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وکیل

زهرا سپیدنامه
وکیل پایه یک دادگستری

سنگی
بر گوری

چه بخواهیم و چه نخواهیم یکی
از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده
فرزندآوری است .حال وقتی یکی از
طرفین نابارور است مشکالت
آغاز میشود.
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فرزنــد آوری .حفظ نســل .اینکه کســی باشــد از
جنــس خود من .کــه همیــن خصوصیات نیک
و بــد را تــا دنیــا دنیاســت از این دســت بگیرد و
بدهد به دست بعدی .آن موقع که بحث عشق
و عاشــقی داغ اســت و آدمها انگار خودشــان را
نمیشناســند و از آنچه واقعاً هســتند بیخبرند
حرف از ناباروری و جدایی به این علت برایشان
خنده دار است اما وقتی به ازدواج دو سه سالی
زمان خــورد وقتی ناگهان به نظــر خانه خالی و
ســوت و کور آمد وقتی احساس تنهایی دو نفره
ســراغ آدمها آمد و دلشــان غنج زد برای اینکه
یــک موجــود کوچک و شــیرین از جنــس هر دو
تــو خانه بــاال و پایین برود ،وقتــی ناگهان انتظار
طوالنی میشــود و خبری از خبر خوش نیست،
آنچــه به ســخره گرفته میشــد تبدیل میشــود
بــه بزرگتریــن و مهمتریــن عامل اختــاف .آن
وقت اســت زوجین به ســراغ عقدنامه میروند
تا ببینند در آن روزهای شــیرین نخست ،فکری
برای حل این مشکل بزرگ کردهاند یا نه؟
ســارا  10ســال اســت کــه ازدواج کــرده 10 .ســال
تلخ و شــیرین را با مردی به ســر آورده که مورد
احترامــش بــوده ،از آن آدمهایــی کــه میتواند
بگویــد خوشــبختش کرده«.شــوهرم مــرد
خوبیســت ،امــا حیف و صــد حیف کــه بچهدار
نمیشــود .کلــی هزینــه کردیــم و دوا و درمــان
کردیــم اما هیــچ فایــدهای نداشــت .اوایل فکر
میکــردم بتوانــم بــدون فرزند زندگــی کنم اما
بعد از گذشــت چند ســال و باال رفتن سن ،بچه
شــد مهمتریــن اتفــاق زندگیــم .صبح و شــب،
شــب و صبــح بــه فرزنــد فکــر میکــردم اصــاً
نمیتوانســتم شــوهرم را ببینــم .زندگیــم مثل
آب روان از دســتم میرفــت ...کم کم بچه شــد
بزرگتریــن حســرت زندگیم.دیگــر نتوانســتم
زندگی مشترک را دوام بیاورم».
هزار راه رفته
ســارا یکبــاره تصمیــم بــه جدایــی نگرفتــه .راه
پیــش رو را هــزار بار بــاال و پایین کــرده« :گفتم بیا
فرزنــدی را بــه فرزندخواندگــی بپذیریــم .اصــاً
زیــر بار نرفــت .گفــت نمیتوانم بــه ژنهای یک
آدم بیگانه که از خیر بچهاش گذشته اعتماد کنم.
نمــک میخــورد و نمکــدان میشــکند .خالصــه
اینکــه وقتــی دوا درمانها هــم نتیجه نــداد چاره
فقط جدایی شد .خانم وکیل شوهرم میگوید که
مــرا طالق نمیدهد.نمی دانــم چگونه میتوانم
خــودم را از ایــن وضع که دچارش هســتم نجات
دهم ».به ســارا میگویم که اگر شــوهرش شروط
دوازدهگانــه ضمــن عقد را امضا کرده باشــد حاال
به مشــکل برنمیخورد« .بند  10از شرایط ضمن
عقــد در ســند ازدواج صراحــت دارد کــه پــس از
گذشــت پنج ســال زوجه از شــوهر خود به جهت
عقیــم بــودن یــا عــوارض جســمی دیگــر زوج،
صاحب فرزند نشود ،میتواند با استفاده از حقی
که شــوهر به زن داده است ،استفاده کند و خود را
مطلقــه کنــد ».بارها برای موکلینــم در خصوص
شــرایط مندرج در ســند ازدواج که هنگام عقد به
امضای زوجین میرسد توضیح دادهام و گفتهام
که با توجه به اینکه حق طالق با مرد اســت لیکن
در شــرایط ضمن عقد مرد بــه زن وکالت بالعزل
بــا حــق توکیــل بــه غیــر را میدهد کــه در صورت
وقــوع و اثبــات هر یک از شــرایط تعیین شــده ،با
انجــام تشــریفات قانونــی و مراجعــه بــه محاکم
خانــواده خــود را مطلقه کند .یکی از شــروطی که
زن میتوانــد از ایــن حــق اســتفاده کنــد و دادگاه
نیــز پــس از اثبــات ایــن امــر گواهــی عــدم امکان
سازش را صادر میکند نیز همین بند  10است که
اختصاص به ناباروری دارد.

