وﻗﺘﯽ ازدواج ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﺷﻮد

 Martboy.irﻋﮑﺲ:
از ﻋﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮﺑﺖ اﻣﻀﺎﻫﺎی ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﯽ رﺳﺪ» .ﺑﻠﻪ« ﺻﺪای ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻀﺎﻫﺎ در ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺷﻮد .از ﻋﺮوس ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ اﻣﻀﺎﻫﺎﯾﺖ را ﮐﺮدی؟ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدم  ،ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،
ﻃﻼق  ،ﺷﻐﻞ  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک  ،ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﻧﺼﻒ ﺷﺪن اﻣﻮال را در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ ازدواج و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ازدواج از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ،ﻋﺎﻣﻞ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﯿﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ،ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻧﻪ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدن از اﯾﻦ ﺷﺮوط ،ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ  ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ را ﻻزم ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج  ،ﻣﻄﻠﻌﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ازدواﺟﺘﺎن  ،ﺳﺮی زده اﯾﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮوط را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ« اﯾﺪ؟ ﻣﺎده  1119ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  ،اﺟﺎزه ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻻزم دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ،وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ،
ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻼف آن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
زﻫﺮا داور ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ  ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺣﻖ ﺷﺮط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  2ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺷﺮوط از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﻢ دارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل  ، 1361ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻃﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﻨﺪ ازدواج در  2ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ﺑﻨﺪ ب
ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ب آن ﺷﺎﻣﻞ  12ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺳﺮدﻓﺘﺮ ازدواج ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻨﺪ ازدواج را ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﺪ و آن ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ زوﺟﯿﻦ واﻗﻊ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﻋﻘﺪ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻻزم در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان  ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای زن و ﺷﻮﻫﺮ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی آن از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮط در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ازدواج ﺷﻤﺎری از ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه و
ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮوط دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪﻫﺎی ازدواج اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  6 ،ﺷﺮط ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮوط ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺪﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺷﺮط ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ  ،ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺑﺮای درج در ﺳﻨﺪ ازدواج  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد :زوج  ،زوﺟﻪ را در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺷﺮط اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن  ،اﮔﺮ ﺷﻐﻞ زن  ،ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از آن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زوج  ،زوﺟﻪ را
در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ زوﺟﻪ در ﺻﺪور ﺟﻮاز ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ  ،زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﻤﻞ ،
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺮط در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد :زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ  ،وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ ،از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت  ،ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد زن اﺳﺖ.
ﺷﺮط ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﻮﻫﺮ و زن ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آزادی اراده زن و ﺷﻮﻫﺮ را در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ در ﺳﻨﺪﻫﺎی
ازدواج ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدن زن ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮدن زن از وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ و اﺣﺮاز اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺗﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص  ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد )ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﺷﺮط ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺳﻮی زن ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :زوج  ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪاﯾﯽ اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زن ﻧﯿﻤﯽ از داراﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ در ﻣﺪت
ازدواج ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﺑﻪ زن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ زوﺟﻪ در ﻃﻼق
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن  ،زن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق زن او را ﻃﻼق دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻫﺮ دو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.درج ﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ زوﺟﻪ
در ﻃﻼق
اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن  ،زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻃﻼق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎدی اﻣﻮال  ،ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ:
زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ زوﺟﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺟﺎﻧﺐ زوج  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﺮدن
ﺧﻮد از ﻗﯿﺪ زوﺟﯿﺖ زوج ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻃﻼق اﻋﻢ از ﺑﺎﺋﻦ  ،رﺟﻌﯽ  ،ﺧﻠﻊ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرات ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻢ از اﺧﺬ ﯾﺎ ﺑﺬل ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آزادی  ،اراده زن و ﺷﻮﻫﺮ را در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪ و ﺣﺪود
دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺮا ﺧﺎﻟﻘﯽ  ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج  ،ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮدی  ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
زوﺟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
وی ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات زوﺟﯿﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮوط آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﺮر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از آن از ﺳﻮی زﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻫﺮا داور ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻘﺪور ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ،
ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺮوط در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺪاﻏﯽ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن  ،اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺳﺖ و در ﮐﻨﮑﺎش
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم  ،ﺑﺤﺚ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  1361اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ازدواج اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
در ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻗﺴﺎﻃﯽ

ﯾﺎ ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ در ﺣﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف آﻗﺎﯾﺎن  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﻃﯽ را ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮوط
ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ  ،ﺷﺮوط را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪاﻏﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺣﺎل  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و درج آن در ﺳﻨﺪ ازدواج اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
زﻫﺮا داور ،ﻣﺪرس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اش را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اراﺋﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻼن دوﻟﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼق و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وی آﮔﺎﻫﯽ دادن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺴﺖ.
 http://www.irbar.com/law-articles-database/2982/4021ﻣﻨﺒﻊ:

