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  1در نكاحعتبار و آثار شرط منع فرزندآوري ا

  راضيه حسنخاني
  فريبا اكبري

  23/10/96تاريخ پذيرش:     26/9/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
فراواني است. ل حقوقي ي مسايآيد كه در بر دارندهعقودي به شمار ميعقد نكاح از جمله 

كـه  موجب شـده   هستند،تر از شرايط اساسي نكاح شروط ضمن عقد نكاح كه بسيار مهم
شـرط منـع   از جملـه ايـن شـروط،    باشـد.   ميان حقوقدانان محل بحث هموارهله اين مسا

بـر   گـردد. ميعنوان شرط عزل يا عدم استيالد مطرح  هدر فقه نيز ب كه فرزندآوري است
جـزء مقتضـاي ذات عقـد نكـاح بـه       ،و به طور كلي نزديكي را كه فرزندآورياين اساس 

حساب آوريم يا خير، نظريات مختلفي در مورد صحت يا عدم صحت اين شرط بيان شده 
به صورت شرط فعل منفي مادي اسـت كـه ضـمانت     است. شرط منع فرزندآوري معموالً

هد، پرداخـت خسـارت،   تواند اجبار به انجام تعاجراي آن به مانند شروطي از اين دست مي
ايجاد حق فسخ و يا ايجاد حق طالق يا هر ضمانت اجراي مورد توافق ديگـري باشـد. از   
 سوي ديگر اگر شرط مذكور نقض گردد در حقوق و تعهدات زوجين تغييراتي ايجـاد مـي  

تـوان گفـت كـه در پرداخـت     به عنوان مثال اگر مشروط له اين شرط زوج باشد مي ؛شود
توانـد  ير حقوق مادي زوجه مـوثر بـوده و از بـاب جبـران خسـارت مـي      المثل و سااجرت

يا حتي در موضوع حضانت كه از حقوق و تكاليف هر كدام از زوجـين بـر   ؛تاثيرگذار باشد

                                                            
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، دانشكده علوم انساني، گـروه حقـوق بـا    نامه  اين مقاله برگرفته از پايان .1

 دفاع شده است.  از آن راهنمايي دكتر راضيه حسنخاني  هب 30/6/96تاريخ در  باشد كه مي همين عنوان

 حقوق گروه انساني، علوم دانشكده همدان، واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي تاهي عضو استاديار، و خصوصي حقوق دكتري 
Ra.hassankhani@gmail.com 

 حقوق خصوصي دانشگاه آزاد همدان كارشناسي ارشد  
 



 اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوري در نكاح  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

68 

به اين دو موضـوع   داردسعي حاضر پژوهش واقع شود.  موثرتواند اساس قانون است مي 
   .بپردازد رط منع فرزندآوري در نكاحيعني اعتبار و آثار ش
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   مقدمه
ازدواج پيماني مقدس است ولي در اين عقد پاك و تعالي بخش نيز اصول مربوط بـه قراردادهـا و   

ي اقتصـادي برقـرار اسـت جـاري      عرصهمسائل راجع به حقوق تعهدات همانند ساير عقود كه در 
داراي  هـا  جنبه. يكي از اين مسائل در خصوص شروط ضمن عقد نكاح است كه از برخي باشد يم

ي ديگر با آن متفـاوت اسـت. شـروط    ها جنبهمقررات مشتركي با ساير قراردادها است و از برخي 
ضمن عقد نكاح ممكن است شامل هـر تعهـدي از سـوي طـرفين باشـد. البتـه ايـن شـروط در         

و غير از اين موارد نيـز زوجـين    اند شدهبند ذكر  12شكل چاپي در  ي نكاح امروزي بهها عقدنامه
مي توانند برخي از شرايط ديگر را نيز بـه آن اضـافه نماينـد يـا برخـي از شـروط دوازده گانـه را        

مربـوط بـه عـدم     گردد يمي ازدواج مالحظه ها عقدنامهنپذيرند. از جمله شروطي كه در برخي از 
ي گذشته به شكل بارزي ها دههشرط نو و جديدي نيست ولي در فرزندآوري است كه گرچه يك 

  .گردد يممالحظه  ها عقدنامهدر برخي از 
مسئله مهمي كه در اين پژوهش به دنبال آن هستيم اين است كه شرط عـدم فرزنـدآوري  بـين    

 گونـه  چيهـ زوجين و در عقد نكاح از چه وضعيتي برخوردار است؟ آيا اين شـرط صـحيح اسـت و    
از حيث قانوني و شرعي بر آن مترتب نيست؟ يا اينكه درج شرط عدم فرزندآوري  يـا بـه    اشكالي

 تنهـا  تعبير فقهي عدم استيالد باطل است؟ حتي ممكن است گفته شود كه شرط عدم استيالد نه 
بايـد مـورد    هـا  حالـت ممكن است منجر به بطالن عقد نكاح گردد. تمامي ايـن  بلكه  باطل است 

ار بگيرد. چرا كه گرچه شرط عدم ايجاد رابطـه جنسـي بـين زوجـين از شـروط      بررسي و دقت قر
باطل و حتي مبطل عقد نكاح شناخته شده ولي بايد توجـه كـرد كـه ايـن دو شـرط بـا يكـديگر        
متفاوت هستند و از سوي ديگر نبايد يك حكم استثنايي را به موارد مشابه تعميم داد و همچنـين  

يان كننده اين حقيقت است كه شروط ضـمن عقـد ماننـد ايـن     بايد توجه نمود كه اصل صحت ب
  شرط و امثال آن صحيح است مگر دليل متقني بر خالف آن وجود داشته باشد.

ي فـراوان  هـا  بحثي پيشگيري كه امروزه مرسوم است مورد ترديد و ها روشعزل يا هر كدام از 
وجود ندارد. سـوالي كـه مطـرح    فقهي و حقوقي قرار دارد و اتفاق نظر در مورد صحت اين اعمال 

اين است كه اعتبار اين اعمال چگونه اسـت؟ آيـا ايـن اعمـال ارتبـاطي بـا شـرط عـدم          شود يم
فرزندآوري  دارد؟ به عبارت ديگر زماني كه شرط عدم فرزندآوري مورد ترديد است آيا انجام ايـن  
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عدم فرزنـدآوري يـك شـرط     اعمال نيز نبايد مورد ترديد قرار بگيرد؟ البته نبايد فراموش كرد كه
دائمي است و اعمال جلوگيري از بارداري كه از طرف هركـدام از زوجـين ممكـن اسـت صـورت      
بگيرد هميشه دائمي نيست. بنابراين بايد در خصوص اعمال دائمي جلوگيري از بارداري و اعمـال  

ري نيـز  موقتي قائل به تفكيك شد و از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كـه شـرط عـدم فرزنـدآو    
ممكن است دائمي باشد يا اينكه محدود به زمان مشخصي گردد. بـه هـر حـال در تمـامي ايـن      
حاالت بايد اعتبار شرط عدم فرزندآوري مورد بحث و تحليل قرار بگيرد و به طور كامل مدارك و 

  مباني آن مورد بررسي قرار بگيرد.
ين شـرط در مقـررات موضـوعه تصـريح     در مرحله دوم بايد پرسيد حال كه اعتبار يا عدم اعتبار ا

چه آثاري بر ايـن شـرط    شود يمي ازدواج اين شرط گنجانده ها قبالهحتي در برخي از  نشده است
مترتب است؟ به عبارت ديگر اگر شرط مـذكور در يـك عقـد نكـاح درج گـردد در ايـن صـورت        

تمـاال شـرط   يـا اح  رط يك شرط فعل است يا شرط نتيجـه؟ ي آن چيست؟ آيا اين شاجرا ضمانت
زوجـين خواهـد   براي صفت؟ بدين معني كه اگر در روابط زناشويي بارداري اتفاق بيفتد چه آثاري 

داشت؟ اگر شرط مورد توافق طرفين باشد در اين صورت زوجين آيا حق سقط جنين را دارند؟ آيـا  
 زوجين در اين خصوص منطقـي اسـت يـا اينكـه    براي اصوال قائل شدن به ضمانت اجرا يا حقي 

و بعـد از   دادنـد  يمـ توافق صرفا يك تعهد به فعل بوده كه طرفين بايـد اقـدامات الزم را انجـام    
  بارداري ديگر توافق بي معني است.

  منع فرزندآوري  شرط. 1
كـه   كننـد  يمـ در اثر ازدواج زوجين در زندگي زناشويي نسبت به يكديگر حقوق و تكـاليفي پيـدا   

به صراحت در قانون آمده است مانند تكليـف زوج بـه انفـاق و تكليـف زوجـه بـه        ها آنبرخي از 
و قواعد كلي قابل استنباط است. به طور كلي ازدواج داراي آثار مالي  تمكين و برخي نيز از اصول

تعهـداتي   به نفع زوج و برخي نيز به سود زوجه اسـت و گاهـاً   ها آنو غير مالي است كه برخي از 
طرفين هر دو بايد آن را انجام دهند مانند حسن معاشرت. تكاليف و آثار مالي نكاح  وجود دارد كه

 مانند نفقه و مهريه در بيشتر موارد به سود زوجه است و اين از باب رياست زوج بر خانواده اسـت. 
  باشد.از جمله آثاري كه براي ازدواج ذكر شده است بحث فرزندآوري و تجديد نسل مي
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ي تحت عناوين ديگري چون باروري نيز قابل تعريف اسـت گرچـه ايـن مفهـوم     مفهوم فرزندآور
تعريـف  بـراي  ولـي   كند يميعني باروري در واقع اشاره به صفتي دارد و فرزندآوري اشاره به فعل 

  هركدام نياز به شناخت ديگري وجود دارد.
ـ  اژه درو نيـ ؛ معـادل ا آمده است و باردار شدن يفرزندآور تيقابل به معناي 1يبارور بـراي   يعرب
 . 2شـود  يمـ  اسـتعمال  كـردن بـارور   يعنـ ي »حبـال « بارور شدن و براي مردان يعني »حبل« زنان

 زوج در بـاردار  كي يعبارت است از ناتوان يناباروري مقابل باروري است،  نقطهدر واقع  ينابارور
  . 3يباردار از يريبدون جلوگ يجنس ي رابطه يسال از امكان برقرار كيپس از  شدن

تواند يكي از اين سه قسم باشد: شـرط فعـل،   شرط منع فرزندآوري به عنوان شرط ضمن عقد مي
  شرط نتيجه، شرط صفت. 

لين يا بر شخص خارجي شرط شرط فعل، آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعام
و در واقع نـوعي   د نداردشرط فعل باشد ترديدي وجو تواند يمدر اينكه آيا عدم فرزندآوري  .4شود

نيز در اختيـار   كامالًهر چند كه اين عدم اقدام به فعل  شود يمعدم اقدام به فعلي بر متعهد شرط 
ي جديدي كـه  ها روشي او خارج باشد حتي با  ارادهمتعهد نيست و تا حدودي نيز ممكن است از 

اين مسئله يعني عدم اقـدام  در علوم پزشكي ايجاد شده است نيز امكان ندارد با قطعيت گفت كه 
كه بايد گفت كه تالش فرد در اين زمينه  رسد يمدر اختيار فرد باشد. به نظر  كامالًبه فرزندآوري 

و حسن نيت او در اجراي شرط در اين صورت بايد مد نظر قرار بگيرد و در غير اين مـوارد شـرط   
  عدم فرزندآوري در قالب شرط فعل قابل تبيين نيست. 

كننـد. و عقـد نكـاح را بـر     زوجين بر عقيم بودن يا نابارور بودن يكي از زوجين توافق مـي  گاهي
رسد كه شرط منع فرزنـدآوري بـه شـكل    كنند. در اين صورت به نظر ميهمين اساس منعقد مي

شرط صفت مورد توافق قرار گرفته باشد. اما بايد گفت كه در اين حالت نيز شرط منع فرزندآوري 
قرار نگرفته بلكه شرط ناباروري منتج به عدم فرزندآوري است. و چون شـرط مـذكور    مورد توافق

شود حتي اگر بعدا خـالف  (ناباروري) معموال با آزمايشات پزشكي و نظريات كارشناسي اعالم مي

                                                            
1. Fertility 

  50، 1393حجازي و بداغي،  .2
 139، 1385و همكاران،  يشواز يعباس .3

 ق.م 234ماده  .4
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توان ضمانت اجرايي به جهت تقصير او اعمال كرد مگر اينكـه  آن ثابت شود بر مشروط عليه نمي
رت مطلق بيان شده باشد و در صـورت عـدم تحقـق آن يـا تحقـق خـالف آن       اين شرط به صو

 ضمانت اجرايي چون انفساخ يا ايجاد حق فسخ و ... را مقرر كرد.

  اشكال مختلف شرط منع فرزندآوري .1.1
ي مختلفي مورد توافق زوجين قرار بگيـرد، در يـك   ها روششرط منع فرزندآوري ممكن است به 

كه منع فرزندآوري ممكن است در ضمن عقد نكاح شرط شود يا اينكه  توان گفت يمبندي  يمتقس
ي صورت بگيرد يا حتي در ضمن عقد مجزاي ديگري مورد توافق طرفين ا جداگانهدر يك توافق 

قرار بگيرد. همچنين ممكن است در حين عقد نكاح باشد يا اينكه بعـد از عقـد نكـاح و در دوران    
ايـن توافـق   بـراي  ي مختلفـي  هـا  صـورت رد، به هر حـال  زندگي مشترك اين توافق صورت بگي

توان گفت كه منع فرزندآوري ممكن است يـك   ينم تنهاتوان قائل بود و  يمدوطرفه بين زوجين 
  اي داشته باشد. يژهوشرط در ضمن عقد نكاح است كه ممكن است آثار حقوقي 

دوران زناشـويي يـا    تمـام بـراي  توان گفت كه زوجين ممكن است  يمبندي ديگر  در يك تقسيم
ي خاص و مدت محدود اين شـرط را درج نماينـد كـه در هـر كـدام از ايـن        دورهيك براي  تنها

دائم مورد  صورت بهتوان قائل شد چرا كه شرطي كه  يمآن براي اعتبار و آثار بخصوصي  ها حالت
  ي اساسي است.ها تفاوتتوافق قرار بگيرد با شرط موقت داراي 

ي بخصوصي باشد يا اينكه بـه صـورت   ها روشنع فرزندآوري مشروط به همچنين ممكن است م
آن قائـل بـود. در   بـراي  تـوان   يمـ ي ا جداگانـه مطلق آورده شود كه در هر مورد باز هـم احكـام   

ي مختلف جلوگيري از بارداري نيز قوانيني به تصويب رسيده اسـت كـه باعـث    ها روشخصوص 
  1شود اعتبار اين شرط تا حدودي زير سوال برود.  يم

                                                            
كـه   يدادند. طرح يرا» كشور تياز كاهش رشد جمع يريشگيو پ ينرخ بارور شيافزا«به طرح  يمجلس شورانمايندگان  .1

ـ راجـع بـه تحد   غاتيو هرگونه تبل يتوبكتوم ،يوازكتوم ،يساز ميعق ن،يسقط جن«آن  اتييجز بيدر صورت تصو و  ديـ موال دي
 .»شود يم 1375/3/2مصوب  يمجازات اسالم نونقا 624ممنوع است و مرتكب به مجازات مندرج در ماده  يكاهش فرزندآور

را  ياز بـاردار  يريشـگ يپ يبه خدمات جراح ازيو ن نيجن سقط يفهرست موارد ضرور شود يوزارت بهداشت موظف م نينهمچ
هنوز به تصويب قطعـي نرسـيده و بـا     1396البته اين طرح تا پايان سال  برساند. رانيوز اتيه بيو به تصو هيماه ته ظرف سه

 ايرادات شوراي نگهبان روبرو شده است.
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 و »بـاروري  عدم« خانواده نيست تشكيل آن از هدف كه موقت نكاح در است ممكن نظر بنابراين
 عـدم  شـرط  امـا  نيسـت؛  قـانون  و شـرع  خـالف  موقت باروري عدم چون شود منع فرزند آوردن

 زيرا نيست صحيح است شدن فرزنددار و خانواده تشكيل قصد طرفين كه دائم نكاح در فرزندآوري

 حقوقـدانان  بنابراين .كند يم ممنوع كلي طور به» طبيعي حق«يك  از را ايشان از يا يكي طرفين

 مالزمـه  شـرطي  چنين با كه »حالل تحريم«استناد  به فقها و مدني قانون 959 ي ماده استناد به

  . 1كنند يم مخالفت آن با دارد

   فرزندآورياعتبار شرط منع . 2
در تشخيص اعتبار شرط مورد نظر نيز البته مشكل اصلي فقها در تعيين ايـن موضـوع اسـت كـه     

هـاي   يـت موقعفرزندآوري مقتضاي ذات عقد نكاح است يا خير كه البته بايد گفت الزم اسـت در  
مختلف به شكل مجزا موضوع مورد بررسي قرار بگيرد بـه عنـوان مثـال زمـاني كـه زوجـين بـا        

كننـد در واقـع    يمـ ي خانوادگي مستحكم به عقـد نكـاح مبـادرت     رابطهاي چون برقراري  هيزانگ
ي آنـان از   يزهانگگيرد و اين در حالي است كه اگر  يممقتضاي ذات عقد آنان فرزندآوري را در بر 

اين عقد موضوع ديگري باشد بايد در تعيين مقتضاي ذات عقد تجديد نظر نمود. به عبارت ديگـر  
قتضاي ذات عقد در مواردي چون عقد نكاح در تمامي موارد به يـك شـيوه امكـان پـذير     تعيين م

  نيست و بايد موقعيت هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد.

  اعتبار شرط منع فرزندآوي در فقه   .1.2
در ضـمن عقـد    توانـد  يزن م« :شرح است نيموضوع به ا نيفقها در ا هاي يهنظراز آراء و  يبرخ

 نيـ مـرد هـم ا   نكهيكند به شرط ا يريجلوگ يدائم از باردار ايطور موقت  ط كند كه بهازدواج شر
  . 2باشد بند يبه آن پا ديصورت با ني. در ارديشرط را بپذ

 يعنـ يعـدم حبـل و االحبـال     شـرط «كنند كه  يمو بيان  اند دانستهبرخي ديگر اين شرط را جايز 
بارور كـردن   ايعقد نكاح شرط كند كه مانع بارور شدن  ضمندر  يگريبر د نياز زوج يكي نكهيا

 لهيوسـ  نيـ است و بـه ا  زيامر جا نيزوج بر زوجه شرط كند ا نكهيآن باشد. ا ريغ اي به سبب عزل

                                                            
  61، 1393حجازي و بداغي،  .1
  319 ،1390 ،ينيالخم يموسو .2
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فـرض قـدر    نيـ نـدارد و ا  يبـارور  ي و بعد از آن حق مطالبه رود يم نياز ب يباروربراي حق زن 
  . 1»آزاد است ي از موارد جواز عزل نطفه از زوجه قنيمت

باشـد   يمبر اين اساس  اند كردهبه طور كلي نظرات گروهي كه بر اعتبار اين شرط در فقه تصريح 
كه اوال: شرط عزل صحيح است، ثانيا: فرزندآوري از مقتضيات عقد نكاح نيست و ثالثا: اصـل بـر   

  گذارند. يمباشد و اصول ديگري چون آزادي قراردادي بر آن صحه  يمصحت شروط و قراردادها 
نظر ديگر در خصوص منع فرزندآوري بر عدم اعتبار اين شرط يا توافـق اسـتوار اسـت، مخـالفين     

  :اند كردهاثبات نظر خويش به داليل زير استناد براي اعتبار شرط مذكور 
 :موضوع مورد نظر مورد استناد قرار گرفته است ي درباره يروايت

 از و نبرند يكديگر از ارث كه شرط اين به است نموده تزويج را زني كه مردي ي درباره رضا امام از

  . 3 2ندارم دوست :امام فرمود شد سؤال نخواهد فرزندي او
اين است كه شرط عدم فرزندآوري نامشروع نيست مگـر اينكـه    رسد يمچيزي كه مسلم به نظر 

بنابر اقتضائات و شرايطي كه در جامعه اسالمي حاكم باشد اين موضوع نامشروع تلقي گردد مانند 
آنچه كه امروزه در خصوص مسـائل مربـوط بـه پيـري جمعيـت و امثـال آن وجـود دارد و عـدم         

كند كه البته چون شرع در ايـن خصـوص حكمـي    فرزندآوري را به عنوان شرطي نامشروع تلقي 
نداده است و حقوق موضوعه نيز به شكل رسمي ايـن موضـوع را نامشـروع تلقـي نكـرده اسـت       

  مستقيما شرطي نامشروع دانست. توان ينمبنابراين شرط عدم فرزندآوري را 

  اعتبار شرط منع فرزندآوري در حقوق موضوعه  .2.2

  ري در قوانيناعتبار شرط منع فرزندآو .2.2.1
اگر بخواهيم اعتبار شرط منع فرزندآوري را از ديدگاه حقـوق موضـوعه و قـوانين مصـوب مـورد      
بررسي قرار دهيم بايد بگوييم كه اين مسئله بايد در شروط ضمن عقد و قواعد آمره در اين رابطه 

ا باطل و شود كه شرط منع فرزندآوري شرطي باطل يبررسي شود. به عبارت ديگر وقتي گفته مي
                                                            

  21و  20: 6 ،1423و همكاران،  يشاهرود يهاشم. 1
 فیهـا  الیستطلب אن و الیتوאرثا אن بشرط אمرأة تزوج -אلرضا سألت: قال אبیه، عن אسماعیل بن سعد عن و رجل عنه عن. «2

 »אحب ال قال ولدא،

  52-51: 7، 1409حر عاملي،  .3
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فايـده بـودن و ... مـورد    مبطل عقد است بايد در خصوص نامشروع بودن، غير مقدور بـودن، بـي  
  بررسي قرار بگيرد .

براي تحليل و بررسي صحت و اعتبار شرط منع فرزندآوري بايد به قواعـد عمـومي قراردادهـا در    
شـروط باطـل را اعـم از     233و  232قانون مدني ايران در مـادة  شروط ضمن عقد مراجعه نمود. 

  .ق.م. مفسد عقد نيستند 232. اگر چه سه شرط اول طبق مادة كند يممبطل و غير مبطل، بيان 
  :ح بايد اين ويژگيها را داشته باشدبه طور كلي شروط صحي

 شرط بايد مقدور باشد 

 شرط بايد داراي نفع و فايده باشد 

 شرط بايد مشروع باشد 

 باشدشرط نبايد خالف مقتضاي عقد ن 

 شرط مجهول نبايد موجب جهل به عوضين معامله گردد. 

بايد  رسد يماينكه شرط ضمن عقد بايد داراي نفع و فايده باشد از جمله شرايطي است كه به نظر 
وقتي از سوي زوجـين يـا يكـي از     مقداري مورد تعديل قرار بگيرد. شرط عدم فرزندآوري مطمئناً

ي را دنبـال  ا دهيـ فابيان شده اسـت كـه در پـس آن نفـع و     به دنبال افكاري  شود يمآنان مطرح 
ايـن  بـراي  مانند اينكه زوجين قصد ادامه تحصيل دارند و وجود فرزند را به عنوان مـانعي   كند يم

دار شـدن را  مالي، جسـمي، خـانوادگي و... فرزنـد   و يا اينكه اصوال به دليل مشكالت  دانند يمامر 
. در اين صورت مسلما عـدم  كنند يمده يا اطرافيان تلقي باعث مشقت خود و حتي فرزند متولد ش

آن را معتبـر   تـوان  يمـ شخص به همراه دارد و بـا ايـن اوصـاف    براي ي ا دهيفافرزندآوري نفع و 
در مواردي كه به عنوان مثال يكي از زوجين به بيماري مبـتال اسـت كـه امكـان      ژهيو بهدانست 

سرايت آن به فرزند وجود دارد مانند ايدز، ديابت و هموفيلي، در ايـن صـورت اعتبـار شـرط منـع      
فرزندآوري با منطق و عقل سليم بيشتر همخواني دارد و بايد گفت كه هميشه اينگونه نيست كـه  

بايد در مواضع مختلـف حكـم   بلكه نفي گردد يا اثبات شود  ها تيموقعر تمام اعتبار شرط مذكور د
  مقتضي را صادر كرد.

ويژگي ديگري كه شروط ضمن عقد بايد داشته باشد اين است كه مقدور باشد و امكان تحقق آن 
پيشـگيري از بـارداري   بـراي  ي مختلفي كه ها روشوجود داشته باشد. عدم فرزندآوري امروزه با 
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دارد مقدور است و اينگونه نيست كه اين شرط مانند گذشته به عدم تمتع جنسـي يـا عـدم     وجود
ي زناشويي و عدم نزديكي مرتبط باشد. بنابراين شـرط عـدم فرزنـدآوري شـرطي      رابطهبرقراري 

مهر تاييدي بر اعتبار يك  تواند ينممقدور است، ولي بايد توجه كرد كه مقدور بودن به هر روشي 
باشد يا استفاده مـداوم از دارو يـا هـر روش ديگـري      آور انيزاگر انجام عمل جراحي  شرط باشد،

قدور دانست باعث به خطر افتادن جان و سالمتي زوجين بشود در واقع شرط مذكور را بايد غير م
پذير دانسته و حكم به اعتبار آن صادر كنيم. از سوي ديگر بسيار ديده شـده   نه اينكه آن را امكان

ي پيشگيري در مواردي ناموفق هسـتند و حتـي موجـب ايجـاد اخـتالل در      ها وهيشه اين است ك
زوجين و فرزند ناخواسته براي  ها يماريبسيستم بارداري زن شده يا باعث ايجاد انواع مشكالت و 

گفت اين شرط مقدور اسـت كـه بـه نحـو      توان يمدر شرايطي  رسد يم. بنابراين به نظر شود يمآنان 
صصي و با درصد بااليي از اطمينان مقدور بودن شرط مذكور مورد تاييد كارشناسان مربوطه تخ كامالً

  هيچ كسي به همراه نداشته باشد.براي قرار بگيرد به نحوي كه اثبات گردد زيان قابل توجهي 
دانند. در ايـن   مقتضاي ذات عقد نكاح نمي ي خواهيم پرداخت كه فرزندآوري رادر ادامه به نظريات

كـه   اماميـه در ايـن بـاره    همـه فقيهـان  توان به نظر شهيد ثاني اشاره كرد كه معتقدند زمينه مي
بـراي اثبـات ايـن     .1، اتفاق نظـر دارنـد  ديآ يفرزندآوري از مقتضاي ذات عقد ازدواج به حساب نم

 داليل زير قابل استناد است: مدعا،

 عقد به نكاح واژه ظهور حتي و آن به ربوطم آيات به استناد با را نكاح اماميه، فقيهان بيشتر )الف

با  عقود از يخاص نوع را احكن زين يبرخ، 2اند ردهكن مقيد فرزندآوريبه  را آن و نموده تعريف
 از زوجين از يك هر مباشرت و استمتاع حق آن وسيله به كه دانند يم قانون و شرع در نام

براي . بنابراين فرزندآوري از مقتضيات عقد نكاح نيست و بايد 3كند مي پيدا مشروعيت ديگري
  كرد. وجو جستآن ماهيت ديگري را 

                                                            
  281، 1410شهيدثاني،  .1
  6، 1367 ي،نجف .2
  10 ،1958 عبدالحميد، ؛2 ،1378المحققين، فخر .3
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امده يان نيازدواج به م در ياز الزام به فرزندآور ياح سخنكات مربوط به نيات و غالب روايدر آ )ب
ر م آن را به طوكياح بود، شارع حكن يشرع تيجزء ماه فرزندآوريه، اگر ك، حال آن1است
. از اين آيات به خوبي 2نموديان مياح بكام مربوط به نكاح د و شرط دريا در قالب قيح يصر

و فراتر از فرزندآوري  تر مهميزهايي شايد چگردد كه هدف و مقتضاي نكاح  يممشخص 
است. در حقيقت فرزندآوري گرچه امري بسيار مهم و اساسي است ولي شايد بنا به مصالحي 

  مقتضاي عقد نكاح قرار نگرفته است. ي آثار ودر زمره
يي فتوا ه از شهرتيهان اماميان فقيست در مياح نكعقد ن يت شرعيالد جزء ماهياست هكنيا )ج

  .3برخوردار است
توان براي عدم رسد كه اين فتاوي چندان به دور از منطق حقوقي نباشد. الاقل نميبه نظر مي) د

شود استيالد جزء ذات نكاح اينكه گفته مي صحت اين نظريات دليل متقني بيان داشت.
نيست شايد دليلش اين موضوع باشد كه برخي به دليل مشكالتي جسمي و بيماري توانايي 
فرزند دار شدن ندارند و اگر فرزندآوري مقتضاي ذات نكاح باشد در اين صورت بايد گفت كه 

  نكاح اين دسته از افراد باطل است.
 مهـم تشـكيل   اهـداف  از فرزنـدآوري  چـه  اگر رسد، مي نظر به ئلهمس حقوقي و فقهي بررسي با

 محسوب نكاح جزء آثار مدني قانون در نه و فقه در نه و قرآن در نه ولي شود،مي محسوب خانواده

 موضـوع  دائـم  نكاح در باشد، وليمي اماميه فقهاي اتفاق مورد موضوع موقت نكاح در شود؛ نمي

 نكـاح  ذات مقتضاي جزء را آن ولي دانندنكاح مي آثار از را استيالد فقها از ايعده است، اختالفي

 بـر  شـرطي  هم را استيالد عدم شرط و دانندمي اطالق نكاح مقتضاي جزء را آنبلكه   دانند نمي

 اين در عقد. هم و است صحيح شرط هم صورت اين در كه دانند،نكاح مي اطالق مقتضاي خالف

                                                            
: یکُونُوא فُقَرאءَ یغْنِهِمُ אللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ אللَّـهُ وאسِـعٌ عَلـیمٌ   مِنْکُمْ وَ אلصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ   وَ أَنْکِحُوא אلْأَیامی: ٣٢نور  .1

مردان و زنان بي همسر خود را همسـر دهيـد، همچنـين غالمـان و كنيـزان صـالح و درسـتكارتان را اگـر فقيـر و          
  .تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي سازد خداوند گشايش دهنده و آگاه است

 ذلِکَ لَآیاتٍ   إِنَّ فی وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوאجاً لِتَسْکُنُوא إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً:  21روم

واسطه آنها آرامش بيابيد و ميـان   شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا به يو از آيات او اين است كه به را: یتَفَکَّرُونَلِقَوْمٍ 
  گروهي كه تفكر كنند وجود دارد يبرا ييها محبت قرار داد، همانا در اين امر نشانه شما دوستي و

 13، 1389محقق داماد،  - 2

 281، 1410شهيد ثاني، ؛ 186 187، 1390امام خميني،  - 3
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شود، مي محسوب زوجين مشترك حقوق از يا زوجه يا است زوج حقوق از آيا استيالد اينكه صورت
 مكروه رضاي زوجه بدون عزل كه است اين بر اماميه فقهاي مشهور نظر است؛ اختالف فقها بين

 دارند، شدن دار بچه تمايل به طرفين چنانچه و باشد، نمي دائم نكاح آثار از استيالد لذا باشد، مي

  .1كنند شرط را استيالد بايد
وجـود   يمقـرره قـانون   چيه ياز نظر حقوقبرخي از نويسندگان حقوقي نيز بر اين باور هستند كه: 

حقوق خـانواده   يهاهم در كتاب يحقوقدان چيه باشد، صحبت كرده يندارد كه راجع به فرزندآور
امـر   نيـ ا انگريخود ب نينشده كه ا يمتعرض بحث فرزندآور )يرماليغ و يمال(در بحث آثار نكاح 

  .2شودياز آثار نكاح محسوب نم فرزندآوريحقوقدانان مذكور  باشد كه از نظريم
كه آيا فرزندآوري يكـي   ميپرسبي را مورد تحليل قرار دهيم و قانون مدن 959 بايد ماده در نهايت

است يا خير؟ بقاي نسل و تدوام خانوادگي از مهمترين آرزوهايي است كه بسياري  از حقوق مدني
ديـده   شـود  يمـ خاص و بخصوص در جوامعي كه به بنيـان خـانواده اهميـت بيشـتري داده     از اش

بنـابراين   انجامـد  يمـ آن را يك حق مدني دانست كه البته به بقاي جامعه نيز  توان يمو  شود يم
ي قـانوني در تعـارض قـرار     مـاده زوجين مقداري با ايـن  براي سلب حق فرزندآوري به طور كلي 

شـود و مشـمول ايـن    فرزنددار شدن جزيي از حقوق مدني اشخاص محسوب مـي . اينكه رديگ يم
تـوان بـا ايـن مـاده قـانوني      توان نظري را يافت، گرچه همه گونه مـي ماده است به صراحت نمي

  رسد.برخورد نمود، ولي در موارد مشكوك تفسير موسع اين ماده چندان منطقي به نظر نمي
ي فـردي  هـا  يآزادي حقوق مدني و  نهيزمي از استثنائات در يك 959نبايد فراموش كرد كه ماده  

 رسـد  يماست و نبايد آن را به مواردي كه مشتبه است تسري داد و در نتيجه از اين جنبه به نظر 
كه نبايد شرط منع فرزندآوري را مشمول اين ماده دانست و آن را به اين صورت تحليل نمود كه 

و از اين جنبه نيز بايد گفت كـه شـرط مـذكور     شود يمموجب محروميت شخص از حقوق مدني 
  .باشد يممعتبر 

                                                            
  121، 1394به نقل از: نيك نژاد، . 1
 135، 1387 ،يي و اماميصفا .2
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  هاي كلياعتبار شرط منع فرزندآوري در سياست .2.2.2

تواند منجر به اين قضيه باشد كه با برخي ي كنوني ميشرط منع فرزندآوري در شرايطي از جامعه
هاي جمعيتـي  مربوط به سياستي اصول از اصول و قواعد امره در تعارض قرار بگيرد كه در زمره

افزايش نرخ بـاروري و  «اي دو فوريتي با عنوان  ماده 4طرح نمايندگان مجلس  1392است. سال 
كـه مسـتند اعمـال     1372، به منظور لغو قانون مصوب سـال  »پيشگيري از كاهش رشد جمعيت

 ند.بود، را به هيأت رئيسه تقديم كرد» كنترل جمعيت و تحديد نسل«هاي  سياست

گفـت كـه درج    تـوان  يمـ در صورتي كه اين طرح به تصويب نهايي و اجرا برسد با قطع و يقـين  
مورد  تواند يم ي ازدواج به صورت هميشگي در نكاح دائم مطمئناًها قبالهشرط عدم فرزندآوري در 

خدشه و عدم اعتبار قرار بگيرد، به عبارت ديگر بايد گفت كه اگر اين طرح به تصويب برسد چون 
و در  شـود  يمـ درج شرط عدم فرزندآوري به عنوان يك شرطي كه منجر به كاهش فرزنـدآوري  

عين حال دائمي نيز هست از اعتبار ساقط خواهد شد و ديگر امكان درج اين شرط وجود نخواهـد  
مدت زمان معيني باشد يا اينكـه در نكـاح متعـه درج شـده باشـد      براي مگر به شكلي كه  داشت

  بنابراين ضمانت اجرا و آثار بعدي آن نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
آن را  توان يماز ديگر مواردي كه به عنوان يك سياست كلي در اين خصوص قابل اشاره است و 

در نظـر گرفـت    دهـد  يمـ ثير قرار دم فرزندآوري را تحت تأدرج شرط ع به عنوان يك اقدامي كه
 يتـ ي. مصـوبات جمع است 91در سال  يانقالب فرهنگ يعال يمصوب شورا يتيجمع يها استيس

 2ي كلي جمعيتيها استيس 1.ديرس بيتبصره به تصو 6ماده و  5در  يانقالب فرهنگ يعال يشورا

                                                            
 صورت به فرزندآوري تشويقي و حمايتي مقررات و قوانين وضع و بازنگري براي مصوب، هاي سياست راستاي در شورا اين. 1

 اجبـاري  بيمـه  پوشـش  شامل كه كرد بيني پيش الزاماتي فرزندان، تعداد و مواليد فاصله ازدواج، سن معيار سه رعايت با پلكاني
 و هسـتند  درمـاني  بيمـه  پوشش فاقد كه كساني براي كودك دوسالگي پايان تا بارداري ابتداي از كودك و مادر رايگان درمان

 ميليـون  دو تـا  يـك  ميزان به حبوبات و برنج لبنيات، پروتئين، شامل؛- كاال بن صورت به ماهانه رايگان تغذيه سبد اختصاص
 1390 سال ريالي ارزش براساس نيازمندان و پايين درآمدي دهك 3 براي حداقل سال 2 فرزند داراي و باردار مادران به -ريال
 تعيـين  پزشـكي  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت توسط رايگان تغذيه سبد اقالم اي تبصره طبق البته كه پايه سال عنوان به
  .است شود، مي
 هاي كلي جمعيت سياست. 2

  ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني -1
هـاي جـوان و    رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايـت از زوج  -2

 ربيت نسل صالح و كارآمد؛هاي زندگي و ت توانمندسازي آنان در تأمين هزينه
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قانون اساسي و پـس از   110د يك اصل رهبر معظم انقالب براساس بنتوسط  1393نيز در سال 
هاي كلـي جمعيـت    . سياستشدمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، ابالغ 

كه در خصوص افزايش باروري و همچنين در مـورد راهكارهـايي اسـت كـه     بند است  14شامل 
  اين امر محقق شود. شود يمموجب 

قوانيني است كه در تعارض با شرط عدم فرزنـدآوري  از ديگر  قانون اصالح قوانين تنظيم خانواده
اليحه اصـالح قـوانين   قرار بگيرد.  تواند يم شود يمي ازدواج درج ها قبالهقانوني در  كه به صورت

ن به تصويب مجلس و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانو 92تنظيم جمعيت و در خرداد سال 
ماده واحده قانون اصالح قوانين تنظـيم جمعيـت و    .مشتمل بر يك ماده واحده و دو تبصره است

                                                                                                                                            
3- هاي زايمان و  اي هزينه ويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه مادران به ياختصاص تسهيالت مناسب به را

  ربط؛ درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي
ي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزندپروري و با ها تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصالح و تكميل آموزش -4

ايرانـي و   -هاي اسالمي اي بر مبناي فرهنگ و ارزش هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره تأكيد بر آموزش مهارت
و  هـاي پزشـكي در جهـت سـالمت بـاروري      توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درمـاني و مراقبـت  

 فرزندآوري؛

 ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي؛ -سازي سبك زندگي اسالمي ترويج و نهادينه -5

ويـژه اعتيـاد، سـوانح،     هاي اجتماعي، به ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب -6
 ها؛ هاي زيست محيطي و بيماري آلودگي

تأمين سالمت و نگهداري آنان در خـانواده   ياحترام و تكريم سالمندان و ايجاد شرايط الزم به را يسازي به را هنگفر -7
 هاي مناسب؛ هاي سالمندان در عرصه مندي از تجارب و توانمندي بهره يبيني سازوكار الزم به را و پيش

هـاي   و سازگار كـردن نظامـات تربيتـي و آمـوزش     سازي و اصالح، تقويت توانمندسازي جمعيت در سن كار با فرهنگ -8
اي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و عاليق آنان در جهت ايجاد اشتغال مـؤثر و   عمومي، كارآفريني، فني ـ حرفه 

 مولد؛

كـاهش   ازتوزيع فضايي و جغرافيايي جمعيت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعـادل و  -9
 فشار جمعيتي؛

در جزاير و سواحل  ژهيو حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيتي به -10
وكار  گذاري و ايجاد فضاي كسب هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه

  با درآمد كافي؛
 هاي كلي جمعيت با تدوين و اجراي سازوكارهاي مناسب؛ مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياستمديريت  -11

 هاي آنان؛ ها و توانايي گيري از ظرفيت گذاري و بهره حضور و سرمايه يتشويق ايرانيان خارج از كشور به را -12

گرايي اجتمـاعي در پهنـه سـرزميني     ارتقاء وفاق و همبخش ملي (ايراني، اسالمي، انقالبي) و  هاي هويت تقويت مؤلفه -13
 ويژه در ميان مرزنشينان و ايرانيان خارج از كشور؛ به

هاي بـومي توسـعه    هاي جمعيتي در ابعاد كمي و كيفي با ايجاد سازوكار مناسب و تدوين شاخص رصد مستمر سياست -14
 .هاي جمعيتي و توسعه انساني انساني و انجام پژوهش
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هاي مقرر در قانون تنظيم  االجراءشدن اين قانون، كليه محدوديت خانواده اشاره دارد از تاريخ الزم
و اصالحات آن و ساير قوانين كه براساس تعـداد   1372 ارديبهشت 26خانواده و جمعيت مصوب 

؛ دولـت  1براساس تبصره  .شود ايجاد شده است، لغو مي فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان
هاي عمومي نفوس، تركيـب جمعيتـي و    بار، با توجه به نتايج سرشماري تواند هر پنج سال يك مي

هاي كلي نظام و با رعايت  هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چارچوب سياست شاخص
با ارائه اليحه به مجلس شوراي اسالمي نسبت بـه  ساله  هاي مندرج در قوانين برنامه پنج شاخص

نيـز بـه    2ها براساس تعداد فرزندان اقدام كند. طبق تبصـره   برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت
ماه افزايش دهد و همسر آنان نيـز از دو   9شود مرخصي زايمان مادران را به  دولت اجازه داده مي

 9شود. اين قانون به مادراني كه سن فرزنـد آنـان بـه    هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار 
مـاهگي نـوزاد از مرخصـي زايمـان      9تواند تا سن  يابد و مادر مي ماهگي نرسيده است، تسري مي

  .استفاده كند
و همچنين برخي از قوانيني كه در اين خصوص تصويب شـده و همچنـين    ها استيستمامي اين 

ر اين زمينه بيانگر اين موضـوع اسـت كـه بايـد در معتبـر      ي دولتي و نظارتي دها دستگاهعملكرد 
ي ازدواج از سوي مراجع قانوني تجديد نظر ها قبالهبودن شرط عدم فرزندآوري به صورت درج در 

ي وضع اين قواعد اين است كه از پيري و كاهش جمعيت  فلسفهصورت گيرد چرا كه اگر هدف و 
زمينه قرار است صورت بگيرد بايـد بـه اينگونـه از     ي زيادي نيز در اينها نهيهزجلوگيري شود و 

موارد كه در تعارض آشكار با موضوع قرار دارد توجه شود و به اين نتيجه رسيده شود كه بـاالخره  
اين شرط يعني شرط عدم فرزندآوري تا چه حدي معتبر است و در چه مواردي بايـد آن را باطـل   

  را الزم و ضروري پنداشت. آن توان يمدانست و يا اينكه در چه مواردي 
گيري از مبحث مربوط به اعتبار شرط منع فرزندآوري الزم است بـه   ي و نتيجهبند جمعبه عنوان 

  اين نكات توجه شود:
  حكم كلي مبني بر عدم اعتبار يا اعتبار مطلق شرط منع  توان ينمدر تمامي شرايط

ي ممكن است به داليل فرزندآوري با توجه به حقوق موضوعه صادر كرد، چرا كه گاه
پزشكي اعتبار يا عدم اعتبار آن مورد خدشه قرار بگيرد ولي اينكه شرايط جامعه و 
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اين موضوع را  شود يمي جمعيتي كه در قالب قوانين و اصول كلي متجلي ها استيس
 مشروع يا نامشروع تلقي نمايد.

  ديآ ينممده است به شمار قانون مدني آ 959فرزندآوري از حقوق مدني به معنايي كه در ماده 
گفت كه سلب اين حق حتي به طور كلي نامشروع است چرا كه قائل  توان ينمو بنابراين 

 .رود يمي فردي به شمار ها يآزادشدن به اين موضوع در واقع مخالف با حقوق و 

  به عنوان آخرين نكته به نظر نگارنده شرط مذكور در حالت كلي با توجه به حقوق
ي ايران و در شرايط فعلي و با در نظر گرفتن اين موضوع كه زوجين در شرايط  موضوعه

 .رسد يمنرمال از جهت جسمي، اقتصادي و خانوادگي قرار داشته باشند معتبر به نظر 

 يآثار شرط منع فرزندآور. 3

ـ  اند دادهيت رضاكنند در واقع به اين موضوع  يموقتي زوجين بر اين شرط توافق  ي كه به طور كل
يعني تا آخر عمر يا به طور موقت يعني تا مدتي معلوم و معين فرزندي نياورند و اولين اثر طبيعي 
و بارزترين اثر شرط مذكور نيز همين موضوع است ولي ما به دنبال آثار حقوقي هستيم كه از اين 

طـرفين  اي برآيد، به اين معني كه درج اين شرط در قباله ازدواج چه آثار حقوقي  يمشرط بوجود 
گيرند و چه وظايفي  يمبه همراه دارد و مشروط له و مشروط عليه اين شرط در چه وضعيتي قرار 

  باشد.  يمي آثار اين شرط  زمرهگيرد. البته بحث ضمانت اجرا نيز در  يمي آنان قرار  عهدهبر 
 و وسـايل رعايـت   به نسبت بايد زوجين از يك كدام باشد، شده شرط استيالد عدم نكاحي در اگر
 شـرط  بـر  موقع توافـق  در زوجين نزد اگر رسد مي نظر به  نمايد. اقدام بارداري از پيشگيري ابزار

 شودمي مشخص ها آنتوافق  طبق بر كيست، عليه مشروط و له مشروط كه باشد مشخص مذكور

 مي نظر به نباشد روشن ها آنتوافق  مفاد از امر اين اگر ولي كيست، عليه مشروط و له مشروط كه

 ديگـر  اعتبـار  بـه  و له مشروط يك اعتبار به نفر دو هر و باشد طرف دو هر سود به شرط كه رسد

 وسـايل  بـه  نسـبت  بايد تساوي قاعده من باب ها آن دوي هر صورت اين در و بوده عليه مشروط

 هـا  آن از يكـي  كـه  باشـيم  اين به قائل اگر اين صورت غير در نمايند، اقدام بارداري از پيشگيري

 كـه  آيدمي پيش مرجح بال ترجيح صورت اين در تكليفي ندارد، ديگري و است كار اين به مكلف

 ،هـا  آن از يكـي  توسط شرط اسقاط صورت در باشد، دو هر نفع شرط به اگر ضمناً نيست. صحيح
 كـارگيري  بـه  و آن مفاد به ملتزم كننده اسقاط شخص و دارد وجود طرف ديگر نفع به شرط مفاد
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 بـه  تنها آن سقوط باشد، طرف دو هر سود به شرط اگر زيرا باشد؛مي از بارداري پيشگيري وسايل

  .1 دارد تراضي امكان
عدم فرزندآوري زوجين وظايف زيادي را بايد انجام دهند تـا شـرط مـورد نظـر     براي به طور كلي 

ي پزشكي و روانشناسي در هاهمشاورمحقق گردد كه البته اين مباحث در دروس تنظيم خانواده و 
چيزي كه در اينجا بايد بـه آن اشـاره كـرد ايـن      تنها اين خصوص بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 

تحقق ايـن  براي مشروطه له را شخصي دانست كه بايد يكسري افعال را  تنها  توان ينماست كه 
است و از سـوي   به نوعي همكاري بين زوجين در اين خصوص الزمبلكه  ترك فعل انجام دهد 

كـه آن   رسـد  يمديگر اگر يكي از زوجين را به تنهايي در اين شرط متعهد بدانيم بنابراين به نظر 
شخص كسي است كه شرط عدم فرزنداوري به نفع او شده است چرا كه او بايـد بـا اقـداماتي از    

ر كـدام  فرزندآوري جلوگيري نمايد و اين در حالي است كه هميشه در ضمن اين شرط وظايف ه
له مشخص و در واقع اينجا گرچه مشروط عليه و مشروط شود يمتحقق آن معين براي از طرفين 

كـه در صـورت اسـتنكاف از آن الزم اسـت      رنـد يپذ يمـ هستند ولي هر دوي زوجين تعهداتي را 
  ضمانت اجراي مقرر در آن تبيين شود و به اجرا در آيد تا اثر حقوقي شرط به درستي اعمال شود.

  تغيير برخي از احكام و آثار عقد نكاح در نتيجه درج شرط منع فرزندآوري .3.1
و روابط آنان بـار مـي شـود كـه برخـي در قـوانين        در طول دوران عقد آثار و احكامي بر زوجين

، باشـند  يمي هستند كه از منابع عرفي و شرعي استنباط ا گونهموضوعه بيان شده و برخي نيز به 
بـراي  كه  شود يميي هم ها نهيهزتعهد به پرداخت نفقه دارد و اين نفقه شامل از جمله اينكه زوج 

، حال فرض كنيد كه اين شرط درج شده است و زوج نيز گردد يمفرزندآوري، بارداري، زايمان و.. 
ي مربـوط  ها نهيهزله است در اين وضعيت اگر ناخواسته يا حتي به عمد زوجه باردار شود، مشروط

يا اينكه اين شرط او را از پرداخت اين دسته از نفقه  باشد يمي وظايف زوج  زمرهدر  به بارداري آيا
كه بايد گفت چون شرط مذكور در واقع ضـمانت اجـراي خاصـي     رسد يم؟ به نظر دارد يممعاف 

برخي از آثار عقد نكاح را به اين واسطه منتفـي دانسـت ولـي     توان ينمبايد داشته باشد در نتيجه 

                                                            
 225: 3، 1385 يان،كاتوز .1
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اينگونه استدالل نمايد كه پرداخت نفقه در اين مورد با توجـه بـه توافـق     تواند يمنظر مخالف نيز 
  طرفين و اصل آزادي قراردادي منتفي است.

كه  شود يممسائلي كه در خصوص آثار و تبعات بعدي درج شرط منع فرزندآوري وجود دارد باعث 
در اعتبار اين شرط تا حدود زيادي شبهه بوجود بيايد ولي بايد توجـه نمـود كـه بـه ايـن داليـل       

در صـورتي كـه بـه شـكلي فراگيـر در       توان يم تنها دانست و  اعتبار يبشرط مذكور را  توان ينم
ن در اعمال آبراي جامعه ايجاد شود اقدام به اين موضوع نمود كه آن را محدود نمايند يا شرايطي 

ي سنگين كـه بـا وجـود اينكـه مشـكالت زيـادي در       ها هيمهرنظر بگيرند مانند بحث مربوط به 
پرداخت آن تسـهيالتي  بلكه  براي سيستم قضايي ايجاد كرده بود ولي به طور كامل ممنوع نشد 

 سـد  يممسئله مذكور به نحوي حل شود. در اين خصوص نيز به نظر  شد يمايجاد شد كه موجب 
ت در ميزان و شرايط آن مانند اينكه شرط عدم فرزندآوري تا يك فرزند ممنوع است يـا  كه تغييرا

 ديـ با يمدرج اين موضوع كه اگر اين شرط به مشكالت حقوقي ديگر كه اشاره شد بيانجامد زوجين 
  به تعديل شرط مذكور كمك كند. تواند يماز شرط مذكور منصرف شوند و اموري از اين قبيل 

اشخاص ايجاد شود لزوما بايـد  براي تعهدي كه در قراردادها يا خارج از قراردادها  هرگونه شرط يا
ي حقوقي مشخص و البته كارآمد تضمين گردد تا مشروط لـه بتوانـد بـر ايـن     اجرا ضمانتبا يك 

ي حقوقي خرسند باشـد. در شـرط    رابطهي  ادامهي از ا گونهاساس به درج شرط اميدوار بوده و به 
بـراي  مسلما هر كدام از طرفين كه مشروطه له باشد يا اينكه مشروط عليـه باشـد   مورد بحث نيز 

ي اين ضمانت ا گونهاجراي شرط ممكن است ضمانت اجرايي را مورد توافق قرار بدهد يا اينكه به 
مشخص كردن ضمانت اجراهـا  براي اجرا را از ميان اصول حقوقي و حقوق موضوعه استنباط نمايد. 

  مورد بررسي قرار دهيم. ديآ يمي مختلفي را كه ضمانت اجرا به ميان ها حالتابتدا الزم است 

  ضمانت اجراهاي شرط منع فرزندآوري  .3.2

  ضمانت اجراي مدني شرط منع فرزندآوري .3.2.1

  اجبار متعهد به انجام تعهد .3.2.1.1

آن اصـولي  در اين مورد كه بحث مربوط به ترك فعل است در واقع موضوع مقـداري متفـاوت از   
 تـوان  يمـ است كه در اين قسمت بيان شد بخصوص در بحث مربوط بـه عـدم فرزنـدآوري. آيـا     
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مشروط عليه را اجبار به عدم فرزندآوري كرد؟ پاسخ به اين سوال را بايد اينگونه عنوان كـرد كـه   
نـد  مشروط عليه را به اتخاذ اقداماتي مجبور كرد كه نتيجه آن عدم فرزندآوري اسـت مان  توان يم

اجبار به استفاده از داروي خاص يا انجام عمل جراحي يا عدم انجام رابطه زناشويي كه البته ايـن  
ي زيادي در پـي  ها بحثو  رسد ينممورد همان طور كه گفته شد چندان اجبار قابل قبولي به نظر 

 د يا خالف مقتضـاي ذات عقـد اسـت و   كن يمدارد اعم از اينكه شخص را از حقوق مدني محروم 
اعمـال  بـراي  كه  رسد يماموري از اين قبيل. بنابراين بايد به دنبال راه حل ديگري بود و به نظر 

اين ضمانت اجرا بهترين شيوه اين باشد كه در همان عقدنامه ازدواج يا در يـك توافـق جداگانـه    
انجـام   ي مربوط به عدم فرزندآوري درج گردد تا با استفاده از آن بتوان شخص را ملزم بهها وهيش

كه مرد بايـد بـا عمـل جراحـي مـانع از       شود يمفعل مورد نظر نمود، به عنوان مثال وقتي توافق 
او را بـه   تـوان  يمـ گفت كه يك فعلي به وي تعهد شـده اسـت و    توان يمباروري شود در نتيجه 

  انجام آن ملزم كرد.
سـقط  بـراي  حال سوال اينجاست كه اگر زوجه باردار شده باشد آيا شرط عدم بـاروري مجـوزي   

باشد و موجب گردد كه فعل مورد نظر الزام به انجام بشود يا خيـر؟ مسـلما سـقط     تواند يمجنين 
  جنين شرايط خاصي دارد كه اين شرط از موارد آن به حساب نخواهد آمد.

بـا مقتضـيات شـرط فعـل      جه به اينكه يك شرط فعل منفـي اسـت  الزام به عدم فرزندآوري با تو
د باشد به اين دليـل اسـت كـه گـاهي     توان يمشرط نتيجه نيز  مييگو يمباشد. و اينكه سازگار نمي

كه به طور كامل شخص قدرت باروري را  شود يمي جلوگيري از بارداري موجب ها روشبرخي از 
عليه انجـام دهـد در واقـع شـرط نتيجـه      ا مشروطاز دست بدهد و اگر شرط شود كه اين روش ر

حاصل شده است هر چند كه به معناي واقعي شرط نتيجه با آنچه گفتيم متفاوت اسـت و چيـزي   
است كه به محض وقوع عقد بايد حادث شود ولي به هر ترتيب ممكن است مشروط عليـه تعهـد   

و ضمانت اجرا را بر آن  ميريگ يمر به نتيجه داده باشد كه ما همان را به عنوان شرط نتيجه در نظ
 .ميكن يمآن مشخص براي اساس 

 پرداخت خسارت .3.2.1.2

در خصوص موضوع مورد بحث يعني شرط عدم فرزندآوري در صورتي كه اين شرط محقق نشود 
و مشروط عليه در اين خصوص تخلف نمايد و از ابزارهـاي پيشـگيري اسـتفاده نكنـد يـا در هـر       
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قائل به پرداخـت   توان يمدهد كه موجب شود اين شرط ناديده گرفته شود  صورتي اقدامي انجام
به صورت تـوافقي صـورت گرفتـه     قبالً تواند يمخسارت به مشروط له بود. اين پرداخت خسارت 

و پرداخت خسارت در صورت تخلف هركدام توافق كرده باشند يا  باشد يعني زوجين بر سر ميزان
اين اقدام صورت بگيرد. البته تصور اينكه مثال زوجه چون بـاردار  اينكه بعد از محقق شدن تخلف 

شده يا فرزندي به دنيا آورده است و از شرط تخلف كرده در واقع اندكي با اصول انساني و اصول 
حاكم بر روابط خانوادگي سازگاري ندارد ولي به هر حال بايد دقت كرد وقتـي كـه ايـن شـرط را     

آن بـراي  ي داشـته اسـت بنـابراين بايـد     ا دهيفاطرفين نفع و براي كه  مييگو يمو  ميدان يممعتبر 
شخص را به انجـام   توان ينمضمانت اجرايي نيز تعيين بشود و چون در اين قسمت گاهي اوقات 

بدون مجوز جنين را سقط نمود در نتيجه ناچارا بايـد بـه ايـن نـوع      توان ينمتعهد اجبار كرد مثال 
ه البته جاي بحث و اشكال دارد چه در عمل اين نوع ضمانت اجـرا  ضمانت اجرا متوسل بشويم ك

ولـي در تحليـل حقـوقي     رسـد  يماندكي بعيد به نظر  اند شدهدر روابط زوجيني كه صاحب فرزند 
  النفع است. منطقي است. خسارت پرداختي اعم از خسارت مادي، معنوي و عدم كامالً

بـيش از   شـود  يمـ ت روحي كه بـه زوجـين وارد   خسارا در تخلف از شرط عدم فرزندآوري مسلماً
. حالتي را فـرض كنيـد كـه زوج بـه داليلـي ازدواج      شود يمخسارات مادي است كه به آنان وارد 

قصـد فرزنـدآوري    و به اين دليل كه از زوجه اولـي خـود فرزنـد دارد    دهد يممجدد موقت انجام 
همگان آشكار شود و براي مجدد او  موضوع ازدواج شود يمدوباره ندارد چرا كه اين موضوع باعث 

ي روحـي  هـا  بيآسـ شايد با توجه به موقعيت اجتماعي او و البته با توجه به عرف حاكم بر جامعه 
داشته باشد. در اين صورت زوجه به جهت تخلـف از شـرطي    اش خانوادهاو و اعضاي براي زيادي 

بـراي  ي مادي يا معنوي ها انيزد معتبر بوده و الزم است رعايت كرده باشد موجب ايجا كامالًكه 
ي  غهيصـ زوج شده است. يا حالت ديگر هم قابل تصور اسـت وقتـي زوجـين بـه صـورت موقـت       

 شود يمچنانكه امروزه اين موضوع مرسوم است و جهت آشنايي بيشتر انجام  خوانند يممحرميتي 
ي جنسي نباشد و يا فرزندي متولد نشود در صورتي كـه زوج از ايـن    رابطه كنند يمو ضمنا شرط 

شرط تخلف كند و به هر شكلي زوجه باردار بشود و چون فرزند مشروع است و به هر حال زوجـه  
بايد از آن نگه داري نمايد و شايد حتي تمايل به ازدواج را نيز از دست بدهد و در ابتـداي زنـدگي   

ي اطرافيـان  هـا  سرزنشو  ها نگاهدوش او قرار بگيرد و از سوي ديگر  بار مسوليت تربيت فرزند بر
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در نتيجه بايد گفت كه او قطعا متحمل خسارت معنوي شده است و  دهد يمنيز او را به شدت آزار 
  مسبب اين خسارت و مسوول پرداخت آن كسي نيست جز زوج.

است تحت تاثير قـرار بگيـرد   موضوع اشتغال زوجه و موقعيت اجتماعي او در جامعه زماني ممكن 
كه زوج از تعهد خود به عدم فرزندآوري امتناع كرده باشد و در حقيقت اين موضـوع سـبب شـده    

ي مـورد نظـر از    نـه يزمباشد كه زوجه توانايي كار كردن و استفاده از دانش و مهـارت خـود را در   
ده باشـد محـروم   يي كه متعاقب آن ممكـن اسـت بدسـت آور   ها تيموقعدست بدهد و از بسياري 

قابل تصور است و اصوال درج اين شرط در  كامالًبشود يا حتي در مورد زوج نيز اين احتمال زيان 
كـه زوجـين بتواننـد در موقعيـت      گـردد  يمـ بسياري از موارد از همين بابت و بر همين دليل درج 

دنبـال آن هسـتند    اجتماعي و شغلي خود پيشرفت نمايند و وجود فرزند آنان را از اين نفعي كه به
باز ندارد. اين نوع خسارت نيز البته اگر اثبات شود يا حتي گرفتن آن شرعي و قانوني نيـز قلمـداد   

النفـع قابـل مطالبـه     از عـدم  يخسـارت ناشـ   :ديگو يمق.آ.د.م  515ماده  2چرا كه تبصره  –شود 
هـم تعيـين ميـزان آن و    بـاز   .باشد يقابل مطالبه م ،يقانون موارد در هيتأد ريو خسارت تأخ ستين

مبناي آن مانند خسارت معنوي بسيار دشوار است ولي به هر حال موضوعي است كه قابليت طرح 
الزم است در اجـرا و   ميدان يمدر محاكم را دارد چرا كه مطمئنا وقتي اين شرط را قانوني و معتبر 

ني و حقـوقي بـودن آن   ي عمل نماييم كه ويژگـي قـانو  ا گونهآن نيز به براي اعمال ضمانت اجرا 
  حفظ شود.

  فسخ نكاح .3.2.1.3

توجيه اينكه آيا حق فسخ در شرط عدم فرزندآوري قابل اعمال اسـت يـا خيـر    براي به طور كلي 
صـورت شـرط    بههرگاه شرط ضمن عقد، بايد وضعيت را از ابتدا بررسي نمود به اين صورت كه: 

به حاكم رجوع نمـوده و تقاضـاي اجبـار بـه      تواند يمفعل باشد در صورت تخلّف متعهد، متعهدله 
. ولـي اگـر اجبـار    1كنـد  يمـ را ملـزم بـه انجـام تعهـد      هيـ عل مشـروطٌ وفاي شرط بنمايد و دادگاه 

به انجام تعهد، غيرمقدور بود، در اينصورت موضوع از دو حالت خارج نيسـت؛ حالـت    هيعل مشروطٌ
است و شخصـيت   ريپذ امكانز متعهد اول اينكه انجام تعهد مزبور به وسيلة شخص ديگري غير ا

ي ا خانـه زوج مبني بر سـاختن  براي شرط زوجه متعهد در انجام شرط فعل، مدخليتي ندارد، مانند 
                                                            

 ق.م 237 مادهمستفاد از  .1
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، كه در اين حالت به حكم دادگاه و به هزينه متعهـد، توسـط اشـخاص ديگـر،     با مشخصات ويژه
م فعل مورد تعهـد، مقصـود   . حالت دوم آنكه مباشرت متعهد در انجا1شدمورد شرط انجام خواهد 

متعهدله است، مانند آنكه كشيدن تابلويي بر نقاش زبردستي شرط شود. در اين مورد چون انجـام  
جلوگيري از زيـان  براي امكان ندارد فسخ معامله به عنوان آخرين راه حل  يا لهيوسشرط، با هيچ 

يگـري  د و  3بدون تعيـين آن . البته در دو مورد، يكي شرط دادن رهن 2استمتعهدله تجويز شده 
، مسـتقيماً حـق   هيـ عل مشـروطٌ بعد از تخلف  لهمشروطٌ  استثنائاً ،4شرط دادن ضامن در شرط فعل

  .5كند يمفسخ پيدا 
اعمال حق فسخ در دو حالت بايد بررسي گردد: حالت اول زماني است كـه زوجـه بـاردار شـده و     

گفت كه اگر هـر كـدام از    توان يمورت ديگر امكان بازگشت و سقط جنين و ... نيست؛ در اين ص
البته نه وضـعيت   ند وضعيت فرزند نامعلوم خواهد شدـزوجين بخواهد از حق فسخ خود استفاده ك

و يك فرزندي به جاي خواهد ماند كـه بـه    –حقوقي بلكه وضعيت او از جهت حضانت و واليت 
، پس شود يمناچار بايد در منزل يكي از زوجين زندگي كند و خالصه آثار فرزند طالق بر او ايجاد 

در اين صورت اعمال حق فسخ به سادگي امكان پذير نيست و بايد كمي محاكم در اين خصوص 
ه هنوز فرزندي متولـد نشـده اسـت  و    با احتياط بيشتري عمل نمايند. حالت دوم در جايي است ك

حملي نيز وجود ندارد. ولي با آزمايشات پزشكي يا هر روش ديگري مشخص شده است كـه زوج  
 رسد يميا زوجه بر خالف آنچه كه اظهار كرده است قابليت باروري را دارد، در اين صورت به نظر 

زيانبار حالت قبلي مقداري كاسته له امكان پذير باشد و از نتايج مشروطبراي كه اعمال حق فسخ 
به جاي اعمـال حـق فسـخ طـرف مقابـل را اجبـار بـه         توان يم، البته در اين صورت نيز شود يم

او درج كرد كه در براي جلوگيري از بارداري نمود يا در يك توافق مجزا شرط عدم فرزندآوري را 
  اين صورت نيز حق فسخ قابل تبديل به ضمانت اجراي ديگري است.

                                                            
 .مق 238مستفاد از ماده  .1

 .مق 239مستفاد از ماده  .2

  م.ق 242ماده  .3
  م.ق 379و  243مواد  .4
 306، 1389كاتوزيان،  .5
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 حق طالق جاديا .3.2.1.4

در خصوص شرط مذكور بايد بگوييم كه در صورتي كه هر كـدام از زوجـين از شـرط درج شـده     
زوجـه  بـراي  طرف مقابل حق طالق قائل شد چرا كـه ايـن موضـوع    براي  توان يمتخلف نمايد 

زوج نيز به جهت شرطي كه درج شده است ممكن اسـت  براي موجب ايجاد عسر و حرج است و 
  حق يعني طالق به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده باشد.اين 

فسخ نكاح در مـوادري اسـت كـه تخلـف از      اد حق طالق و فسخ نكاح بايد گفت:در مقايسه ايج
وصفي صورت گرفته باشد و همچنين تدليس انجام يافته باشد و اين در صورتي است كـه ايجـاد   

كه او دچار عسر و حرج گردد و همچنين حق زوجه در مواردي است براي حق طالق به خصوص 
فسخ منوط به موارد قانوني است و بايد به عنوان ضمانت اجرا در شرط عدم فرزندآوري درج شده 

گفت اين موضوع نيازي به تصريح به  توان يمي كه ا گونهبه  تواند يمباشد ولي ايجاد حق طالق 
 توانـد  يمـ طي كه در قـانون مشـخص شـده    بايد گفت كه در شرايبلكه عنوان ضمانت اجرا ندارد 

  ايجاد حق طالق نمايد.
هاي ديگري نيـز  تواند به صورتتوان گفت كه ضمانت اجراي تخلف از شرط در عقد نكاح ميمي
شود شرط منع فرزندآوري از طرف يكي از طـرفين  گر شود. به اين مفهوم كه وقتي گفته ميجلوه

گذار باشـد. بـه   ه در ساير حقوق مالي زوجين تاثيررسيد كتوان به اين نتيجه نقض شده است، مي
عنوان مثال اگر زوجه مشروطه عليه شرط منع فرزندآوري باشد و اين شـرط را نقـض نمايـد، در    

المثل پرداختي به او در هنگام طالق يا نحله كه مورد حكم دادگاه قرار گرفتـه اسـت   ميزان اجرت
  با توجه به اين شرط تعيين كرد.  توان تجديد نظر نمود و ميزان آن رامي

تواند متاثر از نقض شرط منع فرزندآوري باشـد ايـن   از جمله حقوق مادي و معنوي زوجين كه مي
  موارد است:

  اجرت المثل. 4
ايام زناشويي، از جمله حقوقي است كه زوجه نسبت به زوج دارد، گرچه در مبنـاي آن   المثل اجرت

بـه   توان يمتوجيه آن  گفته شده است كه اين حق مزد كارهاي زوجه در منزل زوج است ولي در
خسارتي است كه زوج به زوجه از باب برهم خـوردن زنـدگي    المثل اجرتاين امر متوسل شد كه 
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گفـت ايـن دو مـورد بـا توجـه بـه اينكـه شـرط عـدم           تـوان  يم. و يا اينكه دزن يممشترك به او 
 المثـل  اجرتگفت كه پرداخت نحله يا  توان يمفرزندآوري به سود زوجه شده باشد در اين صورت 

و عـالوه بـر    ابـد ي يمـ به زوجه از باب تخلفي كه زوج از اين شرط نموده است به نوعي افـزايش  
ارت پرداخت گردد در اين صورت نيـز الزم اسـت كـه تخلـف از     اموري كه به جهت آن بايد خس

بيشتر به زوجه قرار بگيـرد و در نتيجـه موجـب     المثل اجرتپرداخت براي شرط به عنوان مبنايي 
  خواهد شد كه اجرت المثل در اين مورد به يك خسارت مادي بدل شود. 

رزندآوري تخلف كرده باشـد در  بايد بگوييم كه اگر زوج از شرط عدم ف المثل اجرتي  محاسبهدر 
پرداخت نمايد و اگر زوجه تخلف كرده باشد در اين صورت  المثل اجرتنتيجه بايد ميزان بيشتري 

ي از دار نگـه كـه هزينـه و كـار     المثل اجرتكمتر خواهد شد چرا كه بخشي از  المثل اجرتميزان 
رار گرفتـه اسـت و در   فرزند است به جهت تخلف زوجه از شرط عدم فرزنـدآوري بـر دوش او قـ   

 دانست. المثل جرتااو را در اين مورد مستحق  توان ينمنتيجه 

 تنصيف اموال .1.4

هاي شروط ضمن عقد چون مشـروع بـودن، مقـدور    زوجين در عقد نكاح هر شرطي را كه ويژگي
در عقد ازدواج بگنجاننـد، حـال ممكـن اسـت ايـن       توانند يمبودن، معلوم بودن و ... را دارا باشد 

شروط راجع به مسائل مالي بين زوجين باشد و يا اينكه مسائل غير مالي مانند حق طـالق بـراي   
راجع به امـوالي اسـت كـه در دوران     شود يمزوجه باشد. از جمله شروطي كه در عقد ازدواج درج 

  .شود يمنام اشتراك اموال شناخته  و در حقوق فرانسه با ديآ يم به وجودزندگي مشترك 
  رسد: براي اعمال شرط مذكور دو شرط اساسي الزم به نظر مي

  زوجه هيطالق از ناح يعـدم تـقاضا -اول شرط

زن اسـت. در   هيطـالق از ناح يشوهر به زن، عدم تـقاضا يياستحقاق نصف دارا ياول برا شرط
 نكهيا يبرا يبه طالق دارد ول ليزوجه خود تماموارد  يدر بـرخ مياشاره كـن ستيرابطه بد ن نيا

 زمقـدمات طـرح طـالق را ا    يداتيتـمه دنيشيشوهر برخوردار شـود، با اند ييبتواند از نصف دارا
مسأله را مد نظر داشــته   نيبه خصوص ا ديبـا يمـوارد قـاض ني. در اكند يزوج فـراهم مـ هيناح

  زوجه است مبذول كند. يو عـمده توجه خود را به شرط دوم كه عدم خطا
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  زوجه يعدم خطا-دوم شرط

سـؤال مطـرح    ـنيـ ا نجـا يزوجه اسـت. در ا  يعدم خطا يياسـتحقاق نـصف دارا يدوم برا شرط
  شود؟ يزوجه محسوب م يخطا يكه چـه امـر شود يم

تواند به عنوان خطاي زوجه محسوب شده حال بايد ديد كه آيا تخلف از شرط منع فرزندآوري مي
رسـد كـه   از گرفتن نصف اموال و اجراي شرط تنصيف محروم سازد يا خير. بـه نظـر مـي    و او را

تخلف از شرط منع فرزندآوري اگر از ناحيه زوج باشد كه در اين صورت به طور قطع بايد زوجه را 
ي زوجه باشد در اين صورت با توجـه  مستحق گرفتن نصف اموال دانست ولي اگر تخلف از ناحيه

رط مذكور تنها به عبارت خطاي زوجه اشاره شده است، اگر بخواهيم اين تخلـف از  به اينكه در ش
شرط را خطا بدانيم در اين صورت زوجه از گرفتن نصف اموال محروم است و اگر تخلـف مـذكور   

وي بدانيم در اين صورت بايـد او را  » وظـايف هـمسري و سوء رفتارتخلف زوجه از «را جداي از 
موال دانست. به نظر نگارنده آن چيزي كه حائز اهميت است اين موضوع مستحق دريافت نصف ا

تواند مصـداق بـارزي از سـوء    باشد كه تخلف از شرط منع فرزندآوري به طور قطع و يقين ميمي
رفتار باشد چرا كه با اين تخلف تمام زندگي زوج مختل خواهد شد و به كلي مسير زندگي او تغيير 

ست مشكالت فراواني براي او پيش آيد. بنابراين بايد تخلـف زوجـه از   خواهد كرد و حتي ممكن ا
 شرط منع فرزنداوري را نوعي سوء رفتار دانست و زوجه را مستحق تنصيف اموال ندانست.

  مقرري ماهيانه .2.4
قـانون   11اصطالح مقرري ماهانه اصطالحي است كه در حقوق ايران براي نخستين بار در ماده 

بيان شد كه به وجود آورنده يك نهاد حمايتي نوظهور به نفـع   1353حمايت خانواده مصوب سال 
  .1اقتصادي يعني زن گرديد ازلحاظآن  تر فيضعطرف  خصوص بهخانواده و 
 ق ايران معتقدند كه مقرري ماهانه ماهيتي جز جبران ضـرر نـدارد،  برخي از بزرگان حقوبه عقيده 

است كه اين امـر مشـمول    بازداشتهيعني تقصير طرف مقابل ديگري را از تداوم زندگي مشترك 

                                                            
عدم امكان سازش مستند به سـوء   يصدور گواه كه يدرصورت نياز طرف كيهر يبه تقاضا توانديدادگاه م«ماده  نيطبق ا .1

در حـق   يماهانه مناسب يبه پرداخت مقرر ييو مدت زناشو نيباشد او را با توجه به وضع و سن طرف گريرفتار و قصور طرف د
 يمحـرز باشـد.پرداخت مقـرر    گـر يو استطاعت طـرف د  يعدم بضاعت متقاض كهني.مشروط بر ادنماييمحكوم م گريطرف د

فوت محكوم  اي هيعسرت محكوم عل ايكاهش درآمد  اياو  يبرا يدرآمد كاف جاديا ايمذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له 
 »قطع خواهد شد اي افتهي ليحكم همان دادگاه حسب مورد تقل له به
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برقراري  يعني قواعد عام مسئوليت مدني شده و شخص مقصر ملزم به پرداخت مبلغي خواهد شد.
  . 1ت و اجراي عدالتجبران خساربراي است  يا لهيوسمقرري 

توانـد موجـب ايجـاد مشـكالتي     داري فرزند در شرايط كنوني ميهاي نگهبا توجه به اينكه هزينه
-مالي براي هر كدام از زوجين باشد كه حضانت فرزند را برعهده دارد در اين موقعيت به نظر مي

نـدآوري وي را بـه   تواند به جهت تخلف هر كدام از زوجين از شـرط منـع فرز  رسد كه دادگاه مي
پرداخت مقرري ماهيانه به سود طرف ديگر الزام نمايد. البتـه نبايـد فرامـوش كـرد كـه مقـرري       

تواند تنها بـه  كنيم نميماهيانه كه ما از آن به عنوان ضمانت اجراي شرط منع فرزندآوري ياد مي
هـا  وجه به اين هزينـه هاي فرزند مورد استفاده قرار بگيرد بلكه بدون تجهت امور مربوط به هزينه

قـانون حمايـت خـانواده     11توان از اين ضمانت اجرا سخن گفت چرا كه مطابق بـا مـاده   نيز مي
تـوان  اگر صدور گواهي عدم امكان سازش به جهت قصور هر كدام از طرفين باشد نيز مي 1353

انت اجـرا در  حكم به مقرري ماهيانه از سوي دادگاه را بر اين مبنا صحيح دانست. گرچه اين ضـم 
تواند چندان مورد استناد باشد ولـي بـه هـر    ي قضايي امروز به صورت متروك درامده و نميرويه

تواند در موارد اينچنيني كه نقض و اجمال قانون وجود دارد به عنوان قانوني مناسب مورد حال مي
  استفاده قرار بگيرد.

 ضمانت اجراي كيفري .1.2.4

در خصوص اينكه آيا زوج يا زوجه در قبال تخلف از شرط عدم فرزندآوري مسوليت كيفري دارنـد  
يا خير بايد به موارد مشابه در اين زمينه توجه نمود به عنوان مثال در بحـث مربـوط بـه اشـتغال     

جـاد  منعـي اي  تواند ينممانع از آن باشد و برخي نيز معتقدند  تواند يمزوجه كه برخي معتقدند زوج 
بـه نظـر    ».خصائص شوهراسـت  درروابط زوجين رياست خانواده از« ق.م1105 مطابق مادهنمايد 
تـالش مشـروع منـع كنـد يـا       همسر خود را از كار و تواند يستناد حق فوق نمرسد شوهر به امي

به اعتبـار   نبايد همچنين، شوهر او دشوارگردد. بر اختيارات وي را به حدي محدود كند كه زندگي
به عنـوان مثـال شـوهر گرچـه      حقوق اجتماعي محروم سازد. از تن حق تمكين، همسرش راداش
و حق دارد به زوجه اجازه بيرون رفتن از خانه را ندهد ولي اين كار اگر با سوء نيت همراه  تواند يم

كيفـري زوج اسـت چـرا كـه بـا ايـن عمـل صـدمات روحـي و جسـمي            مسـئوليت باشد موجب 

                                                            
 289 ،1389 كاتوزيان، .1
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سوء اسـتفاده از  براي . گرچه به صراحت در قوانين جزايي كند يمجه ايجاد زوبراي ي ريناپذ جبران
كيفـري در ايـن مـورد     مسـئوليت حق مجازاتي تعيين نشده است ولي بايد گفت كـه مجـازات و   

 .راهگشا است

گاهي جبـران واقعـي آن    معنوي است. مختلف مادي و يها صورتحق به  از استفاده ناروا جبران
نقض مقررات راننـدگي جـان كسـي     بي مباالتي و اثر عنوان مثال كسي كه دربه  ممكن نيست.

حـداقلي ايـن گونـه     جبـران  رامي گيرد، زيان وارده به متوفي جبران ناپذيراسـت ودادن غرامـت،  
روابط زوجين نيز سوء استفاده از حق ممكن است آثـاري ايجـاد نمايـد كـه بـا       در .هاست خسارت
. چـه  رسد يمي در اين زمينه ضروري به نظر انگار جرمن نباشد و حقوقي قابل جبرا ياجرا ضمانت

آنكه روابط زوجين از جمله روابطي است كه بايد به شدت مورد توجه قرار بگيرد و مـورد حمايـت   
ي بـا سـوء نيـت خـود موجـب      ا عـده باشد تا اينكه كمترين لطمه به زندگي مشـترك وارد آيـد و   

 ي در روابط ديگران نباشند.اعتماد يب

بحـث   دهـد  يمـ سوق  كيفري در اين زمينه مسئوليتي كه ما را به سمت تبيين ا مسئلهبيشترين 
زماني كـه زوج يـا زوجـه بـا      ديآ يمي معنوي است كه در اثر تخلف از شرط مذكور به بار ها انيز

 كنـد  يمـ ي مختلف به تخلف اقـدام  ها زهيانگو سپس به  كند يمسوء نيت به درج اين شرط اقدام 
كيفري داشته باشد چرا كه اين موضوع بسيار مهم  مسئوليتبايد به جهت اين تدليس و سوء نيت 

ي اين اشخاص يعنـي مشـروط لـه و     ندهيآموجب شود كه در زندگي و  تواند يمو اساسي است و 
  فرزند اتفاقات ناگوار و صدمات مختلفي ايجاد شود.
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  گيري نتيجه
و شكل موقتي و دائم در نكاح گنجانده شود. شرطي كه در به د تواند يمعدم فرزندآوري شرط  -

. در گردد يمتمام مدت نكاح باشد موقت محسوب براي هرچند  شود يمعقد متعه گنجانده 
صحت و اعتبار شرط عدم فرزندآوري موقت ترديدي وجود ندارد چرا كه با هيچ اصل حقوقي 

 و مصلحت اجتماعي تعارض ندارد.
ا اين تصور كه يكي از آنان يا هردو نابارور است ازدواج نمايد و گاهي ممكن است زوجين ب -

زندگي خالف اين موضوع   قصد اصلي او از اين ازدواج عدم فرزندآوري باشد و در ادامه
كه در اين حالت نيز نوعي شرط عدم فرزندآوري مستتر است  رسد يممشخص شود به نظر 

 لحاظ حقوقي با آن برخورد شود.كه الزم است به مانند شرط عدم فرزندآوري از 
زوجين بيمار كه ممكن است بيماري آنان به فرزند سرايت نمايد براي شرط عدم فرزندآوري  -

بر اساس اصول حقوقي معتبر است چرا كه اين امر موجب ازدياد تعداد بيماران و بوجود آمدن 
 و خود ظلمي بزرگ است. شود يميك موجود رنجور 

صورت هميشگي در عقد دائم در حقوق ايران با مانعي جدي از نظر شرط عدم فرزندآوري به  -
آن را يكسره نامعتبر دانست، هرچند  توان ينمو اعتبار برخوردار نيست و در نتيجه  صحت

كه در آن سلب  959تعارض شرط مذكور با ماده  -1داليل زير بر عدم اعتبار آن تاكيد دارد: 
مخالفت با مقتضاي ذات عقد  -2ده است. حقوق مدني به طور كلي از شخص ممنوع ش

نكاح. ولي بايد گفت كه اين داليل نيز قابل رد هستند چرا كه فرزندآوري به عنوان يك حق 
چرا كه جنبه تكليفي آن هم مطرح است و از سوي ديگر فرزندآوري  شود ينمشناخته 

نيست، مقتضاي اطالق عقد است نه ذات عقد چرا كه هدف و اساس نكاح فرزندآوري 
 بنابراين به نظر نگارنده اين شرط با توجه به قوانين موجود معتبر است.

شرط عدم فرزندآوري ممكن است به سود زوج يا زوجه يا هر دوي آنان باشد. در اين صورت  -
اقداماتي انجام دهد كه از فرزندآوري جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر  ديبا يممشروط عليه 

 باشد يمآن انجام يكسري افعال مثبت   دي منفي است كه الزمهاين شرط يك شرط فعل ما
و در واقع نتيجه مهم است نه روش. و ديگر اينكه مشروط له اين شرط در عقدنامه معين 

 .شود يم
  شروط ديگري چون شرط الزام به فرزندآوري، شرط عدم تمكين خاص يا عدم برقراري رابطه -

شرط يعني عدم فرزندآوري هستند ولي بايد گفت  جنسي گرچه بسيار مرتبط و شبيه به اين
دخالت ندارد و  ها آنحقوقي است و مصالح اجتماعي در تحليل تنها كه ماهيت اين شروط 

 .شود ينماعتبار يا عدم اعتبار آنان به فرزندآوري مربوط 
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ي كلي جمعيتي كه در حال حاضر در كشور ما در حال پيگيري و اجرا است موجب ها استيس -
يي تصويب شود كه با شرط عدم فرزندآوري در تعارض قرار بگيرد ها نامهقواعد و آيين شده 

شرط مذكور بعد از  رسد يمولي به نظر  داند ينمهرچند كه به صراحت اين شرط را غير معتبر 
 ي از قوانين كه در حال تصويب است غير معتبر بشود.ا پارهبه سرانجام رسيدن و تصويب 

براي عدم فرزندآوري الزام مشروط عليه به اتخاذ و انجام تدابيري ترين اثر شرط  مهم -
جلوگيري از فرزندآوري است هرچند كه زوجين در اين خصوص بايد همكاري داشته باشند 

 دارد. مسئوليتولي مشروط عليه در صورت عدم تحقق شرط و قصور 
ه اتخاذ تدابيري الزام مشروط عليه ب -1ضمانت اجراي شرط عدم فرزندآوري عبارتست از: -

در صورت فرزندردار شدن پرداخت خسارت مادي و معنوي  -2جلوگيري از فرزندآوري. براي 
ي مربوط به فرزندآوري و لطمات روحي و جسمي كه از اين ها نهيهزبه مشروط له بابت 

فسخ  -4زوجه به جهت عسر و حرج براي ايجاد حق طالق  -3موضوع متأثر شده است، 
نكاح در صورتي كه اين موضوع و شرط به عنوان يك موضوع اساسي و مورد توافق طرفين 

مشروط عليه است كه از شرط   ي آن بر عهدهها نهيهزحضانت فرزند و  -5قرار گرفته باشد 
 تخطي نموده است.
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