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چكیده
نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمنددان ققمه امم،میر بمراج زو دا مقابم
زوجهر اقتداا ویژهاج قای شده امت .این نگرشر قانونگذاا ایرانی اا به پذیرش آثماا مترتمب بمر
اندیشه مردماالاج دا خانواده هدایت ننوده و مبب شده امت که دا مقولههماج اشمتلال زوجمهر
تعیین مسکن و اقامتگاه مشترکر خرو زن از کشوا و شدامایی تابعیت وجر ننود پیدا کدد و بمه
نوعی تفوق زو اا بر زوجه آشکاا مازد.
موضع حقوق قرانسه تا چدد دهه پیش دا اابطه با مسای قوقر شباهت زیادج بمه حقموق ایمران
داشته امت .اما تحوالت و اص،حات پیش آمده دا نظام قانونگذااج و قضایی قرانسهر ممدیریت
ب،مدازع مرد بر خانواده اا از میان برداشته و با الگو قراا دادن مدیریت مشترک زوجین بر اوابم
خودر زنان اا از میطره زو دا زمیده اشتلال به کماار آزادج اقمت و آممد و داشمتن تابعیمت و تما
حدودج امتفاده از نام خانوادگی مشترکر خاا ماخته امت.
برامی نگرش دو نظام حقوقی ایران و قرانسه دا مواد حقوق غیرمالی زو ر به ویژه مطالعه ممیر
تحول اص،حات قانونی کشوا قرانسه دا خصوص تلییر الگوج مدیریت خانواده از «اقتداا شوهر»
به «هنکااج مشترک»ر با اویکردج تطبیقی و اوش توصیفی -تحلیلیر از اهداف نوشتاا حاضمر
میباشد.
كلیدواژگان :الگوج حقوقی مدیریت خانوادهر مردماالاجر مدیریت اشتراکی زوجینر حقوق
غیرمالی زو .
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Abstract
The Iranian legal system has paid special attention to the authority of
the husband towards the wife by following the scholars’ viewpoints in
Islamic jurisprudence. This approach has led the Iranian legislature to accept
the effects of patriarchal thought in the family, which are more evident in
some areas such as the wife’s employment, choice of common residence,
freedom of movement and recognition of their nationality. Thus, these issues
represent widely the preference of husband in some aspects. Even though the
position of French law has been very similar to Iranian law through the past,
some recent reforms in France have decreased the authority of the husband
in the family by reducing his preference regarding the wife’s employment,
freedom of movement and citizenship and largely the use of a common
family name.
To this end, The present study compares the approach of the two legal
systems on the non-financial rights of couples, especially the evolution of
reforms in France relating to the change of family management pattern from
"Marital Authority" to "Common Collaboration" by using a comparative
approach and a descriptive-analytical method.

Keywords: Legal Patttern of Family Management, Patriarchal,
Shared Management, Husband's Non-Financial Rights.
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مقدمه
دا نظامهاج حقوقی دنیار دو الگوج حقوقی براج مدیریت خانواده پیشمدهاد گردیمده اممت:
 -1الگوج ایامتی مدیریت خانواده؛  -2الگوج مشااکتی مدیریت خانواده.
با توجه به میر ِتقدین حقوق خانواده دا نظام حقوقی ایمرانر ممیتموان مشماهده کمرد کمه
قانونگذاار با تشدید آثاا ناشی از اقتداا زو بر خانوادهر بر خ،فِ اویه حقوقی کشواهاج ااوپمایی
و به طوا خاص کشوا قرانسهر نه تدها تنای چددانی به الگوج مدیریت مشااکتی دا ادااه خانواده
نداشتهر بلکه به پیروج از برداشتهاج اایج از برخمی متمون امم،می دا جهمتِ تحکمی ِ الگموج
ایامتی مدیریت خانواده گام برداشته امت.
اختصاص برخی از حقوق غیر مالی دا خانواده به زو ر ماندد حم تعیمین مسمکنر تحنیم
تابعیت و توانایی منانعت از تردد آزاد زوجهر موضع قانون مدنی ایران اا دا حوزه اعنال اقتداا زو
به موضعِ قانونگذاا قرانسه دا مالهاج پیش از  1970می،دج نزدیک می مازد.
معی بر این امت که دا این پژوهشر بما لحمان نیازهما و مقتضمیات قعلمی جامعمه ایمرانر
الگوهاج حقوقی مدیریت خانواده دا کشوا قرانسه مواد مداقه قرااگیرد و با توجه به میر تاایخی
و مراح تحول حقوق قرانسه دا زمیده مدیریت خمانواده و نتمایج حاصم از آنر امکمانِ انتخما ِ
برخی از ااهح هاج موجود نظام حقوقی قوق برامی گردد .اگر چهر اِعنال هنه ااهح هاج نظام
حقوقی قرانسه دا اابطه با چگونگی ادااه خانوادهر بدون توجه به شرای جامعمه ایرانمی و ممدنظر
قراا دادن کلیه آدا و مدن و هنچدین اعتقادات مردم مار نامنکن مینناید؛ ولیر اتخما الگموج
مدیریتی پیشبیدی شده دا حقوقِ ایران (متضنن پذیرش ایامت مطل زو بر خانواده) نیز مح
بحث و تام میباشد.
نوآواج پژوهش حاضر دا آن امت که با مطالعه اوند تحول مدیریت بمر خمانواده دا نظمام
حقوقی قرانسه و اط،ع از مبانیِ ااهح هاج اتخا شدهر شیوههاج نویدی اا براج مدیریت خانواده
دا نظام حقوقی ایران پیشدهاد نناید .نوشتاا حاضر با مطالعمه تطبیقمی بمر اوج الگموج حقموقی
مدیریت خانواده دا قرانسه و اوش توصیفی -تحلیلیر داصدد امت تا این پرمشهما -1 :وجموه
تشابه و اقتراق حقوق غیرمالی زو دا اواب زوجین دا حقوق ایران و قرانسمه؛  -2ضمروات یما
عدم ضروات بازنگرج دا مبانی مدیریت خانواده به صوات موجود دا نظام حقوقی ایران اا پامم
دهد.
برامی حقوق غیرمالی زوجین دا حقوق ایران و قرانسه؛ مطالعه وجوه تشابه و اقتمراق ِایمن
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دو نظام حقوقی؛ برامی میر تاایخی و مراح تلییر و تحول حقوق خمانواده قرانسمه دا موضموع
ادااه و مدیریت خانواده و آثاا و نتایج حاص از آنر هدف این پژوهش اا تشمکی ممی دهمد .بمه
مدظوا نی به اهداف مواد نظرر ابتدا برخی از حقوق غیرممالی زو دا حقموق ایمران و قرانسمه و
وجوه تشابه و اقتراق احکام و ااهح هاج نظامهاج حقوقی قوق بمه کدکماش گذاشمته ممیشمود.
مپس با اتکا به مقایسه م،کها و مبانی دو نظام حقوقی ایران و قرانسمه دا خصموص موضموعر
احکامِ اعتدالگرایانه و قاب توجیهی ااایه می گردد.
 -1حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران
از جنله حقوق غیرمالی زو بر زوجه دا حقوق ایران؛ ح تعیین مسکن مشمترک ()1-1ر
تحنی تابعیت زو بر زوجه و عدم امتق،ل زوجمه بمراج خمرو از کشموا()-2-1ر حم مدمع
اشتلال زوجه ( )-3-1و امکان امتفاده یک جانبه نام خانوادگی زو از جانمبِ زوجمه ()-4-1
امت.
 -1-1حق تعیین مسكن مشترک
دا قانون مدنیر اختیاا زو دا تعیین مسکن و تحنی اقامتگاه زو بمر زوجمهر بمه عدموان حقمی
مستق شداخته شده و به مساله تنکین زوجه موکول نگردیده امت .از این اور میتوان گفت کمه
ح تعیین مسکن از جانب زو ر از تبعات اِعنال اقتمداا زو دا خمانواده اممت 1.زوجمه صمرقا از
طری شرط ضنن عقدر می تواند دا تعیین مسکن نقش ایفا ننایمد .از دیمد اویمه قضماییر حم
تعیین مسکنر به ح تعیین شهر مح مکونت و تعیین مدزل و مدطقه ممکونت تعبیمر گردیمده
2
امت.
 .1صفاییر میدحسین؛ مرتضی قامم زادهر حقوق مدنی ،اشخاا

و محجخورینر تهمرانر ممنتر چما

پانزده ر ویرایش چهاامر 1388ر ص .125
 .2ااج شنااه 766ر شعبه شش دیوانعالی کشوا.

اگر چه برخی ققهار شرط اینکه امکان به دمتِ زوجه باشد اا مخالف با آیه شمریفه «الرجخا ووامخون يلخی
النساء» دانستهاند .ن.ک:
 اوشنر محندر حقوق خانوادهر تهرانر انتشااات جدگ ر چا دوم1396 ،ر ص .109 انصااجر مرتضیر المكاسبر 6ر نجفر مدشواات جامعه الدجمف الدیدیمهر دااالکتما ر  1396ه.ق.ر ص  30وصص .47-48
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به امتداد ماده  1114قانون مدنی« :زن باید دا مدزلی کمه شموهر تعیمین ممیکدمد ممکدی
نناید .»...دا این صواتر به دلی آن که تعیین مسکن با مساله اقامتگاه نیمز دا ااتبماط اممتر دا
ماده  1005ق .م .مقرا گردیده امت« :اقامتگاه زن شوهرداا هنان اقامتگاه شموهر اممت( »...دا
1
قرضِ عدم محجوایت زو ).
 -2-1تحمیل تابعیت زوج بر زوجه و يدم استقال زوجه برای خروج از كشور
با توجه به مواد قانون مدنی ایرانر دا مواد اینکه تحنی تابعیت زو بر زوجه از آثاا اقتداا
وج دا اواب زوجین امت یا خیرر میان حقوقدانان اخت،ف نظر وجود دااد .برخی از حقوق دانمانر
صریحا این ترتیب اا نتیجه اقتداا زو دا اواب زوجین دانسته و دا تایید آن به مفماد مماده 986
تنسک کرده اند که امکان اجوع چدین زنی اا بمه تابعیمتِ اول خمود بعمد از قموتِ زو و انتفماج
ایامت او و با اعایت تشریفات مقرار تجویز کرده امت 2.برخی دیگر از ایشانر دا مواد آثاا اقتداا
زو دا اواب زوجینر بر این اعتقاد هستدد که تحنی ِ تابعیتِ زو بر زوجه بما وجمودِ پمذیرش از
موج برخیر به عدوانِ اثر ایامت زو ر از آثاا این اقتداا به شناا ننیآید .دا ایمن دیمدگاهر چدمین
امتدالل میگردد که تابعیتر مربوط به حقوقِ عنومی و تابعِ مصلحت دولت اممتر دا حمالیکمه
اقتداا زو ر جزو حقوقِ خصوصی امت و بر پایه مصلحت خانواده امتواا امت .ضنن آن کمه ایمن
احتنال نیز کام ،معقول امت که یک قانون گذاار اقتداا اا از زو بگیردر بدون این که الزم باشد
3
دا موضوع تابعیت زوجهر تجدیدنظر کدد.
از آنجایی که بدد  6ماده  976ق .م .اشعاا میدااد که هر زن تبعه خااجی که شوهر ایرانی
به موجب برخی اوایات معتبرر صاحب جواهرر مدد و متن آن اا پذیرقته و عن به آن اا قوج معرقی و به جنعی از
اصحا نسبت میدهد .اگر زو دا عقد ازدوا ر اقامت دا کشوا دیگر اا که کشوا شرک امت شمرط کدمدر چدمین
شرطی لزوم وقا ندااد و هنراهی با شوهر بر زوجه واجب نیست.
 نجفیر محندحسنر جواهر الكالمر 31ر بیروتر داا احیاء التراث العربیر چا هفت ر 1398ه.ق.ر ص .103 .1کاتوزیانر ناصرر وانون مدنی در نظم حقووی كنونیر تهرانر بدیاد حقوقی میزانر چما چهم و چهماامر
ویرایش چهاامر 1394ر ص .622
 .2کاتوزیانر ناصرر دوره حقوق مدنی خانوادهر ( 1نکما و طم،قر اوابم زن و شموهر)ر تهمرانر شمرکت
مهامی انتشاار چا اولر 1388ر ص .240
 .3صفاییر میدحسین؛ امداهلل امامیر ماتصر حقوق خانوادهر تهرانر بدیاد حقوقی میزانر چا می و پمدج ر
1392ر صص .164-165
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اختیاا کددر تابعیت ایرانی کسب می نناید و هنچدین با توجه به نمص صمری ِ قمانون کمه کسمب
تابعیت زوجه از زو از آثاا نکا امتر با قاطعیت ننی توان مدعی شد که تحنی تابعیت زو بمر
زوجه از اِعنال اقتداا زو دا اواب خانوادگی ناشی میگردد.
به موجب بدد  3ماده  18قانون گذانامهر دا مواد یکی از شرای ِ صدوا گذانامه بمراج زنمان
متاه ر چدین مقرا شده امت ...« :زنان شوهرداا ولو کنتر از  18ممال تنمامر بما مواققمت کتبمی
شوهر و دا موااد اضطرااجر اجازه دادمتان شهرمتان مح ِ داخوامتِ گذانامه که مکلمف اممت
نظر خود اا اع از قبول داخوامت یا اد آنر حداکثر ظرف مه اوز اعم،م داادر کماقی اممت.»...
نکته قاب توجه آن که قانون گذاا با مخت گیرج خاصیر خرو زن از کشموا اا مشمروط بمه ا ن
کتبی زو دانسته امت که حتی این ا ن کتبیر نه به صوات عادجر بلکه به صموات اممنی و از
طری ِ قرمهاج معین و متحدالشک دا دقاتر امداد امنی ابراز میشود.
 -3-1حق منع اشتغا زوجه
براج برامی میر تحول قانونی مساله اشتلال زوجه دا حقوق ایرانر باید به قانون اماممیر
قانون مدنیر قانون حنایت خانواده و قانون کاا مراجعه ننود .تا پیش از تصویب نخستین قموانین
حنایت خانواده دا ایرانر از ظاهر مواد  1105و  1117ق.م .چدین برداشت ممیشمد کمه ممرد بمه
عدوان اییس خانوادهر می تواند مصال و حیثیات مذکوا دا مماده اا تشمخیص و اامما زوجمه اا از
اشتلال مواد نظر مدع نناید و دا نهایتر زوجه با مراجعه به دادگاهر ح داشت مداقی نبودن شل
خود اا اثبات و اِعنال اقتداا زو اا موضوعا مدتفی مازد .ولی با تصویب قمانون حنایمت خمانواده
مساله تلییر کرد؛ به این صوات که دا ماده  15قمانون حنایمت خمانواده مصمو  46و مماده 14
آیین نامه اجرایی آنر مدع زوجه از اشتلال به شل مداقی اا مدوط به صدوا ِحکم ِ قطعمی دادگماه
مبدی بر اع،م مداقی بودن شل ننود؛ به طواج که زو قق با ااایه چدین حکنی بمه کااقرممار
میتوانست وج اا مکلف کدد که به اشتلال زوجه پایان دهد.
قانون حنایت خانواده مصو  53که نقطه او تلییرات حقوق خانواده ایران به دلیم نفمو
اقکاا برابرج زنان و مردان امت؛ با نس ِ صری ِ قانون حنایت خانواده مصو 46ر ضمنن توممعه
مساله شل مداقی زوجه به شل مداقی زو دا ماده 18ر هنان ضواب قانون قبلی اا دا موضموعِ
شل مداقی حفظ کرد .این دا حالی امت که دا آیین نامه این قانون که دا ممال  1354تصمویب
شدر ماده اج هناندد ماده  14آییننامه قانون مصو  1346دیده ننیشود .تدها تفاوت ِاختیاا زوجه
دا مدع زو از شل ِ مداقیر با اختیاا زو دا مدع از شل مداقی زوجه دا قمانون حنایمت خمانواده
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مصو 53ر این امت که به موجب ی ماده  18این قانونر اختیاا زوجه بر خم،فِ اختیماا زو ر
محدود به موادج شده که مدعِ زو ر باعث اخت،ل دا امر معیشت خانواده نشود که البته جلوگیرج
از شل زو از جانب زوجهر با مفهوم اقتداا زو دا اواب زوجین که دا حقوق و مدت خمانوادگی
1
ما هدوز به قوت و اعتباا خود باقی امتر مازگاا به نظر ننیامید.
با پیروزج انق ،و حاک شدن مقراات ام،میر قانون امامی دا اص 28ر از اص آزادج
اشتلال به عدوان حقی براج ایرانیان اشااه ننود و قانون حنایمت خمانواده مصمو  53اا ظماهرا
تومعه داد و نگاهی نسبتا برابرر میانِ زن و مرد ایجاد کرد و تنایزج بین اشتلال زن و مرد قایم
نشد .از زمان تصویب قانون امامی جنهواج ام،می ایران با توجه به امکان تفسیر این قانون و
حکومت آن بر مایر قوانین عادجر ضروات تصویب قانون حنایت خانواده جدید دا زمیده اشمتلال
و تحصی زوجه دیده نشد.
دا اع،میه جهانی حقوق بشر (ماده  )23و هنچدین کدوانسیون اقع کلیه اَشکال تبعمی از
زنان (ماده ) 11ر ح اشتلال از جنله حقوق مسل اقراد محسو شده و مدع آنر نوعی بیعمدالتی
تلقی گردیده امت.
آااج متعددج دا مواد مدع اشتلال و تحصی زوجه توم زو ر به صرفِ عدم اضمایت زو
و با توجه به تلییرات قانونی قب از تصویب اولین قانون حنایت خانوادهر صادا گردیده امت .ولی
بر خ،ف گذشتهر دا این آاار این زو بوده که باید اثبات میکمردر اشمتلال و تحصمی زوجمه بما
مصلحت خانواده مداقات دااد .دا این موادر نظریات مشواتی متعددج ه صادا گردیده امت؛ بمه
طوا مثالر دا نظریه مشواتی ادااه حقوقی قوه قضاییه دا مال  1376این چدین بیان شد« :طبم
ماده  1117ق.م.ر شوهر می تواند زن خود اا از حرقه یا صدعتی که مداقی با مصال خمانوادگی یما
حیثیات خود یا زن باشدر مدع کدد .بدابر اینر براج امتخدام یا اشمتلال زن بمه کماار اضمایت زو
مشااٌالیها شرط نیستر اما چدان چه کاا یا شل زنر با مصلحت خانوادگی یا حیثیمات همر یمک از
زوجین مداقات داشته باشدر شوهر می تواند پس از اثبات موضوع دا دادگاهر از اداممه کماا هنسمر
خود منانعت کدد .تشخیص این که شل مواد بحثر با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یمک از
2
زوجین مداقات دااد یا نهر با دادگاه جص ،امت .»...
 .1صفاییر میدحسین؛ امداهلل امامیر پیشینر ص .170
 .2نظریه مشواتی شنااه  7/1558ادااه حقوقی قوه قضاییه ر مواخ .1376/7/2
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اویه قضایی ایرانر امروزه بیش از پیش تنای به اِصداا آاایمی مبدمی بمر پمذیرش اشمتلال
زوجه دااد .به عدوان ننونهر دا پروندهاجر زو ر دادخوامتی بمه طرقیمت زوجمه بمه خواممته مدمع
اشتلال زوجه به دادگاه تقدی ننود؛ وک،ج زو دا وقت امیدگی مدعی گردیدنمد کمه زوجمه تما
ماعاتی از غرو آقتا دا مح کاا به مر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کاا به مدمزل
مراجعه و توجهی به نیازهاج هنسر جوان خود نداشته و دا نتیجهر این امر مدجر بمه اخت،قمات و
طر پرونده هاج متعدد علیه موک گردیده امت .زوجه ادعاج مطروحه اا تکذیب و اعم،م ننمود
که دا کااخانه متعل به پداش به کاا اشتلال دااد و به لحان نموع اشمته تحصمیلی کمه نتیجمه
اشتلال به کاا اا به هنراه داشتهر تقاضماج اد دعموج مطروحمه اا ننمود .دادگماه بما عدایمت بمه
محتویات پرونده و محی کااج مدامب زوجمه و اشمته تحصمیلی (مهددممی الکترونیمک) وج اا
محِ ّ به اشتلال به کاا صرقا دا حد ماعات کااج تعیین شده از موج وزاات کاا اع،م می ننایمد
و با توجه به مدداجات ماده  1117قانون مدنی و عدم مدع کلی اشتلال به کاا و مقیمد بمودن بمه
حصول شرای مددا ر اخت،قات زوجین اا صرقا ناشی از اشتلال به کاا زوجه تشمخیص نمداده و
1
مستددا به ماده  1257قانون مدنیر حک به اد دعوج مطروحه صادا مینناید.
مساله اشتلال زنان دا جامعه کدونی ایرانر از جنله تحوالتی امت که موجب اقزایش میزان
آزادج دا خانوادههاج ایرانی و هنچدین تلییر نگرش زنان دا خصموصِ الگوهماج ممدتی و ممرد
محوا شده امت و انگااه مدتی مردمحوار با چالشهماج جمدج اوبمهاو گردیمده اممت و حضموا
2
پُرانگ زنان دا عرصههاج اجتناعیر به عدوان یک هدجاا دا حال نهادیده شدن امت.
قراه شدن امکان آموزشر امکان واود بیشتر زنان به دانشمگاهر اشمتلال دا مشماغلی کمه
پیشتر مختص مردان بودهر دااا شمدن از حم ااج و حم انتخما شمدن و مشمااکت دا امموا
3
اجتناعی و میامی کشوار از موااد پیشرقت وضعیت زنان ایرانی محسو میگردد.
 .1براج مطالعه بیشتر ا .ک .به:
 مدنی کرمانیر عااقهر رویه وضایی در دياوی خانوادگیر نشر پایداار تهرانر 1391رص .52 .2مهدوجر محندصادق؛ حبیب صبواج خرمشاهیر «بررسی ساختار توزیع ودرت در خانواده»ر مطالعات
اجتناعی اوانشداختی زنانر شنااه 2ر 1382ر صص .27-68
 .3نیکپیر امیر؛ اضوان پویار «جامعهشناسی تحو خانواده در ایران (بررسی ابعاد اجتمايی و
حقووی الیحه حمایت خانواده)»ر جامعهشدامی تاایخیر دواه 4ر شنااه 1ر 1391ر صص .131-169
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دا خصوصِ اشتلال زنانر قاب کر امت که زنان تحصی کرده دا دواه کدونیر توانسته اند
به مشاغ مهنی دمت یابدد و بر خ،ف ادواا گذشتهر تا جایی پیش اقتهاند که دولمتهمار وزااج
زن اا به مدظوا مدیریت وزااتخانهها و معاونتهاج مختلف پیشدهاد میدهدد .تعداد ممفراج زن
نیز نسبت به گذشته اقزایش پیدا کرده و آنها توانستهاند دا قوه قضاییه وااد گشته 1و مداصمبی از
جنله دادیااج و بازپرمی دادمرار ایامت شعب اجراج احکام و یا مستشااج دادگماه اا بمه دممت
آواند .از این اور باید گفت که با وجود محدودیتها و موانع اشمتلال زنمان؛ شمواهدر مبمینِ ممیر
تحول نسبی وضعیت اشتلال و اقزایش مشااکت و حضوا زنان دا نظام حرقمهاج (شمللی) کشموا
امت .البته مط تحصی،ت زنان دا مقایسه با گذشته و دا مقایسه با مردان دمتخوش تلییمرات
متعددج گردیده امتر اما بین مط تحصی،ت زنان و نوع اشمتلال آنهما تداممب وجمود نمدااد.
تبعی جدسیتی دا ایران موجب شده تا زنانِ داااج شرای مساوج با ممردان (بمه لحمان ممط
2
تحصی،ت و توانایی انجام کاا)ر نتواندد ماندد مردان مشاغ مواد نظرشان اا انتخا کددد.
خوشبختانه اویه قضایی دا زمان کدونیر به مساله اشتلال زن توجه ویژهاج دااد و اجازه داده ننی
شود که زو به مهولتر حک مدع اشتلال زوجه اا از دادگاه بگیرد 3.این اویکردر دا زمیده تحول
حقوق زن قاب توجه امت.
 -4-1امكان استفاده یک جانبه نام خانوادگی زوج از جانبِ زوجه
به موجب ماده 42قانون ثبت احوال مصو 1355ر پیشبیدی گردیده امت کمه زوجمه ممی
تواند با مواققت هنسر خود تا زمانی که دا قیدِ زوجیت امتر از نامِ خانوادگی هنسرِ خمود بمدون
اعایتِ ح تقدم امتفاده کدد و دا صواتِ ط،قر ادامه امتفاده از نام خانوادگیر موکول به اجمازه
هنسر امت .هنچدین به امتداد ماده  41اص،حی مال « :1343ح تقدم نام خانوادگی با اعایت
تاای تقدمِ صدوا امدادر مختص به اشخاصی امت کمه بمه نمام آنمان دا دقماتر مخصموص نمام
خانوادگی ادااات ثبت احوال به ثبت میامد و دیگرج ح اختیاا آن اا دا آن ادااه نداادر مگر بما
اجازه داانده ح تقدم و این ح پس از قوت به واثه قانونی انتقال مییابد».؛ البتمه قمانون ثبمت
 .1مهرپوار حسینر «بحثی پیرامون وضاوت زن»ر مجله تحقیقات حقوقیر شنااه 25-26ر 1378ر صص-60
.9
 .2نیکپیر امیر؛ اضوان پویار پیشین.
 .3دادنامه شماره9309970221101104 :ر مواخ1393/7/6 :ر شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر امتان تهران.
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احوال مصو 1355ر نسبت به مساله قوت زو ماکت امت .دا پام به این پرمش کمه بعمد از
قوت زو ر آیا زوجه میتواند از نام خانوادگی زو (ه چدانکه امتفاده میکرده امت) امتفاده کدد
1
یا نهر اخت،ف نظر وجود دااد.
قانون ثبت احوال مصو 1355ر دا مواد امتفاده زو از نام خانوادگی زوجه تصریحی ندااد
و گفته شده امت که قانون دا این بااهر تفوقی براج زو مقرا ندنوده امت 2.بدابر اینر زو ماندد
اشخاص دیگرر اگر بخواهد نام خانوادگی زوجه اا اختیاا کددر باید از داانمده «حم تقمدم» اجمازه
بگیرد؛ اع از این که داانده ح تقدم زوجه باشد یا شخص دیگر.
 -2حقوق غیرمالی زوج در حقوق فرانسه
دا امپراتواج اوم بامتانر زنان از شخصیت و حقوق انسانی محروم بودند .دختمران دا ایمن
نظام تا زمانی که ازدوا نکرده بودندر تحت حنایت و اقتداا پدا خود 3و ممپس تحمت حنایمت و
اقتداا شوهر و پداشوهر خود 4قراا داشتدد 5.به لحان تاثیر حقوق اوم بر حقوق قرانسهر 6دا اولمین
قوانین مدون قرانسهر محجوایت زن و یا عدم برخوادااج از ک ترین حقوقر براج زنان مشماهده
می گردد .قانون مربوط به خانواده (مدون دا قانون ممدنی  1804قمانون ممدنی قرانسمه)ر ثنمره و
محصول یک مصالحه و اتفاق نظر میان الگوج قدینی با الگوج انق،بی بمود 7.دا کلیسما نیمز دو
گرایش تقریبا متضاد حاک بود؛ از یک طرفر نصیحت به برابرج زوجین بود و از طرقی دیگرر به
تحت امر شوهر بودن زن موعظه میشد .اما دا این دواانر اعنال اقتداا شوهر بر زنر باعث عدم
اهلیت کام ِ زن نبود؛ به عدوان مثالر زن ِنجیبزادهر ماندد یک شریک بمراج شموهر خمویش دا
نظر گرقته می شد .قانون  6قوایه 1893ر زنانی اا که جمدایی و تفریم جسمنانی حاصم کمرده
بودندر از میطره قدات شوهرج آزاد می کرد و اهلیت کام به ایشمان اعطما ممی ننمود .دا ممال
 .1صفاییر میدحسین؛ امداهلل امامیر پیشینر ص .101
 .2همانر ص .102
3. Sinmanus.
4. Cumanus.
5. Renaut, M., Histoire Du Droit De La Famille, 2e édition, éditions-ellipses, 2017,
p. 70.
6. Malaurie, PH.; Fulchiron, H., Droit De La Famille, LGDJ, 5th édition, 2016, p.
58.
7. Renaut, M., op.cit, p. 11.
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1938ر براج زنانر اعنال و اجراج ص،حیت مدنی قای شدند؛ ولی با وجود اینر ه چدان شموهر
به عدوان اییس خانواده شداخته می شد .دا ممال 1942ر زن ممی توانسمت جانشمین ممرد دا اممر
1
ایامت خانواده گرددر البته دا صواتی که مرد شرای اعنال ایامت بر خانواده اا از دمت بدهمد.
دا مال 1970ر مفهوم ایامت از قانون حذف شد و خانواده دیگر داااج اییس نبمود و زوجمین دا
2
یک وضعیت حقوقی مشابه قراا گرقتدد.
دا واقعر نهاد و مفهوم خانواده دا جامعه کدونی قرانسمهر بما مفهموم خمانواده اوممیر ايیم
3
قرانسه قدی و کد ناپلئون ( )1804کام ،متفاوت امت.
دا این بددر به برخی از حقوق غیرمالی مه زو دا حقوق قرانسه هناندد ح تعیین مسکن
مشترک ()-1-2ر تابعیت زوجه ()-2-2ر ح مدمع اشمتلال زوجمه ( )-3-2و حم اممتفاده
زوجین از نام خانوادگی یکمدیگر ( )-4-2دا ممدل هماج گونماگون موجمد زنمدگی مشمترک دا
قرانسه 4پرداخته میشود.
 -1-2حق تعیین مسكن مشترک
دا قانون مدنی  1804قرانسه (کد ناپلئون)ر زوجه بایستی مطیع و تابع هنسر خود باشدر بما
5
او زندگی کددر مسکن واحد داشته باشدد و هر جا که زو تعیین کردر زوجه باید با او زندگی کدد.
ماده  213اولین قانون مدنی قرانسه مصو 1804ر بر این مضنون تاکید داشت کمه زو بایمد از
زن مراقبت کدد و زن نیز باید مطیع قرامین هنسرش باشد .یکی از مواادج که جزو قمرامین زو
1. Terré, François; Philippe Simler, Droit civil Les régimes matrimoniaux, Dalloz,
5e edition, 2008, pp. 17-19 & pp.70-74.
2. Amiable, Louis, "Histoire de l'autorité paternelle en France", ouvrage couronné
par l'Académie des sciences morales et politiques by Marie-Paul Bernard; Le droit
dans la famille, études de droit national et de droit positif by Alphonse Boistel,
Revue historique de droit français et étranger (1855-1869), Vol. 11, Dalloz, 1865,
pp. 190-201.
- Hauser, Jean; Danièle Huet-Weiller, Traité De Droit civil, La famille, Fondation
et vie de la famille, 1er volume, 2e édition, L.G.D.J, 1999, pp. 723-724.
3. Courbe, Patrick, Droit de la famille, 5e édition, Sirey université, 2008, p. 8.

 .4دا حال حاضر دا نظام حقوقی قرانسهر مه مدل قانونی موجد زندگی زناشویی به امنیت شداخته شده امت:

 -1ازدوا ؛  -2قرااداد مدنی زندگی مشترک (پینان مدنی هنبستگی)؛  -3هنزیستی قانونی (کونکوبیداي).
5. Renaut, M., op.cit, p. 73.
- Hauser, Jean; Danièle Huet-Weiller, op.cit.
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تلقی میشده و دا ماده  214به آن اشااه گردیده بودر این امر بوده که زوجه مکلف به زنمدگی دا
مدزلی بوده امت که زو انتخا می نناید .اما این امر بدون امتثدا نبودر بلکه دا صواتی که زو
ر بیش از حدمتعااف مدزل خود اا تلییر میدادر تکلیف زوجه به متابعت از زو ماق میشد 1.امما
پس از مال 1804ر تلییراتی دا قانون و اویه قضایی ایجاد شد .دا مال 1938ر ماده  213اص،
و به مدظوا تحکی بدیانِ خانواده دا چااچو ازدوا ر زو به صراحت «اییس خمانواده» 2معرقمی
گردید .این تلییرر ح ِ تعیین مسکن اا به زو داده و زوجه هم مکلمف گردیمده بمود کمه دا آن
مکان زندگی کدد 3.اویه قضایی دا مواد مح اقامت زوجین 4تا قب از مال 1970ر این گونه بود
که نظر زو بر نظر زوجه تفوق داشت .ولیر چدانچه زوجه میتوانسمت ثابمت ننایمد کمه محم
انتخابی زو ر خطر و آمیب جسنی یا اوحی براج وج ایجاد میکددر میتوانست از دادگاه تقاضما
نناید که مح مکونت دیگرج اا برگزیدد و حتمی دا ممواادج کمه زو اقمدام بمه تلییمر محم
مکونت می کددر از اقتن به مح مکونت جدید خوددااج کدد؛ ولی باید تلییرات مکرا یا ناکماقی
5
بودن قضاج مدزل اا اثبات میننود.
مالهاج 1975ر  1980و 1981ر مال هاج مهنمی هسمتدد کمه دا آنر آاا و قموانین حمایز
اهنیتی دا خصوص ح تعیین مسکن صادا گردیده امت .قانون ممدنی قرانسمه دا ممال 1975ر
1. Terré, François; Philippe Simler, op.cit, pp. 50-56.
- Courbe, Patrick, op.cit, pp. 88-89.
2. Le Chef de la famille.
3. Terré, François; Philippe Simler, op.cit, pp. 50-56.
- Malaurie, PH.; Fulchiron, H., op.cit, p. 667.
4. La résidence familiale.

 .5براج مطالعه بیشتر ا .ک:.
- Cass. req., 2 janvier 1877, Bastien, DP 1877. I. 162.

هنچدین اایی مواخ  24اکتبر 1973ر از شعبه اول حقوقی دیوانعالی قرانسه صادا گردید که تقاضاج زوجه مبدی
بر داخوامتِ جدایی ِجسنانی به دلی آنکه مح مکونت زوجینر دا بر داانده خطر براج زوجه امتر پذیرقته
نشد .امتدالل دیوانعالی بر این بود که زو ر دا به وجود آمدن خطر براج زوجه نقشی نداشته امت؛ بدابر اینر هیچ
دلی موجهی براج جدا زندگی کردن زوجین وجود ندااد تا دادگاه بخواهد بر این اماسر تقاضاج زوجه اا مبدی بر
جدایی جسنانی بپذیردCass.civ.1re ,24 octobre 1 973,Bull.civ.I,n°282;JCPG ( .
 )1975.II.17991به نق از:
- Malaurie, Philippe; Fulchiron, Hugues, op. cit, p. 667.
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تلییرج امامی دا اامتاج حنایت از زنان به وجمود آواد و دا آنر برتمرج ممرد از قمانون حمذف
گردید و حتی زندگی کردن دا مدزل واحد ه به عدوان یک تعهدر از قانون حذف شد .از آن مال
به بعدر انتخا ِ مح ِ مکونت مشترک خانوادهر با تواق طرقین بود .اما اگر چه قانون تلییر کمردر
ولی این اقدامِ قانون گذاار پیامد و تاثیر چددانی دا قانون مدنی به دنبال نداشت و حتی حذفِ الزام
به مدزل مشترک مذکوا دا ماده  108ق .م.ر مدجر به از بین اقتن تعهد بمه هم زیسمتی بما هم
نشد 1.شعبه اول دیوانعالی قرانسه با صدواِ اایی دا یک يوییمه 1980ر امکمان ِداشمتنِ مسمکن
مجزا براج زوجین اا (مستدد به مفهوم ماده  108قانون مدنی) موجمبِ نادیمده گمرقتنِ تعهمد بمه
زندگی مشترک 2مذکوا دا ماده 215ق .م .ندانست .امتدالل دیوانعالی بِدین نحو بود کمه تعهمد
ماده 215ر دا بر داانده تعهد به با ه بودن و ه زیستی مشترک امت و ایمن تعهمدر الزاممی بمه
مکونت دا یک مسکنِ واحد ایجاد ننیکدد 3.تا پیش از ممال1980ر زوجمه بمراج آنکمه بتوانمد
مسکنِ مجزا داشته باشدر ناگزیر بود تا از دادگاه حک بگیرد 4.ولمی بمه موجمبِ ااج دیموانعمالی
قرانسه دا شش يانویه 1981ر 5زوجه دیگر براج داشتن مسکن جداگانمهر نیمازج بمه اخمذ اجمازه
6
قضایی نداشت.
1. Malaurie, PH.; Fulchiron, H., op.cit, p. 667.
2. L'obligation de communauté de vie.
3. Cass. civ. 1re, 1re juillet 1980, Bull. civ. I, n°206.
4. Hauser, Jean; Danièle Huet-Weiller, op.cit.
5. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1981, Bull. civ. I, n°6.

 .6جریان پرونده از این قراا بود که دا مال 1981ر خاننی که از هنسر خود به صوات عنلی جدا شده بود،
داخوامتی مبدی بر اینکه زو باید دا هزیدههاج زندگی مشااکت ننایدر به دادگاه تقدی کرد .هر چدد شعبه
امیدگی کدددهر بر این عقیده بود که چدانچه خاننی به این باوا برمد که مسکدی که هنسر وج انتخا ننوده
امتر براج وج خطرات جسنی و یا اوحی -اوانی داادر اثبات این امر بر عهده اومت و براج این امر باید به
دادگاه مراجعه ننایدر ولی دا مواد پرداختِ هزیدههاج زندگیر قای به تفکیک گردید .به این ترتیب که اگر خودِ
زوجهر بدونِ حک قاضیر تصنی به جدایی عنلی گرقته باشدر خودش نیز باید هزیدههاج زندگی اا پرداخت نناید
و دادگاه زو اا مجبوا به پرداخت هزیدههاج زندگی ننیکدد .ولی اگر زوجهر به دادگاه مراجعه کدد و قاضیر زو اا
اجباا به انتخا مدزل دیگرج ننایدر زو ر ملزَم به پرداخت هزیدههاج زندگی میگردد.
- Hauser, Jean; Huet-Weiller, Danièle, op. cit, pp.743-747.
- Cornu, Gérard, Droit civil, La Famille, paris, montchrestien, 8e édition, 2003,
pp.76-79.
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دا قانون مدنی کدونی قرانسمه ر بمه اممتدادِ مماده 108ر زو و زوجمه ممیتواندمد اقامتگماه
جداگانه اج اختیاا ننایددر دا صواتی که به قواعد مربوط به تعهد زندگی مشترک خللی وااد نشود.
هر گونه اخطاایه براج یکی از زوجین (حتی اگر جمدایی جسمنانی نیمز حاصم شمده باشمد)ر دا
خصوص اهلیت اشخاصر بایستی به هنسر یا شریک دیگر اامال گردد .قرض عدمِ اجمراج ایمن
مقراهر با ضنانت اجراج بط،ن اوبهاو خواهد شد .هر چدد ماده  108این مه نکته اا به صمراحت
بیان ننودر اما چدانچه این ماده دا کداا ماده  215قانون مدنی تفسمیر گمرددر بهتمر اممت .زیمرا
قسنت نخست ماده  108که به زوجین ح انتخا مسکن جداگانه میدهدر نباید ملایر بما تعهمد
به زندگی مشترک زوجین باشد 1.دا این صواتر مح اقامت خانواده جایی امت کمه زوجمین بما
تواق مشترک انتخا ننایدد و هیچ یمک از زوجمین بمدون ا ن دیگمرجر ننمیتوانمد از حقموقی
برخواداا گردد که به موجب آنر قادا به تعیین و تامین مدزل خانوادگی یا اثاث آن باشد.
دا خصوص پینان مدنی هنبستگی و هنزیستی قانونی؛ با توجه به تاکید قانونگذاا قرانسه
به اماس و بدیانِ خانواده تا مال 1970ر زوجه مکلف به زندگی دا خانه زو بود و هدموز قمانونی
براج پینان مدنی هنبستگی و کونکوبیداي وجود نداشت .این دا حالی امت که محتواج تعهد بمه
زندگی مشترکر دااا بودن یک «اقامتگاه مشترک» 2اا دا بر میگیرد .بدابر اینر از آنجمایی کمه
ه زیستی مشترک بدون زندگی دا کداا ه امکان پذیر نیسمتر بایمد احکمامِ موجمود اا دا ایمن
مساله ه جااج و مااج بدانی  .این که چه کسی باید اقامتگاه مشترک طرقین اا تعیمین ننایمدر
باید گفت که با توجه به اص ِ برابرج طرقین که از اصول بدیادینِ تشکی دهدده زندگی بمه ایمن
طری امتر میتوان تعیین اقامتگاه اا مدوط به اضایت طرقین دانست و دا این زمیدهر نظرِ هیچ
3
یک آنان بر دیگرج اولویت و برترج نخواهد داشت.
 -2-2تابعیت زوجه
نس تفوق زو نسبت به زوجه دا قانون مدنی قرانسهر به دو شک ننود عیدمی پیمدا کمرد:
 -1مطیع و تابع بودن زوجه نس شد -2 .اقتداا زو دا اواب زوجمین حمذف گردیمد 4.دا اکثمر
1. Malaurie, PH.; Fulchiron, H., op.cit, p. 666.
2. Communauté de toit.
3. Hauser, Jean; Huet-Weiller, Danièle, op. cit, pp.749-757.
- Cornu, Gérard, op.cit, pp.61-62.
4. Renaut, M., op.cit, p. 75.

14

مجله تحقيقات حقوقي شماره

مطالعه تطبيقي حقوق غيرمالي زوج در حقوق ایران و فرانسه

کشواهاج دنیا و به ویژه قرانسهر تابعیت زو به دلی ِ اِعنال اقتداا دا اواب زوجینر با انعقاد عقد
بر زوجه تحنی میشد .دا این خصوصر قانون  1945به صراحت به این نکته توجمه داشمت .بما
تلییر اقک اا دا جامعه و با از بین اقتن اقتداا زو ر تحنی تابعیت زو بر زوجهر امرج غیر معقمول
تلقی و دا قانون 1972ر تحنی تابعیت زو مللی گردید 1.قانون قوقر به صراحت اع،م ننود که
ازدوا هیچ تاثیرج دا تابعیت ندااد .به نظر می امد که اوش قانون گذاا قرانسه دا ممواد تابعیمت
زوجینر تا حدودج مدطقی و موجد تفاه بیشترر دا نهاد خمانواده اممت؛ زیمرا زنمدگی مشمترکر
2
م،زمهاج با تابعیت یکسان نداادر هر چدد که اقامتگاه واحدر به نظر ضرواج میآید.
دا پینان مدنی هنبستگی نیز اگر چمه یکمی از شمرای ِ انعقماد پینمان ر تابعیمتِ مشمترک
قرانسوج طرقین امت؛ ولی با توجه به نس ِ تحنی ِ تابعیت دا ازدوا ر دا این قرااداد نیز تابعیمت
شرکاج زندگی به ه تحنی ننی گردد .دا مدل هنزیستی قانونی نیز با توجه به ایمنکمه اصم
3
آزادج طرقین حاک امتر تسرج تابعیت شرکار از یک شریک به شریک دیگر پذیرقته نیست.
 -3-2حق منع اشتغا زوجه
4
انق ،کبیر قرانسهر دواه اج از دگرگونی هاج اجتناعی و میامی دا تاای قرانسه امت .تا
آن زمانر نه تدها زنانر بلکه مردان ه از بسیااج از حقوق محروم بودند .هر چددر بمراج تسماوج
دا حقوق شهروندان ت،ش هایی شده بودر ولی به دلی غالب بودن دیدگاه نظام قئودالیر اشمتلال
زوجه و به تبع آنر مدع از اشتلال موضوعیت نداشت 5.پس از آن دا کمد نماپلئون مصمو 1804
می،دجر طب مواد  215و  217زوجه به نوعی تحت ملطه زو قراا گرقتر زیرا زوجه ننیتوانمد
به تدهایی و بدون ا ن زو ر مبادات به انجام عن حقوقی نناید .با این حمالر زو داااج اختیماا
تام نبودر بلکمه دا صمواتی کمه وج بمدون علمت مموجهی از دادن ا ن امتدماع ممیکمردر زوجمه
می توانست به دادگاه اجوع و پس از اثبات موجه بودن معاملهر دادگاه بهجماج زو ا ن دهمد کمه
معامله صوات بگیرد و دا این صواتر مرد به هیچوجه مسوولیتی نداشت .دا صواتی ه که زو
1. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms
des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité
française, 1972, p.11195.
2. Hauser, Jean; Huet-Weiller, Danièle, op. cit, pp.21-22.
3. "Nationalité française", Fiches d'orientation, Dalloz, Août 2016.
4. http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.>.2017/7/9.
5. Terré, François; Philippe Simler, op.cit, p. 63.
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به هر دلیلی براج معامله کردن به زوجه ا ن میدادر ع،وه بر تدفیذ عن حقوقی زوجهر براج هر
دو طرفر مسوولیت مشترک ایجاد میشد 1.دا این صواتر صمحبت از مدمع اشمتلال موضموعیت
نداشت؛ زیرا اختیاا معام،ت زوجه به طوا کام تحت ملطه زو بود.
دا مال  1881و با توجه به بهبود وضع زنانر قانونگذاا قرانسه دا اامتاج حنایت از زنمان
و بهبود شرای ایشان دا جامعهر تلییرج عنده ایجاد کرد .به عدوان مثالر دا مواادج کمه زوجمه
قصد تجاات داشتر کاقی بود مرد به طوا کلی با اشتلال او به حرقه تجاات مواققت کدد و دا مه
موادر زوجه براج معام ،ت خود نیازج به اخذ مواققمت و ا ن زو نداشمت کمه عبماات بودنمد از:
تدظی وصیتنامهر واایز وجه و مپردهگذااج 2و اعنال حقموقی انجمام گرقتمه دا قرآیدمد جمدایی
جسنانی؛ اما مایر معام،تی که زوجه بدون مواققت زو انجام میدادر قاب قس و یا ابطال بمود.
دا مال 1892ر قانونی تصویب شد که به موجب آنر مندوعیت کاا دا شب براج هنمه زنمانر دا
تنام مدین پیشبیدی شد که کااقرمایان ننی توانستدد از زنان دا دو نوبمت اممتفاده ننایدمد 3.بمه
موجبِ قانون  13يوییه 1907ر زنان شاغ شوهرداا و زنانی که شللی به غیر از شمل ِ زو خمود
داشتددر میتوانستدد حقوق و داآمد ماهیانه شان اا آزادانه ادااه و مدیریت ننایدد و به موجب ایمن
قانونر زوجه مالک تنام اموال خود شنرده شد 4.قانون دیگرج دا مال  1910به تصمویب اممید
5
که به موجب آنر به زنان اجازه گرقتن مرخصی زاینان به مدت دو ماه اا تا بهبود کام ممیداد.
برامی گذا تاای دا مالهاج  1940تا 1948ر ننایان گمر آن اممت کمه حقموق زنمان دا حموزه
مشاغ ر تثبیت شده بودر هر چدد اص برابرج شللی6به طوا کام اعایت نگردیده بود؛ 7زیرا اگمر
چه تساوج شللی زن و مردر از دیدگاه حقموقی بمه اممنیت شمداخته شمده بمودر ولمی از لحمان
اجتناعیر جامعه هدوز از لحان قکرج آمادگی پذیرش آن اا نداشت .دامت امت که علم حقموق
1. Renaut, M., op.cit, p. 73.

 .2وانون  9آوریل  1881دا خصوص صددوق پسانداز ملی تصویب شد و به زن زو داا اجازه داد که دا واایز

وجه و مپردهگذااج و برداشت مباللی که دا صددوق مزبوا پسانداز میکددر مستق باشد .این قانونر با وانونِ
 20ژوییه  1895تکنی گردیده امت.
3. Renaut, M., op.cit, p. 74.
4. Terré, François; Philippe Simler, op.cit, p. 24.
5. Renaut, M., op.cit, p. 75.
6. Le principe de l'égalité professionnelle.
7. Hauser, Jean; Huet-Weiller, Danièle, op. cit, pp.734-739.
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دا برخی مسای باید پیشرو باشدر ولی تا زمانی که جامعه امرج اا نپذیردر ت،ش قمانونگمذاا بمه
تدهایی قایده عنلی نخواهد داشت 1.دا نهایتر آخرین محدودیتِ زوجمه (یعدمی نیماز بمه اجمازه و
مواققت زو براج پرداختن به حرقه تجااج) نیز به موجب قانون  13يوییه  1965برداشته شد.
دا مواد ح اشتلال زوجه دا قانون مدنی کدونی قرانسمهر مماده  223ااجمع بمه تکمالیف و
حقوق زوجین بیان می دااد که هر یک از زوجینر میتواند آزادانه به حرقمهاج پرداختمهر داآممد و
حقوق خود اا وصول کرده و پس از اداج هزیدههاج زنمدگیر بماقی اا دا اختیماا گیمرد .دا واقمعر
قانون گذاا نه تدها به صراحت محجوا بودن زنان اا نس میکددر بلکه مطماب مماده  225هنمان
قص از قانون مقرا می دااد« :هر یک از زوجین میتواندد به تدهاییر اموال شخصی خود اا ادااه
ننودهر به اهن یا وثیقه بگذااند و انتقال دهدد . ».به این صواتر به زنان حقوقی برابر بما ممردان
2
داده شده و تفاوت حقوقی میان زنان و مردانر از میان اقته امت.
3
از مال 2001ر حرقه قضایی شاهد حضوا حداکثرج زنان بوده امت .آماا گویاج آن اممت
که نه تدها حضوا زنان دا مالهاج اخیر دا حِرَف قضایی متوقف نشدهر بلکه بانوان قرانسموج دا
این شل ر به گونهاج از مردان مبقت گرقتهاند که گویار خواهان ک انگ شدن حضوا ممردان دا
مدصب قضا هستدد .آمااج دا مال 2010ر مبین این واقعیمت اممت کمه  84داصمد از داوطلبمین
4
مدامه قضاییر زنان بودهاند.
دا خصوص پینان مدنی هنبستگی و هنزیستی قانونی باید گفتر وقتی قانونگذاا قرانسمه
دا ماده  223قانون مدنی قرانسهر از آزادج اشتلال همر یمک از زوجمین دا ازدوا اممنی ممخن
می گویدر به طری اولی دا پینان مدنی هنبستگیر شرکا دا انتخما شمل آزادج عنم داانمد.
1. Laufer, Jacqueline, "Entre Égalité Et Inégalités: Les Droits Des Femmes Dans
La Sphère Professionnelle", L'Année sociologique (1940/1948-), 3è série, Vol. 53,
No. 1, Le Droit Au Féminin, Presses Universitaires de France, 2003, pp. 143-173.
2.Chatenet, Aurélie, "La femme, maítresse de maison? Rôle et place des femmes
dans les ouvrages d'économiedomestique au XVIII e siècle", Histoire, Économie et
Société, Vol. 28, No. 4, Published by: Armand Colin, 2009, pp. 21-34.
- Cointat, Christian, "Sur l’évolution des métiers de la justice" )rapport
d’information), Sénat, 2002.
- Courbe, Patrick, op.cit, p. 101.
3. Cointat, Christian, op.cit.
4. Anonyme, "Rapport statistique du 1er concours 2010", Ecole Nationale de la
magistrature, 2010.
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اص حاکنیت اااده هر یک از شرکاج زندگیر بر پینان حاک امت و هیچ یمک از ایشمانر حم ِ
1
مدع ِشریک دیگر اا نخواهد داشت.
 -4-2حق استفاده زوجین از نام خانوادگی یكدیگر
با توجه به آثاا حقوقی و اجتناعی نام خانوادگی و تاثیر آن بر جامعه و خانوادهر قمانونگمذاا
قرانسه به وضع احکامی دا اینبااه پرداخته که یکی از مه ترین آنهار امکان امتفاده هر یمک از
زوجین از نام خانوادگی هنسر امت.
دا خصوص ح امتفاده از نام خانوادگی هر یک از زوجین در دوران ازدواج؛ با توجه به
میر تحولی که دا حقوق زنان ایجاد شدر ابتدا این زنان بودند که توانستدد از نمام خمانوادگی زو
امتفاده ننایدد؛ ولی با توجه به تلییرات جامعهر قانون گذاا قرانسه تصنی گرقمت تما قمانون اا بما
مقتضیات زمانه خویش هنگام مازد .از این اور مطاب ِ ماده  225-1قانون مدنی قرانسهر هر یمک
از زوجینر این اختیاا اا دااند که از نام خانوادگی هنسمر بمه نحمو جمایگزین یما متصم بمه نمام
خانوادگی خویشر با ترتیبِ مواد نظرشر به عدوانِ نام عرقی و معنولر بدون ح تقمدم اممتفاده
نناید 2.اما پس از طالقر به امتداد ماده  264قانون مدنی قرانسهر اص بر این امت که زوجین
دیگر نتواندد از نام خانوادگی هنسر خود امتفاده ننایدد؛ مگر هر یک از زوجینر بتواند نفعی خاص
اا براج خود یا قرزندان اثبات و توجیه نناید که دا این صوات خواهد توانستر با اجازه داداس یا
مواققت هنسرر ه چدان از نام خانوادگی وج امتفاده کدد 3.دا مواد جدایی جسمانی نیز مماده
 300قانون مدنی قرانسهر تکلیف این موضوع اا مشخص کرده امت .مطاب این مادهر اجازه داده
شده امت که هر یک از زوجین هدگامِ جدایی جسنانیر بتواند از نام خمانوادگی دیگمرج اممتفاده
نناید .ولی اگر به مداقعِ یکی از طرقین دا این زمیده خدشمه وااد گمرددر بمه موجمبِ هنمان ااج
جدایی جسنانی یا ااج جداگانهاجر با دا نظر گرقتن مداقع هر یک از زوجینر منکن امت ایشمان
از این امر مدع گردند .دا پینان مدنی هنبستگی و هنزیسمتی قمانونی؛ مطماب اصم،حیه 2006
قانون مربوط به پینان مدنی هنبسمتگیر ضمروات ِدا ِ نمام و نمام خمانوادگی شمرکا دا کماات
شدامایی شریک دیگر الزامی گردید که نشاندهدده ااتباط آن به نظ عنومی اممت .بدمابر ایمنر
1. Cornu, Gérard, op.cit, pp. 82-95.
2. Hauser, Jean; Huet-Weiller, Danièle, op. cit, pp.733-734.
3. Malaurie, PH.; Fulchiron, H., op.cit, p. 325.
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هر چدد قانون قرانسه دا مواد امکانِ امتفاده از نام خانوادگی شریک ماکت امتر ولی بما توجمه
به این اص،حیه و تفسیرِ غاییر باید قای بر این بود که دا حقوق قرانسهر امکان اممتفاده از نمام
1
خانوادگی شریک دا پینان مدنی هنبستگی و کونکوبیداي نیز وجود دااد.
نتیجه
 .1از جنله حقوق غیرمالی مه زو دا حقوق ایرانر ح تعیین مسکن امت که زوجه باید
دا مدزلی که زو تعیین میکددر مکدی نناید که این مسالهر مبین اتخا الگوج ایامتی ممدیریت
خانواده دا ایران امت .اگر چه تواق خ،ف این مقراه به صوات شرط ضنن عقد پذیرقتمه شمده
امت .واگذااج (اِعطاج) ح تعیین مسکن به اااده صِرف زو و نه اااده زوجینر قابم انتقماد بمه
نظر میامد .مطاب قانون مدنی قرانسهر مح اقامت خانوادهر جایی امت که زوجمین بما تواقم
مشترک انتخا ننایدد.
 .2از دیگر حقوق غیرمالی زو دا ایرانر ح مدمع زوجمه از دایاقمت گذاناممه و خمرو از
کشوا امت که از آثاا اِعنال اقتداا زو و اتخا الگوج ایاممتی ممدیریت خمانواده ممیباشمد .دا
هنین اامتار زوجه براج خرو از کشوا باید به امتداد بدد  3مماده  18قمانون گذاناممه اصم،حی
1380ر به انتظاا مواققت زو از طری تدظی مدد دا دقاتر امداد اممنیر باشمد!!! امما دا حقموق
قرانسهر این مواد به موجب قانون  1972مللی گردیده امت.
 .3ح مدع اشتلال زوجهر از دیگر حقوق غیرمالی زو دا حقوق ایران امت کمه از تبعمات
اتخا الگوج ایامتی زو دا مدیریت خانواده به شناا میاود؛ اگر چه براج زوجه نیز این ح بمه
صواتی محدودتر از ح زو و دا ماده  18قانون حنایمت خمانواده مصمو 1353ر بمه اممنیت
شداخته شده امت و نشان دهدده ت،ش مقدن ایران دا این خصوص میباشد( .البته اگر قای بمه
عدم نس برخی مقراات قانون حنایت خانواده قموق بما قمانون حنایمت خمانواده مصمو 1391
نباشی  .).با توجه به میر تقدیدی دا حقوق ایران و تنای اویه قضایی به عدمِ مدع اشتلال زوجمه؛
اشتلال بیش از پیش زنان اا دا خانوادههاج ایرانی نشان میدهد .میر تحمول اشمتلال زوجمه (دا
مه مدل قانونی موجد زندگی مشترک) دا حقوق قرانسه نیز با گذا از پیچ و خ هماج گونماگون و
اقتضاهاج زمانهر دا نهایت به شک امروزج خود دا قانون مدنی کدمونی قرانسمه تجلمی یاقتمه و
1. Pécaut-rivolier, Laurence, Avantages et droits sociaux des pacsés, Dalloz, Paris,
2007, p. 22.
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هرگونه اادع و مانعر از مر ااه اشتلال زنان شوهرداا برداشته شده امت.
 .4امکان امتفاده از نام خانوادگی زو از موج زوجهر دا واقع امتیازج امت که میتوان به
نوعی آن اا به شوهر مدتسب کرد .دا حقوق ایرانر تدها زوجه میتواند با مواققت هنسر خود و تما
زمانی که دا قید زوجیت امتر از نام خانوادگی شوهر خود بدون اعایت ح تقدم امتفاده نناید و
دا صوات ط،قر ادامه امتفاده از نام خانوادگیر موکول به اجازه هنسر امت .اما دا ایمن قمانونر
قرضی که زو بخواهد از نام خانوادگی زوجه خود امتفاده ننایدر مشخص نشده امت و اگمر زو
بخواهد از نام خانوادگی زوجه امتفاده ننایدر باید از داانده حم تقمدم اجمازه بگیمرد .امما مطماب
مقراات قانون مدنی قرانسهر هر یک از زوجینر این اختیاا اا دااند که از نام خانوادگی هنسرر بمه
نحو جایگزین یا متص به نام خانوادگی خویشر به عدوان نام عرقی و معنول اممتفاده ننایمد .دا
خصوص ح امتفاده از نام خانوادگی هر یک از زوجین پس از ط،ق نیز اص بر این اممت کمه
زوجین پس از ط،قر دیگر ننیتواندد از نام خانوادگی هنسر خود امتفاده ننایدمد؛ امما ایمن اممر
مطل نیست و هر یک از زوجین با اثبات نفعی خاص براج خمود یما قرزنمدانر ممیتواندمد آن اا
توجیه نناید.
پیشنهادها
به مدظوا داک بهتر تحوالت مفهوم خانواده و به خصوص تحمول نقمش زنمان دا جامعمه
ایرانر بهتر امت از دو نگاه «احساسگرایانه» و «میامتزدگی» اجتدا گردد .یکی از عل مه
اقتداا زو و اقتداا پدا دا ماختاا و انگااه خانواده ایرانیر وجود بعضی از مقمراات مردمماالاانه دا
حوزه خانواده امت .پیشدهادهاج زیر می تواند حقوق غیرممالی زو اا دا جایگماه نموین خمانواده
تعدی نناید:
 .1دا اامتاج تلییر الگوج مطل ایاممتی زو دا اوابم زوجمین (مماده  1105ق .م ).بمه
اتخا الگوج مشااکتی مدیریت خانوادهر تلییر نحوه بیان ایمن مماده و بمازنگرج دا آنر پیشمدهاد
میگردد .بهتر امت متن ماده قوق به این صوات تلییر یابد« :دا اواب زوجینر مدیریت خمانواده
به صوات اشتراکی با زوجین امت .زوجین بمه صموات مشمترکر مسموولیت همدایت و ممدیریت
خانواده اا به عهده دااند.».
 .2به مدظوا اعتباا بخشیدن به اصالت آزادج اااده هر یک از زوجمین و اصم اممتق،ل و
برابرج هر یک از ایشان دا تصنی گیرج و اتخا الگموج مشمااکتی ممدیریت خمانواده دا تعیمین
مح مکونت خانوادهر پیشدهاد میگردد متن مواد  1005و  1114قانون مدنی کدونی به شر زیر
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اص ،شوند:
 ماده  1005وانون مدنی« :اقامتگاه مشترک زوجین با تواق آنها تعیین ممیشمودردا صواتی که به اصول زندگی مشترک خللی وااد نگرددر اقامتگاه هر یمک از ایشمانر ممیتوانمد
مستق باشد.».
 ماده  1114وانون مدنی« :مح مکونت خانوادهر به مکانی اطم،ق ممیگمردد کمهزوجین با تواق مشترک آن اا انتخا میننایدد.».
 .3مزاواا امت که بدد  3ماده  18قانون گذاناممه اصم،حی ممال 1380ر بما ایمن عبماات
جایگزین گردد« :زو به موجب قانونر ح مدع زوجه از دایاقت گذاناممه و هنچدمین خمرو از
کشوا وج اا نخواهد داشت.».
 .4مدیریت زنان دا مطو ک،ن کشوا (وزااتر ممدیریت کم و )...بما ممدنظر قمراا دادن
اصول مختلف قانون امامی جنهواج ام،می ایران پذیرقته شود .برداشتهاج حقوقی ملمایر دا
این خصوصر قاب نقد و تام امت.
 .5ماده  42قانون ثبت احوال  1355جهت قراه ماختن زمیده امکان اممتفاده زوجمین از
نام خانوادگی یکدیگر به این شر « :هر یک از زوجینر این اختیماا اا دااد کمه از نمام خمانوادگی
هنسر خودر به نحو جایگزین یا متص به نام خانوادگی خویشر به عدوان نام خانوادگی عرقمی و
معنول امتفاده نناید ».تلییر یابد.
با توجه به موااد قوقر به نظر میامد چدانچه قانونگمذاا ایمران دا صمدد تلییمرِ الگموج
مطل ایامتی مدیریت خانواده به منت الگوج اشتراکی بر نیایدر منکمن اممت دا آیدمدهاج نمه
چددان دوار شاهد تزلزل نهاد خانواده باشی  .دا این صواتر براج قراا از تعهدات ازدوا ر ع،قه و
تنای به تشکی خانواده از طری نکا دای کاهش جدج پیدا خواهد کرد و شمیوه همایی ماندمد
اواب آزادر اواب ه خانگی و پیدایش مجردان متاه ر به تدایج به مثابه اقیبی دا مقابم نکما
دای مطر خواهدد گردید .عدم اقدام به تلییر مقمرااتر علمیاغم ِ تحموالت اوز جامعمه ایرانمیر
قابلیت توجیه چددانی ندااد و ضروات بازنگرج دا الگوج مطل ایاممتی زو دا حموزه ممدیریت
خانواده به وضو احساس میگردد .موق دادن ادااه خانواده به منت الگوج اشتراکی دا مدیریت
و پذیرشِ آثاا این اوشر یقیدا قضاج بهترج اا دا خانواده و جامعه کدونی ایران به وجمود خواهمد
آواد.
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