
 

 

 

 

 
     سخی صمیم

 

 

  مکلفیت های زن و شوهر بعد از

 ازدواج در هلند

 

 
 

 ( کتاب اول کود مدنی هلند زن و شوهر را بعد از ازدواج مکلف به اوامر زیرین می سازد:۸۱مادٔه )

 ــ صداقت و راستکاری ۱

 ــ کمک مالی و اقتصادی ۲

 ــ کمک عمومی به همدیگر ۳

هلند هدایتی دیگری نیز دارد: که اگریکی از طرفین ازدواج  مرتکب ولی در رابطٔه ازدواج و تشکیل خانواده کود مدنی 

مستثنی  خاص و چنان یک عمل درد آور و خیانتی گردند که صداقت را پامال و موجب گسیستن رابطٔه ازدواج و حالت

 د از قطعدد. و خائن محروم حقوق مالی و اقتصادی بعاز قانون باشد درانصورت میتواند سبب قطع رابطٔه ازدواج گر

 ازدواج شود .

 

 بخت گره خورده
============= 

جامعٔه هلند بعد از ازدواج و وصلت  قانونی دو انسان )زن و مردی( که زندگی با همی و معاشرت زنا شوهری می  

 یابند آن را بنام بخت گره خورده یاد می کنند. 

مردم کشور هلند آنرا از ماحول هدایت مادٔه )   ٬این بخت گره خورده که به عرف معمول و سخن مشهورمبدل شده است 

کتاب اول  ــ ق م  ( به زعم خود ها مفهوم گرفته و وصلت زن و شوهر را بعد از ازدواج حاصل همین جوشش  ۸۱

 بخت و طالع میدانند.

  ۲۰۰۹سال میالدی زن و شوهر هلندی ابتدا باهم ارتباط دوستی قایم و در  ۲۰۰۳با تحقق یافتن این عقیده  در سال

میالدی طور رسمی ازدواج می کنند و بخت ایشان باهم گره میخورد و ثمرٔه ازدواج  ایشان درین مدت دو طفلی بوده 

است که بعد ها یکی ازین اطفال را شوهر مال خود ندانسته وبر بنیاد آن زن خود را بر اساس ارتباط نا جایز آن طالق 

 می دهد.

خود را می نماید. و شوهر از تآدیٔه مصارف ابا ورزیده رابطٔه ازدواج خود ها را قطع  زن بعد از طالق مطالبٔه مصارف

( مال خود ندانسته و به همین اساس خیانت زن DNAو سکلیده می شمارد. ویکی از اطفال خود ها را متکی به تصدیق )

د را مکلف به پرداخت مصارف زن را ثابت واین حالت بوجود آمده را یک حالت استثنائی سوای قانون می خواند و خو

 نمی داند.



 زن ادعای خیانت به شوهر را ردٌ و فرزند طرف ادعا را حمل قبل از ازدواج  وانمود می کند. 

 بدین ترتیب پرونده به دادگاه می رسد. 

 

 

   

 محکمه پرونده را با ادعا و رد ادعا به بررسی میگیرد و استدالل می نماید که:

 

 
ومعاشرت زنا شوهری در مدت قبل از دواج در همه امورطور مشترک و مختلط  بدون اعتراض سپری زندگی با همی  

شده دران زمان این زن ُمطلقه کدام زندگی جدا از فامیل و یا شادی وعشرت جداگانه ی نداشته و هر دومشغول زندگی 

قانون و حالت خاص داشته باشد که سبب  خود ها بوده شکایت و یا ادعای عمل خیانتی موجود نبوده است که مستثنی از

 گسستن رابطٔه ازدواج شود.

محکمه همچنین مدافعات شوهر را که) اعمال زن را رابطٔه سؤ و درد آور و تولید طفل بیگانه را خیانت به  

شوهرخوانده و این اعمال را  سبب گسیستن رابطٔه ازدواج و بخت گره خورده دانسته ویک عمل خالف صداقت 

ثنی از حکم قانون قلمداد نموده است( وارد نمی داند و تصریح می دارند که اعمال زن به جایگاهی قرار نداشته ومست

 است که حالت استثنائی از قانون را بخود بگیرد. و عالوه می دارند که:

یک مدت معینٔه  ( کتاب اول قانون مدنی هلند ازدواج و رابطٔه زن و شوهر بعد از طالق در۸۱موافق به حکم مادٔه )

حساب شده به طور کلی قطع نشده ورابطٔه قسمی موجود می باشد.  بدین ترتیب شوهر را مکلف به پرداخت مصارف 

 ماهانٔه زن می دانند.   

مکلف به پرداخت مصارف زن می در و شوهر را در نتیجه قضات محکمه  قایم بر همین دالیل حکم زیرین را صا 

 سازد:

رداخت مصارف ( قضات مربوط شوهر را مکلف به پECLI:NL GHARL 2015: 4599ه  )بموجب فیصلٔه شمار

 می سازند و دعوی زن مدعیه را وارد می شمارند.   قانونی زن

 

 یاد داشت:

 

این فیصله طرف انتقاد گستردٔه خوانندگان شبکه های اجتماعی هلند قرار گرفته ــ نوشته اند که محکمه اصلن عنصر 
 در نظر نگرفته و آن را رعایت نکرده است.کود مدنی  ۸۱در مادٔه صداقت را 

 

         

 


