ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات وﺟﻮد دارد.
ﺗﺌﻮری ﺗﻮازن ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺗﻮازن ﮐﻨﺘﺮل]» [iﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﯿﺘﻞ] [iiاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮازن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮازن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮازن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و اﻧﺤﺮاف ﭘﺪﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺘﻞ اﻧﺤﺮاف زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان دارای ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪودی را ﺑﻪ زن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮد داده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن داﻧﺴﺖ .ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد؟ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻣﺮد ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮوﻃﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﮐﺎﺳﺖ.
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺮط و ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﭘﺲ از آن
ﺷﺮوﻃﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﻮد ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
●

●

●

ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻘﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻧﮑﺎح ﭼﯿﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺎطلﮐﻨﻨﺪه ﻋﻘﺪ اﺳﺖ.
ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻘﺪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﻖ ﻃﻼق زن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زن وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ و اﺛﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﺮوط ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﺷﺮوط اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﺟﺎﯾﺰ
1ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل :ﻣﺎده  1177ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺷﻮﻫﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺎتﺧﻮد ﻳﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ» .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻼاﺛﺮ ﮐﺮد .زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺷﻐﻞ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ زن را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎز دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻐﻞ زن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و وی
را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎز دارد.
2-وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ از

ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و
ﺣﺮج ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر زن در ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زن ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن آﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب.
3ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،و زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و زن را در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻘﻘﺮه
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ زن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد ﻧﺪارد.
– 4ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎزه از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﺮﮐﺖ و
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ را از زﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زوج اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زن را داده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن آن را ﻧﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط زن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎزه ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد.
-5ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ :ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزدارد ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در
ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ.
-6ﺣﻖ ﺗﻨﺼﯿﻒ داراﯾﯽ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ در اﻣﻮال ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺷﺮﻃﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی زن ﻧﺒﻮده و زن ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
داراﯾﯽ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮط ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺗﺎ »ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از
ﻃﺮف زن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺪون ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻣﻮال ﻣﺮد ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ
اﻣﻮال ﻫﺮ دو زوج .در ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺟﻮد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زن از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺷﺮط ﺗﻨﺼﯿﻒ داراﯾﯽ ﻣﺮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ زن ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر را در ﻋﻘﺪ ازدواج ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺮد ﺷﺮط اﺳﺖ.
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