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ازدواج 
یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی هر 

کسی است و امروزه به دلیل تغییر شرایط اقتصادی-
اجتماعی و به تبع آن سبک زندگی، دیدگاه جوانان نسبت به 

گاهانه تر شده و برای داشتن یک زندگی عاشقانه،  ازدواج و مسائل آن آ
یک پیمان عاقالنه را الزم و ضروری می دانند.

گاهی از  مسائل حقوقی، آن هم  یقینا در کنار مشاوره های روانشناسی اینکه شما با آ
مختص شرایط خودتان، حقوق و تکالیف قانونی خود را بدانید، به شما کمک خواهد
کرد تا با خاطری آسوده تر به استقبال آینده نامعلوِم  زندگی مشترک بروید و عشقتان را

 پایدار کنید.بسته حقوقی»شروط ضمن عقد ازدواج« که نتیجه تخصص و سال ها تجربه 
که یا  گروه حقوقی حامی آموزه در حوزه ازدواج و طالق است، به کمک زنان و مردانی می آید 
در آغاز این راه دست در دست هم نهاده اند و در شرف ازدواج اند یا می خواهند این پیوند 

عاشقانه را منطقی  تر، عاقالنه تر  و با رعایت حقوق و آزادی  های یکدیگر ادامه دهند و
 بر حسب شرایط و دغدغه های خاص خودشان یک عاشقانه آرام را بر پایه اصول 

و قوانین ایران و شرایط فعلی جامعه شکل دهند.

برای درخواست این بسته، پس از مطالعه توضیحات، کافی است با حامی 
تماس بگیرید و شرایط و دغدغه های مهم خود را با ما در میان بگذارید. 

با حامی، حامی خودتان باشید.

مقدمه



 حق تحصیل 

کشور  حق خروج از 

حق تعیین مسکن

 وکالت در طالق

حق اشتغال

در جامعه سنتی ما بسیاری 
از اوقات مردان یا به دالیل شخصی 
یا به دالیل سنتی و مذهبی از ادامه 

تحصیل زنانشان جلوگیری می کنند. اما 
ج این شرط برای زن که حق تحصیل  با در

داشته باشد می توان از این امر جلوگیری کرد. 
ج این شرط هم از لحاظ  بنابراین در

حقوقی و هم از لحاظ عرفی و 
اجتماعی بسیارمفید 

خواهد بود.

مطابق قانون گذرنامه
گذرنامه  و   زن متاهل برای اخذ 

خروج از کشور به اجازه شوهر خود نیازمند 
است که در بسیاری از مواقع نیز این قانون 

برای زنان، خصوصا زنان هنرمند و ورزشکار، 
ایجاد مشکل کرده است. بنابراین، شرط این 

حق و اعطای این حق به زن از سوی
 شوهر طی یک سند معتبر دارای

 اهمیت است.
این مهمترین حقی 

که زنان در پی آن اند و غالبا  است 
تمام یا بخشی از مهریه خود را در قبال 

گرفتن این حق می بخشند. تنظیم همه 
این شروط امری تخصصی است اما وکالت در 
طالق شرایط خاصی دارد که تنظیم آن عالوه 

بر دانش به تجربه کافی نیاز دارد. بنابراین 
تنظیم آن زیرنظر یک حقوقدان و یک 

حامی با تجربه ضروری و مفید 
خواهد بود.

 
مطابق قانون، زن باید 

در خانه ای زندگی کند که شوهر 
تعیین میکند. یعنی حق تعیین مسکن 
با شوهر است. اما بسیاری از زنان اصرار 

گذار شود تا  دارند که این حق به ایشان وا
بتوانند، مثال شهر یا محل زندگی خود را 
تعیین کنند. بنابراین، اعطای این حق 

طی یک سند، بسیار کارآمد 
و مفید است. 

داشتن حق اشتغال و 
استقالل مالی حقی است که برای 

زنان امروزی بسیار مهم است اما در 
مواردی مردان حق اعتراض داشته و

 می توانند نسبت به منع  زوجه از
 اشتغال اقدام کنند. بنابراین شرط
 این حق به زبانی حقوقی بسیار 

کارآمد خواهد بود.

حقوقی که میتوان در عقد ازدواج
  شرط کرد عبارتند از
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مزایای این بسته

صرف نظر از اینکه، این بسته
 زیر نظر حقوق دانان حامی تنظیم شده که 

عالوه بر دانش، سال ها در این حوزه تجربه دارند،
کرد:  از مزایای این بسته می توان به موارد زیر اشاره 

تنظیم دقیق و تخصصی
کامل و که این شروط به طور  که در بسیاری موارد مشاهده شده   الزم به ذکر است 

کارآمد است.   حقوقی در محضرهای ازدواج تنظیم نشده است و عمال  نا
            صرفه جویی در زمان و هزینه 

گذشته از هزینه تنظیم این اسناد، در دفاتر اسناد رسمی، غالب دفاتر اسناد رسمی، از تنظیم
 این اسناد خصوصا وکالت در طالق خودداری می کنند.

               عدم نیاز به مراجعه حضوری 
با توجه به شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا تا زمان نامعلوم، شما می توانید بدون مراجعه

 حضوری و صرفا با مراجعه مجازی این بسته را دریافت کنید تا از مشکالت احتمالی
 جلوگیری شود.

ــی  ــت قــــــانـــــــونــ   وجـــــاهــــــ
پس از دریافت بسته شروط ضمن عقد، زوجین می توانند آن را امضا کرده و

 در دو یا چند نسخه آن را داشته باشند. بدیهی است این اوراق پس
 از امضا به منزله سندی است که دارای وجاهت قانونی

کم دادگستری نیز ، قابل استناد  بوده و در محا
 خواهد بود.

حامی ارائه دهنده خدمات آنالین حقوقی و وکالتی

تنظیم الیحه تخصصی                   تنظیم فرمهای قضایی                    تنظیم قرارداد                مشاوره و اخذ وکیل    


