ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comolesiabilkei:
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زوﺟﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ
دو آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺿﻤﻦ
ﺳﻨﺪی ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و زوﺟﯿﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ و
ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﺮط و ﺳﻨﺪی ،ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﺒﻮده و از ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زوج دﯾﮕﺮ اﺻﺮار ﺑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ آﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آزادی اراده ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زوﺟﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪن
ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮد زن را از ﺑﺎردار ﺷﺪن و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﻨﻊ و ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺗﮑﻠﯿﻒ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری اﻣﺮی در
ﺣﯿﻄﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺪارد؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اول ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪ آوری در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﻮﺿﻮع از ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﺷﺮط
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن را از ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﺪام ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﮔﺰارده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮط ﻋﺪم
ﻓﺮزﻧﺪ آوری در ﻧﮑﺎح از زﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺷﺮوط ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوط ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻘﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎده  233ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ « :ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ وﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ:
– 1ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ
– 2ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺷﻮد».
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﻮل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺧﺮﯾﺪار را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮارداد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮط
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .زﯾﺮا در ﻗﺮار داد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ،ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻧﮑﺎح ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮﺧﻼف آن ﺷﺮط ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ
زن و ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و
ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻼف آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (1).اﻣﺎ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ و از اﻫﺪاف ﻏﺎﯾﯽ ازدواج اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آوری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪآوری از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ازدواج اﺳﺖ و زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آوری را ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻧﮑﺎح ﺑﺪاﻧﯿﻢ در آن ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ازدواج اﻓﺮاد
ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺣﻖ ازدواج دارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ
ﻧﮑﺎح را دارا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪآوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  1122و  1123ﻋﯿﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ در دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن« ﻋﻨﻦ »در ﻣﺮد
ﯾﺎ «ﻗﺮن »در زن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮزﻧﺪآوری را از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ذات ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎده  233ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮوط را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﻘﺪ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺳﺎزد ،ﺑﺎﻃﻞ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺎده  232ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ « :ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ
ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ:
– 1ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮﻣﻘﺪورﺑﺎﺷﺪ.
– 2ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ درآن ﻧﻔﻊ وﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
– 3ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ».
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﻮرد اول ﺷﺮط ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد اول ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎرداری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد ﺷﺮط دوم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و درآورد ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﺎﻟﯽ از
ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﯿﺎت را ﺻﺮف ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮی .در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮع ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻋﺪم
ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  232ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
در اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آزادی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎده  959ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ« :ﻫﯿﭽﻜﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﯽ ﺣﻖ ﺗﻤﺘﻊ و ﯾﺎ ﺣﻖ
اﺟﺮاء ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ» .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺤﺜﻬﺎ و ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎری
از ﻃﺮف ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(2).
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دارا ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻓﻮق زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دارا ﺷﺪن اﻣﻮال ،ﺣﻖ
آزادی ﺗﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ،ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮده و اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن و ﻣﺮدی ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻘﺎط ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  959ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺪم ﻓﺮزﻧﺪآوری
ﻣﺎﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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