پیوند های آسمانی (اتاق عقد) آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه

علیها السالم

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج الزم
به منظور اطالع قبلی زوجین ،شروط مندرج در دفترچههای نکاحیه و دفاتر ثبت وقایه ازدواج ،در ذیل بیان می شود:
الف :ضمن ( عقد نکاح  /خارج الزم ) زوج شرط نمود هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طالق ناشی
از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخالق و رفتار وی نبود ،زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به
دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بالعوض به زوجه منتقل نماید.
توضیح  :این بند بدین معنا است که مرد بعد از طالق باید نصف دارائی خود را که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن
نماید،مشروط به اینکه :
-1

طالق به درخواست مرد باشد.

-2

زن مطیع همسر خود باشد و اخالق و رفتار نا متناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین نماید.

ب :ضمن ( عقد نکاح  /خارج الزم ) زوج به زوجه وکالت بال عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ
مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بال عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف
او قبول نماید.
توضیح  :این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد
دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طالق نماید.
سر دفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چراکه شرطی معتبر است که مورد توافق
زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.
مواردیکه زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طالق نماید به شرح زیر است:
-1

استنکاف زوج از دادن نفقه زوجه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که
اجبار زوج هم ممکن نباشد.
توضیح  :عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

-2

سوء رفتار یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
توضیح  :بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

-3

ابتالء زوج به امراض صعب العالج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
توضیح  :بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سالمت زن را به خطر بیندازد.

-4

جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
توضیح  :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

-5

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح ،منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت
زوجه باشد.
توضیح  :اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.

-6

محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال
بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا
باشد.
توضیح  :محکومیت به حبس از پنج سال به باال ( در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سا ل به باال )

-7

ابتالء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه
دشوار باشد.
توضیح  :اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد ،فروش اثاثیه منزل و وارد
نمودن ضرر به سالمت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

-8

زوج ،زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند .تشخیص ترک زندگی خانوادگی تشخیص عذر موجه با دادگاه است یا اینکه
زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
توضیح  :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره  6ماهه بدون دلیل موجه.

-9

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با
حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و
موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

توضیح  :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.
 -10در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
توضیح  :بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
 -11در صورتیکه زوج مفقود االثر شود و ظرف  6ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
توضیح  :غیبت طوالنی شوهر.
 -12زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
توضیح  :ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
ضوابط و شرایط اجرای عقد در حرم مطهر
.1

آرایش و پوشش و استفاده از مواردی که بر خالف شئونات حرم مطهر باشد همچون :کراوات زدن  ،آرایش کردن ،آوردن میوه و
شربت و کیک ،لوازم سفره عقد ،عسل و ...ممنوع است.

.2

ورود با لباس عروس و آرایش داخل حرم ممنوع میباشد و در صورت حضور با لباس عروس و آرایش و یا گزارش خادمین
نسبت به ورود اشخاصی با این ویژگی ها ،عقد هماهنگ شده کنسل میگردد.

.3

دست زدن و کل کشیدن و آنچه که مناسب با شئونات حرم مطهر نمیباشد در داخل اتاق عقد ممنوع میباشد.

.4

حتما پانزده دقیقه قبل از زمان تعیین شده جهت تکمیل "فرم ورود به اتاق" حضور داشته باشید.

.5

تأخیر بیش از  ۱۵دقیقه از زمان تعیین شده به دلیل حضور خانواده بعدی ،از ورود شما به اتاق عقد ممانت به عمل آمده و
زمان عقد باطل خواهد شد.

.6

مدت زمان اختصاص داده جهت حضور در اتاق عقد  ۳۰دقیقه می باشد ،لذا میهمانان خود را طوری هماهنگ کنید که حتما سر
ساعت مقرر حضور داشته باشند.

.7

در صورتی که درخواست عاقد از طرف آستان را داشته باشید هزینه آن به عهده شما خواهد بود.

.8

زمان حضور منحصر در ساعت اعالم شده میباشد ،بنابراین اتاق و محل عقد اختصاص داده شده ،رأس ساعت مقرر تحویل و
تخلیه گردد.

.9

به علت محدودیت زمان انجام کلیه امور محضری در بخش عقد حرم مطهر ممنوع می باشد.

 .10حضور پدر عروس یا جد پدری در مراسم عقد الزامی است ،لذا در صورت عدم حضورشان به همراه داشتن ،برگه وکالت نامه
محضری ،و در صورت فوت ،برگه فوتنامه الزامی میباشد.
 .11ورود هرگونه دوربینهای فیلم برداری و عکاسی ممنوع میباشد.
 .12رعایت حجاب کامل برای همه مدعوین الزامی میباشد.
 .13با توجه به ظرفیت اتاق عقد تعداد مدعوین بیشتر  10نفر نباشد.
 .14در صورتی که سفره عقد یا بخشی از سفره در اثر مراسم شما معیوب یا خراب گردد تهیه و تنظیم دوباره آن بر عهده شما
خواهد بود.
همچنانکه انتظار دارید محیطی تمییز با سفرهای منظم و مرتب در اختیار شما قرار بگیرد ،عقدهای بعد از شما نیز انتظار دارند از چنین
شرایطی برخوردار باشند ،خواهشمند است جدا از آوردن نقل ،برف شادی ،سکه و جابجا کردن لوازم سفره خودداری کرده و در نظافت اتاق
همکاری الزم مبذول فرمایید.
ضمن آرزوی خوشبختی برای شما زوج محترم ،خواهشمند است راس ساعت.................. :

در تاریخ  ..................... :ضمن مطالعه و

تایید مطالب فوق توسط عروس و داماد محترم در بخش اتاق عقد حرم مطهر به همراه خانوادههای محترم حضور به هم رسانید و این
برگه را تحویل مسئول اتاق نمایید.
شماره تماس 025 - 37175404 :
توضیحات:
امضاء زوج

امضاء زوجه

