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پیش جستار
دادرسی نو رخدیسی بر پدرساالری کهن1

حکم نفسگیری بود
قاضی به خانه برگشت

چشمی پر خون و 
چشمی پر از اشک

ترازویی بر دیوار می گریست. 
                           جلیل قیصری

۱- ســنجش دادنامه هــا یــا همــان نقــد رأی به ویــژه بــه برکــت محیــط مجــازی ایــن ســال ها گســترش 
ــن موضــوع دارد. در  ــه ای ــاً اختصــاص ب ــه کــه تقریب ــه نقــد رأی قــوه قضائی ــه جــز مجل فــراوان یافت
میــان دیگــر مجله هــای حقوقــی، نشــریه کانــون وکالی مرکــز پیشــتازی می کنــد و ایــن هــم نشــانه 
و هــم دســتاورد دگردیســی هایی اســت کــه در اندیشــه و ســاختار چیــره بــر مجلــه رخ داده. نگاهــی 
بــه پیشــینه موضــوع نشــان می دهــد پیــش آمــده کــه دو ســنجش یکــی در هــم داســتانی و یکــی در 
چالــش بــا یــک دادنامــه بــه چــاپ برســند و بــه گونــه ای پاســخ یکدیگــر باشــند امــا کمتــر دیــده شــده 
یــک دادنامــه را دو نویســنده بــا زاویــه نگاه هــای دگرســان واکاوی کــرده و هــر دو بــر ناراســتی ها 
و نادرســتی های آن چیــز بنگارنــد. از شــماره پیــش مجلــه کانــون دو نــگاه، کانــون راســتی های یــک 
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ــه فراخــور سیاســت و کیاســت  ــک ب ــو زاده شــده این ــرد ن ــن رویک ــد. ای ــه را ژرف کاوی کردن دادنام
ــا دو  ــه ب ــک دادنام ــای ی ــا، کژی ه ــای مقاله ه ــوان نگارنده ه ــل ج ــری دو وکی ــه دلی ــردبیر و البت س

نــگاه نگریســته شــده و پیــش روی شماســت کــه ایــن را خــود بایــد بــه فــال نیــک گرفــت. 
2- خــواه بانوبــاور )در برابــر فمنیســت واژه پارســی شایســته تری نیافتــم. ایــن را پیــش نهــادم شــاید 
جــا بیفتد( خــواه نــه حــق بــر گزینــش همســر از حقــوق نســل اولــی اســت. در حقــوق بشــر نســل 
اولــی می خوانیــم کــه تکالیــف دولت هــا ســلبی اســت )در گزینــش همســر دخالــت نکــن و نگــذار 
کســی دخالــت کنــد(. نقــض آن درخــور دادخواهــی اســت. افــزون بــر آن، مــاده ۱0۴۳ قانــون مدنــی 
را داریــم کــه بی گمــان بانوبــاوران بــا آن همــدل نیســتند. بــه هــر روی، جــدا از تفاســیر حقوقــی و 
کوشــش بــرای دگرگونــی قانــون و تــالش بــرای کاســتن از بــاور منفــی آن، شــهروند نمی توانــد و نبایــد 
منتظــر قانونگــذار بمانــد تــا حقــش بــه وی داده شــود. جــوان اســت و جویــای همســر. بــا همیــن 
ظرفیــت نیم بنــد مــاده ۱0۴۳ پــی دادرســی مــی رود و شــگفتا کــه چگونــه نــه حقــش را می گیــرد و 

نــه احترامــی نســبت بــه انتخابــش می بینــد. 
ــوق  ــث حق ــت مبح ــه را از جه ــا دادنام ــاز نابین ــرگران جانب ــر س ــر ناص ــته دکت ــن دو نگاش ۳- در ای
ــا او را  ــه خواهــان درخواســت ازدواج ب ــی ک ــرد معلول ــه م ــی ک ــش می کشــد. جای ــه چال ــوالن ب معل
داشــته در دادنامــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــه ســخره گرفتــه می شــود کــه ناصرخــان بــا زبانــی حالــی 
ــن گــم نشــدن و فــدا نکــردن اســتدالل ها و اســتنادات  ــه دور از خشــکی مباحــث حقوقــی در عی ب
ــر  ــرا علی اکب ــته دوم زه ــت. در نگاش ــیرین اس ــته اش ش ــد نگاش ــر می آی ــی ب ــه خوب ــده کار ب از عه
نیشــابوری بــا زاویــه نــگاه حــق بانــوان بــر گزینــش همســر پــی چالــش بــا دادنامــه مــی رود کــه ایــن 
نگاشــته نیــز خواندنــی اســت. دادنامــه حاشــیه های دیگــری نیــز داشــته از جملــه پــا در میانــی ســمن 
حامــی معلــوالن در رد توهیــن و تحقیــر نســبت بــه ایــن گــروه کــه چــون ســردبیر مجلــه خــود در 
جامعــه مدنــی دســتی بــر آتــش دارد بی گمــان در برگزیــدن ایــن نگاشــته ها کارا بــوده. بــرای دیــدن 

ــت های آن(  ــی نوش ــواده )۱۴( و پ ــوق خان ــه )www.alisaberi.ir، حق ــد ب ــیه ها بنگری ــن حاش ای
۴- بــه ظاهــر دادرســی های نــو در مبحــث حقــوق خانــواده مــا رخدیســی اســت بــر پــدر ســاالری های 
کهــن. هــم بــه هنــگام ازدواج، دادرس نقــش پــدر زوجــه را بــازی کــرده و بــا همــان نــگاه، وی را از 
برگزیــدن هــر کــه دلــش می خواهــد بــاز مــی دارد و هــم بــه هنــگام طــالق، پدرســاالرانه َمثـَـِل لبــاس 
ــه دادنامــه صــادر  ــد ب ــا کفــن ســفید را پیــش می نهــد. بــرای آسیب شناســی بنگری ســفید عروســی ت

شــده از شــعبه 2 دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران در نشــانی ســامانه پیــش گفتــه. 
آویــزه: بــا سانســور در هــر شــکلش به ویــژه در شــعر و موســیقی ناســازگاریم. امــا افســوس کــه بــه 
ظاهــر ایــن سانســور بــه عکــس اشــعار و ترانه هــای آموزنــده را قیچــی می کنــد و غیرآموزنده هــا در 
قالب بندهــا و )باند( هــای گوناگــون خوانــده می شــوند بــه هــر حــال بانــو و آقــای خواهــان ازدواج 
در ایــن پرونــده تحــت تأثیــر آن آهنــگ قــرار نگرفته انــد کــه )تــوی ترافیکــم بی خیــال قانونیــم( آنهــا 
چــه در ترافیــک چــه در خلــوت بــا همیــن گنجایــش نیمه تمــام قانــون پــی آن رفته انــد تــا دستشــان 
را بگیرنــد امــا دریــغ کــه دادرس به عنــوان نماینــده قانــون خردشــان در برگزیــدن یکدیگــر را ناراســت 
ــچ  ــه هی ــول محجــور اســت ک ــرد معل ــگار م ــه ان ــد ک ــم می زن ــه ای قل ــه گون ــد و ب ــل می دان و ناکام
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بانویــی کــه خواهــان همســری بــا اوســت نیــز ناقــص عقــل اســت. اینــک بهتــر آن نیســت کــه ایشــان 
دیوانــه بــارون باشــند و بیخیــال قانــون؟! 

اینک این شما و دادنامه و این دو نگاشته پیش رویتان:

ناصر سرگران
مدرس حقوق بین الملل و فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت
 n99sargeran@gmail.com 

دادنامه بدوی
درخصــوِص دعــوای خانــم مرضیــه... فرزنــد... به طرفیــِت آقــای حســن... فرزنــد... به خواســته 
ــاً اعــالم نموده اســت  ــه اینکــه خــود خواهــان در جلســه رســیدگی صراحت اذن ازدواج بانظرب
ــایه را  ــور و س ــم وی ن ــک چش ــاً ی ــوده و صرف ــا ب ــرای ازدواج نابین ــر ب ــد مورِدنظ ــه فرزن ک
حــس می کنــد و خوانــده نیــز بــا در نظرگرفتــن همیــن موضــوِع نابینایــی فــرِد مورِدنظــر بــا 
درخواســت ازدواج فــوق مخالفــت کرده اســت و ازطرفــی ازنظــِر روان شناســی تحمــل چنیــن 
زندگــی مشــترکی نیــز بســیار ســخت و شــاید غیرتحمــل خواهــد بــود کــه ممکــن اســت منجــر 
بــه ازهم پاشــیدگی زندگــی مشــترک و عواقــب متعــدد گــردد و ازنظــِر فیزیکــی نیــز نــه تنهــا 
ــد  ــه بای ــت ک ــن زوجه اس ــه ای ــد، بلک ــه باش ــرای زوج ــتیبانی ب ــد پش ــی نمی توان ــن زوج چنی
حمایــت و پشــتیبانی کنــد و همچنیــن باتوجه بــه در نظرگرفتــن مــوارد فــوق اساســاً طرفیــن 
نمی تواننــد هم کفــو تلقــی گردنــد درحالی کــه ازنظــِر شــرعی و قانونــی زوجیــن بایــد 
ــی  ــاده ۱0۴۳ قانون مدن ــتناد م ــه اس ــته و ب ــوا را وارد ندانس ــذا دادگاه دع ــند. ل ــو باش هم کف
حکــم بطــالن دعــوای خواهــان صــادر و اعــالم می نمایــد رأی صــادره ظــرف بیســت روز پــس 

ــد.  ــران می باش ــتان ته ــر اس ــای تجدیدنظ ــر در دادگاه ه ــالغ قابلِ تجدیدنظ از اب
 رئیس شعبه 278 دادگاه حقوقی تهران، ناصر فراقی

رابطه هم کفوبودن زوجین با معلولیت

 پیشگفتار
ــت دارای  ــهروند و دوس ــک ش ــه ی ــه پُرغص ــر قص ــه سراس ــی ک ــتان واقع ــک داس ــا ی ــال ۱۳۸۸ ب س
معلولیــت بــود مواجــه شــدم. داســتان یــک دانشــجوی دارای معلولیــت از ناحیــه هــر دو دســت و 
ــه بهانــه  ــا یــک مخالفــت ب بینایــی مطلــق کــه دوران شــکوفایی و پیشــرفت را طــی می کــرد، امــا ب
ــی زد! واحــد  ــم م ــی وی را رق ــه رشــد و بالندگ ــردد ک ــه مســیری بازگ ــز نتوانســت ب ــت، هرگ معلولی
ــترک  ــگاه مش ــور در دانش ــا حض ــناختم، ام ــیم می ش ــگاهی باش ــه هم دانش ــش از آنک ــال ها پی را س

نـــقداول
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ــرای ازدواج آشــنا شــوم. واحــد نخســتین شــهروند  ــا چالش هــای وی ب ــش ب ــا بیش ازپی باعــث شــد ت
دارای معلولیتــی نبــود و نیســت کــه بــه بهانــه معلولیــت از ازدواج بازمی مانــد. هفــت ســال تــالش 
بی فرجــام واحــد بــرای جلــب رضایــت پــدر دختــر مورِدعالقــه اش بــا مســائل و دشــواری های فراوانــی 

ــد معلولیــت باشــد.  ــد موضــوع یــک رمــان بلن گذشــت کــه خــود می توان
ــواده  ــوق خان ــج و حق ــی پن ــدن درس مدن ــد، درحال ِگذران ــتان واح ــا داس ــدن ب ــگاِم مواجه ش به هن
ــد.  ــی گردان ــاده ۱0۴۳ قانون مدن ــه م ــوف ب ــن را معط ــه م ــده توج ــاق یادش ــود دو اتف ــودم. وج ب
توجهــی کــه به رغــِم عدم پذیــرش فلســفه وجــودی مــاده یادشــده مــن را بــرآن داشــت تــا بــا 
ظرفیت هــای نهفتــه در آن بــه مــدد دوســت خویــش بشــتابم. ظرفیتــی کــه به جهــِت موانــع 
ــق  ــه از طری ــی ک ــت. ظرفیت ــتفاده نیاف ــکان اس ــی و... ام ــات خانوادگ ــی، مالحظ ــی، فرهنگ اجتماع
مراجــع قضایــی می توانســت هــم بــه مــدد واحــد و هــم دختــر مورِدعالقــه وی بشــتابد تــا بــا طــرح 
خواســته اذن در ازدواج ازطــرِف دختــر به طرفیــِت پــدر، در مرجــع صالحیــت دار بــا پشــتوانه قضایــی، 

ــود.  ــت ش ــه معلولی ــان از ازدواج به بهان ــک انس ــدن ی ــع بازمان مان
ــرای ازدواج  ــان ب ــای آن ــا تالش ه ــه ی ــدم ک ــه ش ــری مواج ــدد دیگ ــوارد متع ــا م ــال ها ب ــن س ــی ای ط
ــا در صــورت حصــول نتیجــه  ــد ی ــر بدون نتیجــه می مان ــا مخالفــت پــدر دخت به بهانــه معلولیــت و ب
ــات  ــاع و اثب ــت، اقن ــب رضای ــرای جل ــال ها صــرف مشــقت های بســیار ب ــی س ــا و حت ــس از ماه ه پ
خویشــتن تالش هــا به ثمــر می رســید، تالش هایــی کــه تکیــه بــر اهرم هــای اجتماعــی داشــت و 
ــا آنکــه در دَه  ــه همــان مالحظــات اجتماعــی در مســیر حقوقــی و قضایــی قــرار نمی گرفــت. ت بناب
ســال بعــد کــه می اندیشــیدم باورهــای منفــی و غلــط دربــاِب معلولیــت دچــار دگرگونــی شده اســت 
ــه  ــی و ل ــتوانه حقوق ــک پش ــواِن ی ــی به عن ــزاری قضای ــه اب ــدم ک ــه ش ــی مواج ــک رأی قضای ــا ی ب
ــان در اســناد و  ــه حــق آن ــل گشــت باآنک ــان تبدی ــه آن ــزاری علی ــه اب ــی ب شــهروندان دارای معلولیت

ــت.  ــناخته شده اس ــمیت ش ــواده به رس ــکیل خان ــرای تش ــری ب ــاد حقوق بش مف
دادنامــه شــماره ۹۸0۹۹۷2۱۶5000۳۳۴ بــه تاریــخ ۱۳۹۸/02/۳0 از شــعبه 2۷۸ دادگاه خانــواده 
ــر خواســته اذن در  ــی ب ــم دادخواســتی مبن ــی تقدی ــه در پ ــران ک ــح ته ــی شــهید مفت مجتمــع قضای
ازدواج دختــری جهــت زندگــی مشــترک بــا یــک شــهروند بــا آســیب بینایــی به طرفیــِت پــدر خویــش 

ــود.  ــه واکاوی می ش ــه در ادام ــت ک ــت پیش روس ــوع یادداش ــود موض ــده ب ــرح ش مط

 گفتار نخست ـ نگاهی به حق بر تشکیل خانواده در اسناد حقوق بشری

ازحیــِث تاریخــی مــاده ۱۶ اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر2 از جمله مهم ترین اســناد حقوق بشری اســت 
کــه موضــوع حــق بــر تشــکیل خانــواده و رضایت بــر ازدواج را به رســمیت می شناســد. 

ــری  ــرفت های بش ــی و پیش ــوالت اجتماع ــیاری از تح ــِم بس ــروزه به رغ ــه ام ــی ک ــی از چالش های یک
بــا آن مواجــه هســتیم، باورهــای ســنتی و بازدارنــده در ازدواج جوانــان )به ویــژه در مناطــق محــروم 
ــه  ــل متحــد ب و کمترتوســعه یافته( اســت کــه قطعنامــه شــماره ۸0۳/۹ مجمــع عمومــی ســازمان مل

2 . Universal Declaration of Human Rights
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ســال ۱۹5۴ به درســتی بــه آن توجــه مبــذول داشته اســت. قطعنامــه صــادره اشــعار مــی دارد: برخــی 
رســوم، مقــررات و روش هــای ســنتی مربــوط بــه ازدواج و خانــواده بــا اصــول منــدرج در منشــور ملــل 

متحــد3 و اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر مغایــرت دارنــد. 
بی شــک یکــی از مســائِل ســنتی بازدارنــده همانــا باورهــا و تصــورات ناصحیــح درخصــوِص معلولیــت 
ــراد  ــه اف ــی ک ــت. دیدگاه های ــکی و خیریه ای اس ــای پزش ــر دیدگاه ه ــی ب ــه مبتن ــت ک ــول اس و معل
ــراد و  ــای اف ــد و توانایی ه ــی می کن ــی معرف ــمی و ذهن ــیب جس ــا آس ــاً ب ــت را صرف دارای معلولی
ــراد  ــن از اف ــای نوی ــه در تعریف ه ــی ک ــرد، موضوع ــده می گی ــت زا را نادی ــی معلولی ــل محیط عوام
ــی  ــت تجل ــراد دارای معلولی ــن اجتماعــی و حقوق بشــری از اف ــا دیدگاه هــای نوی ــت ب دارای معلولی

یافته اســت. 
مــاده ۱ کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت )مصــوب 200۶( فــرد معلــول را چنیــن تعریــف 
ــمی،  ــدت جس ــص بلندم ــه دارای نواق ــوند ک ــانی می ش ــامل کس ــت ش ــراد دارای معلولی ــد: »اف می کن
ذهنــی، روانــی یــا حســی می باشــند کــه در تعامــل بــا موانــع گوناگــون امــکان دارد مشــارکت کامــل 

و مؤثــر آنــان در شــرایط برابــر بــا دیگــران در جامعــه متوقــف گــردد«. 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــد نمی کن ــرد تأکی ــی ف ــمانی و ذهن ــیب جس ــر آس ــاً ب ــده صرف ــف یادش ــن رو تعری ازای

ــد.  ــه می کن ــز توج ــان آن دو نی ــه می ــی و رابط ــل محیط عوام
معاهــدات الــزام آور حقوق بشــری عــالوه بــر قطعنامه هــای مطرح شــده موضــوع رضایــت بــه 
ازدواج و حــق بــر تشــکیل خانــواده را مــورد تأکیــد و شناســایی قــرار داده انــد. کنوانســیون رضایــت 
بــه ازدواج مصــوب ســال ۱۹۶2، مــاده 2۳ میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی۴ مصــوب ســال 
ــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی5 مصــوب ســال ۱۹۶۶،  ۱۹۶۶، مــاده ۱0 میث
مــاده ۱۶ کنوانســیون منــع هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان مصــوب ســال ۱۹۷۹ و مــاده 2۳ کنوانســیون 
حقــوق افــراد دارای معلولیــت از مهم تریــن معاهــدات الــزام آور حقوق بشــری درخصــوِص شناســایی 

حــق مذکــور اســت کــه دولت هــای عضــو متعهــد بــه احتــرام، حمایــت و اجــرای آنهــا می باشــند. 
ــِث  ــت ازحی ــراد دارای معلولی ــوق اف ــیون حق ــاده 2۳ کنوانس ــده م ــدات یادش ــان معاه ــا در می ام
مرتبط بــودن بــا موضــوع مورِدبحــث اهمیــت دوچندانــی دارد. پاراگــراف یــک از بنــد ۱ مــاده مذکــور 
در مقــام بیــان تعهــدات دولت هــای عضــو درزمینــه احتــرام بــه خانــه و خانــواده تصریــح می کنــد: 
ــکیل  ــت ازدواج و تش ــیده اند جه ــن ازدواج رس ــه س ــه ب ــت ک ــراد دارای معلولی ــی اف ــوق تمام »حق
ــود«.  ــناخته می ش ــمیت ش ــر به رس ــران مورِدنظ ــه همس ــل و آزادان ــت کام ــای رضای ــواده برمبن خان

ــی  ــوق مدن ــی حق ــن بین الملل ــه میثاقی ــاق ب ــا الح ــب ی ــا تصوی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه دول
ــت  ــراد دارای معلولی ــوق اف ــی و فرهنگــی و کنوانســیون حق ــوق اقتصــادی، اجتماع و سیاســی، حق
ــِث حقوقــی معاهــداِت  ــه اجــرای آنهاســت چراکــه ازحی ــه مــاده ۹ قانون مدنــی متعهــد ب مســتند ب
ــب اســت  ــا مترت ــدرج در آنه ــر مقــررات من ــاری ب ــون داخلی اســت و همــان آث ــور درحکــِم قان مذک

3 . Charter of the United Nations
4 . International Covenant on Civil and Political Rights
5 . International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights
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ــِو مقــررات عــام  ــن رو هــم در پرت ــار می شــود. از ای ــی ب ــن عــادی نظــام حقــوق داخل ــر قوانی کــه ب
ــاِب افــراِد دارای معلولیــت منــع از  ــِو مقــررات خــاص حقوق بشــری درب حقوق بشــری و هــم در پرت

ــد.  ــور بینجام ــناد مذک ــده در اس ــوق شناخته ش ــض حق ــه نق ــد ب ازدواج می توان
امــا پرسشــی کــه مطــرح اســت، جایــگاه مــاده ۱0۴۳ قانون مدنــی و رابطــه آن بــا حــق بــر تشــکیل 
خانــواده و ازدواج افــراد دارای معلولیــت در پرتــِو دادنامــه صــادره چگونه اســت؟ موضوعــی کــه در 

ــرد.  ادامــه مورِدمداقــه قــرار می گی

 گفتار دوم ـ رابطه هم کفوبودن زوجین با معلولیت

مســتند قانونــی ای کــه مبنــای رأی صــادره و رد خواســته دختــر مبنــی بــر اذن در ازدواج بــا یــک فرد با 
آســیب بینایــی به طرفیــِت پــدر قــرار گرفــت مــاده ۱0۴۳ قانون مدنی اســت. 
ــن  ــه س ــه ب ــره، اگرچ ــر باک ــکاح دخت ــت: »ن ــرر کرده اس ــده مق ــاده یادش م
بلــوغ رســیده باشــد، موقــوف بــه اجــازه پــدر یــا جــد پــدر اوســت و هــرگاه 
پــدر یــا جــد پــدری بدون علــت موجــه از دادن اجــازه مضایقــه کنــد، اجــازه 
ــه  ــردی ک ــل م ــی کام ــا معرف ــد ب ــر می توان ــورت دخت ــاقط و دراین ص او س
ــا  ــن آنه ــه بی ــری ک ــکاح و مه ــرایط ن ــد و ش ــا او ازدواج نمای ــد ب می خواه
قــرار داده شــده پــس از اخــذ اجــازه از دادگاه مدنــی خــاص بــه دفتــر ازدواج 

مراجعــه و نســبت بــه ثبــت ازدواج اقــدام نمایــد«. 
ــا  ــارض ب ــی در تع ــاده ۱0۴۳ قانون مدن ــا م ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــد،  ــر نمی گنج ــب حاض ــه مطل ــه در حوصل ــا ن ــت ی ــاد شده اس ــررات ی مق
لکــن نکتــه قابل ِمالحظــه رد خواســته اذن در ازدواج به جهــِت معلولیــت 
طــرف ازدواج اســت و اینکــه آیــا رد چنیــن خواســته ای مصــداق بــارز تبعیــض 
ــت  ــد عل ــت می توان ــا معلولی ــود؟ و آی ــوب می ش ــت محس ــای معلولی برمبن
ــتناد  ــا اس ــده رأی ب ــی صادرکنن ــه قاض ــردد؟ چراک ــن گ ــودن زوجی هم کفونب
ــا  ــردی نابین ــر ف ــتگار دخت ــه خواس ــده ک ــان و خوان ــای خواه ــه صحبت ه ب
بوده اســت و صرفــاً از ناحیــه یــک چشــم نــور و ســایه را احســاس می کنــد 

ــر تشــخیص نمی دهــد.  ــه مصلحــت دخت ازدواج را ب
نکتــه ای کــه نبایــد ازنظــر دور داشــت ایــن اســت کــه اگرچــه دادنامــه صادره 
مســتقیماً یــک فــرد معلــول را )ازاین حیــث کــه طــرف دعــوا نیســت( از ازدواج و تشــکیل خانــواده 
منــع نمی کنــد، امــا نتیجــه آن محروم ســاختن فــرد از ازدواج بــا دختــر مورِدعالقــه اش صرفــاً به دلیــِل 

معلولیــت اســت و البتــه نادیده گرفتــن رضایــت دختــر نیــز جنبــه دیگــر مسئله اســت. 
نکتــه قابل ِتأمــل در دادنامــه صــادره اســتدالل قاضــی صادرکننــده رأی اســت کــه ازحیــِث روان شناســی 
تحمــل چنیــن زندگــی مشــترکی را بســیار ســخت و حتــی شــاید غیرقابلِ تحمــل می دانــد کــه ممکــن 
ــی  ــِر فیزیک ــردد و ازنظ ــدد گ ــب متع ــترک و عواق ــی مش ــدن زندگ ــه ازهم پاشیده ش ــر ب ــت منج اس
ــن  ــه ای ــد ک ــان می کن ــه بی ــد بلک ــه نمی دان ــتیبانی از زوج ــه پش ــادر ب ــی را ق ــن زوج ــا چنی ــه تنه ن

 اگرچه دادنامه 
صادره مستقیماً 
یک فرد معلول 

را )ازاین حیث که 
طرف دعوا نیست( 
از ازدواج و تشکیل 

خانواده منع 
نمی کند، اما نتیجه 
آن محروم ساختن 

فرد از ازدواج با دختر 
مورِدعالقه اش صرفاً 

به دلیِل معلولیت 
است و البته 

نادیده گرفتن رضایت 
دختر نیز جنبه دیگر 

مسئله است

دادنامه ای پدرساالرانه

نقد و توجیه رویه قضایی



سالهفتادویکمشماره۲4۲تابستان۱39۸

۱33

زوجه اســت کــه بایــد زوج را حمایــت و پشــتیبانی کنــد و درنهایــت نظــر بــه مــوارد فــوق بــه ایــن 
ــرد.  ــی ک ــو تلق ــوان هم کف ــن را نمی ت ــاً زوجی ــه اساس ــد ک ــه می رس نتیج

ــه قاضــی  ــت ک ــوان دریاف ــت می ت ــی شــهروندان دارای معلولی ــه زندگ ــا نگاهــی ب ــه ب ــت آنک واقعی
ــت.  ــح رسیده اس ــاالً صحی ــه احتم ــه نتیج ــط ب ــات غل ــده از مقدم پرون

اول آنکــه آیــا یــک حقــوق دان می توانــد در مقــام یــک روان شــناس نیــز ارزیابــی الزم را داشــته 
باشــد؟ بــا پذیــرش ایــن نکتــه کــه همچنــان واقعیــات اجتماعــی موجــود از رویکردهــای ناصحیــح 
ــت  ــده نمی بایس ــی پرون ــد قاض ــت می کن ــت حکای ــراد دارای معلولی ــت و اف ــه معلولی ــبت ب نس
ــی موضــوع را  ــه و حت ــتباه انداخت ــه دام باورهــای اش ــادی خــود را ب ــک شــهروند ع همچــون ی
ــود  ــر آن ب ــد. بهت ــتدالل نمای ــناس اس ــک روان ش ــام ی ــود در مق ــه خ ــگارد ک ــی بین ــدر بدیه آنق
ــش  ــتدالِل خوی ــرای اس ــات الزم ب ــن مقدم ــص در تبیی ــناس متخص ــر از کارش ــتعالم ام ــا اس ــه ب ک

ــت.  ــتری می داش ــی بیش دوراندیش
دوم براســاِس یــک بــاور ناصحیــح دیگــر، کــه زن را ضعیــف و نیازمنــد پشــتیبانی می دانــد، قاضــی 
ــتیبانی  ــه پش ــادر ب ــت ق ــِت معلولی ــرف ازدواج به جه ــه ط ــد ک ــتدالل می کن ــده رأی اس صادرکنن
ــواره  ــه هم ــد ک ــتباه ش ــن اش ــار ای ــد دچ ــه نبای ــود. عالوه برآنک ــد ب ــه نخواه ــت از زوج و حمای
ــترک  ــی مش ــه زندگ ــرد، چراک ــرار می گی ــتیبانی زوج ق ــت و پش ــه مورِدحمای ــت ک ــن زوجه اس ای
ــر توجــه الزم را  ــن ام ــه ای ــده می بایســت ب ــل می باشــد. قاضــی پرون عرصــه حمایت   هــای متقاب
معطــوف می کــرد کــه شــهروندان دارای معلولیــت نیــز توانســته اند در عرصه هــای مختلــف 
خانوادگــی و در ابعــاد وســیع تر اجتماعــی ایفــای نقــش کننــد و حامــی خانــواده و ســایر 
شــهروندان باشــند. بی شــک فــرد مورِدبحــث در ایــن پرونــدْه نخســتین شــخص دارای معلولیتــی 
نیســت کــه قصــد ازدواج بــا یــک فــرد بدون معلولیــت را )بــا فــرض عدم معلولیــت دختــر( 
ــا  ــی از معلولیت ه ــا انواع ــا ب ــی از آنه ــه یک ــن ک ــایر زوجی ــی س ــه در زندگ ــه مداق دارد. درنتیج
ــه  ــت ب ــناس می توانس ــه کارش ــر ب ــاع ام ــِق ارج ــت ازطری ــی مواجه اس ــت بینای ــژه معلولی و به وی

ــد.  صــدور رأی شایســته بینجام
ــون  ــی چ ــه علل ــا ب ــد بن ــن می توان ــودن زوجی ــوم هم کفوب ــه مفه ــده باعنایت ب ــی پرون ــه قاض اگرچ
وضعیــت خانوادگــی، اشــتغال زوج و وضعیــت معیشــتی وی ازدواج دختــر بــا پســر را بــه مصلحــت 
ــی  ــض تلق ــارز تبعی ــداق ب ــد مص ــت می توان ــِت معلولی ــن به عل ــودن زوجی ــن هم کفونب ــد، لک ندان
ــک  ــواِن ی ــم به عن ــل و ه ــک اص ــواِن ی ــم به عن ــت ه ــای معلولی ــض برمبن ــه عدم تبعی ــردد، چراک گ
تعهــد کلــی دولت هــای عضــو کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت در مــواد ۳ و ۴ آمده اســت. 
ــد  ــه را نبای ــن نکت ــان ای ــا دادرس ــت، ام ــک رأی اس ــاً ی ــادره صرف ــه ص ــه دادنام ــه اگرچ ــت آنک واقعی
فرامــوش کننــد کــه یــک رأی می توانــد نتایــج متعــدد فــردی یــا اجتماعــی و حقوقــی در پــی داشــته 

باشــد. 
یــک خوانــش زیان بــار از رأی صــادره آن اســت کــه افــراد دارای معلولیــت حــق ازدواج یــا تشــکیل 
خانــواده را ندارنــد یــا آنکــه صرفــاً می بایســت بــا افــراد دارای معلولیــت دیگــر ازدواج کننــد. نتیجــه ای 
کــه عــالوه بــر نقــض اصــل تبعیــض برمبنــای معلولیــت حاصــل می آیــد، نقــض دو اصــل کلیــدی دیگــر 
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منــدرج در مــاده ۳ کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت اســت کــه همانــا مشــارکت کامــل و 
مؤثــر و ورود در جامعــه و احتــرام بــه تفاوت هــا و پذیــرش افــراد دارای معلولیــت به عنــواِن بخشــی 
ــه  ــه ب ــت در جامع ــراد دارای معلولی ــرش اف ــه عدم پذی ــوع انســانی و بشــریت می باشــد، چراک از تن
منزوی ســاختن و حــذف و طــرد آنــان از جامعــه می انجامــد. مســئله ای کــه نگارنــده در مشــاهدات 
خــود از زندگــی شــهروندان دارای معلولیتــی کــه صرفــاً بــه بهانــه معلولیــت بــا رد ازســوی پــدر دختــر 

مواجــه شــدند دریافته اســت. 

 نتیجه گیری
ــه  ــران درحالی ک ــح ته ــهید مفت ــی ش ــع قضای ــواده مجتم ــعبه 2۷۸ دادگاه خان ــادره از ش ــه ص دادنام
می توانســت بــا ارائــه تفســیر صحیــح از رابطــه معلولیــت و موضــوِع هم کفوبــودِن زوجیــن 
مرحله گــذار از دیدگاه هــای ســنتی بــه دیدگاه هــای حقوق بشــری نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت 
ــب  ــه عق ــدی رو ب ــگام( گام بلن ــد دیرهن ــی )هرچن ــازی قضای ــه تاریخ س ــن مرحل ــد در ای ــی کن را ط
برداشــت تــا این گونــه در باورهــای فرســوده و غلــط پیــش از دهــه هشــتاد میــالدی کــه بــا مدل هــای 
پزشــکی و خیریــه ای نســبت بــه معلولیــت مواجــه بودیــم غوطــه ور بمانیــم. باورهایــی کــه از دهــه 
هشــتاد میــالدی بــه بعــد جــای خــود را بــه مدل هــای اجتماعــی و حقوق بشــری پیرامــون معلولیــت 

ســپردند. 
ــت وجــود  ــراد دارای معلولی ــرره خاصــی درخصــوِص ازدواج اف ــران مق ــی ای اگرچــه در نظــام حقوق
نــدارد، لکــن نســبی بودن مفهــوم هم کفــو، تفســیر مترقیانــه از ظرفیت هــا و تحــوالت موجــود 
اجتماعــی درارتباط بــا معلولیــت، مقــررات حقوق بشــری و اصــول و مقــررات باالدســتی ای چون بنــد 
۹ از اصــل ســوم و اصــل ۱۹ قانــون اساســی )کــه کالً تبعیــض را منــع می کنــد( ظرفیت هــا و ابزارهــای 

ــده ای صــادر کــرد.  ــا رأی شایســته و پیش رون ــه مــدد آنه ــا ب ــد ت قابل ِدسترســی بودن
ــوب  ــه مطل ــادره به هیچ وج ــری رأی ص ــای حقوق بش ــا و هنجاره ــعه ارزش ه ــر توس ــه در عص اگرچ
محســوب نمی شــود، لکــن نبایــد ناامیــد بــود، بلکــه می بایســت بــا طــرح مکــرر دعــاوی ای 
ازاین دســت، البتــه همــراه بــا تقویــت بنیــه اســتداللی و اســتنادی رویــه قضایــی را بــا رویکردهــای 
نویــن بــه معلولیــت همســو و همــگام ســاخت. صــد البتــه ایــن امــر مســتلزم تدابیــر الزم ازســوی 
دولــت و تشــکل های مدنی اســت کــه بــا فرهنگســازی در جامعــه و آمــوزش قضــات، معرفــی مطابــق 
بــا واقــع را از افــراد دارای معلولیــت و توانمندی هــای آنــان به عمــل آورنــد.  تردیــدی نیســت کــه در 
ایــن راه تقویــت بینش   هــای صحیــح در هــر طــرف )چــه جامعــه و چــه سیســتم قضایــی( می توانــد 
ــژه  ــان انتظــار از نظــام حقوقــی و به وی اثرگــذاری در طــرف مقابــل را تســریع بخشــد، امــا دراین می
ــه دور از احساســات  ــی منطقــی و حقوقــی و ب ــی بیــش از عناصــر دیگــر اســت کــه در فضای قضای
فــردی و عوام گرایــی بــه رســالت خویــش کــه همانــا اســتقرار عدالــت اســت، همــت گمــارد. موضوعی 
کــه می توانــد حــق بــر تشــکیل خانــواده، اصــول عــدم تبعیــض، مشــارکت کامــل و مؤثــر و حضــور در 
جامعــه و احتــرام بــه تفاوت هــا و پذیــرش افــراد دارای معلولیــت به عنــواِن بخشــی از تنــوع انســانی 

و بشــریت بــرای واحــد و واحدهــا را مورِداحتــرام، حمایــت و اجــرا قــرار دهــد. 
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 ناسازه بی قاعدگی عشق و قواعد سخت قانون مدنی

ــی ملــت عشــق.  ــاب عرفان ــه کت ــه برخــی از قواعــد چهل گان ــا نگاهــی ب ــک دادنامــه ب ــر ی نقــدی ب
بیســت ویکمین قاعــده از چهــل قاعــده صوفیانــه از کتــاب ملــت عشــق نوشــته الیــف شــافاک۶:»به 
ــم  ــاً مثل ه ــه عین ــت هم ــدا می خواس ــر خ ــت؛ اگ ــا شده اس ــه عط ــی جداگان ــا صفات ــدام از م هرک
باشــند، بدون شــک همــه را مثل هــم می آفریــد؛ محترم نشــمردن اختالف هــا و تحمیــل عقایــد 

ــدا«.  ــدس خ ــام مق ــه نظ ــبت ب ــت نس ــران بی احترامی اس ــه دیگ ــود ب ــح خ صحی
رأی شــماره ۹۸0۹۹۷2۱۶5000۳۳۴ صــادره از شــعبه 2۷۸ دادگاه خانــواده تهــران را می تــوان از 
دریچــه و زوایــای مختلــف نگریســت و درارتباط بــا آن ســوژه های مختلفــی را از جملــه حــق ازدواج 
افــراد توان خــواه در اســناد حقوق بشــری، نقــد مــاده ۱0۴۳ قانون مدنــی، حقــوق انســان ها در امــر 
ازدواج و مطالعــه تطبیقــی آن بــا ســایر نظامــات حقوقــی و نظایــر آن مــورد تدقیــق و بررســی قــرار 
ــودن  ــه آمــار و ارقــام رســمی کشــور کــه از تحصیل کرده ب ــم باتوجه ب داد. صرف نظــر از اینکــه بگویی
دختــران امــروز جامعــه ایــران و باالرفتــن ســن ازدواج حکایــت دارد، آنچــه مســلّم اســت اینکــه دیگــر 
نیــازی بــه نــگاه قیم مآبانــه و رویکــرد ظاهــراً حمایتــی مــاده ۱0۴۳ قانون مدنــی نیســت. مــاده مذکــور 
ــه  ــران جامع ــه دخت ــرام ب ــت. ادای احت ــپاری آن بایسته اس ــذف و خاک س ــت و ح ــرده  اس ــوالً پژم اص
امــروز ایــران، کــه به دلیــِل بلــوغ و تحصیــالت عالیــه ممکــن اســت دارای روش و بینشــی مســتقل و 
متفــاوت باشــند، و موکول ننمــودن سرنوشــت آنــان بــه اذن پــدر، جــد پــدری یــا دادگســتری به دلیــِل 
ــه خــود وجــود  ــر، ک ــن ام ــی در ای ــن قضازدای ــک خصیصــه فیزیکــی ضــرورت دارد. همچنی ــاً ی صرف
ایــن مــاده می توانــد باعــث کدورتــی تلــخ میــان پــدران و دختــران جامعــه باشــد بایسته اســت. ایــن 
مقــرره بســتری را فراهــم می کنــد کــه طرفیــن، کــه بــا یکدیگــر نســبت صمیمانــه پــدری و دختــری 
ــی  ــاً چنانچــه اختالف ــد و احیان ــرار گیرن ــی ق ــده در نظــام قضای ــد، در کســوت خواهــان و خوان دارن
میــان آنــان باشــد، حتی المقــدور بهتــر اســت کــه در اتــاق مشــاوره درنــزِد یــک روان شــناس حــل و 
فصــل گــردد و نــه در اتــاق یــک قاضــی و در بســتر امــر قضایــی. اتفاقــاً دراین بــاب از همــان ابتــدا 
ــکاح را  ــی در ن ــن اذن ــالف بوده اســت و برخــی از ایشــان اصــوالً چنی ــای شــیعه اخت ــان فقه ــز می نی
ــان7، صرف ِنظــر از  ــه زن ــه تبعیــض علی قبــول نداشــته اند. بند »ب« مــاده ۱۶ کنوانســیون رفــع هرگون
عدم عضویــت ایــران در ایــن معاهــده، تأکیــد می کنــد کــه هــر انســان بالغــی اعــم از زن و مــرد در 

6 . Elif Shafak
7 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

نـــقددوم

زهرا علی اکبر نیشابوری
 وکیل دادگستری
zahra. neyshaboori1@gmail.com 
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امــر ازدواج مختــار اســت و ایــن امــر موکــول بــه کســب اجــازه از دیگــری نیســت. نگارنــده در ایــن 
نوشــته قصــد بررســی و نقــد مــاده مذکــور را نــدارد. حتــی به رغــم طلیعــه ایــن نوشــتار، کــه حاکــی 
از احتــرام بــه تفــاوت میــان انسان هاســت، نگارنــده صحبتــی درارتبــاط  بــا حقــوق افــراد توان خــواه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــی و اجتماع ــق حقوق ــای عمی ــم گالیه ه ــان، به رغ ــق ازدواج آن ــه ح ــمی از جمل جس
صادرکننــده محتــرم رأی مذکــور کــه بــا ســلب اذن در ازدواج در فقــره مذکــور بــه تلخی هــای قصــه 
خواهــان پرونــده و فــرد محبــوب او بــرای ازدواج افزوده اســت نــدارد. البتــه طبــق قاعــده یازدهــم در 
کتــاب ملــت عشــق همان طورکــه هیــچ زایمانــی بــدون درد نمی شــود، هیــچ 
ــر  ــختی میس ــل و س ــانی بدون تحم ــم در هیچ انس ــازه ای ه ــو و ت ــور ن ظه
نیســت و معمــوالً گنج هــا و خزانه هــا از دل ویرانه هــا بیــرون می آینــد. 
شــاید بررســی هرچه بیشــتر ایــن دادنامــه و مــواردی ازاین دســت در محافــل 
ــرش  ــاه پذی ــن هــالل م ــه ای ــه ای باشــد ک ــاز و جرق ــی و اجتماعــی آغ حقوق
ــاوت  ــاً متف ــراد صرف ــا و اف ــن اقلیت ه ــوق بنیادی ــناختن حق و به رسمیت ش
ــد.  ــه کن ــگان جامع ــان نخب ــل در می ــل حداق ــدر کام ــه ب ــل ب ــاً تبدی را نهایت
هــدف اصلــی از نــگارش ایــن نوشــتار صرفــاً ایــن نکته اســت کــه به هرجهــت 
چنیــن مقــرره ای در قانون مدنــی مــا، یعنــی شــرط اذن پــدر در نــکاح دختــر 
ــی و  ــک فوریت ــرح ی ــالح ط ــای اص ــم زمزمه ه ــود دارد و به رغ ــیزه، وج دوش
ــاالی 2۸ ســال  ــران ب ــالً دخت ــه اینکــه مث ــر برخــی از شــرایط آن از جمل تغیی
بــا تحصیــالت کارشناســی ارشــد و دارای حــق بیمــه دیگــر نیــازی بــه چنیــن 
اذنــی ندارنــد، امــا همچنــان بــه شــکل ســنتی ایــن مقــرره موجودیــت خــود 

ــت.  ــظ نموده اس را حف
قضــات محتــرم و رویــه قضایــی در صــورت رجــوع دختــران دوشــیزه و 
تقاضــای آنــان جهــت حصــول اذن در ازدواج در صــورت غیرموجه بــودن 
مخالفــت پــدر یــا جــد پــدری، در چــه محــدوده ای حــق اعمــال نظــر دارنــد و 
بــا اســتفاده از چــه ضابطــه ای می تواننــد علــل موجــه و غیرموجــه خواهــان 
ــد از  ــی می توانن ــوالً چــه تعریف ــد و اص ــده را کاوش نماین ــده و خوان پرون
ــون  ــل ۱۶۶ قان ــر اص ــق ب ــند؟ منطب ــته باش ــه داش ــه و غیرموج ــل موج عل
ــی و  ــه مــواد قانون اساســی احــکام دادگاه هــا بایســتی مســتدل و مســتند ب
ــر اصــل  ــق ب ــی باشــد کــه براســاِس آن حکــم صــادر شده اســت. منطب اصول
ــوا را در  ــر دع ــم ه ــد حک ــه کوشــش کن ــز قاضــی موظــف اســت ک ۱۶۷ نی
قوانیــن مدونــه بیابــد. بنابرایــن باعنایت بــه قانــون اساســی قضــات محتــرم حــق ندارنــد کــه حکــم هــر 
پرونــده را در خــأ صــادر نماینــد و حتمــاً بایســتی براســاِس قوانیــن و مقــررات جاریــه کشــور صــادر 
کننــد. احــکام و اصــول فــوق درواقــع چهارچوبــی را بــرای قضــات محتــرم ترســیم می نمایــد و دادن 
حکــم خــارج از چهارچــوب و ضوابــط و صرفــاً ســلیقه ای نیــز خــود تخلــف و خــالف شــأن قضــات 
محســوب می شــود. مهم تریــن نکتــه دراین فقــره بحــث موجه بــودن یــا موجه نبــودن تقاضــای 

 قضات محترم 
و رویه قضایی 

در صورت رجوع 
دختران دوشیزه و 

تقاضای آنان جهت 
حصول اذن در 

ازدواج در صورت 
غیرموجه بودن 
مخالفت پدر یا 

جد پدری، در چه 
محدوده ای حق 
اعمال نظر دارند 

و با استفاده از چه 
ضابطه ای می توانند 

علل موجه و 
غیرموجه خواهان 
پرونده و خوانده را 

کاوش نمایند و اصوالً 
چه تعریفی می توانند 

از علل موجه و 
غیرموجه داشته 

باشند؟
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خواهــان اســت. اصلی تریــن وظیفــه دادرس محتــرم بایســتی دریافــت ایــن مطلــب باشــد کــه علــت 
ــاً از  ــت صرف ــن مخالف ــزان ای ــد و می ــه ح ــا چ ــت و ت ــان چیس ــا ازدواج خواه ــده ب ــت خوان مخالف
ــن،  ــم. قوانی ــر بنگری ــر و کلی ت ــدری عام ت ــتی ق ــا بایس ــت. در اینج ــرش اس ــون قابل ِپذی ــدگاه قان دی
ــر  ــق ب ــران هــم بدان هــا پیوسته اســت و منطب ــی و چــه کنوانســیون هایی کــه ای چــه در بعــد داخل
مــاده ۹ قانون مدنــی درحکــِم قانــون داخلــی هســتند، مکــرراً از اصــل عدم تبعیــض میــان انســان ها 
ــان  ــری و تســاوی می ــی همچــون براب ــد. اصول ــری و حقــوق آنهــا صحبــت کرده ان و مســاوات و براب
ــا  ــدام از آنه ــت و هیچ ک ــور اس ــی متبل ــون قانون ــن و... در مت ــیت، نژاد، دی ــارغ از جنس ــان ها ف انس
ــا دچــار  ــون ی ــه دارای جن ــرادی ک ــال اف ــواِن مث ــد. به عن ــاً نظــری ندارن ــی و صرف ــه تزیین ــاً جنب احیان
زوال عقــل باشــند دارای اهلیــت اســتیفا نیســتند، حــق معاملــه ندارنــد و معامــالت آنــان باطــل اســت. 
ازطرفــی نیــز عقــل مشــترک بشــری )عقــل به عنــواِن یکــی از منابــع دســت اول شــرعی( تنهــا اوصــاف 
و خصوصیاتــی را به عنــواِن خصوصیــات منفــی و غیرموجــه تلقــی می کنــد کــه خانمان ســوز باشــند 
و همــه جوامــع بشــری آن صفــت را مذمــوم بپندارنــد. برای نمونــه اعتیــاد بــه موادمخــدر، مســکرات، 
سوِءســابقه های متعــدد و مــواردی ازاین دســت می توانــد به عنــواِن یــک دلیــل موجــه خوانــده بــرای 
عدم موافقــت بــا ازدواج خواهــان تلقــی گــردد. کامــالً پُرواضــح اســت کــه ایــن نــگاه دادرس محتــرم 
ــا عارضــه  ــک بیمــاری ی ــه ی ــال ب ــه مبت ــردی ک ــا ف ــل ازدواج ب ــِل تمای ــه خواســته خواهــان را به دلی ک
ــه  ــه تکی ــدارد ســلیقه ای، نســبی  و عــاری از هرگون بلندمــدت معلولیــت جسمی اســت غیرموجــه بپن
ــادن درحــوزه روان شناســی  ــرم به جــای گام نه ــه دادرس محت ــون قانونی اســت، چراک ــه اســناد و مت ب
بایســتی بــه حــوزه و قلمــرو حقوقــی و قانونــی نــگاه کنــد و از روح قانــون اســتنباط نمایــد کــه دلیــل 
ــت  ــاری و معلولی ــر بیم ــی ام ــون قانون ــک از مت ــره چیســت. در هیچ ی موجــه و غیرموجــه دراین فق
جســمی هیچ کــدام به عنــواِن خصیصــه ای کــه باعــث تبعیــض و محرومیــت از حقــوق بنیادیــن گــردد 
ــاره ای از  ــر هســتند از پ ــری مؤث ــت کیف ــالً دارای محکومی ــه مث ــرادی ک ــا اف مطــرح نشده اســت. تنه
ــا صغــر باشــند اهلیــت اســتیفا  ــا اینکــه افــرادی کــه دارای جنــون ی ــد ی حقــوق اجتماعــی محروم ان
ندارنــد یــا افــرادی کــه دارای حالــت خطرنــاک از جملــه اعتیــاد و تکدی گــری می باشــند رفتــار آنــان 

ــه عــادت تلقــی گــردد.  ــد مصداقــی از جــرم ب می توان
ــن  ــتثنانمودن ای ــِل اس ــرد و به دلی ــالک بگی ــدت م ــتی وح ــره بایس ــرم دراین فق ــن دادرس محت بنابرای
افــراد از پــاره ای از حقــوق در قوانیــن مدونــه توســط قانونگــذار خــود نیــز جســت وجو نمایــد کــه 
ــت  ــخ مثب ــه پاس ــت و چنانچ ــات و اوصافی اس ــن خصوصی ــا دارای چنی ــان آی ــر خواه ــرد مورِدنظ ف
ــا  ــا ازدواج خواهــان ب ــت ب ــد و درغیراین صــورت مخالف ــت نمای ــا اذن در ازدواج وی مخالف باشــد، ب
فــرد مطلــوب وی هرچنــد توانیــاب باشــد، بــه نظــر می رســد کــه خالــی از وجاهــت باشــد. همچنیــن 
زیبنــده یــک دادرس محتــرم در سیســتم قضایــی نیســت کــه بــه عــرف غلــط جامعــه، کــه در پــاره ای 
ــرت داشــته باشــد،  ــی و انســانی مغای ــن و اصــول متعال ــا قوانی ــد ب ــوارد به طــور جــدی می توان از م
ــد  ــد. هرچن ــه کن ــل موجــه و غیرموجــه تکی ــرای اســتخراج دالی ــار ب ــا و معی ــت پیدانمــودن مبن جه
ــی  ــه آن در صورت ــتناد ب ــا اس ــوق دســته بندی می شــود، ام ــع حق ــواِن یکــی از مناب ــرف هــم به عن ع

می توانــد وجاهــت داشــته باشــد کــه آن عــرف بــا کالبــد و روح قوانیــن تعارضــی نداشــته باشــد.  

دادنامه ای پدرساالرانه



ــز ــری مـــرکــ ــای دادگستــ ــون وکــ ــه کـانــ مـجـلــ
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نقد و توجیه رویه قضایی

 دادنامه تجدیدنظر

ــت  ــای مرتضــی درویشــی بطرفی ــت آق ــا وکال ــه... ب ــم مرضی در خصــوص تجدیدنظرخواهــی خان
آقــای حســین... نســبت بــه دادنامــه شــماره ۳۳۴ مورخــه ۹۸/02/۳0 صــادره از شــعبه 2۷۸ 
دادگاه خانــواده تهــران کــه بــه موجــب آن حکــم بــه بطــالن دعــوی تجدیدنظرخــواه مبنــی بــر 
صــدرو اذن ازدواج صــادر شــده اســت بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده اعتــراض وارد اســت زیــرا 
تجدیدنظرخــواه خانــم مرضیــه... حــدود 2۷ ســال ســن دارد کــه بــه ســن ازدواج رســیده و بلکــه 
از ســن ازدواج هــم ســپری شــده اســت و شــخصی را هــم انتخــاب نمــوده اســت بــه نــام آقــای 
محمــد... 2۹ ســاله می باشــد کــه نابینــا هســتند و تجدیدنظــر خوانــده کــه پــدر خانــم مرضیــه... 
هســتند بــه علــت نابینــا بــودن آقــای محمــد... بــا ازدواج مخالــف اســت و او را در شــأن خانــواده 
ــه  ــه محکم ــی ک ــود و دلیل ــت ش ــب مخالف ــد موج ــودن نمی توان ــا ب ــن نابین ــد لک ــود نمی دان خ
پســند باشــد ارائــه نشــده اســت در حالی کــه پســر دارای شــغل ثابــت و درآمــد مکفــی و منــزل 
مســتقل می باشــد لــذا مســتنداً بــه مــاده ۳5۸ قانــون آییــن دادرســی مدنــی ضمــن نقــض دادنامــه 
مذکــور مســتنداً بــه مــاده ۱0۴۳ از قانــون مدنــی کــه مقــرر داشــته اســت )... هــر گاه پــدر یــا جــد 
پــدری بــدون علــت موجــه از دادن اجــازه مضایقــه کنــد اجــازه او ســاقط و دختــر می توانــد بــا 
معرفــی کامــل مــردی کــه می خواهــد بــا او ازدواج نمایــد و شــرایط نــکاح و مهریــه کــه بیــن آنهــا 
قــرار داده شــده و...( لــذا بــه خانــم مرضیــه... اجــازه داده می شــود بــا شــرایط و مهریــه ای کــه 
بیــن ایشــان قــرارداد شــده ازدواج نمــوده و مراتــب را بــه ثبــت برســانند. رأی صــادره حضــوری و 

قطعی اســت. 
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