِ سي  11سبل توبم ثب اربصُ ٍلی ٍ ثِ ضشط
سػبیت هػلحت ثَد ثب تطخیع دادگبُ هیثبضذ ّوچٌیي اصدٍاد دختش ثبوشُ اگشچِ ثِ سي ثلَؽ ّن
سسیذُ ثبضذ هَلَف ثِ اربصُ پذس یب رذ پذسی اٍ است ثب ایي حبل چٌبًچِ پذس یب رذ ٍ پذسی اص دادى
1

اربصُ هوبًؼت وٌذ اگش هوبًؼت اٍ ثذٍى دلیل ثبضذ دختش هیتَاًذ ثب هؼشفی وبهل هشدی وِ هیخَاّذ ثب اٍ
اصدٍاد وٌذ ٍ ّوچٌیي ضشایظ ًىبح ٍ هْشیِ ای وِ ثیي آًْب لشاس دادُ ضذُ است اص دادگبُ تمبضبی
اصدٍاد ًوبیذ.
ًىبح ٍلتی ٍالغ هیضَد وِ ایزبة ٍ لجَل لفظی اًزبم ضَد ضخػی وِ ًویتَاًذ ایزبة ٍ لجَل سا
اًزبم دّذ هیتَاًذ ٍویل ثگیشد هؼوَالً سشدفتشاى اصدٍاد ثِ ػٌَاى ٍویل اص عشف صٍد ٍ صٍرِ ػمذ ًىبح
سا ٍالغ هیسبصًذ.
فصل دوم :حموق و تکالیف زن بر شوهر:
الف -مطالبه مهریه:
هْشیِ هبلی است وِ دس ٌّگبم ػمذ اصدٍاد هشد هتؼْذ هیضَد ثِ ّوسش خَد ثپشداصد .ایي هبل هیتَاًذ
ثِ غَست ًمذی (ٍرِ سایذ وطَس) ،سىِ ٍ عال ،سبیش اهَال هٌمَل یب غیشهٌمَل (هله ،خبًِ یب آپبستوبى)
ثبضذ .هْشیِ ّوضهبى ثب اًؼمبد اصدٍاد دس سٌذ سسوی سٌذ اصدٍاد حجت هیضَد.
صٍرِ ثِ هحض ٍلَع ػمذ اصدٍاد ٍ حجت آى هبله هْشیِ هیضَد وِ الجتِ ًیوی اص آى دس ّوبى لحظِ ٍ
ًین دیگش ثِ ٌّگبم ضشٍع صًذگی هطتشن دس هبلىیت اٍ استمشاس هییبثذ اهب ًىتِ هْن آى است وِ اگش
هْشیِ ػٌذاالستغبػِ ثَدُ یب هَرل (صهبىداس) ثبضذ ،صٍرِ ثبیذ غجش وٌذ تب ضشایظ صهبًی ثشای هغبلجِ
هْشیِ هْیب ضَد .هٌظَس اص هْشیِ ػٌذاالستغبػِ ایي است وِ صهبًی هیتَاى هْشیِ سا هغبلجِ وشد وِ
ضَّش اص لحبػ هبلی تَاًبیی ٍ استغبػت پشداخت هْشیِ سا داضتِ ثبضذ ٍ ایي الذام ،تٌْب ثب هؼشفی
اهَال ضَّش ثِ دادگبُ اهىبىپزیش است.
اگش ّن هْشیِ هَرل یب صهبىداس ثبضذ ،صٍرِ ثبیذ هٌتظش ثوبًذ تب صهبى هطخعضذُ سپشی ضَد ٍ پس
اص آى صهبى است وِ دس ٍالغ غبحت هْشیِ هیضَد ٍ هیتَاًذ ثشای دسیبفت آى الذام وٌذ .الصم ثِ روش
است وِ دس حبل حبضش ػشف ًیست وِ دس دفبتش اصدٍاد ،هْشیِ ثِ غَست صهبىداس حجت ضَد اهب دس
ثسیبسی اٍلبت هْشیِ ثِ غَست ػٌذاالستغبػِ حجت هیضَد وِ الصم است صٍریي ثِ آحبس آى وِ ثِ آًْب
اضبسُ ضذ ،آگبُ ثبضٌذ .اغلیتشیي احش ایي هَضَع ،آى است وِ تٌْب دس غَستی وِ هشد تَاًبیی پشداخت
هْشیِ سا داضتِ ثبضذ ،هی تَاى آى سا اص ٍی هغبلجِ وشد ٍ دس غیش ایي غَست ّیچ الذام لبًًَی دس همبثل
ضَّش ًویتَاى اًزبم داد.

راهکارهای مطالبه مهریه
هْشیِ اص دٍ عشیك لبثل هغبلجِ است :ساّىبس اٍل آى هشارؼِ ثِ دادگبُ خبًَادُ ٍ تمذین دادخَاست
هغبلجِ هْشیِ است .دس ایي حبلت صٍرِ دسخَاستی هجٌی ثش هغبلجِ هْشیِ ثِ دادگبُ اسایِ دادُ ٍ ثبیذ
هبلی اص ضَّش ،ثِ دادگبُ هؼشفی وٌذ تب دادگبُ ثب تَلیف ٍ فشٍش آى ،هْش صى سا پشداخت وٌذ .الجتِ ایي
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هبل ًجبیذ اص هستخٌیبت دیي ثبضذ .هستخٌیبت دیي یؼٌی ایٌىِ ًویتَاى اص صٍد هٌضل هسىًَی ًٍیض اسجبة
ٍ لَاصم صًذگی ٍ وبس ٍ ضشٍسیبت صًذگی اش سا تَلیف وشد الصم ثِ روش است خَدسٍی ضخػی رضء
هستخٌیبت دیي ًیست.اگش ّن ضَّش فبلذ هبل اهب وبسهٌذ دٍلت ثبضذ ،صٍرِ هیتَاًذ تمبضب وٌذ وِ یه
سَم حمَق هشد تب پشداخت توبم هْش تَلیف ٍ ثِ اٍ پشداخت ضَد .ثب ایٌىِ ثیطتش هشدم دس حبل حبضش
سؼی هی وٌٌذ اص ایي عشیك هْشیِ خَد سا هغبلجِ وٌٌذ ٍ ایي تػَس سا داسًذ وِ تٌْب ساُ ثشای دسیبفت
هْشیِضبى هشارؼِ ثِ دادگبُ است اهب ثبیذ ثِ آًْب گَضضد ضَد ثِ دلیل ایٌىِ سٌذ اصدٍاد یه سٌذ
سسوی است ،آًْب ثِ سبدگی ٍ ثذٍى هشارؼِ ثِ دادگبُ هیتَاًٌذ ثشای دسیبفت هْشیِ خَد الذام وٌٌذ ٍ
آى ّن اص عشیك ارشای هفبد سٌذ سسوی اصدٍاد است .هشرغ غبلح دسخَاست غذٍس ارشاییِ ثشاثش ثٌذ
«د» هبدُ  ۲آییيًبهِ ارشای هفبد اسٌبد الصماالرشا ٍ عشص سسیذگی ثِ ضىبیت اص ػولیبت ارشایی ،دفتش
اصدٍاری است وِ ػمذ ًىبح سا حجت وشدُ است.
ب -مطالبه نفقه:
دس ربهؼِ ای وِ سیبست خبًَادُ ثش ػْذُ هشد است ،لبًًَگزاس اٍ سا هَظف ثِ تبهیي هؼبش خبًَادُ
هیداًذ ٍ تىلیف ضَّش ثِ دادى ًفمِ اص تَاثغ سیبست اٍ ثش خبًَادُ است الجتِ دس ثشخی هَاسد ّن ثِ هشد
اربصُ دادُ ضذُ وِ اص پشداخت ًفمِ خَدداسی وٌذً.فمِ ػجبست است اص ّوِ ًیبصّبی هتؼبسف ٍ هتٌبست
ثب ٍضؼیت صى اص لجیل هسىي ،الجسِ ،غزا ،احبث هٌضل ٍ ّضیٌِّبی دسهبًی ٍ ثْذاضتی ٍ ّش آًچِ وِ ثِ
غَست ػبدت یب احتیبد الصهِ صًذگی ٍی ثبضذ.
الجتِ لبًَى هیضاى دلیمی ثشای ًفمِ هطخع ًىشدُ است ثلىِ ًفمِ سا ثش هجٌبی ًیبصّبی هتؼبسف ٍ
هتٌبست ثب ٍضؼیت صى ٍ هٌغجك ثب ػشف صهبى ٍ هىبى صًذگی صٍریي داًستِ است.دس لَاًیي هختلف ثش
هَضَع پشداخت ًفمِ ثسیبس تبویذ ضذُ است اهب ثب تَرِ ثِ ایي تبویذّب دس ثشخی هَاسد ّن ثِ هشد اربصُ
دادُ ضذُ وِ اص پشداخت ًفمِ خَدداسی وٌذ وِ غشیحتشیي هبدُ لبًَى هذًی ثشای ًذادى ًفمِ ثِ صى
هبدُ  117۱لبًَى هذًی است وِ هیگَیذ ّش گبُ صى ثذٍى هبًغ هطشٍع اص ادای ٍظبیف صٍریت اهتٌبع
وٌذ هستحك ًفمِ ًخَاّذ ثَد.
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نحوه ی طرح دعوای نفمه:
الف -نحوه شکایت کیفری
صى دس یه ثشي ػبدی ضىبیت خَد سا ًَضتِ ٍ آى سا ثِ دادگبُ اسایِ هیدّذ .دس ایي غَست ثِ ضىبیت
ٍی ثِ سشػت سسیذگی هی ضَد ٍ هشد هلضم ٍ هحىَم ثِ پشداخت ًفمِ خَاّذ ضذ ٍ اگش هشد اص پشداخت
ًفمِ خَدداسی وٌذ ،ثِ صًذاى اػضام هیضَد.
الجتِ الصم ثِ روش است وِ ًفمِ هشثَط ثِ صهبى حبل اص عشیك ویفشی لبثل هغبلجِ ٍ ًفمِ هشثَط ثِ گزضتِ
ثب اسایِ دادخَاست حمَلی لبثل پشداخت است .ثش اسبس هبدُ  ۲۴۲ثخص تؼضیشات لبًَى هزبصات
اسالهیّ ،ش وس ثب داضتي استغبػت هبلیً ،فمِ صى خَد سا دس غَست توىیي ًذّذ یب اص تأدیِ ًفمِ
سبیش اضخبظ ٍارتالٌفمِ اهتٌبع وٌذ ،دادگبُ اٍ سا اص سِ هبُ ٍ یه سٍص تب پٌذ هبُ حجس هحىَم هیوٌذ.
ب -دادخواست حمولی مطالبه نفمه
چٌبًچِ صًی ثخَاّذ ًفمِ ایبم گزضتِ خَد سا علت وٌذ ،فمظ ثب اسایِ دادخَاست حمَلی هیتَاًذ آى سا
دسیبفت وٌذ .دس ایي غَست صٍرِ ثبیذ خَاستِ خَد سا دس آى لیذ وشدُ ٍآى سا ثِ دادگبُ خبًَادُ تمذین
وٌذّ .وچٌیي ٍی هیتَاًذ دس دادخَاست خَد ّضیٌِ دادسسی سا هغبلجِ وٌذ .دس غَست ػذم تَاًبیی
هشد دس پشداخت ًفمِ یب اگش ثِ ّیچ عشیمی ًتَاى هشد سا هزجَس ثِ پشداخت ًفمِ وشد ،صى هیتَاًذ
دادخَاست عالق تٌظین وٌذ.
 -3مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک:
یىی دیگش اص دػبٍی هبلی وِ دس هحبون خبًَادُ عشح هیضَد ،اختالف دسثبسُ ارشتالوخل وبسّبی
اًزبمضذُ اص سَی صٍرِ دس دٍساى صًذگی هطتشن است وِ هیتَاى آى سا یىی اص آحبس هبلی ٍالؼِ عالق
داًست وِ دس تجػشُ  ۲لبًَى اغالح همشسات هشثَط ثِ عالق ثِ آى اضبسُ ضذُ است.

شرایط تعلك اجرتالمثل
 -1ارشتالوخل دس هَسد وبسّبی صٍرِ دس اهش خبًِداسی است -۲ .صٍرِ ًجبیذ لػذ تجشع(لػذ اًزبم
دادى سایگبى وبسّبی هٌضل) داضتِ ثبضذ؛ چشا وِ اگش دس اًزبم وبسّبی خبًِداسی اص اثتذا لػذ ٍ ًیت
تجشع ٍ ثِ اغغالح سایگبى داضتِ ثبضذً ،ویتَاًذ ارشتالوخل ایبم صٍریت سا ثگیشد -3 .دسخَاست عالق
ًجبیذ اص سَی صٍرِ ثبضذ ٍ الصم است وِ ضَّش لػذ عالق داضتِ ثبضذ .الجتِ اگش تمبضبی عالق وِ اص
سَی صٍد ضذُ استً ،بضی اص تخلف صى اص ٍظبیف ّوسشی یب سَء اخالق ٍ سفتبس صٍرِ ثبضذ ،دس ایي
غَست ًیض ارشتالوخل ثِ اٍ تؼلك ًویگیشد .چٌبًچِ صٍرِ وبسّبیی سا وِ ضشػب ثش ػْذُ ٍی ًجَدُ ،ثِ
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دستَس صٍد ٍ ثب ًذاضتي لػذ تجشع اًزبم دادُ ثبضذ ٍ ثشای دادگبُ ًیض حبثت ضَد ،دادگبُ ارشتالوخل
وبسّبی اًزبمگشفتِ سا عجك ًظش وبسضٌبس هحبسجِ ٍ ثِ پشداخت آى حىن هیوٌذ.
 -3حضانت فرزند:
ثشاثش لبًَى ًگْذاسی ٍ تشتجیت اعفبل ثش ػْذُ صى ٍ ضَّش است اهب گبّی اٍلبت ثِ ٍاسغِ ٍرَد
اختالف حضبًت فشصًذ ثِ پذس ٍ یب هبدس ٍاگزاس هی ضَد  .سشپشستی ٍ ًگْذاسی عفلی وِ پذس ٍ هبدس اٍ
رذا اص یىذیگش صًذگی هی وٌٌذ تب سي  0سبلگی ثب هبدس است ٍ فشلی ًوی وٌذ وِ ایي عفل پسش ثبضذ یب
دختش ٍ پس اص  0سبلگی تب سي ثلَؽ حضبًت اٍ ثب پذس خَاّذ ثَد ٍ چٌبًچِ ثؼذ اص  0سبلگی دس ایي
خػَظ ثیي پذس ٍ هبدس اختالف ثِ ٍرَد آیذ دادگبُ ثب سػبیت هػلحت فشصًذ حضبًت سا ثِ پذس ٍ یب هبدس
اػغب هی وٌذ .اگش هبدس دس حبلتی وِ حضبًت عفل ثب اٍست دیَاًِ ضَد یب ضَّش وٌذ حك حضبًت ثب پذس
خَاّذ ثَد .دس غَت فَت یىی اص ٍالذیي حضبًت عفل ثب ضخػی است وِ صًذُ است ّشچٌذ وِ هتَفی
پذس ثبضذ ٍ ثشای فشصًذ اص لجل لین تؼییي وشدُ ثبضذ ّ.شگبُ دس غَست ػذم هَاظجت یب اًحغبط اخاللی
پذس یب هبدس وِ عفل تحت ًظبست اٍست سالهت سٍاًی یب رسوی عفل دستخَش خغش لشاس گیشد دادگبُ
ثشای حضبًت عفل تػوین الصم سا اتخبر خَاّذ وشد هَاسدی چَى اػتیبد ثِ هَاد هخذس ،فسبد اخاللی،
ثیوبسی سٍاًی ،سَءاستفبدُ اص عفل ،ضشة رشح خبسد اص حذ هتؼبسف ٍ غیشُ  ...اص ػالئن اًحغبط اخاللی
است .دس غَستی وِ دس احش عالق یب ّش ػلت دیگشی ٍالذیي دس یه هٌضل ًجبضٌذ ّش یه اص ٍالذیي وِ
عفل تحت حضبًت اٍ ًیست حك هاللبت ثب فشصًذ هطتشن سا داسد تؼییي صهبى ٍ هىبى هاللبت ٍ سبیش
هسبئل هشثَط ثِ آى ثش هجٌبی تَافك پذس ٍ هبدس است اهب دس غَست اختالف دادگبُ تؼییي تىلیف خَاّذ
وشد .چٌبًچِ ٌّگبم عالق حضبًت فشصًذ هطتشن ثب تَافك صٍریي ثِ صى سپشدُ ضَد ٍ صى پس اص عالق
اصدٍاد ًوبیذ اگش صٍریي ٌّگبم عالق ثب تَافك حضبًت خَد سا ثِ صى ٍاگزاس وٌٌذ ثب اصدٍاد هزذد هبدس
ایي حك سلت ًوی ضَد اهب اگش صٍریي ثِ ّش دلیلی اص یىذیگش رذا ضًَذ ثٌبثش لبًَى حضبًت تب 0
سبلگی ثب هبدس است ٍ اگش هبدس اصدٍاد وٌذ حك حضبًت اص اٍ سلت هی ضَد .حضبًت ثشای دختش تب سي
 9سبلگی ٍ ثشای پسش  11سبلگی است ٍ پس اص ایي سي دختش یب پسش ثِ اًتخبة خَد ّش وزب ثخَاٌّذ
(هٌضل پذس یب هبدس) هیتَاًٌذ صًذگی وٌٌذ.
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 -3حموق و تکالیف شوهر بر زن :
تمکین:
هفَْم توىیي چیست ؟آًچِ دس ػشف اص هفَْم توىیي (ثِ هؼٌبی خبظ ولوِ ٍ دس ًظبم خبًَادُ) ثِ
رّي هتجبدس هیضَد ػجبست است اص اعبػت خبًن اص خَاستِّبی ّوسشش .الجتِ ایي هؼٌبی ػشفی اص
هؼٌبی لغَی ٍ اغغالحی ّن دٍس ًوبًذُ است .هفَْم لغَی توىیي تي دس دادى است.
هؼٌبی اغغالحی توىیي دس ػلن حمَق ثشگشفتِ اص هتَى فمْی هبست؛ ثِ ػجبست دیگش داسای دٍ
هؼٌبست:

 .1توىیي ػبم
ػجبست است اص خَش سفتبسی یب حسي هؼبضشت ّوسش ثب ضَّش خَیص ٍ اعبػت اص خَاستِّبی
هطشٍع ّوسشّ ،وچٌیي سػبیت ًظبفت ٍ آسایص خَد ثشای ّوسش ثِ گًَِای وِ همتضبی صهبى ٍ هىبى
ٍ هَلؼیت ٍ ضأى خبًَادگی آًبى است .الجتِ الصم ثِ روش است وِ توىیي دٍ عشفِ است ٍ آلب ًیض ثِ
ػٌَاى ّوسش ثبیستی ًسجت ثِ خَاستِّبی هطشٍع ّوسش پبسخ هخجت ثذّذ.
ثِ ػجبست دیگش توىیي ثِ هؼٌبی ػبم آى است وِ خبًن ٍظبیف خَد سا ًسجت ثِ ّوسش اًزبم دّذ ٍ اص اٍ
دس حذٍد لبًَى ٍ ػشف اعبػت ًوبیذ ٍ سیبست ضَّش سا دس خبًَادُ پزیشا ثبضذ .ثٌبثشایي اگش آلبیی اص
ّوسشش تَلؼبت ًبهطشٍع یب ًبهتؼبسفی داضتِ ثبضذ ،خبًن هىلف ثِ اعبػت اص اٍ ًیست .ثِ ػٌَاى هخبل
اگش آلب اص ّوسشش ثخَاّذ وِ توبم اهَالص سا ثِ ًبم اٍ ثضًذ ٍ خبًن سضبیت وبهل ثِ ایي وبس ًذاضتِ
ثبضذ ،ایي تَلغ هتؼبسف تلمی ًویضَد .دس هَسد سفت ٍ آهذ خبًن الصم ثِ روش است وِ اگش آلب ثش خالف
ػشف اص خشٍد ّوسش خَد اص هٌضل ٍ ثبصدیذ خَیطبى ٍ دٍستبى رلَگیشی وٌذ ،سفتبسش سَءِ هؼبضشت
تلمی هیضَد.

 .۲توىیي خبظ
هٌظَس اص ایي ًَع توىیي ساثغِی خبظ صٍریت ٍ سٍاثظ صًبضَیی است .آًچِ دس ػشف اص توىیي فْویذُ
هیضَد ،ثیطتش دس لبلت ایي ًَع توىیي است.
ثشای دسن ثْتش اص توىیي ثبیستی ثِ هفَْم ًُطَص وِ دس همبثل توىیي هغشح هیضَد ًیض ثپشداصین .ػذم
توىیي یب ًطَص ػجبست است اص ًبفشهبًی صٍرِ دس همبثل ّوسش ٍ ػذم اًزبم خَاستِ ّبی غحیح ٍ
لب ًًَی صٍد است لزا ثِ صًی وِ خَاستِ ّبی هطشٍع ّوسش سا اًزبم ًویذّذ ٍ ٍظیفِ ٍ تىلیف خَد سا
اًزبم ًویذّذ ًبضضُ گَیٌذ.
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چٌبًچِ صى دس اًزبم ٍظبیف صٍریت وَتبّی ٍسصد ٍ ًطَص اٍ دس دادگبُ ثب تَرِ ثِ هذاسن ٍ ضَاّذ
لبًًَی احجبت گشدد اص حمَق لبًًَی اش هحشٍم هیگشدد ٍ ثشای صٍد حمَلی ایزبد هیطَد.ثِ ػَاى هخبل
ًفمِ اش لغغ هیگشدد ٍ حتی هیتَاًذ اص دادگبُ تمبضبی اربصُ اصدٍاد هزذد اخز وٌذ.

هفَْم ػذم توىیي
ّشگبُ صى ّوسشش سا توىیي ًىٌذ ٍ دس اغغالح حمَلی ًبضضُ ضَدّ ،وسش هیتَاًذ ثِ دادگبُ ٍ
هحىوِ حمَلی هشارؼِ وٌذ ٍ الضام صى سا ثِ توىیي خَاستبس ضَد .ثِ ػالٍُ ،صى ًویتَاًذ دس هذتی وِ
توىیي ًویوٌذ اص ّوسش خَد علت ًفمِ داضتِ ثبضذ .ثِ ػجبست دیگش اگش صى ثذٍى ّیچگًَِ هبًغِ ضشػی
اص اًزبم ٍظبیف ٍ تىبلیف صٍریت اهتٌبع وٌذ ،استحمبق خَد سا ثشای دسیبفت ًفمِ اص دست هیدّذ.
ثٌبثشایي اگش صى ثشای ػذم اعبػت اص خَاستِّبی هطشٍع ّوسش خَیص ،ػزس هَرِ ٍ لبًًَی داضتِ
ثبضذ ًفمِ ثِ اٍ تؼلك خَاّذ گشفت .ثِ ػٌَاى ًوًَِ ٍضؼیتی سا تػَس وٌیذ وِ صى ثِ ػلت خغشی وِ اص
ربًت ّوسشش هتَرِ اٍست (هخال ضَّش دچبس ًبساحتی سٍحی ٍ ػػجی است) اص هبًذى دس خبًِی
ّوسش اهتٌبع هیوٌذ .دس ایي غَست ًویتَاى هٌىشِ تؼلكِ حكِ ًفمِ ثِ آى صى ضذ.
اص عشف دیگشّ ،وبىگًَِ وِ ثیبى ضذ هوىي است هشدی ًیض ًبضض ضَد ٍ ثِ ٍظبیف خَیص ػول ًىٌذ.
دس ایيغَست صى هیتَاًذ ثب هشارؼِ ثِ دادگبُ الضام ّوسش سا ثِ اًزبم ٍظبیف ٍ تىبلیف لبًًَی ٍ ضشػی
خَد دسخَاست وٌذً .طَص هشد ّن سَءِ هؼبضشت یب ّوبى ثذسفتبسی تلمی هیضَد ٍ هیتَاًذ اص هػبدیك
ػسش ٍ حشد ثبضذ ٍ عجك لبًَى صى هیتَاًذ ثب عی هشاحل لبًًَی ،دسخَاست عالق ثذّذ.

طالق:
اگش چِ دس دیي اسالم عالق هغجَضتشیي حالل خذاًٍذ ضوشدُ ضذُ است ٍلی ثب ایي حبل هغبثك لَاًیي
هشد هیتَاًذ ّش ٍلت وِ ثخَاّذ ّوسشش سا عالق دّذ الجتِ ثبیذ ّوِ حك ٍ حمَق ّوسشش ّوچَى
هْشیِ ًفمِ ارشت الوخل سا ًیض ثپشداصد ٍ ًیض ضشط تب ًػف داسایی وِ دس صهبى اًزبم ػمذ اهضب وشدُ است
سا ثپشداصد ثِ ایي ثیبى وِ دس ػمذًبهِ ّب هؼوَال هشداى هتؼْذ ضذُ اًذ چٌبًچِ ثخَاٌّذ ّوسش خَد سا
عالق ثذٌّذ تا نصف دارایی خَد سا ثبیذ ثِ صى ثپشداصًذ.
پس ثغَس ولی عالق دس دست هشد است ٍ اص آى عشف دسیبفت هْشیِ ّن اص حمَق صى است ٍلی ثب ایي
حبل صًبى ًیض دس ثشخی هَاسد هیتَاًٌذ اص ضَّش خَد عالق ثگیشًذ ٍ آى دس هَاسدی است وِ ضشایظ هٌذسد
دس ػمذًبهِ ّب اتفبق ثیبفتذ ثِ ػٌَاى هخبل هشد ثذٍى اربصُ اص ّوسشضبى اصدٍاد دیگشی اػن اص داین یب
هَلت وٌٌذ ٍ یب دچبس اػتیبد ضًَذ ٍ  ....دس ایي غَست صًبى هیتَاًٌذ ثِ دادگبُ هشارؼِ وٌٌذ ٍ ثب احجبت
تحمك ثٌذّبی هٌذسد دس ػمذًبهِ اص ٍوبلتی وِ هشد ٌّگبم اصدٍاد ثِ آًبى دادُ استفبدُ وٌٌذ ٍ اص
ّوسشضبى رذا ضًَذ الجتِ هْشیِ سا ًیض هشداى دس ایي غَست ثبیذ ثپشداصًذ.
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