ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮﻓﺮد -ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ ،ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ .اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺮوط
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ در ازدواج ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮوط را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺷﺮوط دوازده ﮔﺎﻧﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه :ﻫﺮ ﮐﺪام از زن و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ را در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ درج ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  ۲۱ﺷﺮط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ زوجﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮ آﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮوط دوازدهﮔﺎﻧﻪ
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺷﺎﻣﻞ  12ﺷﺮط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮوط دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 1زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﻃﻼق ﻛﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﺧﺮﺟﯽ زن و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق واﺟﺐ زن ﺑﻪﻣﺪت  6ﻣﺎه.
 2دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ زن اﺟﺎزه ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری زوج اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 3ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن زن اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼق دارد ،ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ در ﺣﺪی ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ زن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﻧﺪازد.
 4ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮد اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 5ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮد ﺑﻪ ﻛﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و آﺑﺮوی زن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرتزن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻛﻨﺪ.
 6ﻣﺤﻜﻮﻣﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات  5ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  5ﺳﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  5ﺳﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زن اﻣﻜﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪن را ﻣﯽدﻫﺪ.
 7اﺑﺘﻼء زوج ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻠﯽ وارد آورد و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪدﺷﻮار ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎدی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻜﺎری ﻣﺮد ،ﻓﺮوش اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل و وارد ﮐﺮدن ﺿﺮر ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد.
 8ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن زن ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻜﻪ  6ﻣﺎهﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻛﻨﺪ ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻫﺮ ﻃﻼق ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ.
 9از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی زن را ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺤﻜﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ زوج ﺑﺮ اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب ﺑﻪﺟﺮم و اﺟﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﻢ از ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺌﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻊ و ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ زن و ﻋﺮف و ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
 10دﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮط از ﺷﺮوط دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ،ﺑﭽﻪدار ﻧﺸﺪن ﻣﺮد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  5ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﯾﺎﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻛﻨﺪ.
 11ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﻮد و ﻇﺮف  6ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ زوﺟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﺣﻜﻢ ﻃﻼق را ﺻﺎدرﻣﯽﻛﻨﺪ.
 12-آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ زوج در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ آن را اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼق را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽدﻫﺪ ،ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ

اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﻮرد ،زن ﺣﻖ ﻃﻼق را از ﻣﺮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
زن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺒﺎﻟﻪ ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ را ﺑﻪ زن واﮔﺬار ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﻧﺒﺎﺷﺪ را در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮﻫﺮ درج ﻛﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﻜﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دوازده ﮔﺎﻧﻪ و اﺛﺒﺎت آن در دادﮔﺎه ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻛﺎﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﯽ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﻼق اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.
ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1133ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ -ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش را ﮐﻨﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮد اﺳﺖ و زن ﺣﻖ ﻃﻼق ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زن در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق در اﻧﺘﻬﺎی
ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دﻗﯿﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درج ﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻌﺪ ازﻋﻘﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق ﺑﺮای
زوﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت زوج ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق ﺑﺮای زوﺟﻪ“ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زوﺟﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺟﺎﻧﺐ زوج اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﻗﯿﺪ زوﺟﯿﺖ زوج ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻃﻼق اﻋﻢ از ﺑﺎﺋﻦ و رﺟﻌﯽ و ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ
اﻋﻢ از ﻋﺰل ﯾﺎ ﺑﺬل ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ”.ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻃﻼق اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮط اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮش ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ رای ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر زن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ﺑﺮﻋﻬﺪه دادﮔﺎه اﺳﺖ و دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ زوﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﺲ از ازدواج دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﻟﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ درج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ “:زوج ،زوﺟﻪ را در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ”.
ﺷﺮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
در ﻣﺎده  ۴۱۱۱ق.م .آﻣﺪه ﮐﻪ):زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ زن داده
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻌﺪ از ازدواج آزادی ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ۰
ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ زوج ﻧﺸﻮز ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻧﺎﺷﺰه ﺑﻮدن زن ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای زن ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ از ﻃﺮف زن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺷﺮط اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ازدواج ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ازدواج را در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ

ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮط ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :زوج ،زوﺟﻪ را در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﺮط ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻫﻤﺴﺮ و در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ اﺟﺎزه
دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه ﺧﺮوج را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،از ﺧﺮوج زن از ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ او ﺗﺎ
رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز زن ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﮐﻨﺪ” :زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ،ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد زن اﺳﺖ”.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ازدواج ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮط ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ رﺳﻤﯽ در دﻓﺘﺮ ازدواج و ﻃﻼق ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺳﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮط ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال
در ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ،زوج ﺷﺮط ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﻃﻼق ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ زن از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﺴﺮی ﯾﺎ ﺳﻮء اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر او ﻧﺒﻮده ،زوج ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﯾﺎم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آنرا ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ زوﺟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ».
اﯾﻦ ﺷﺮط و ﺷﺮطﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ازدواج درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﺷﺮوط و ﺗﻌﻬﺪات در ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ،ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ».
اﻟﺰام آورﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد » «10و » «1301ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺮط در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف
آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ:
“در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻃﻼق ،اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زن ،ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻧﮑﺎح و در ﻃﻮل اﯾﺎم
زوﺟﯿﺖ اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد”.
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﺒﺎﺷﺪ را در ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح درج ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮوط ﻣﻨﺪرج در ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮای رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮوط و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮدن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را از
ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده  ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿّﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﯾﯽ – دﮐﻨﺮ اﺳﺪاﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ  ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ – زﻣﺴﺘﺎن ۴۸۳۱
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ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ .ﻫﺪی ﻋﻤﯿﺪ

