حقوق خانواده (خواستگاری و نامزدی)
خواستگاری
خواستگاری مقدمهی ازدواج است .خواستگاری یعنی تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن ،هر چند تقاضای ازدواج
از جانب زن غیرقانونی نیست.

دوران نامزدی
دورانی که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعالم میکنندد اطدحال ا دوران
نامزدی میگویند .در این دوران ،نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر ندامررم هسدتند و تدا زمدانیکده عقدد
ازدواج بسدددددته نشدددددود هدددددی گونددددده رابحدددددهی قدددددوقی بدددددین آنودددددا وجدددددود نددددددارد.
آثار بر هم زدن نامزدی
قانون مدنی با ا ترام به قوق انسانها نامزدی را تنوا یک وعدهی ازدواج شمرده و اجازه داده کده ردرنین تدا
قبل از بسته شدن عقد در طورت تمایل ،نامزدی را بر هم بزنند .بنابراین تی در طورتی کده یکدی از نامزدهدا
بدون دلیل نامزدی را بر هم زند ،نامزد دیگر نمیتواند او را وادار به ازدواج کند .قانون مدنی به وضوح اعالم کرده
که خواستگاری و نامزدی طرنا یک اعالم ساده و یک قول اخالقی است و خسارتی که از بر هم زدن نامزدی بده
نددرد وارد مددیشددود بیشددتر خسددارت معنددوی و طدددمات عددارسی اسددت کدده قابددل جبددران نیسددت.
وضعیت هدایا پس از بر هم زدن نامزدی
ممکن است در دوران نامزدی هر یک از نامزدها به نامزد دیگر هدایایی داده و یا نامههایی ردوبدل کدرده باشدند
در طورت بر هم زدن نامزدی قانون مدنی وضعیت نامهها و هدایا را نیز تعیین کرده است .هدایای ردوبدل شده
باید بده طدا ب آن پدا داده شدود چدون هددایا بده منظدور انمدام وطدتت داده شدده اسدت پدا از بده هدم
خوردن نامزدی دیگر دلیتی برای نگه داشتن آنوا وجود ندارد.

علت ارائهی گواهی پزشک قبل از ازدواج
عدم ابتال به بیماری مسری و داشتن سالمت از شرایط درستیِ عقد ازدواج نیست لیکن قانون مدنی هم از نظدر
رعایت بوداشت عمومی و هم راهنمایی زوجین مقرر میدارد« :هر یک از ررنین میتواند از همسر آیندهی خود
تقاضا کند گواهی پزشک مبنی بر سالمت و عدم ابتال به یکی از امراض موم مسری مانند :سدیسیتیا ،سدوزاک،

سل و ایددز را ارائده دهدد ».ربد قدانون ،ارائدهی گدواهی پزشدک قبدل از ازدواج بدرای ردرنین الزامدی اسدت
و سردنتران ازدواج مکتف هستند قبل از انمام مراسم عقد این گواهی را محالبه کنند.

