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
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺪﮐﺘﺮﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،ﻨﺸﺮ ﻣﯿﺰان ۶۸۳۱
دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻨﺸﺮ ﻣﯿﺰان ۵۸۳۱
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ .ﻫﺪی ﻋﻤﯿﺪ

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ

 Jane Rahmanﻋﮑﺲ:
اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ در ازدواج ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ زﻧﺎن را در ﻣﺸﻘﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ را در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1392ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد  20و  21از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
اﺷﺎره:
»ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ،ﻓﺴﺦ و اﻧﻔﺴﺎخ آن ،ﻃﻼق ،رﺟﻮع و اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ « .ﻣﺎده 20
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮑﺎح از ﻧﮕﺎه
ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻤﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ زﯾﺎن زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ وارد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ ،ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ﮐﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
از ﻫﻔﺖ دوﻟﺖ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم زن ﺻﯿﻐﻪ ای در اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد  .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاردر اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﺪارت و ﺳﺮوری و ﮐﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﮑﺎح داﺋﻢ را ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده « ﻣﺎده 21
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ آن در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
ﺑﺎردار ﺷﺪن زوﺟﻪ – 1
ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ – 2
»…ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ – 3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد و ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﺋﻞ ﺧﺎص ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺸﻘﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰوده و ﺑﺎر دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ زﻣﺎن از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﻘﺪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ

دادﮔﺎه ﻫﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدان؟ اﮔﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ
ﮐﺪام ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ !ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی ﻻزم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا آن را ﻣﺸﺮوع و
ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را در ﺟﺎی ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺮ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ( اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺻﯿﻐﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده دارد ،زن
دﯾﮕﺮی را ﺻﯿﻐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺤﺮان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ و از ﺗﺮس آﺑﺮورﯾﺰی
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺬل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎده از ﻣﺪت ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده ،و ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ زن ﺻﯿﻐﻪ ای ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻏﺮور در ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ اش.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه،
راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از او ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺮد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در اﻧﮑﺎر راﺑﻄﻪ اﺻﺮار ﻣﯽ
ورزد .در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎری ﺷﺪن ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺮد ﺷﺮط ﺑﭽﻪ دار ﻧﺸﺪن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زن در ﺑﻄﻦ
ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪی از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج و
ﻃﻼق در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی زن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا؟ از آن رو ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺮداﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻻزم ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮده ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮام را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل،
وﮐﯿﻞ و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﺿﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﺪﻋﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ زن ﺑﯿﭽﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ او را در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻻزم اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .زﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻔﺶ آﻫﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮔﻢ ﺑﺸﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﭽﻪ را ﺑﺪﻫﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ارث او ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ آن ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺛﺒﺎت“ زن ﮐﻪ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ” :زوﺟﯿﺖ
»ﻗﺴﻢ – اﻣﺎرات  – 5ﺷﻬﺎدت  – 4اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺒﯽ  – 3اﻗﺮار  – 2دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی از ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻟﺴﺖ «1 :ﻣﺎده  1258ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ « .ﻣﺎده  1259ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻗﺮار را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺷﻮﻫﺮ زن ﺑﻮده ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ،اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و آن در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺠﺎزات زﻧﺎ و راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ »ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ « .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺎده 1284
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاد  20و  21ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر زن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ
در ﻣﻮاردی ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  230ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻨﺪ ) د ( اﺻﻞ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.

اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﻗﺮار و ﺳﻨﺪ و ﺷﻬﻮد در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر زن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺪﻋﯽ راﺑﻄﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .زن
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ از ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻣﺮدان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﺮان
ﭘﺎﺳﺪاری و دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ” .ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ،از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺷﺨﺼﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ:
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی اﻣﻀﺎء – 1
ﮐﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺳﺪ.
از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را از زن ﻣﯽ – 2
دزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زوﺟﯿﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺷﺮﻋﯽ آن ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﯽ اﺗﻔﺎق – 3
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺷﻬﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ4 – .
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ رواﺑﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﭘﺪرش ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺷﺎن را در دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﻮد وارد دادﮔﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﺪه و ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ او در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎدرش ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻋﻮی اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻼوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻣﺮد ،در ﺟﺎی دﻻﺋﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺳﻬﻢ اﻻرث ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل دﻋﻮی اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،دﻋﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی آن اﻓﺰوده و در ﻋﻤﻞ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﻫﻢ زن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻃﻮری ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺮده ﮐﻪ
آن را اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺑﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان زﻧﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮض آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎﻓﺰوده اﺳﺖ؟ اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻫﺴﺖ؟

ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن از
ﮐﺸﻮر

 namehnewsﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮه ای از ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه ای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ” .ﺣﻖ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار از ﮐﺸﻮر“ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ و اﺟﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺳﻼم ،ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ داﺷﺘﻢ .در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد و «
ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﻣﺮوز رﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام .ﻣﺪارک ﻻزم را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،رﺿﺎﯾﺖ
زوﺟﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺑﺎ“ ﻣﺤﻀﺮی ﺷﻮﻫﺮ را ازم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ درش ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺪد زوج از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺪ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ روﺳﺎ”. ،ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮد زوﺟﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﻀﺮی از ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام ﺑﯿﺎورم ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و
اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
» !!! ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه او ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ زن ﮔﺮﻓﺘﺎر ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮ را راﺿﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻓﻮق در اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮط را ﺑﻪ زﯾﺎن زن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن:
ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور – 1
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﭘﺮواز داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﺸﺴﺘﻪ در – 2
ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر آن از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮواز اﯾﻦ
زﻧﺎن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺮط ،رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺮواز ،از – 3
ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی آن اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ ﺧﺮوج زن و ﻣﺮد از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی زن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و از
ﺳﻮی ﻣﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﺎن اﻟﻔﺎظ ﮐﻪ در ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در

ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زن و ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺷﺪن اﺟﺮای ﺷﺮط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از آن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﯿﻞ ،ﺷﺮط را ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮان
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺟﺮای ﺷﺮط در ﺣﻮزه ﻗﺪرت آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮه ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺟﺮا ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی ﮐﻪ زﻧﺎن و
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮدان ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﻓﺎه ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﯽ
در ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن ،ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﻮر اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد .دو ﻧﻬﺎد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ زﻧﺎن دارای ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺷﻮد؟
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از دو زاوﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر ) ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ (ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اﻟﻔﺎظ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮط ﺿﻤﻦ – 1
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت را
زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮواز ﺷﺎن ﻟﻐﻮ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد.
ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﺋﯽ در اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن را ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و – 2
ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺧﺮوج اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻮد؟
اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﺋﯽ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺸﺎوران
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺧﺼﻮص اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮا اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺴﺎرت
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺷﺮط ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
آن ﭼﻪ در ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺋﯽ از ﮐﺎر ﻣﺮدم در ﺳﺎز و ﮐﺎر اداری ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ ،ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در آن دﺳﺘﻪ از
اﻣﻮر و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎزه دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در دﯾﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ذﯾﻞ ﻫﺮ
آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺸﺎی ﺷﺮط  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻔﺎظ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﯾﮏ از ﺷﺮوط
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ زن و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه او اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻐﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎوی و اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و در ﻓﺮض ﺣﺎﺿﺮ ،دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﺟﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر) ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ( را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﺋﯽ و اﻧﺸﺎﺋﯽ از آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺎزی
زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ زن ﺷﻮﻫﺮ داری ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش رﺳﻤﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ زﯾﺎرت اﺳﺖ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی ﻋﺎزم ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت آﻗﺎ ﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۱ﺗﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آن را ﺗﻮی ﻗﻔﺴﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و در آﻧﺮا ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش“ ﺗﺬﮐﺮه ” ﻣﺤﺘﺎج ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت آﻗﺎﺟﺎﻧﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﻣﯿﺮود ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن اول
ﮐﺎرﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  .ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺎن ﻣﻦ ﺳﺮش را ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﭘﺪرم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ”ﺗﺬﮐﺮه“ را
ﯾﺎدت ﻧﺮود  .از داﻣﺎد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪاز ﭘﺸﺖ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺣﻤﯿﺪه .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ اراده اﺳﺖ و آن ﻓﺮد
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ  .ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن وارد
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج در ﻣﻮارد“ اﺿﻄﺮاری ”ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﺑﺮای آن اﺿﻄﺮار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  1352ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  19/4/1363اﻋﻼم ﮐﺮده « اﻃﻼق ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ) ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ( ﺑﺮذﻣﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد» .ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از زﯾﺎرت ﻫﺎ ﻫﻢ
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎررا دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮار ﻫﻢ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ وﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺪارد و
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ ﻓﻮت زوج اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود از
ﻃﺮف دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
زوج ﻗﺒﻞ از ﻃﻼق زﻧﺶ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش زﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ
اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮو و ﻣﺸﮑﻠﺖ را ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﻼق رﻓﻊ ﺑﮑﻦ .و اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ دوﻧﺪﮔﯽ وﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻔﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ
وﺳﻨﺪ ﻃﻼق ﺷﺎن را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺷﻐﻠﺸﺎن
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺎرﮐﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪت
ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زوج را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ زن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺮک دﯾﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ
وﮐﯿﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺎرﮐﻪ اش اﻗﺪام ﮐﻨﺪ

ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﯾﺴﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ و دﺧﺘﺮم در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻣﯿﮑﺮدم ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻦ را ﻣﯽ ﮐﺸﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻦ را ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺣﺪ ﻣﺮگ ﮐﺘﮏ زده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدم  .ﺣﻖ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮدش ﺣﻖ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .ﭼﺎره ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم  .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدش و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪرم از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﻫﺴﺘﻢ  .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت داﺷﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﺒﻮدم از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮم و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ
ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ  .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻣﯽ داد ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ دوران ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪم .
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را از زن ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺖ  :اﮐﻨﻮن اﺧﺬ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ دﻓﺘﺮ
ﺑﻮدم ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ وی را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر  ،راﻫﮑﺎری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .وی رﯾﺸﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﻧﺎن آور ﺑﻮدن ﻣﺮد ،ﻗﻮاﻣﯿﺖ وی و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارد .اﯾﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از  42ﺳﺎل در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮوج
دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  40ﺳﺎل و اﺟﺎزه از ﭘﺪر در آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﺎده  18در آن ﻻﯾﺤﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاوان
روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﺰوم اﺧﺬ اﺟﺎزه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  40اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  .ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ وﻧﺪ دﯾﮕﺮی در
اﯾﺮان.

