
ملدت زماني اسلت كله بحث طلاق و 
حاشليه هاي حاصلل از آن در محافلل 
مختلف مطلرح مي شلود. افزايش آمار 
طاق، كاهش آمار ازدواج، روش هاي نادرست قضايي مختوم به طاق 
توافقي و در نهايت بحث داغ مهريه كه همزمان با افزايش نوسلانات 
سكه و ارز به اوج رسيد، از جمله اين موارد است. حاال عاوه بر مشكات 
مختلفي كه سدي مقابل ازدواج جوانان بود، اين روزها بحث مهريه هم 
بر آن افزوده شده است. در اين ميان زياد شنيده مي شود كه دختران 
جوان با گايه مندي از تاش قانونگذاران در راستاي كاهش محكوميت 
كيفري مهريه، برخي از حقوق مصرح بانوان را ناديده مي انگارند يا به 
آن كم توجهي مي كنند. دستيار ويژه رئيس جمهور در امور شهروندي 

از جمله افرادي است كه شروط ضمن عقد را جايگزين مناسبي براي 
مهريه هاي نجومي توصيف كرده بود، اما آيا كسي مي داند به درستي 
شرط ضمن عقد چيست؟ شامل چه مواردي مي شود؟ چه زماني بايد 
براي ثبت آن اقدام كرد و آيا قابل تغيير اسلت يا خيلر؟ افزون بر اين 
موارد آيا شلروط ضمن عقد فقط براي زوجه قائل به يكسري حقوق 
است يا اينكه زوج نيز مي تواند اقدام به ثبت شروط ضمن عقد كند؟ 
نظر به اهميت اين موضوع به عنوان يكي از موارد مبتا به جامعه امروز، 
گروه حقوق روزنامه جوان با علم به اينكه زندگي مشترك اساساً شرط 
و شروط بردار نيست، اما به هرحال ممكن است شرايطي پيش بيايد 
كه همين شروط مقرر در عقد نكاح مهم شود، اين هفته »شروط ضمن 

عقد نكاح« را مورد بررسي قرار داده است. 

حق طاق چيست؟ 
عبارت هايي چون اعطاي حق طالق، حق طالق زن، وكالت 
در طالق، وكالت زن در طالق، وكالت در طالق زوجه، وكالت 
تام ط��الق و وكالت بالعزل طالق همگ��ي مفهوم و منظور 
يكسان دارد و به اين معناست كه مرد در خصوص طالق به 
همسرش يا هر شخص ديگري وكالت اعطا كند. اين وكالت 
مرسوم است يا ضمن عقد نكاح باش��د و در سند ازدواج به 
عنوان شرط وكالت )ش��رط نتيجه( درج شود يا اينكه زوج 
به طور مستقل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي وكالت 

رسمي در طالق به زوجه يا شخص ديگري اعطا كند. 
به طور كلي و به زبان ساده تر، حق طالق حقي است در اختيار 
مرد كه در موارد خاصي مي تواند در اختي��ار زن قرار گيرد؛ 

مواردي كه قانون مدني بدان پرداخته است و در تعبير ديگري 
به وجود آمدن »عسر و حرج« براي زنان تعريف مي شود. اما 
اين س��ؤال پيش مي آيد وقتي تمامي موارد مندرج در سند 
نكاحيه ذيل قانون مدني تعريف شده است و زوجه اين حق را 
دارد كه با اثبات آن اقدام به طالق كند، پس فايده تالش براي 

قبول شروط ضمن عقد چيست؟ 
براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت در فرضي كه اختالفي بين 
زوج و زوجه پيش آيد، در صورتي كه اين وكالت در اختيار زوجه 
باش��د، وي نيازي به اثبات موارد فوق ندارد، اما در صورتي كه 
زوج اين شروط را قبول نكرده باشد، بعد از مراجعه به دادگاه بار 
اثباتي موارد مندرج در سند نكاحيه به عهده زوجه خواهد بود. 

دايره شروط ضمن عقد 
هميشه شروط ضمن عقد مبتني بر موضوعاتي چون گرفتن 
حق طالق با تكيه بر موضوعات خاص اجتماعي و فرهنگي 
و به ويژه اقتصادي و فرهنگي نيست. هستند كساني كه در 
اين ميان اقدام به تعيين »ش��روط ضمن عقد« با بار مثبت 
مي كنند. چنانچه مطابق تصاوير درج شده در فضاي مجازي 
مربوط به يك عقدنامه، زوجه با زوج شرط كرده كه كودكان 
محروم از تحصيل را باس��واد كند كه البته زوج هم شرط را 

قبول كرده است. 
در مواردي هم ديده ش��ده كه ش��روط مرتبط با عقايد 
و فرهنگ و اقتضائ��ات زندگي، بي��ن زوج و زوجه ثبت 
مي شود كه ش��ايد در عرف پس��نديده نباش��د اما براي 

طرفين قابل اهميت بوده اس��ت و كاس��تي هاي زندگي 
آنان را جبران مي كند. به طور مثال اس��تفاده نكردن از 
مواد دخاني مثل قليان يا س��يگار يا پيپ از همين قبيل 

موضوعات است. 
با همه اين تفاصيل، اساس زندگي مشترك وراي همه اين 
شرط و ش��روط هاي قانوني اس��ت. تعبيه شرط ضمن عقد 
نكاح، به هر نحو كه باشد براي روز مباداست. آغاز پيگيري 
مطالبات حقوقي خانواده توس��ط هر يك از زوجين در كف 
دادگاه، حتي اگر به طالق هم منجر نشود، پاياني بر جو گرم 
و صميمي همان خانواده است و مگر مي توان يك زندگي را 

بدون گرما و صميميت به خوبي و خوشي ادامه داد؟!

 حقوقی شرط ببنديد
عاشقانه زندگی کنيد

نیره ساری
   پرونده
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شرط  يازدهم

شرط   دوازدهم

 زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور طاق كند، 
 در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام
ساير حقوق واجب زن به مدت شش ماه. 

  دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه
 به زن اجازه طاق مي دهد، بدرفتاري زوج است به حدي 
كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل كند. 

 سومين شرطي كه با وجود آن زن
 اختيار طاق دارد، بيماري خطرناك غيرقابل 
 درمان مرد است در حدي كه سامت زن را
 به خطر اندازد. 

ششمين شرط مندرج در عقدنامه 
اشتغال مرد به كاري است كه به 
حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي 
او لطمه بزند در اين صورت زن مي تواند 
تقاضاي طاق كند. 

  محكوميت شوهر به مجازات پنج سال حبس 
يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، 
منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي 
نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال بازداشت يا بيشتر 
شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر 
 از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان 
مطلقه شدن را مي دهد

 ابتاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي 
وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، 

فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سامت جسمي و روحي زن و فرزند شود. 

 به استناد آن زن حق طاق مي يابد. 
چنانچه زوج زندگي خانوادگي را 

بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه 
شش ماه متوالي بدون عذر موجه 
غيبت كند،زن مي تواند با مراجعه 

به دادگاه و بدون حضور شوهر 
طاق خود را ثبت كند. 

از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طاق 
مي پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده،محكوميت 

قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه 
 مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با

  حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد.
 تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقعيت زن

 و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 

  آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طاق را
به همسرش مي دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه  در صورت 

وقوع اين مورد، زن حق خواهد داشت اقامه دعوا برای طاق كند. 

  همچنين چنانچه زوج مفقوداالثر شود و ظرف
شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز 

دادگاه حكم طاق را صادر مي كند. 

دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، 
بچه دار نشدن مرد پس از گذشت پنج سال از زندگي 

مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر 
است كه در اين صورت زن مي تواند تقاضاي طاق كند. 

قانونگذار براي عقد نكاح شروطي مقرر كرده است،اما 
پايبندي و استمرار زندگي مشترك پايبند اين شروط نيست

12 شرط خاص ضمن  عقد 

شرط پنجم

تخلف از شرط صفت 
ماده 1128 قانون مدني در بحث نكاح، تخلف از شرط صفت مقرر مي  دارد:

»هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط ش��ده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف 
مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور 

در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.« 
مستفاد از اين ماده قانوني اين اس��ت كه طرفين عقد ازدواج مي توانند هر صفتي را كه 
جنبه عقالني داشته باشد در عقد نكاح شرط نمايند، اعم از اينكه وصف مزبور مربوط به 
وجود نوعي صفت كمال يا فقدان عيب و نقص و خواه ناظر به جنبه هاي جسمي و روحي 
طرف يا امور عارضي و خارجي باشد كه اگر بعد از عقد خالف آن معلوم شود طرف ديگر به 
استناد تخلف از شرط صفت مي تواند عقد نكاح را فسخ نمايد. ممكن است وجود صفتي، 
صراحتاً در ضمن عقد نكاح شرط نشود ولي عقد مبتني بر وجود وصفي در يكي از زوجين 
منعقد گردد كه اگر آن صفت را نداش��ت، طرف نكاح را منعقد نمي نمود در اين صورت 

نيز طبق ذيل ماده 1128 اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له مي تواند 
نكاح را فسخ نمايد. 

در حالت كلي، در هر صورت در خصوص وجود حق فسخ به لحاظ تخلف از شرط وصف، 
طبق قانون مدني و نيز مستفاد از نظر فقها فرقي بين زن و مرد نيست و هر يك مي تواند 
وجود صفت يا صفاتي را در ديگري شرط نمايد و در صورت تخلف از شرط و موجود نبودن 

آن وصف، عقد نكاح را فسخ نمايد. 
ذكر اين نكته الزم است كه شروط ضمن عقد بعد از امضا قابل تغيير نيستند مگر با توافق 
طرفين. از سوي ديگر برخي از شروط ضمن عقد قابل پذيرش نيستند و باطل هستند. 
ازجمله شروط باطل، بايد به شروطي كه انجام آن غيرمقدور باشد يا نفع و فايده نداشته 
باشد يا خالف قانون امري باشد اشاره كرد. مثل اينكه زن نمي تواند ضمن عقد شرط كند 

مرد حق طالق او را نداشته باشد. 

اقسام شرط در قانون 
طبق ماده 234 قانون مدني شروط صحيح بر سه قسم است:
1- شرط صفت. 2- شرط نتيجه. 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله، كميت يا مقدار 
مثالً خانه اي 2۰۰متري يا1۰۰كيلوبرنج شرط صفت در معامله باشد و كيفيت مثالً جنس 

مورد معامله مثل اينكه رنگ ماشين بايد مشكي باشد.  شرط نتيجه آن است كه تحقق 
امري در خارج شرط شود، به طور مثال فردي هنگام فروش منزل، شرط مي كند در قبال 
آن 1۰ سال بعد به فرد ديگري ماشيني اعطا شود.  شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم 

اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. 

شرط پنجم ديوانه بودن مرد است در 
زماني كه امكان فسخ وجود ندارد. 

طاق ممكن است از سوي زن، مرد يا به صورتي توافقي صورت گيرد. طبق ماده 1133 
قانون مدني مرد مي تواند با رعايت شلرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي 
طاق همسلرش را بنمايد. مرد ممكن است براي اين درخواسلت خود داليل موجهي 
داشته باشد از جمله عدم تمكين زن، سلوء رفتار زن، محكوميت خانم به حبس، ترك 
زندگي خانوادگي و... همچنين ممكن اسلت دليل موجهي براي اين درخواسلت خود 
نداشته باشد،اما مهم اينجاست كه مرد چه دليل موجهي براي طاق داشته باشد و چه 
نداشته باشد، دادگاه تقاضاي وي را بدواً اجابت مي كند،زيرا طبق قواعد شرعي و فقهي 

طاق از اختيارات شوهر است و حتي با وجود مخالفت زن، امكان اجراي آن هست. تنها 
تفاوت در موجه بودن يا نبودن علت تقاضاي طاق از ناحيه شوهر، بحث تعلق گرفتن يا 

عدم تعلق يكسري حق و حقوق مالي براي خانم است. 
نكته اينجاست، معني حق طاق اين نيست كه حتي اگر تمامي موارد شروط ضمن عقد توسط 
زوج قبول شود، اصل حق طاق از مرد به زن منتقل مي شود، بلكه زوجه در اِعمال حق طاق 
مرد از جانب مرد در موارد ذكر شده وكالت پيدا مي كند. در توضيح تكميلي بايد گفت اصل 

اين حقوق متعلق به زوج است و وي اين اجازه يا وكالت را به زن اعطا مي كند. 

 چند شرط هم هست كه
 در سندهاي ازدواج قيد نشده است اما 

زوج و زوجه مي توانند آنها را در سند بگنجانند، 
شرط تحصيل، شرط اشتغال و شرط اجازه خروج از كشور 
از جمله اين موارد است. به طور مثال زن عاوه بر شرايط 

مندرج در قباله ازدواج مي تواند حق سكونت كه اختيار تعيين 
محل سكونت را به زن واگذار مي كند، حق تحصيل و حق اشتغال 
يا هر شرطي كه مخالف اقتضاي عقد نكاح نباشد را در سند ازدواج 

خود با توافق شوهر درج كند. با تحقق يكي از شرايط فوق و 
اثبات آن در دادگاه، زن مي تواند با استفاده از وكالت ضمن 

عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني 
نسبت به اجراي طاق اقدام كند. در صورت اثبات 

موارد فوق زن عاوه بر طاق مي تواند عمده 
مهريه را هم دريافت كند. 


