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مقدمه

سپاس خدایی را که انسان را علم و دانش آموخت و او را به وسیله کتب آسمانی و 
برگزیدگانش، از ظلمات به نور و از گمراهی به هدایت رهنمود فرمود. حقوق خانواده 
شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم و انحالل خانواده 
می پردازد. خانواده نخستین واحد اجتماعی است و یکی از اساسی ترین نهادهای جامعه 
است. مرکب از زن و مرد که ممکن است کودکانی هم داشته باشند. روابط زناشویی 
خویشاوندی معینی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به 
یکدیگر از ویژگی های خانواده شمرده می شوند. از جمله ویژگی های این بخش آن 
است که قواعد آن با فرهنگ و تاریخ هر کشور ارتباط دارد. همچنین در قواعد حقوق 
خانواده، جنبه های نظم عمومی و اخالق حسنه رعایت می شود. لذا بسیاری از این 

قواعد، امری تلقی می شوند و نمی توان خالف آنها را مورد توافق قرار داد.

راهنمای مطالعه
با توجه به اینکه دانشجویان به مقدار قابل توجهی با مباحث حقوق خانواده )مدنی 
5( آشنا شده و آمادگی مطالعه، پذیرش و بررسی مباحث مهم تری را در این رشته 
از حقوق پیدا کرده اند و با عنایت به اینکه حقوق خانواده با قوانین مدنی همراه با 
دادخواست های خانواده به رشته تحریر درنیامده است، نگارنده به تشویق سایر اساتید 
معظم که با اینجانب همکاری داشتند بر آن شدم که جزوه های درسی خود را )با 
تغییرات و اصالحات الزم( و آن چه را که یاد گرفتم به صورت کتاب حاضر تقدیم 
عالقمندان و دانش پژوهان کنم. این درس با وجود جنبه نظری آن، بیشتر کاربردی 
فراگیری سایر  تا  بیشتری کرد  باید سعی و دقت  این رو در مطالعه آن  از  و  است 
درس های حقوق خانواده به سادگی امکان پذیر شود. به ویژه این امر به دانشجویان 
عزیز رشته حقوق دانشگاه آزاد و یا دانشگاه پیام نور )که به صورت نظام آموزشی از راه 

دور آموزش می بینند( موکداً توصیه می شود.
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10 |  یود مقنق ح خانواده

تعریف نکاح یا ازدواج
ازدواج یک رابطه حقوقی بین دو نفر است. البته در اصطالح حقوق یعنی قراردادی که 
به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل 

می دهند.

اقسام ازدواج یا نکاح: 

الف( عقد موقت )منقطع(                ب( عقد دائم

تفاوت بین عقد موقت و دائم 
1-تعیین مدت در عقد موقت شرط الزم است.

ماده 1075 قانون مدنی:
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد در مورد اینکه اگر در 
نکاح مدت ذکر نشود و در ماهیت عقد اختالف شود که موقت است یا دائم اختالف 
نظر است: برخي عقیده دارند که هر گاه در نکاح مدت ذکر نشود نکاح دائم محسوب 
مي شود. ولي اکثر حقوقدانان عقیده دارند که اگر در نکاح مدت ذکر نشود و معلوم باشد 
که مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است ولي هر گاه مقصود طرفین معلوم نباشد 

ظاهر و اصل اقتضاي دائم بودن نکاح را دارد. 

تذکر: یکي از شرایط نکاح منقطع عالوه بر مواردي که در نکاح دائم گفته شد )ذکر 
مدت( در آن است و این مدت باید بطور کامل مشخص باشد

ماده 1076 قانون مدنی:
مدت نکاح منقطع بایدکاًل معین شود. 

2-تعیین مهر از شرایط اساسی عقد موقت است.
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ماده 1087 قانون مدنی: 
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و 
طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر 

معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 

ماده 1095 قانون مدنی: 
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است. 

3- در عقد موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست. 

ماده 1113 قانون مدنی: 
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی برآن 

جاری شده باشد. 

4- در نکاح موقت مقررات مربوط به طالق اجرا نمی شود بلکه با انقضای مدت یا 
بذل مدت تمام می شود. 

ماده 1120 قانون مدنی:
عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود. 

5- عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر دو ُطهر است اعم از فسخ یا انقضای 
مدت. 

ماده 1151 قانون مدنی: 
عده طالق و عده فسخ نکاح سه »طهر«1 است مگراینکه زن به اقتضای سن عادت 

زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. 

1. در لغت به معنی پاک شدن

http://www.ekhtebar.com
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12 |  یود مقنق ح خانواده

ماده 1152 قانون مدنی: 
عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل 
دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل 

و پنج روز است. 

ماده 1153 قانون مدنی: 
عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا  وضع حمل 

است. 

ماده 1154 قانون مدنی: 
عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر 
اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر 
اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بیشتر باشد واال مدت 

عده همان چهارماه و ده روزخواهد بود.

6- در عقد موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. 

ماده 1077 قانون مدنی:
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در 

فصل آتی مقرر شده است. 

ماهیت نکاح دائم
ماهیت نکاح دائم غیر مالی است هر چند مهریه و نفقه در تابعیت از آن است.

شرایط تحقق یا نفوذ ازدواج
1- اختالف جنس

ماده 1059 قانون مدنی: 
نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. 

http://www.ekhtebar.com
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2- قصد و رضا )اراده(
3-اهلیت )بلوغ، رشد و عقل(

خواستگاری

تعریف خواستگاری
خواستگاری عبارت است از تقاضای ازدواج از زنی که دارای شرایط ازدواج است. 
دختری را که به سن قانونی ازدواج نرسیده است را می توان از ولی او خواستگاری 
کرد زنی را که در عده طالق بائن یا عده وفات است به تعریض )کنایه( مجاز است 
ولی به تصریح خواستگاری ممنوع است. اولین مرحله در تشکیل دادن یک خانواده 
مرحله خواستگاري است و علي اال صول هر زني که خالي از موانع نکاح باشد مي توان 
خواستگاري نمود. در ماهیت حقوقي خواستگاري اختالف نظر وجود دارد برخي آن را 
صرفاً یک وعده مي دانند و غیر الزام آور »دکتر شهیدي«1 ولي برخي آن را عقدي از 
عقود مي دانند که جایز است و هر یک از طرفین مي توانند هر وقت خواستند آن را بر 
هم بزنند.زنی را که خالی از موانع نکاح نباشد نمی توان خواستگاری کرد. در این مورد 
اگر به زن به علت تقصیر زیانی وارد شود چه مادی و چه معنوی ضمانت اجرای حقوقی 
دارد و زن می تواند از باب مسئولیت مدنی از او مطالبه خسارت کند یا اینکه این نوع 
خواستگاری طبق ماده 619 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375تعرض یا مزاحمت 

تلقی شود که مرتکب مستحق مجازات کیفری خواهد بود. 

ماده 1034 قانون مدنی:
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده 619 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375:
هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم  اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ 
و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 

)74( ضربه شالق محکوم خواهد شد.
1. حقوقدان برجسته ایرانی و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق مدنی بود.
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وکالت در ازدواج

اعالم اراده توسط وکیل 
در نکاح الزم نیست که اراده به وسیله خوِد طرفین اعالم شود، بلکه ممکن است اظهار 
ارده از طریق نمایندگی صورت گیرد. این راه حل در مواقعی استفاده می شود که یکی 
از زوجین به علتی مانند جنگ و مسافرت و بیماری نمی تواند در مجلس عقد حاضر 
شود. وکالت در ازدواج برای تسهیل ازدواج مقرر شده است و مورد قبول قانونگذار بوده 

و صریحاً  بیان کرده است. 

ماده 1071 قانون مدنی: 
هر یک ازمرد و زن می توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

وکالت مطلق
به آن مطلق گفته  باشد،  برای حکم واقع شده  اگر لفظ بدون هیچ قیدی موضوع 
می شود. چنان که زن به دیگری اذن یا وکالت دهد که او را به نکاح مردی درآورد؛ 
و از آن جا که مستفاد از اطالق اذن یا وکالت، تزویج به غیر می باشد و متبادر آن 
است که وکیل غیر از زوجین است، مرد نمی تواند زن را به نکاح خویش درآورد. زیرا 
چنانکه بعضی از فقها گفته اند، وکالت مزبور منصرف از این امر است یعنی عرفاً شامل 
اختیار تزویج برای خود نمی شود. همچنین در صورتی که وکیل زن باشد نمی تواند 
باشد.  او داده شده  به  این اذن صریحاً  اینکه   خود را به عقد  موکلش درآورد، مگر 
اگر امر وکالت از جانب زن باشد در این صورت گاهی ولی زن موکل است و زمانی خود 
زن چنانچه بالغ و عاقل باشد در صورت توکیل ولی وکیل همان قدرت ولی در تزویج 
را دارا خواهد بود و چنانچه امر تزویج را بدون در نظر گرفتن کفالت و با کمتر از مهر 
المثل انجام دهد نافذ می گردد، اما اگر زن صرفاً توانایی تزویج زن را با رعایت کفالت و 

با کمتر از مهر المثل انجام دهد عقد نافذ می گردد. 
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ماده 1072 قانون مدنی: 
در صورتی که وکالت بطوراطالق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود 

تزویج کند مگراین که این اذن صریحاً به اوداده شده باشد. 

تجاوز وکیل از حدود اذن
ممکن است وکیل از اختیاراتی که موکل به او داده است تجاوز کرده باشد، در این 
صورت نکاح فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند. بعضی از 
استادان حقوق گفته اند: درمورد تجاوز وکیل در مورد مهر فضولی است نه عقد نکاح 
و زن می تواند مهر را تنفیذ یا رد کند. در این مسئله وکالت در امر نکاح با سایر موارد 

وکالت تفاوتی ندارد.

ماده 1073 قانون مدنی: 
اگر وکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یا مهریا خصوصیات دیگرمعین کرده 

تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. 

ماده 1074 قانون مدنی: 
حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات 

مصلحت موکل را نکرده باشد.

شرایط وکیل
مقصود از عاقد کسی است که صیغه عقد نکاح را جاری می کند اعم از اینکه برای خود 
باشد یا به وکالت از دیگری. چنین شخصی باید اوالً عاقل باشد. بنابراین دیوانه نمی تواند 
صیغه عقد جاری کند. ثانیاً بالغ باشد. سن بلوغ در پسرپانزده سال تمام قمری، در دختر 
نه سال تمام قمری است. ثالثاً قاصد باشد، یعنی قصد انشاء عقد داشته باشد. بنابراین 
کاربرد صیغه نکاح بدون قصد، مثاًل به عنوان شوخی یا در حال مستی موجب تحقق 

ازدواج نخواهد بود. 
آیا یک نفر می تواند به نمایندگی زوجین صیغه عقد را جاری کند؟ بعضی از فقها 
گفته اند چون توافق دو اراده در عقد الزم است یک نفر نمی تواند هم طرف ایجاب و هم 
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طرف قبول باشد. لیکن این نظر قابل ایراد است. زیرا در عقد تعدد اعتباری اراده کافی 
است یعنی کافی است که یک نفر به دو لحاظ و اعتبار مختلف ایجاب و قبول کند. بند 
آخر ماده 1072 ق.م که به وکیل اجازه داده است در صورت اذن صریح موکله او را 
برای خود بگیرد. مؤید آن است که در نکاح یک نفر می تواند به وکالت از زوجین و یا 

وکالتاً از یک طرف و اصالتاً از جانب خود صیغه نکاح را جاری سازد.

ماده 198 قانون مدنی: 
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است 

که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. 

ماده 1064 قانون مدنی: 
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

بحث کلی وکالت در ازدواج
پسر مقیم روسیه بوده و به مادرش وکالت داده است که دختردایی اش را به عقد نکاح 
او در آورد درباره مهریه و شرایط ضمن عقد، پسر و مادر تلفنی صحبت کرده اند ولی 
پسر به هزار سکه مهریه راضی نشده و این شرط که ظرف 2 سال به ایران بازگشت 
نموده و ادامه زندگی مشترک در ایران باشد را نپذیرفته است مادر به امید اینکه پسرش 
راضی خواهد شد دختردایی را به  عقد پسر در آورد؛ تابستان که پسر به ایران بازگشت 
نموده است با دختر دوباره مهریه و شرط سکونت در ایران به توافق نرسیده و توضیح 
داده این موارد مورد رضایت او نبوده و چون دختر نیز از این شرایط صرف نظر نمی کند 

و وکیل برخالف مصلحت او اقدام کرده؛ این ازدواج باطل است.
زن و مرد می توانند برای اجرای صیغه عقد به شخص دیگری وکالت بدهند. زن 

ممکن است به یکی از صورت های ذیل به وکیل وکالت دهد.
الف( به صورت مقّید؛ مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به نکاح آقای )الف( درآوری

ب( به صورت مطلق؛ مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا شوهر دهی.
د( با اذن صریح؛ مثل اینکه بگوید تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی حتی خودت 

درآوری.
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در فرض الف و د جای هیچ تفسیری نیست و وکیل در فرض الف نمی تواند زن را 
برای خود عقد کند و در فرض )د( نیز تردیدی نیست که می تواند برای خود عقد نماید 
ولی در فرض )ب( وکیل نمی تواند موکلّه )زن( را برای خود تزویج کند. مطابق قانون 
مدنی به نظر می رسد فقط وکیل در صورتی که زن اذن صریح داده باشد می تواند زن 

را برای خود عقد کند )فرض ج( و در هیچ مورد دیگری چنین حقی ندارد.
اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صور مختلفی وجود دارد که در ذیل به آن 

اشاره می کنیم:
1-ممکن است فردی بدون داشتن نمایندگی یا وکالت اقدام به عقد کسی برای 

دیگری کند.
2- ممکن است وکیل به جای شخص مورد نظر موّکل، کس دیگری را به عقد 

موکل در آورد.
3- ممکن است وکیل در اصل نکاح و شخص مورد نظر تخلفی نکند ولی برخی 
از خصوصیات شخص منطبق با خواسته موکل نباشد مثل اینکه وکالت دهد زنی را 
که از بستگان فالن فرد است به عقد او در آورد ولی شخص مورد نظر فاقد این نسبت 

خانوادگی باشد.
4- ممکن است وکیل در اصل نکاح، شخص و خصوصیات تخلف نکرده باشد ولی 

در جنس یا مقدار مهر تخلف نماید.
در همه این موارد عقد نکاح فضولی می باشد.)مطابق ماده 1073 ق.م( یعنی عمل 
حقوقی او نافذ نخواهد بود مگر اینکه موکل بعداً تنفیذ نماید، یعنی پس از اینکه موکل 
از اقدام وکیل مطلع شد، به آن رضایت بدهد. در این صورت عقد از همان تاریخ اقدام 
وکیل صحیح می باشد. وکالت مطلق برای ازدواج نیز مقّید به رعایت مصلحت موکل 
است، یعنی در فرض اینکه کسی به فردی وکالت دهد که او را به عقد دیگری در آورد 
و هیچ قیدی نیاورد، وکیل نمی تواد رعایت مصلحت و منافع موکل را ننماید، مثاًل اگر 
مردی که در خارج از ایران زندگی می کند به مادرش وکالت دهد که دختری را به عقد 
او درآورد مادر نمی تواند دختری نابینا یا ناشنوا را به عقد پسرش در آورد هر چند که 

وکالت مطلق باشد. بنابراین وکیل باید رعایت منافع موکل را بنماید.
اگر وکالت مطلق از هر دو طرف داشته باشد و رعایت مصلحت هیچ یک را ننموده 
باشد، عقد نسبت به هر دو طرف فضولی است و آثار عقد منوط به قبول هر دو می باشد 
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ولی اگر از یک طرف، وکیل، مطلق و از طرف دیگر اصیل باشد )عقد برای خود فرد 
باشد( مادام که عقد تنفیذ نشده، چون وکیل خالف مصلحت موّکل عمل کرده و موّکل 
هم رضایت نداده است، شخص اصیل نمی تواند قبل از رّد یا اجازه طرف مقابل عقد را بر 
هم زند و چنانچه شخص اصیل زوجه باشد نمی تواند قبل از رد یا اجازه زوج، به دیگری 
شوهر کند. البته در مورد شخص اصیل در صورتی که در اجازه یا رّد تأخیر بیفتد و این 

تأخیر موجب ضرر او باشد نیز می تواند قرارداد را به هم زند.

سکوت دختر باکره
هرگاه دختر باکره پس از پرسش و وکالت خواهی از او در مورد ازدواج سکوت 
کند، غالباً چون بُکر از سخن گفتن شرم دارد باید سکوتش را رضا تلقی کرد ولی اگر 
قرینه ای بر عدم رضا وجود داشته باشد نمی توان سکوتش را اذن شمرد. این سکوت و 
اینگونه قبول در زمان گذشته بوده وامروزه شرم مانع سخن گفتن نیست و در نکاح با 

بلی گفتن، رضا و اذن خود را در نکاح اعالم می کنند. 

سکوت باکره در نکاح
عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در 
آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعالن می شود. مطابق نظر فقهای امامیه 
صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول باید بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال 
شود، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد. اما سکوت دوشیزه در 
قبول وکالت در عقد نکاح، بنابر قول اقوی دال بر اعالن رضایت و قبول است، البته فقها 
در اینجا به عنوان قرینه موجود عنوان کرده اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای 
اولین بار مانع از بیان صریح می شود و این خود قرینه ای است همراه سکوت که دال 
بر رضایت است، و شاید به خاطر همین علت است که باکره در خواندن صیغه عقد، 

وکالت می دهد.
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شروط باطل

الف( شروط باطلی که مبطل عقد نکاح نیست

1- شرط غیر مقدور
از شروط باطلی که مبطل عقد نیست، شرطی است که غیر مقدور باشد و قدرت برانجام 
آن وجود نداشته باشد. برای مثال مردی به خواستگاری زنی می رود و زن شرط می کند 
که مرد باید از باالی ساختمان 10 طبقه به پایین بپرد و یا شرط اینکه آقای داماد 
ماشین بزرگی را با یک دست بلند کند، این شرط به طور واضح، غیرمقدور است و 
مرد قادر نیست که بدون تجهیزات از باالی ساختمان بپرد و یا ازعهده بلند کردن وزن 
سنگین یک ماشین آن هم با یک دست بر نمی آید. این شرط غیر مقدور مطلق است 

و هیچ کس نمی تواند چنین کارهایی را انجام دهد. 

2- شرط بی فایده
به این معنی که منفعت عقالیی برای شخص ندارد و باطل است. برای مثال شرط اینکه 
مرد هنگام عقد، مسافت بین هریس تا تبریز را با پای پیاده طی کند. این کار چون نفع 

عقالنی ندارد، باطل است. 

 3- شرط نا مشروع
شرط غیر مشروع هم باطل است. یعنی شرطی که خالف شرع و قانون و اخالق حسنه 
باشد. برای مثال شرط کند که در صورتی با شما ازدواج می کنم که فالن کس را بکشید 

یا شرط شود که مرد حق طالق نداشته باشد.

ب( شروط باطلی که مبطل عقد نکاح هم هستند

شرط خالف مقتضای ذات عقد
یعنی که در ذات ازدواج است و شرط شود که آن نباشد. برای مثال بگوید که در 
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صورتی با شما ازدواج خواهم کرد که نزدیکی صورت نگیرد.

شروط صحیح عقد نکاح

الف( شرط صفت
راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. مثاًل شرط شود که شوهر دارای مدرک 

لیسانس یا یا دکتری یا فالن مقدار ثروت باشد و.... 

ب( شرط فعل
شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم 
واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین 
عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. مثاًل شرط شود که 
شوهر در صورت گرفتن زن دوم، زن دوم خود را در فالن شهر سکنی دهد و از آن 

شهر خارج نکند. 

ج( شرط نتیجه
اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و 
اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق 
می شود. مثاًل ضمن عقد شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر برای امری مثل 

طالق وکالت داشته باشد. 

د( شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج

1- شرط انتقال تا نصف دارایی
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال های اخیر در قباله های رسمی ازدواج منتشر 
می شود شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می کند در هنگام طالق اگر طالق به 
درخواست زن نباشد و طالق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری 
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و سوء اخالق و رفتار او نبوده باشد تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده 
بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.

این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده 
با اشکاالت و ابهاماتی روبرو است از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به 
زن منتقل می دهد یعنی نصف مشخص شده و حداقلی تعیین نشده  است. دومی 
اینکه شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر 
امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی توان تشخیص داد، از نظر برخی 

حقوق دانان و فقها باطل است. 

2- وکالت بالعزل در پاره ای از موارد
در صفحه 9 سند نکاحیه مطلبی این گونه آمده است که ضمن عقد ازدواج یا خارج الزم 
زوج به زوجه وکالت بالعزل باحق 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 بالعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید )به 
این معنا که اگر زن مهریه خود را بخشید، زن وکالت خواهد داشت این بخشش را، به 

جای شوهرش قبول کند(.
*شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله ازدواج شامل 12 شرط است که به آن شروط 

دوازده گانه عقد نکاح می گویند. 
این شروط عبارتند از: 

1- زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طالق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن 
خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه. 

2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طالق می دهد، بدرفتاری زوج 
است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طالق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل 
درمان مرد است در حدی که سالمت زن را به خطر اندازد. 

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد. 
5-پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی 

زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طالق کند. 
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6-محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر 
یا به حبس و جزای نقدی که  بازداشت شود  از پرداخت، منجر به 5 سال  ناتوانی 
مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد 
نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد. 
زندگی  اساس  به  دادگاه  تشخیص  به  که  مضری  اعتیاد  گونه  هر  به  زوج  7-ابتالء 
خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که 
منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سالمت جسمی و روحی 

زن و فرزند شود. 
8-هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طالق می یابد. چنانچه زوج زندگی 
خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت 

کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طالق خود را ثبت کند. 
9-از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طالق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر 
شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد 
و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با 

توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10-دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 
سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این 

صورت زن می تواند تقاضای طالق کند. 
11-همچنین چنانچه زوج مفقوداالثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه 

پیدا نشود نیز دادگاه حکم طالق را صادر می کند.
12-آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طالق را به همسرش 
می دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن 

حق طالق را از مرد می گیرد. 
زن عالوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل 
سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف 

اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند. 
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شرایط صحت نکاح
ë  شرط اول( نکاح حتماً باید با )لفظ( صورت گیرد مگر اینکه کسي متمکن از تلفظ

نباشد که در این صورت اشاره یا فعل مبین کافي است. 
ë  .شرط دوم( عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد
ë  شرط سوم( شخص طرفین )زن و شوهر( باید مشخص باشد و هیچ شبهه اي در

این مورد نباشد. 
ë  شرط چهارم( عقد نکاح باید منجز باشد لذا تعلیق در عقد نکاح موجب بطالن آن

است. )م 1068قانون مدنی( 
الزم به تذکر است که ما معموالً در عقد نکاح دائم دو عقد جداگانه داریم عقد اول 
همان عقد نکاح است و عقد ثاني قرارداد مربوط به صداق است لذا آنچه فوقاً گفته شد 
شرایط صحت عقد نکاح است و قرار داد مربوط به مهریه تابع شرایط عمومي انعقاد 
قرار دادها است )البته معلوم بودن من جمیع الجهات مهریه از شرایط صحت قرار داد 

مربوط به مهریه نیست(.

اجازه ازدواج و تکمیل اهلیت

اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره

والیت پدر و جد پدری
هرگاه دختر باکره ای که به سن ازدواج رسیده و بخواهد ازدواج کند اجازه ازدواج او 
موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او خواهد بود. دختر باکره ای که هنوز شوهر نکرده 
بدون محدودیت سنی موقوف به اجازه ولی خود است. اگر دختری بالغ شده و نیاز به 
تصمیم گیری کسی ندارد در صورت باکره بودن ازدواج او موقوف به اجازه پدر و جد 
پدری خواهد بود. دختری که ازاله بکارت او در اثر ورزش یا پرش یا جراحی از بین 
رفته باشد باز هم اجازه ازدواج او از پدر یا جد پدری ساقط نمی شود. دختری که ازاله 
بکارت او در اثر ازدواج قبلی و مواقعه از بین نرفته برای ازدواج مجدد باید اجازه پدر یا 
جد پدری را داشته باشد. در صورت مواقعه غیر شرعی  ازاله بکارت او از بین رفته هر 
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چند ازدواج نکرده چون باکره نیست برای ازدواج اجازه پدر یا جد پدری الزم نیست. 
اگر دختر باکره ای بخواهد با فردی که در شأن و منزلت خانوادگی خود ازدواج کند و 
پدر و جد پدری بدون علت موجه مخالفت کنند دختر باکره با تشریفات ماده 1043 
قانون مدنی اجازه خود را از دادگاه می گیرد. اگر دختر بالغه باکره ای بدون اذن پدر یا 
جد پدری ازدواج کند و پدر دادخواست ابطال ازدواج را بدهد و در صورتی که اثبات 
کند که بدون اذن او ازدواج صورت گرفته دادگاه رای بر ابطال ازدواج خواهد داد ولی 
اگر دختر اثبات کند که پدر یا جد پدری او بدون موجه مخالفت نموده دادگاه باید حکم 
به سقوط والیت پدر یا جد پدری را صادر کند. اگر دختر و پسری که به بلوغ رسیده اند 
ولی به سن رشد نرسیده اند با هم ازدواج کنند می توانند در مورد کلیه دعاوی ناشی از 
نکاح و طالق مستقاًل و شخصاً در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کنند ولی صلح 

دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا قیم مشارالیها باشد. 

ماده 1043 قانون مدنی: 
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر 
یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه 
کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح 
و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه 
مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطالع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطالع و عدم 

پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید 

ازدواج غیر رشید و مجنون

سفیه یا غیر رشید
غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالِی خود، عقالئی نباشد 

و بدون اذن ولی یا قیم خود نمی تواند اَعمال حقوقی مالی انجام دهد. 
سفیه می تواند بدون اذن ولی یا قیم خود ازدواج کند ولی چون ازدواج دارای آثار مالی 
مانند مهریه و نفقه است سفیه نمی تواند در این باره مستقاًل اقدام کند بلکه باید نکاح 
او با اذن ولی یا قیم باشد اگر بدون اذن ولی یا قیم ازدواج کرد این عمل وی غیر نافذ 
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خواهد بود. سفیه به تنهایی می تواند عقد نکاح ببندد ولی در مورد تعیین مهریه باید 
ولی یا قیم او تعیین کند. اگر سفیه بدون اذن ولی یا قیم با توافق طرفین مهریه را 
تعیین کنند این عمل هم غیر نافذ است و ولی یا قیم می تواند آن را بارعایت مصلحت 
سفیه تنفیذ یا رد کند. در صورت رد مهریه مثل موردی است که مهریه تعیین نشده 
است و اگر در همین حین نزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد 

بود.

مجنون
ازدواجی که خوِد مجنون در حال جنون انجام می دهد باطل و کأن لم یکن است. چون 
مجنون فاقد عقل و درک است و نمی تواند هیچگونه عمل حقوقی را شخصاً انجام دهد. 
در صورتی ازدواج مجنون صحیح خواهد بود که پزشک ازدواج اورا الزم بداند بگوید که 
برای بهبودی نیاز به ازدواج دارد که با مراجعه به دادستان و کسب موافقت نامه او، قیم 

برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد. 
در مورد  مجنون »ادواری«1، چون عقد نکاح یک امر شخصی است و اراده طرفین 
مهم است ولی یا قیم نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد اما خوِد مجنون در حال افاقه 

می تواند مستقاًل ازدواج کند در صورتی که افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد. 

ماده 1213 قانون مدنی: 
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال 
و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون 

ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد.
 

برخالف سفیه، حجر دیوانه تنها به خاطر حمایت از او نمی باشد بلکه وی فاقد اراده 
و قصد انشاء اعمال حقوقی است. با توجه به این نکاح یک عقد است و در اثر تراضی 
زن و شوهر واقع می شود و هرگاه یکی از آن دیوانه باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی 
یا قیم او هیچ تاثیری در نفوذ عقد ندارد. هرگاه جنون متصل به صغر باشد والیت بر 
دیوانه باقی می ماند ولی قهری می تواند در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او 

1. به جنون ادواری اطباقی هم گفته می شود.
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ضروری باشد به والیت برای او ازدواج کند. هرگاه ازدواج از نظر سالمت مجنون الزم 
باشد، قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد. چنانچه 
ماده 88 قانون امور حسبی مقرر داشته است: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را 

الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید.
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الف( شوهر داشتن

1- ازدواج با زن شوهردار
شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه 
چند زنی مجاز است ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. چون موجب اختالط 
نسل است و اخالق حسنه به حساب نمی آید. نکاح با زن شوهردار باطل و ممکن است 

موجب حرمت ابدی بین زن و مرد دوم نیز شود. 
علم و اطالع از رابطه زوجیت +  علم به حرمت = حرام ابدی و بطالن ازدواج 

ازدواج با زن شوهر دار بدون علم و اطالع از رابطه زوجیت و حرمت +  وقوع نزدیکی= 
حرام ابدی و بطالن ازدواج 

بدون اطالع از رابطه زوجیت و حرمت -  عدم وقوع نزدیکی = فقط بطالن ازدواج 

ماده 1050 قانون مدنی:
هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که درعده 
طالق یا درعده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل 

وآن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد می شود. 

ماده 1051 قانون مدنی: 
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیزجاری است که عقد از روی جهل به تمام یا 
یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم 

وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود. 

2- زنا با زن شوهردار
هرکس با زن شوهرداری به طور غیر مشروع و با علم به حرمت و با اختیار نزدیکی 
کند موجب حرمت ابدی خواهد بود. پس بعد از طالق و یا فوت نمی تواند با زانی 
ازدواج کند حال مرد عالم به شوهردار بودن زن باشد یا نباشد می خواهد زن زناکار 
محسوب شود یا کار او ناشی از اشتباه یا اکراه باشد، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا 
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غیر مدخوله. اگر مرد مجبور به زنا با زن شوهردار شود عمل او زنا محسوب نمی شود 
و در زمره ماده 1054 قرار نمی گیرد چون با اختیار او نبوده است. زنای محصن )مرد 
 همسردار( و محصنه )زن شوهردار( با تحقق شرایط قانونی، رجم یا سنگسار کردن است. 

ماده 1054 قانون مدنی: 
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. 

ماده 83 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370:
حد زنا در موارد زیر رجم است : الف ـ زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر 
دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با 
او جماع کند. بـ  زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر 
دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع 
با شوهر را نیز داشته باشد. تبصرهـ  زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .

ب( داشتن چهار زن دائمی 
استیفاء عدد یا همان داشتن چهار زن دائمی، همانطور که شوهر داشتن مانع ازدواج 
است، از موانع ازدواج به شمار می رود و مرد با داشتن چهار زن دائمی نمی تواند اقدام به 
ازدواج پنجم نماید. تعدد زوجات در قانون ایران منع نشده است. دالئلی مثل نازایی زن، 
عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتالء زن به جنون یا امراض صعب العالج، عدم 
تمکین زن از شوهر و مخصوصاً فزونی عدۀ زنان بر مردان در زندگی امروز هم می تواند 
چند زنی را در موارد استثنایی توجیه کند. تعدد زوجات می تواند از رابطه نامشروع مرد 
با زن جلوگیری کند. ولی این به این معنا نیست که مرِد زن دار آزادانه و بدون هیچگونه 
قید و شرط اقدام به ازدواج کند چون این آزادی موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. 

در این مورد ماده قانونی نیامده ولی در فقه و اسالم این بحث شده است. 
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ج( عدۀ زن
عده عبارتست از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده است نمي تواند 
شوهر دیگر اختیار کند به زبان ساده عده مدت زمانی است که زن بعد از طالق یا فوت 
و... همسِر خود، مدتی را برای اثبات باردار بودن تحمل می کند یا به عبارتی مدتی است 
که زن مطلقه تا انقضای آن حق ندارد با مرد دیگر ازدواج نماید بنابراین می توان عده 
را عبارت از مدتی دانست که پس از گذشتن آن زن می تواند با هرکس که بخواهد امر 

نکاح کند. 

اقسام عده
عده زن با توجه به علل مختلفي که نکاح منحل مي شود متفاوت است: 

الف( عده وفات: چه در نکاح منقطع و چه در نکاح دائم چهارماه و ده روز است مگر 
اینکه زن حامله باشد که تا وضع حمل عده نگه مي دارد. 

ب( عده طالق: در نکاح دائم 3 طهر است مگر اینکه زن با اقتضاي سن عادت 
زنانگي نبیند که 3 ماه است )عده فسخ نکاح دائم نیز چنین است(

ج( عده فسخ نکاح: عده فسخ نکاح منقطع و بذل مدت و انقضاء آن در غیر حامل 
دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبیند که در این صورت 45 

روز است. 
د( عده طالق فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل 

است. 
ه( عده نزدیکي به شبهه مانند عده طالق است.

بحث کلی در عده

1- عده وفات
در این مدت زن بعد از مرگ شوهرش برای ازدواج مجدد باید صبر کند. مدت این عده 
چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج منقطع، چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار 
باشد که مدت عده آن تا وضع حمل او است. اگر مرد در زمان عده طالق رجعی فوت 
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کند زن باید عده طالق را رها کرده و عده وفات را نگهدارد ولی اگر در طالق بائن یا 
فسخ نکاح فوت کند، باید همان عده طالق یا فسخ نکاح را نگهدارد. 

ماده 1154 قانون مدنی: 
عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع در هرحال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن 
حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه 
فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر  باشد واال مدت عده 

همان چهارماه و ده روز خواهد بود. 

2- عده زوجه غایب مفقوداالثر
یکی از انواع طالق بر اثر غیبت طوالنی و در نتیجه مفقود االثر شدن مرد برای زن 
حاصل می شود عده این طالق همان عده وفات یعنی چهار ماه وده روز است زیرا وقتی 
از روزی که زن موضوع غیبت غیر متعارف شوهر را به حاکم شرع اطالع داد چهار سال 
بگذرد حاکم فرض می کند این شوهر فوت کرده است و چون شوهر در حکم مرده 
دانسته شد لذا همسر وی نیز موظف است، عده وفات را نگهدارد. اگر مرد غائب مفقود 
االثر است و آن مرد فوت کند و زن بعد از 6 ماه متوجه شود که همسرش فوت کرده 
باید عده وفات را از تاریخ فوت همسرش یعنی همان شش ماه قبل لحاظ کند و پس 
از انقضای این مدت و اگر مدت آن گذشته بود دیگر نیازی به نگهداشتن عده نیست 
و می تواند شوهر دیگری اختیار نماید. عده وفات در حقوق ایران از تاریخ فوت آغاز 

می شود چه زمان فوت باشد چه مدتی پس از فوت از آن مطلع شود.

3-عده طالق یا فسخ نکاح دائم
عده زن در زمان طالق بر َحَسِب باردار بودن یا غیر باردار بودن است. عده طالق سه 

ُطهر، وقتی که زن سه بار حیض ببیند، یعنی به مدت سه ماه و ده روز. 

- عده زن آبستن
عده زن آبستن تا وضع حمل است. پس اگر زن پس از مدت کمی از طالق وضع حمل 

کرد، می تواند عده آن منقضی می شود و می تواند مجدداً ازدواج کند.
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ماده 1153 قانون مدنی: 
عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاءآن در مورد زن حامله تا  وضع حمل است. 

- عده زن غیر آبستن
عده در زن غیر آبستن سه ُطهر است که همان تقریباً سه ماه و ده روز است. اگر زنانی 
که به سن یائسگی نرسیده و عادت می بینند، عادت نبینند، مدت عده آنان دقیقاً سه 

ماه خواهد بود. 

ماده 1151 قانون مدنی: 
عده طالق و عده فسخ نکاح سه طهراست مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی 

نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. 

-  زنانی که عده طالق ندارند
زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده و زنی که یائسه )زنی که امید به باردار شدن ندارد 
که بین 50 تا 60 سال اختالف است( است نه عده طالق و نه عده فسخ نکاح دارند ولی 

اگر شوهرشان فوت کرد باید عده وفات را رعایت کنند. 

ماده 1155 قانون مدنی: 
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طالق دارد و نه 

عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرمورد باید رعایت شود. 

4- عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت یا فسخ ازدواج موقت 
عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عدۀ طالق همیشه یکسان 
نیست. اگر زن حامله باشد، مانند مورد طالق، عدۀ او با وضع حمل منقضی می شود، 

ولی اگر حامله نباشد باید عده نگهدارد. 
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ماده 1152 قانون مدنی: 
عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر 
است، مگر اینکه زن با انقضای سن، عادت زنانگی نبیندکه در این صورت 45 روز است. 

ازدواج یا زنا با زنی که در عده است 
ازدواج با زنی که در عده است در حکم نکاح با زن شوهردار است. یعنی همان احکامی 

که در مورد زن شوهردار باشد در اینجا هم جاری می شود. 
))شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه 
چند زنی مجاز است ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. چون موجب اختالط 
نسل است و اخالق حسنه به حساب نمی آید. نکاح با زن شوهردار باطل و ممکن است 

موجب حرمت ابدی بین زن و مرد دوم نیز شود. 
علم و اطالع از رابطه زوجیت +  علم به حرمت   =  حرام ابدی و بطالن ازدواج

از رابطه زوجیت و حرمت +  وقوع  با زن شوهر دار  بدون علم و اطالع  ازدواج 
نزدیکی= حرام ابدی و بطالن ازدواج

بدون اطالع از رابطه زوجیت و حرمت -  عدم وقوع نزدیکی=  فقط بطالن ازدواج((
زنا در عده رجعیه موجب حرمت ابدی است چون در حکم زوجه است و مجازات 
آن همان مجازات با زن شوهردار است. زنا در طالق بائن یا عده وفات و یا عده دیگری 

موجب حرمت ابدی نمی شود و می تواند با زانی ازدواج کند. 

د( قرابت در حدود معین
ازدواج با خویشان نزدیک بنا بر دالیل زیر منع شده است:

اوالً از نظر فیزیولوژیکی زیان بخش است و موجب عقب افتادگی کودکان و بروز برخی 
از بیماری هاست. دوماً از نظر اخالقی ازدواج با خویشان نزدیک منفور و محکوم است و 
موجب برهم زدن آرامش خانواده می شود و روابط نا مشروع بین آنان به آسانی برقرار 
می شود. سوماً از نظر اجتماعی صالح مردم در این است که با خانواده های دیگر وصلت 
کند تا از این راه میان خانواده های مختلف پیوند محبت و دوستی و وفاق و خویشاوندی 

ایجاد کند. 
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1-محارم نسبی
در این مورد نه تنها قرابت نسبی مشروع مانع نکاح است بلکه قرابت ناشی از شبهه یا زنا 
نیز دارای همین اثر است.نسب ناشی از زنا باعث آثار حقوقی همچون منع نکاح است. 
آنچه که مورد نظر و مالک عمل در منع نکاح واقع شده رابطه طبیعی و فیزیولوژیکی 

بین بعضی از اشخاص است، نه قرابت نسبی که ناشی از نکاِح صحیح باشد. 

ماده 1045 قانون مدنی: 
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 

1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه باال برود. 2- نکاح با اوالد هر قدرکه 
پائین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها تا هر قدر که پائین برود. 4- نکاح با 

عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات 

ماده 1046 قانون مدنی: 
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط براینکه: اوالً– 
شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده 
باشد. ثالثاً - طفل الاقل یک شبانه روز و یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد 
بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعاً - شیرخوردن طفل قبل 
ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از 
یک زن و از یک شوهر باشد بنا براین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و 
مقداری از شیر زن دیگر بخورد  موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی 
باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و  یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از 
شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی 

نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد. 

2- محارم سببی
این نوع قرابت ناشی از ازدواج است و از موانع نکاح به شمار می رود. در قرابت سببی 
فرقی نمی کند که ازدواج دائمی باشد یا موقت و یا عروسی و دخول انجام شود یا نشود. 
در هر صورت از موانع نکاح است. ازدواج مردی با خواهرزاده یا برادرزاده زِن خود، بدون 
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اجازه از زِن خود، اگرچه زن او قبل یا بعد از ازدواج رضایت خود را اعالم کند، غیر نافذ 
است.

ماده 1047 قانون مدنی: 
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه »مصاهره«1 ممنوع دائمی است: 1- بین مرد و مادر و 
جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2- بین مرد و زنی که سابقاً 
زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت 
رضاعی باشد. 3- بین مرد با اناث از اوالد زن از هردرجه که باشد ولو رضاعی مشروط 

بر  اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد. 

ماده 1048 قانون مدنی: 
جمع بین دو خواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. 

ماده 1049 قانون مدنی: 
هیچکس نمی تواند دختِر برادر زن و یا دختِر خواهر زن خود را  بگیرد مگر با اجازه 

زِن خود. 

ماده 1056 قانون مدنی: 
اگر کسی با پسری عمل شنیع )لواط( کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج 

کند. 

ه( مطلقه بودن به سه طالق و نه طالق 

1-سه طالق متوالی )از یک نفر(
مردی که زنی را سه مرتبه متوالی طالق دهد، حال می خواهد این طالق بعد از رجوع 
در ایام عده یا پس از نکاح جدید باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند چون ازدواجی 
که این قدر متزلزل و ناپایدار باشد نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد 

1. از نظر لغوی یعنی داماد شدن
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و قانونگذار خواسته که از تکرار طالق جلوگیری کند. ازدواج چنین مردی با همان زن 
در صورتی مجاز است که زن بعد از طالق سوم، با مرد دیگری که »محلل«1 نامیده 
می شود ازدواج دائم کند و بین آنها نزدیکی صورت بگیرد و نکاح آنان به هر دلیل، یا 
طالق یا فوت شوهر، منحل شود که در این صورت می تواند از نو با شوهر سابق خود 

ازدواج کند. 

ماده 1057 قانون مدنی: 
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است 
مگراینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به 

واسطه طالق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. 

2- نه طالق
اگر مردی  زن  خود را نه  بار طالق  دهد که  شش  تای  آن  عدی  باشد، یعنی  طالقی  که  
مرد با اجازه  قانون  در زمان  عده  به  زن  رجوع  می کند، و پس  از رجوع  نیز با او نزدیکی  
می کند و بعد او را طالق  می دهد، پس  از آن  هیچ  وقت نمی تواند آن  زن  را به  عقد ازدواج  

موقت  خود در آورد و این  از موانع  حرمت  ابدی  است . 

ماده 1058 قانون مدنی: 
زن هر شخصی که به نه طالق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد برآن 

شخص حرام مؤبد می شود. 

و( کفر

1- ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان
زن  مسلمان  تحت  هیچ  شرایطی  نمی تواند با مرد غیر مسلمان  ازدواج  موقت  نماید. و فرق  
نمی کند که  مرد کافر، اهل  کتاب  باشد یا اهل  غیر کتاب . در بیان  دلیل  این ممنوعیت  که  

1. مردی که با زن سه طالقه ازدواج کند و او را طالق می دهد تا آن زن بتواند دوباره با همسر پیشین خود ازدواج کند.
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مبتنی  بر فقه  اسالمی  و ریشه  در قرآن  کریم  دارد، گفته  شده : حفظ اعتقاد اسالمی  و 
خوف  از تأثیر پذیرفتن  از عقیده  و رفتار غیر اسالمی  و مبتنی  بر کفر شوهر است  و چون  
اسالم  به  حفظ اعتقاد و هویت  اسالمی  اهمیت  زیادی  می دهد و ازدواج  کافر و مسلمان ، 
طبعاً این  تأثیر و تأثر را دارد وبه  خصوص  زن  ممکن  است  بیشتر تحت  تأثیر شوهر قرار 
گیرد و احیانا دست  از اسالم  بردارد، بنابراین  ازدواج  زن  مسلمان  با مرد غیر مسلمان  
به  اتفاق  اجماع  مسلمین  حرام  است . فقها عالوه  بر استناد به  برخی  از آیات  قرآن  کریم ، 
می گویند در این  ازدواج  ترس  وقوع  مؤمنه  در کفر است  زیرا زوج ، عادتاً او را به  دین  خود 
می خواند و زنان  عادتاً از مردان  پیروی  می کنند و در دین  از آن ها تقلید می نمایند، و 
نیز در قرآن  کریم  از سلطه  کافر بر مؤمن  منع  شده  است . هرگاه زن و شوهر هر دو کافر 
باشند و زن اسالم اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در 
این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است. 

ماده 1059 قانون مدنی: 
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. 

2-ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان
ازدواج  موقت  مرد مسلمان  با زن  کافر »اهل  کتاب«1 مانند زنان  یهودی  یا مسیحی  بر 
اساس  فتاوای  »مراجع  عظام«2  جایز شمرده  شده  است  و مانعی  ندارد. ازدواج  موقت  
مرد مسلمان  با زن  کافر غیر اهل  کتاب  که  به  مشرک  معروفند بر حسب  فتاوای  مراجع  
عظام  جایز شمرده  نشده  و از موانع  ازدواج  است  و مردمسلمان  نمی تواند با زن  مشرک  
به  صورت  موقت  نیز ازدواج  نماید. اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان »کتابیه«3 ازدواج 

کند به دین او احترام می گذارد و اشکالی از جهت اختالف دین پیش نخواهد آمد. 
نتیجه اینکه در این دو حالت می توان موارد زیر را در نظر گرفت:

1-ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان )غیرمسلم کتابی مانند یهودی، مسیحی 
و زرتشتی و غیر مسلم غیرکتابی(: باطل است.

2- ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابی: نافذ است. 
1. عبارتی است در قرآن و منظور از آن کسانی هستند که به یکی از ادیان یهود،زرتشتی و صائبین باور دارند.)سوره حج آیه 17(

2. منظور مراجع تقلید است.
3. مجوسی یا یهودی یا نصاری
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3- ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی: باطل است.
ازدواج  عقد  کافر شود  نکاح  اگر شوهر در خالل  کاتوزیان،  نظر دکتر  اساس  بر 
خودبه خود منفسخ خواهد شد. در موردی هم که زن کافر اسالم آورد و شوهر در کفر 

باقی بماند، قاعده همین است.

ز( لِعان
لِعان یکی از موانع نکاح است که در اصطالح حقوقی یعنی زن و شوهر با سوگندهای 
ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند. لعان زمانی است که مرد به زن خود نسبت زنا دهد 
یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است را از خود نفی کند. در این صورت زوجین در 
محضر حاکم شرع آمده و اول مرد چهار بار قسم می خورد که راست می گوید و بار 
پنجم می گوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. بعد زن چهار بار قسم می خورد که 
مرد دروغ می گوید و سپس می گوید: خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد. پس 
از انجام این مراسم زن همیشه بر شوهر حرام می گردد و فرزند مورد لعان به شوهر 

ملحق نمی شود.

ماده 1052 قانون مدنی: 
تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است. 

کیفیت انجام لعان
1- مرد باید همسرش را متهم به زنا کند، ادعای مشاهدۀ این عمل و عدم وجود دلیل 

را داشته باشد. )در وقع مرد همسرش را قذف می کند.(
2- زن همسر دائمی مرد باشد که با او نزدیکی داشته باشد.

پرسش و پاسخ
آیا در جدایی بعد از لعان، زن باید عده نگه دارد؟بلی. به اندازه عده زنان مطلقه . 1

یعنی سه طهر باید عده نگه دارد.
در صورتی که لعان جهت انکار فرزند باشد، چه آثاری دارد؟ نسب را نفی می کند و . 2
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رابطه توارث بین پدر و فرزند و فرزند با خویشان پدری را از بین می برد.

ح( اِحرام

در اصطالح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن 
جامه خاصی که نشانه آغاز اَعمال حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم 
می گویند. هرگاه کسی در حال اِحرام ازدواج کند، عقد او باطل است و اگر علم به 

حرمت نکاح داشته باشد، ازدواج بین آنان حرام مؤبد خواهد شد. 

ماده 1053 قانون مدنی: 
عقد در حال اِحرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. 

عقدی که در حال احرام واقع شود اگرجاهالنه منعقد گردد با طل است ولی موجب 
حرمت ابدی نمی باشد و محرم پس از خروج می تواند آن زوج را مجدداً با عقد نکاح 
به همسری بگزیند، خواه در نکاح عمل نزدیکی واقع شده باشد، خواه نشده باشد. ولی 
نکاح در حال احرام که عالماً واقع شود باطل و موجب حرمت ابدی است. مستفاد از 
ماده این است که اگر محرم علم به حرمت نکاح داشته باشد، آن زن بر او حرام مؤبد 

می گردد اگرچه نزدیکی واقع نشده باشد.

بحث ازدواج با خارجیان

1-ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
-مرد خارجی غیر مسلمان: باطل است.

- مرد خارجق مسامان: بر اساس ماده 1060، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در 
مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. 
در این زمینه به آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب سال 

1345 مراجعه شود.
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2-ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی
- زن خارجی غیرمسلمان: با کتابی جایز و با غیر کتابی باطل است.

ایرانی با زن خارجی مجاز است. ولی این ماده  - زن خارجی مسلمان: ازدواج مرد 
یک استثنا دارد. بر اساس ماده 1061 قانون مدنی، دولت می تواند ازدواج بعضی از 
مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجیه باشد 
موکول به اجازه مخصوص نماید. در این زمینه بر اساس ماده واحده قانون منع ازدواج 
کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب سال 1345، از این تاریخ ازدواج 
کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قباًل بر اثر ازدواج به تابعیت 
ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صالحیت ادامه خدمت را در وزارت 

امور خارجه نخواهند داشت.
نتیجه اینکه: ازدواج با زن خارجی برای افراد مذکور در ماده 1061 باطل نیست 

بلکه امکان ادامه خدمت کارمند متخلف را در وزارت خارجه منتفی می سازد.

روابط مالی زن و شوهر

الف( استقالل مالی زِن شوهردار
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی  مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک 
از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدین سان زن در حقوق ایران، که در 
این قسمت از فقه اسالمی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در 
اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل 
مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال دارایی 
 زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند.
اصل استقالل مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموال شان از اصول مسلم فقه 

شیعه است و هیچ تردید و اختالفی در آن وجود ندارد. 
قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: 

»زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقالل و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال 
شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر الزم باشد. اعم 

از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن«. 
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کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان 
در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت 
 یا معاضدت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند. 
در حقوق اسالمی گفته اند: زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او 
انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد »تبرع«1 داشته باشد، 
یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، 
به طالق  قانون اصالح مقررات مربوط  تبصره 6  بود.  نخواهد  الزحمه  مستحق حق 
مصوب 1371  دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طالق از جانب شوهر 
و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخالق او 
نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی 
نبوده و به دستور زوج  و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل 

این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. 
باید یاد آور شد که قاعده استحقاق زن نسبت  به اجرت المثل کارهایی که به دستور 
شوهر انجام می دهد، نمی تواند منحصر به مورد طالق باشد، بلکه یک قاعده کلی است 

که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. 

ب( نفقۀ زن
از سوي شوهر هیچ  نفقه  پرداخت  این است که  نفقه  درباره ي  ازمسایل مهم  یکي 
ارتباطي با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به درآمد باید 
مخارج او را بدهد و از ویژگي هاي دیگر نفقه ي زن مقدم بر اقارب است یعني اول باید 
نفقه ي زن را هم نسبت به گذشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به 
آینده حق مطالبه ي نفقه را دارند و اینکه نفقه ي زن جز طلب ممتازه است یعني اگر 
شوهر ورشکست شد اول باید نفقه ي وي را پرداخت کند و زن به طور مستقل مي تواند 
در دارایي خود هر تصرفي را که مي خواهد انجام دهد و زن مي تواند از مالي که به 
او ارث رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوري که مایل است 
استفاده کند و حتي در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر وي از پرداخت 

نفقه معاف نخواهد بود.

1. در لغت به معنای برای رضای خدا کار کردن.
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فقهای امامیه بدون ارائه تعریف لغوی از نفقه و با تمرکز روی معنای اصطالحی، آن را 
تعریف به مصداق کرده و برای مثال نفقه را عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و... 
دانسته اند. در قانون مدنی ایران نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با 
وضعیت زن، از قبیل: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و هزینه های درمانی و بهداشتی 
 و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. 
هرگاه در دوران نکاح دائم زن ناشزه نباشد یعنی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم در 
مقابل شوهر عهده دار است، خودداری و سرپیچی ننماید، می تواند شوهر خود را ملزم 

به پرداخت نفقه نماید. 

ماده 1106 قانون مدنی: 
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. 

ماده 1107 قانون مدنی: 
نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت 
زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه 

مرض یا نقصان اعضاء. 

ماهیت حق زن بر نفقه
- گاهی نفقه ای که مرد می دهد مصرف شدنی است که زن بر آن ها می تواند تملک 
داشته باشد و می تواند هر عملی که بخواهد به عنوان مالک با آن انجام دهد یا بفروشد 

یا ببخشد. مثل میوه و غذا و لوازم آرایشی و... 
- گاهی هم نفقه ای که مرد می دهد زن اذن بر انتفاع دارد و نمی تواند هرگونه عملی را 
به عنوان مالک بدون اجازه صاحب آن انجام دهد ولی می تواند از آن استفاده کند. مثل 

خانه و اثاثه خانه و لباس و... 
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ویژگی های نفقه زن
1- نفقه زن مقدم بر نفقه »اقارب«1 )خویشاوندان( است. 

ماده 1203 قانون مدنی: 
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین 

خواهد بود. 

2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه و از دادگاه برای وصول آن اقامه 
دعوی کند. 

ماده 1206 قانون مدنی: 
زوجه در هرحال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از 
بابت نفقه مزبورطلب ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر 

غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
 

3- نفقه زن مشروط بر فقر او یا تمکن مرد نیست. 

ماده 1129 قانون مدنی: 
در صورت استنکاف شوهر ازدادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به 
دادن نفقه زن می تواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند و حاکم 
شوهر او را اجبار به طالق می نماید. همچنین است در صورت عجز  شوهر از دادن نفقه. 

ماده 1197 قانون مدنی: 
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل 

معیشت خود را فراهم سازد. 

1. بر اساس ماده 1196 قانون مدنی فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
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ماده 1198 قانون مدنی: 
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون 
اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید 

کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. 

4- نفقه زوجه تکلیف یکجانبه است. یعنی زن مکلف به دادن نفقه نیست ولی نفقه 
اقارب متقابل است. 

5-طلب زن و اوالد بابت نفقه از طلب های ممتاز است. یعنی در صورت ورشکستگی یا 
فوت شوهر و عدم کفایت اموال او بر پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم است. ولی 

نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست.

نفقه زن پس از انحالل ازدواج

نفقه زن مطلقه رجعیه
اگر طالق در حال نشوز واقع شود، زن حق مطالبه نفقه را در طول مدت عّده ندارد و اال 
همان طور که زوجه در حالت عادی حق مطالبه نفقه دارد، در دوران عّده طالق رجعی 
هم این حق را خواهد داشت. زیرا، در این مدت، وی در حکم زوجه محسوب می شود. 
البته این یک مورد استثنائی است، چون نفقه برای ایام زوجیت بوده و با وقوع طالق، 
رابطه زوجیت گسسته می شود. اما، این قطع و جدایی، کامل نیست، و برای شوهر در 

مدت عّده، حق رجوع وجود دارد. 

ماده 1109 قانون مدنی: 
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عّده بر عهدۀ شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز 

واقع شده باشد...

نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طالق بائن
زن حاملی که ازدواج او به طریق فسخ یا طالق بائن باشد، در مدت عده مستحق نفقه 
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می باشد، لذا از تاریخ طالق تا وضع حمل شوهر باید نفقه او را پرداخت نماید. البته در 
دادگاه امروزی به این گونه عمل می شود که در صورت حامل بودن زن حکم طالق 

داده نمی شود تا وضع حمل انجام پذیرد. 

ماده 1109 قانون مدنی: 
... لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در 

صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.

نفقه زن آبستن در عده وفات
از اینکه زن حامل در مدت وفات شوهر نفقه دارد یا خیر، دو نظر بین فقها وجود دارد: 
قول مشهور فقها بر این نظرند که زوجه در زمان عده وفات شوهر حتی اگر حامله 
باشد، نفقه نخواهد داشت. بعضی از فقهای امامیه زن حامل را مستحق نفقه در زمان 
عده وفات شور دانستند و این گونه استدالل می کنند که: همانطور که به مطلقه بائنه 
در مدت حمل نفقه پرداخت می شود، از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل 
ممکن است برای او حمل باشد، بدین معنی که پدر از بابت نفقه ارقاب به فرزند خود 
که در حال حمل است نفقه می دهد و چون جنین نمی تواند مستقیماً از دهن تغذیه 

نماید، به مادر داده می شود تا به وسیله خون او تغذیه کند. 

ماده 1110 قانون مدنی: 
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به 

عهده آنان است)در صورت عدم پرداخت( تأمین می گردد. 

ضمانت اجرای نفقه زن
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد:

1-ضمانت اجرای مدنی
در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از 
نفقه به دادگاه )دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است( مراجعه کند که 
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در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند، 
 در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه 
را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این 
صورت زن حق طالق دارد. )مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون 

حمایت خانواده(

2-ضمانت اجرای کیفری
ماده 642 قانون مجازات اسالمی )تغریرات و مجازات های بازدارنده( مقرر داشته که هر 
کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه 
سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس 

محکوم می نماید.
نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در 
برنمی گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که 
عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب 
عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه 
امتناع ورزید که در اصطالح »نشوز«1 کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین 

می برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است. 

بحث کلی در نفقه
براي اینکه زن مستحق نفقه باشد باید شرایط ذیل جمع باشد: 

)1( نکاح دائم باشد: پس االصول در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه 
پرداخت نفقه شرط شده یا عقد مبني بر آن جاري شده باشد. 

)2( زن باید از ایفاي وظایف خود خودداري نکند )یعني ناشزه نباشد( مگر اینکه 
عدم تمکین به واسطه استفاده از حق حبس وي باشد. 

تذکر: در زمان عده طالق رجعي زن مستحق نفقه خواهد بود مگر اینکه طالق در 
حال نشوز واقع شده باشد. 

1. اصطالح فقهی است که بیشتر به خودداری زن از اطاعت شوهر در اموری مانند تمکین و خارج شدن از خانه با اجازه او گفته 
می شود.آیات 34و 128 سوره نساء آیه نشوز نام گرفته اند.
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در عده وفات هم طبق اصالحات اخیر قانون مدني زن حق نفقه دارد. 
در سایر عده ها زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود 

باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
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مهر
به زوجه خود می پردازد  نکاح  مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد  به 
یا مکلف به پرداخت می شود. بر اساس منابع فقه اسالمی، مهری که شوهر به زن 

می پردازد، در حقیقت عوض حق بهره بردن از بضع )آلت تناسلی( زن است. 

اقسام مهریه
تعیین مهر در زمان عقد نکاح: 

الف( مهر المسمی
مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت  به مقدار و میزان آن توافق نموده 

و آن را در عقد ذکر می کنند. 
مالی که به عنوان مهر در نظر گرفته می شود می تواند یکی از امور زیر باشد: 

1-عین باشد. مانند خانه اتومبیل و باغ معین 
2-دین باشد: یعنی زوج متعهد شود مبلغی از پول یا طال یا نقره و مانند آن را بعد از 
عقد به همسرش بدهد و یا طلبی را که شوهر از شخص ثالث دارد مهر زن قرار دهد. 

3-منفعت عین باشد. مانند اجاره بهای خانه و باغ و...
4-کار و عمل باشد. مانند یاد دادن سوره یا تعلیم حرفه ای. یا هنر و صنعتی خاص. یا 

هر عمل مشروع دیگری به شرط آنکه عمل واجب نباشد. 
امام خمینی )ره( در تحریرالوسیله می گوید : قرار دادن حق مالی که قابلیت نقل و انتقال 

داشته باشد به عنوان مهر برای زن صحیح است مانند حق تحجیر.1 

ماده 1079 قانون مدنی: 
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. 

ماده 1080 قانون مدنی: 
تعیین مقدار مهرمنوط به تراضی طرفین است.

1. ترجمه امام خمینی )س(جلد 2 کتاب نکاح
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شرایط مهر المسمی
- دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد: یعنی دارای ارزش باشد خواه ارزش آن کم باشد 
یا زیاد به طوری که در جهت قات از مالیت نیفتد. بنابراین اگر کسی یک دانه گندم 
را مهر قرار دهد. اگر چه مال است اما چون قابل قیمت گذاری و معامله نیست صحیح 

نمی باشد. 
- قابل تملک و نقل و انتقال باشد: مالی که به عنوان مهر در عقد نکاح معین می شود. 
باید از اموالی باشد که مالکیت آن برای مسلمان جایز است. بنابراین مالی که مسلمان 
مالک آن نمی شود مثل شراب و خوک. اگر در عقد نکاح مهر قرار گیرد عقد صحیح و 

مهر باطل است. 
- مشخص و معلوم باشد: یعنی مال مجهول نباشد و این شرط از ظاهر کالم فقها که 
می گویند: »ال بد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله« به دست می آید بنابراین اگر مقدار 
نامعلومی از زمین یا طال یا کاالیی که مشخصات آن معلوم نیست مهر قرار داده شود 

صحیح نیست و مهر باطل است.
بنابراین  باشد  ازدواج معین  باید در هنگام عقد  باشد: مهر  و تصریح شده  - معین 
است.  باطل  مهر  دهند.  قرار  زنی  مهر  را  لباس  دو  از  یکی  یا  خانه  دو  از  یکی   اگر 
البته مشاهده کردن مالی که معین شده کفایت از وزن وکیل و شمارش آن می کند. 
یعنی اگر قطعه ای طال یا نقره را به زنی نشان دهند و او به آن راضی باشد. صحیح است 

اگر چه وزن آن معلوم نباشد. 
- دارای منفعت عقالیی و مشروع باشد. 

- شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد: چیزی که مهر زوجه قرار داده می شود باید 
قدرت بر تسلیم آن باشد مثاًل گردنبند یا انگشتری که در دریا غرق شده و دسترسی 

به آن غیر ممکن است. نمی تواند در عقد نکاح مهر واقع شود. 

مقدار مهرالمسمی
در حقوق ما برای مهر از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده است و تعیین آن 
به تراضی طرفین سپرده شده است )مستنبط از ماده 1080 قانون مدنی(. قانون مدنی 

از قول مشهور فقها پیروی کرده است. 
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ضمانت اجرای شرایط صحت 
هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد صحیح است. حال باید دید 

در صورت بطالن مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد:
- اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. 
چون مهرالمثل با نزدیکی، بر ذمه شوهر قرار می         گیرد باید گفت مقصود قانونگذار از 
مواد 1099 و 1100 قانون مدنی این بوده که زن، پس از دخول مستحق مهرالمثل 

است. ولی عده ای از حقوقدانان نزدیکی را شرط استحقاق مهرالمثل نمی         دانند. 
- اگر مهرالمسمی مال غیر بوده و صاحب مال آن را تنفیذ )اجازه( نکند، زن مستحق 

مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن خواهد بود. 

ماده 1099 قانون مدنی: 
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 قانون مدنی: 
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد  یا ملک غیر باشد در 
صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا 

قیمت آن خواهد بود مگراینکه صاحب مال اجازه نماید. 

عیب یا تلف مهر

اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد 
اسالم، مسأله حقوق  هرگاه بعد از عقد معلوم گردد که مهر در زمان عقد معیوب بوده، 
شوهر ضامن عیب است. یعنی زن می         تواند مهر را فسخ کرده، مثل یا قیمت آن را 

دریافت کند یا مهر را نگه داشته، »ارش«1 آن را طلب کند. 

دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم 
نظر مشهور فقهای امامیه این است که زن می         تواند فقط ارش بگیرد زیرا اصل، لزوم 

1. نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است تعیین ارش با کارشناس پزشک قانونی و رای دادگاه است.
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مالکیت زن نسبت به مهر است و شوهر به اقتضای قاعده ضمان ید، نسبت به عیوب 
قبل از تسلیم ضامن است. 

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبل از تسلیم 
عقیده فقهای امامیه بر این است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، مثل یا قیمت 
آن بر عهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده درعاریه 
مضمونه است که اصطالحا آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران 

در م 1084 ق.م واقع شده است. 

مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن 
مالکیت زن بر مهر خویش به حدی محکم است که در صورت فوت زن، مهریه وی 
جزو ماترک او به حساب آمده و به بازماندگانش ارث می رسد، زیرا به محض وقوع عقد، 
زن مالک مهر می شود و مهر جزو اموال و دارایی ها و یا طلب زن محسوب می گردد. 
بنابراین پس از فوت زن، مهر جزو ماترک او خواهد بود. همچنین در صورت فوت 
شوهر، مهریه زن قبل از تقسیم اموال از دارایی او کسر و به زن پرداخت می شود، زیرا 
مهریه دین متوفی است که پیش از تقسیم ترکه از اموال و دارایی های متوفق باید 
کسر و پرداخت شود، حتی اگر مهریه حال نباشد و در آن شرط مدت یا اقساط شده 
باشد. زیرا مهریه دین است و بعد از فوت مدیون، دین مؤجل مدت دار به حال تبدیل 
می شود. در واقع باید گفت مهریه بخشی از بدهی های مقدم و واجبه و جزو دیون ممتاز 
 بوده و حتی جایز نیست که مردی در قلب خود نیز نیت عدم پرداخت آن را کند. 
راجع به ضمانت اجرا، زن حق دارد که تا مهر خود را دریافت نکند از تمکین خودداری 
کند. مشروط بر این که مهر حال بوده و زن با اختیار خود تمکین نکرده باشد. این حق 

معروف به حق حبس است. 

ماده 1082 قانون مدنی: 
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود.
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ب( مهر المثل
مقصود از مهرالمثل مهری است که معموالً برای زن با توجه به هم ردیفان او و با 

ویژگی های مثبت و منفی که دارد در موارد خاص در نظر می گیرند. 

موارد شمول مهرالمثل 
1-هرگاه مهر زنی در عقد نکاح معین نشود و نکاح به سبب طالق پس از نزدیکی 
منحل شود برای زن مهرالمثل ثابت می گردد و این در صورتی است که نکاح مفوضه 

البضع باشد.1 
2-هرگاه پس از عقد بطالن مهرالمسمی آشکار شود. مثاًل مهرشرایط صحت عوض را 

نداشته باشد در این صورت زن مستحق مهرالمثل است. 
3-هرگاه زنی را برای انجام عمل »شنیع«2 زنا اجبار کنند و زن تا پایان عمل بر این کار 
راضی نباشد مکره موظف است که به زن مهرالمثل بپردازد اما اگر زن از آغاز یا در بین 

عمل راضی شود مستحق هیچ چیز نخواهد بود و زناکار محسوب می شود.
4-هرگاه ولی دختر نابالغ او را به کمتر از مهرالمثل تزویج کند یا اساساً عقد یادآور مهر 
نشود مهرالمثل برای زن ثابت می شود در این صورت اگر طالق پیش از نزدیکی واقع 

شود نصف مهرالمثل به زن داده می شود. 
5- هرگاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشده یا عدم مهر ضمن عقد نکاح شرط شده 

باشد، عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه نمی زند. 

ماده 1087 قانون مدنی:
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و 
طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر 

معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 

ماده 1099 قانون مدنی: 
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است. 

1. هر گاه در نکاح و تزویج زنی صداق ذکر نشود او را مفوضه البضع گویند.
2. در لغت به معنی کار زشت، پدیده و واقعه زشت.
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ماده 1100 قانون مدنی: 
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد  یا ملک غیر باشد در 
صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا 

قیمت آن خواهد بود مگراینکه صاحب مال اجازه نماید. 

تفویض مهر 
تفویض مهر در اصطالح این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین 
یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که بدین گونه ازدواج می         کند، »مفوضةالمهر«1 
نامیده می         شود. شخصی که تعیین مهر به او محول می         شود داور به شمار می         آید. حال 
اگر داور شوهر یا شخص ثالث باشد می         تواند مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند. ولی اگر 

داور زن باشد نمی         تواند بیشتر از مهرالمثل معین کند.

ماده 1089 قانون مدنی: 
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر 

یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. 

ماده 1090 قانون مدنی: 
اگر اختیار تعیین مهربه زن داده شود زن نمی تواند بیشتراز  مهرالمثل معین نماید. 

ماده 1091 قانون مدنی:
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و  سایر صفات و وضعیت 
او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. 

1. بر گرفته شده از:
الف-تحریرالمجله جلد 2-3.ص 27

ب-فرهنگ معارف اسالمی جلد 4 ص 315
ج-کتاب السرائر الحاری،تحریرالفتاوی جلد2 ص593
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اثر انحالل ازدواج در مهر 

الف- اثر انحالل ازدواج در مهر المسمی
منشأ انحالل ممکن است فوت، طالق یا فسخ باشد. اثر هرکدام را جداگانه بررسی 

می         کنیم:
اول- مهرالمسی در مورد فوت

فوت شوهر هیچ گونه تأثیری در مهرالمسمی ندارد و زن می         تواند پس از فوت همه آن 
را مطالبه کند. 

دوم- مهرالمسی در مورد طالق
مطلب را بر اساس م 1092ق.م در دو قسمت بررسی می         کنیم:

1-مهر هنگام طالق در ملکیت زن باقی است. 
با وقوع طالق قبل از نزدیکی، نصف مشاع آن به شوهر تعلق می         گیرد و مالکیت زن 

نسبت به آن زائل می         شود. 
 الف( نمائات مهر 

هرگاه بر اثر طالق نصف مهر به شوهر برگردد نمائاتی که در فاصله بین عقد و طالق در 
ملکیت زن حاصل شده اگر از نمائات متصل باشد نصف آن متعلق به مرد خواهد بود. 

اما نمائات منفصل متعلق به زن است. 
قول مشهور فقهای امامیه در این مورد این است که در نمائات متصل، نمائات متعلق 
به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون احتساب نمائات به 

مرد بدهد و شوهر نمی تواند او را مجبور به دادن نصف عین کند. 
 ب( حکم ابراء مهر از سوی زن

در صورتی که زن شوهر را ابراء کند و طالق پیش از نزدیکی واقع شود، شوهر حقی بر 
زن ندارد. زیرا مالی نپرداخته است که نیم آن را پس بگیرد. در مقابل این نظر، عده ای 

از حقوق دانان شوهر را مستحق گرفتن نیمی از مهر ابراء شده می         دانند. 
 ج( افزایش بهای مهر 

 هرگاه در فاصله بین عقد و طالق، بهای مهر از سوی زن افزایش یابد، زن در آن افزوده 
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سهم خواهد داشت. اما اگر افزایش بها به خاطر ترقی قیمت بازار باشد، زن حقی نسبت 
به آن نخواهد داشت. 

ماده 1092 قانون مدنی: 
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود 
و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قباًل داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثاًل 

یا قیمتاً استرداد کند.

2- مهر هنگام طالق در ملکیت زن نیست. 
 هرگاه مهر در زمان طالق، عین مهر در ملکیت زن نباشد برابر ذیل م 1092ق.م شوهر 
مستحق مثل نصف در صورت مثلی بودن و مستحق قیمت نصف در صورت قیمی 

بودن مهر، خواهد بود. 

سوم- مهرالمسمی در مورد فسخ
 بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از آن واقع شده باشد، حکم مهر متفاوت 

خواهد بود: 
1-فسخ ازدواج قبل از نزدیکی

طبق م 1101ق.م اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. 
استثناء: با توجه به ذیل م1101ق.م هرگاه فسخ نکاح، به خاطر عنن باشد زن مستحق 

نصف مهر می         شود با این که نزدیکی هم واقع نشده است. 
2- فسخ ازدواج بعد از نزدیکی

در این فرض زن مستحق تمام مهر خواهد بود )مفهوم مخالف م 1101ق.م.( 

ب- اثر انحالل ازدواج قبل از تعیین مهر 

 اول- اثر انحالل قبل از نزدیکی 
بر حسب این که علت انحالل، طالق یا فسخ یا فوت باشد حکم مسأله فرق خواهد کرد: 

- طالق قبل از نزدیکی و تعیین مهر 
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بر اساس م 1093ق.م در صورت وقوع طالق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق 
مهرالمتعه خواهد بود. 

- فسخ یا فوت قبل از نزدیکی 
هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، ازدواج به علت فسخ یا فوت یکی از زوجین منحل 
شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. زیرا نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن 
و استحقاق مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی است که انجام نگرفته است. مهرالمتعه نیز 

مخصوص مورد طالق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمی         باشد.   

دوم- اثر انحالل بعد از نزدیکی 
  اگر مهر در عقد ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تعیین مهر نزدیکی 

واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. 
حکم مهر در نزدیکی به شبهه

طبق م 1099ق.م زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل 
خواهد بود. 

ج( مهرالمتعه
متعه در لغت به معنی توشه اندک است و آن مقدار مالی است که پس از طالق در 

برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می شود تا از آن بهره مند گردد. 

موارد شمول مهرالمتعه
مهرالمتعه در فقه ما حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از 

نزدیکی و تعیین مهر طالق داده شده است. 

نحوه تعیین مهرالمتعه
 مالک اصلی در تعیین مهرالمتعه بنا بر رای مشهور فقها وضعیت مالی زوج است. این 
فتوا هم با قرآن موافق است و هم با روایات.در قرآن به صراحت گفته شده که هریک 
از غنی و فقیر به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد.امام 
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صادق )ع( فرمود: هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طالق دهد نصف مهر او 
را باید بدهد1. 

د( مهرالسنه
این نوع مهریه در زمان پیامبر اکرم )ص( تعیین می شده و امروزه هم در مواردی بسیار 

کم مورد استفاده قرار می گیرد. 

بحث کلی در مهر
طبق قوانین شرع مقدس اسالم براي زن در هنگام نکاح باید مهري معین شود و اگر 
این مهر معین نگردد شرع مقداري که بر حسب عرف معین مي گردد به عنوان مهر زن 

در نظر مي گیرد )مهر المثل(. 
هر چیزي که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد مي توان مهر قرار داد )م 1078( 

پس براي مهر سه شرط الزم است: 
)1( باید مالیت داشته باشد )که این مالیت با توجه به عرف و زمان و مکان فرق 

مي کند( 
)2( باید قابل تملک باشد )یعني زن بتواند آن را تملک کند(

)3( معین بودن )من جمیع الجهات( مهر الزم نیست ولي باید بین طرفین تا حدي 
که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. 

در نکاح دائم تعین مهر برخالف نکاح منقطع از شرایط صحت عقد نیست لذا 
مي توان بدون تعیین مهر در عقد نکاح، نکاح را صحیح دانست که حالت هاي زیر متصور 

است: 
الف( مهر تعیین نشده باشد ولي اختیار تعیین آن بر عهده یکي از طرفین یا ثالثي 
گذاشته باشد در این صورت هر مهري که طرف مقرر نماید همان به عنوان مهر خواهد 

بود چه تعیین مهر قبل از دخول باشد یا بعد از آن. 
ب( مهر تعیین نشده باشد و هیچ کس هم مسئول تعیین مهر نشده باشد که در 

این صورت: 

1. برگرفته از کتاب حلیه المتقین عالمه مجلسی)ره(
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)1( اگر نزدیکي صورت گیرد زن مستحق مهر المثل مي شود. 
)2( اگر نزدیکي صورت نگرفته باشد و نکاح هم به هم خورده باشد زن مستحق 

نصف مهر المثل است. 
)3( اگر نزدیکي صورت نگرفته باشد و مرد زن خود را طالق دهد در این صورت زن 

مستحق مهر المتعه خواهد بود. 
زن  بخورد  به هم  فسخ  واسطه  به  نکاح  و  باشد  نگرفته  نزدیکي صورت  اگر   )4(
مستحق چیزي نخواهد بود مگر اینکه فسخ به واسطه »عنن«1باشد که در این صورت 

زن مستحق نصف مهر المثل خواهد بود. 
ج( اگر مهر تعیین شده باشد لکن مالیت نداشته یا مجهول باشد زن بعد از نزدیکي 
مستحق مهر المثل است و مثل زماني رفتار خواهد شد که مهر در عقد ذکر نشده است. 
د( اگر در عقد مهري ذکر شده باشد که ملک غیرباشد زن مستحق مثل یا قیمت 

آن مال خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. 
چند تعریف در مبحث مهریه وجود دارد که عبارتند از: 

الف( مهر المسمي: مهري است که در عقد ذکر مي گردد و طرفین بر روي آن توافق 
کرده اند این توافق طرفین مي تواند قبل از عقد نکاح صورت گیرد. 

ب( مهر المثل: مهر المثل، مهري است که در صورت عدم تعیین مهر در عقد و یا 
در صورتي که مهر تعیین شده مالیت نداشته یا مجهول باشد در نظر گرفته مي شود 
و وضعیت زن نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر 

گرفته مي شود. 
ج( مهر المتعه: هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکي و تعیین 
مهر زن خود را اطالق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود براي تعیین مهر المتعه 

حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه مي شود.

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور و جدول شاخص
بر اساس ماده 2 آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 
مورخه 1377/02/13 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب 

1. به بیماری جنسی که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی کند به گونه ای که ناتوان از آمیزش می گردد عنن و به مرد مبتال 
به آن عنین گویند.
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ذیل می باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال 

وقوع عقد= ارزش مهریه در حال حاضر
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فسخ ازدواج

الف( عیب
عیب یکی از موارد فسخ نکاح است و بین زن و مرد مشترک است. 

جنون

ماده 1121 قانون مدنی: 
هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف 
مقابل موجب فسـخ است. عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 
1- خصاء 2- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی. اگر ناتوانی جنسی پس 
از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد. 3- جنون مرد که این 

مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود. 
در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد. 1- قرن 2- جذام 3-  برص 4- افضاء 

5- زمین گیری 6- نابینایی از دو چشم.
اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه ی وقوع عقد به مرد حق 

فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود. 

ماده 1122 قانون مدنی: 
عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن 
خواهد بود 1- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به 

حاکم رفع نشود. 2- خصاء 3- مقطوع بودن آلت تناسلی 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


68 |  یود مقنق ح خانواده

ماده 1123 قانون مدنی 
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود 1- »قرن«1 2- »جذام«2 

3- »برص«3 4- »افضاء«4 5- زمین گیری 6- نابینائی از هر دو چشم 

ب( تدلیس
هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا 
صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او 

نیست، حق فسخ خواهد داشت. 
اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن 

مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود. 

ماده 438 قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. 

ماده 439 قانون مدنی 
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین 

است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. 

ماده 440 قانون مدنی 
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. 

ج( تخلف از شرط صفت
هر گاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم گردد که 

1. سید حسن امامی در مورد این بیماری می گوید قرن استخوان زائدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است که 
مانع نزدیکی شوهر با او می گردد.

2. در لغت به معنی قطع است این مرض چون موجب ریزش و قطع گوشت از بدن مریض می شود با این نام خوانده می شود به 
هر حال موجب فسخ نکاح برای مرد است.

3. پیسی واژه ای پهلوی و معادل َبَرص در عربی، گونه ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به صورت لکه های سفید و نرم بر بدن 
ظاهر می شود و بر اثر اختالل در عملکرد رنگدانه های پوستی پدید می آید.

4. یکی گردانیدن یا پاره کردن راه و پس و پیشین زن است. )جواهر الکالم ج 30،ص335-331(
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طرف فاقد وصف مقصود بوده طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت، همین طور 
است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع 
و احوال بر آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرار داد شده است و به 

بیان دیگر عقد متبایناً بر آن واقع شده است. 

ماده 1128 قانون مدنی 
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف 
مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف 

مذکوردر عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد. 
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موجبات طالق 

1- طالق به اراده مرد

طالق در اسالم امری مذموم و ناپسند معرفی شده است و از آن تحت عنوان مبغوض 
ترین چیزها تعبیر شده است1. اما صرف وجود قواعد اخالقی برای جلوگیری از طالق 
کافی نیست. به همین دلیل با سستی مبانی اعتقادی و اخالقی و مشکالت اجتماعی 
و اقتصادی و عدم توجه عده ای از مردان به وظایف خویش، سوءاستفاده هایی از این 
اختیار قانونی به عمل آمد ؛ به همین جهت قانونگذار به فکر چاره جویی افتاد و قانون 
حمایت خانواده را درسال 1346 به تصویب رساند. برابر ماده 11 این قانون، شوهر 
مکلف به ارائه جهات و دالیل موجه خود برای طالق شد و دادگاه در صورت مقتضی 
سعی نمود تا از طریق داور یا داوران برای آشتی زوجین اقدام نماید و در صورت عدم 
وصول به نتیجه، گواهی عدم امکان سازش صادر کند و بدین ترتیب اختیار نامحدود 
مرد تعدیل شد؛ گرچه در خصوص نسخ ماده 1133 بین حقوقدانان اختالف نظر وجود 
داشت. با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 علی الظاهر به نظر می رسید 
که قانونگذار مایل نبوده است اختیارمطلق شوهر در ماده 1133 ق. م را بپذیرد. البته 
در این خصوص نیز در میان حقوقدانان از جهت نسخ اختالف نظر وجود داشت. برخی 
حقوقدانان معتقد بودند که قانون جدید موارد طالق را به صورت حصری بیان نموده 
و به قانون مدنی احاله نداده است. بنابراین به نسخ ماده 1133 ق.م نظر داشته است. 
اما گروهی دیگر معتقد بودند که از ماده 1133 ق م دو حکم متفاوت به دست می آید:

الف(طالق را باید مرد بدهد. 
ب(مرد هروقت بخواهد می تواند از این اختیار استفاده کند. 

حکم دوم به دلیل تعارض با ماده قانون حمایت خانواده سال 1353 نسخ ضمنی شده 
بود ولی حکم اول به قوت خود باقی بود از طرفی هم با وضع قانون حمایت خانواده، 
ماده 1133 به طور صریح نسخ نشده بود بلکه فقط حکم مطلق ماده 1133 ق.م مقید 
گردیده بود. با تصویب الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص در سال 1358 وضعیت سابق 

اختیار مطلق شوهر برای اطالق اعاده شد. این ماده چنین مقرر می داشت: 
1. برگرفته از کتاب امامی و صفایی ص197
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موارد طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده شده است. اما 
برای جلوگیری از سوء استفاده مرد، شرط ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین و 

لزوم اجازه دادگاه برای طالق را در تبصره 2 ماده 3 از الیحه مذکور، شرط نمود. 
بنابراین به دست آوردن حکم دادگاه در خصوص طالق زوجه، مقدمه اجرای طالق 
زوجه از طرف شوهر است. و به نظر حقوقدانان ضمانت اجرای آن را ماده 10 قانون 
حمایت خانواده معین کرده است؛ بدین معنی که مجازات شوهری که بدون مراجعه 
و اخذ مجوز از دادگاه همسر خود را مطلقه نماید مجازات حبس از شش ماه تا یک 

سال است. 
از آنجایی که مقررات و قوانین مربوط به خانواده در ایران متعلق به سال 1312 
می باشد و مطابق با نیازهای جامعه امروزی و موارد گسترده و پیچیده آن نیست، 
همسران  در سهولت طالق  مردان  استفاده  سوء  از  جلوگیری  برای  قانونگذاران  لذا 
شان، در صدد چاره جویی برآمده و قانون جدیدی به نام قانون حمایت خانواده را در 
سال 1391 وضع کردند. در عین حال قانون سابق حمایت خانواده به خاطر اشکاالت 
شرعی که به آن گرفته شده بود، طبعا اعتبار خود را از دست داد و در شکل اجرایی به 

شرایط ضمن عقد محدود شد.

2- طالق به درخواست زن
خلف شوهر از اداء وظایف زوجیت )اعم از نفاق و همخوابگی و داشتن روابط جنسی و 
حسن معاشرت( چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر شوهر باشد، در صورتی 
که زندگی زناشویی و بقاء نکاح را دشوار کند، به زن حق می دهد که برای طالق به 
حاکم شرع رجوع نماید و حاکم، شوهر را مجبور به طالق خواهد کرد و اگر شوهر از 

آن خودداری کند حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طالق خواهد داد. 
   

موجبات طالق به درخواست زن به شرح ذیل است:
1- خودداری و عجز شوهر از دادن نفقه
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ماده 1129 قانون مدنی: 
درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به 
دادن نفقه زن می تواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند و حاکم 
شوهر او را اجبار به طالق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 
2- عسر و حرج 

ماده 1130 قانون مدنی: 
در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق نماید در صورتی 
که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای 
جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طالق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن 
حاکم شرع طالق داده می شود تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به 
وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن 
مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج 
محسوب می گردد: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه 
متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2- اعتیاد زوج به یکی از 
انواع مواد مخدر و یا ابتالء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل 
وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک 
برای ترک اعتیاد الزم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا 
پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طالق 
انجام خواهد شد. 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4- ضرب و 
شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل 
نباشد. 5-ابتالء زوج به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب 
العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از 
آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم 

طالق صادرنماید. 

3-غیبت بیش از 4 سال شوهر 
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ماده 1029 قانون مدنی: 
هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می تواند تقاضای طالق کند 

در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طالق می دهد. 

4- وکالت زوجه از شوهر در طالق 

ماده 1119 قانون مدنی: 
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در 
ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر 
بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید  یا برعلیه حیات زن سوء قصد 
کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با  یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل 
و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی 

خود را مطلقه سازد. 

5- توافق زوجین: 
طالق خلع مبارات را می توان نوعی طالق با توافق محسوب کرد؛ زیرا هر چند این نوع 
طالق یک ایقاع است ولی شک نیست که براساس توافق زوجین واقع شده و توافق 
مبنای طالق یا انگیزه بوده است. ولی براساس مقررات فعلی منظور از طالق توافقی 

همان طالق خلع یا مبارات است.

ماده 1146 قانون مدنی: 
طالق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که 
به شوهر می دهد طالق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر 

و یا کمتر از مهر باشد. 

ماده 1047 قانون مدنی: 
طالق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر 

میزان مهر نباشد. 
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شرایط اساسی طالق 

الف( شرایط طالق دهنده )شوهر(

طالق دهنده )شوهر( باید اراده و اهلیت برای طالق داشته باشد.
طالق یک عمل حقوقی یک جانبه )ایقاع( است و مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا 
یا اراه در آن شرایط صحت محسوب می شود )ماده 1136 قانون مدنی(. بنابراین هرگاه 
کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طالق جاری کند، یا اشتباها به جای یکی 
از زن هایش زن دیگری را طالق دهد، این طالق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. 
قصد طالق باید به طور منجز بیان شود. یعنی طالق دهنده باید جازم و قاطع باشد. 
اگر طالق به نحوه معلق واقع شود، یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد، چنانکه 
مرد به زنش بگوید: طالقت دادم، اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی طالق باطل است. 

ماده 1135 قانون مدنی 
طالق باید منجز باشد و طالق معلق به شرط باطل است.

بلوغ و عقل
طبق ماده 1136 قانون مدنی، طالق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. منظور از بالغ کسی 
است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد. صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم 
خود نمی تواند زن خویش را طالق گوید و نیز از آنجا که طالق امری شخصی است که 
خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی علیه 

خود را به نمایندگی از او طالق دهد. 

طالق مجنون
مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طالق دهد، چون فاقد درک و اراده حقوقی 

است و اعمال حقوقی او باطل است. 
ماده 1137 قانون مدنی در این زمینه می گوید: ولی مجنون دائمی می تواند در صورت 
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مصلحت مولی علیه زن او را طالق دهد. ولی در این ماده اعم از ولی قهری، وصی یا 
قیم است. 

طالق سفیه
چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طالق را نمی توان از این امور محسوب 
داشت، طالق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات زنش را 

طالق دهد. 

ب( شرایط مطلقه

پاکی زن
طبق ماده 1140 قانون مدنی، »طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس 
صحیح نیست«. نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعد از 

آن در زنان پیدا می شود و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است. 
به هر حال طالق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است، مگر در سه مورد زیر: 

اول – طالق زن آبستن: 
معموال در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. معهذا چون در بعضی از 
زنان حتی در دوران بارداری حال قاعدگی دیده می شود، قانون گذار به عنوان استثناء 

پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است )ماده 1140(
دوم – طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود: 

هرگاه قبل از نزدیکی بین زوجین مساله طالق عنوان شود، چون هنوز ازدواج پایدار 
نشده و فرزندی از آن ببار نیامده، قانون گذار طالق را آسان تر کرده و پاکی زن را شرط 

قرار نداده است )ماده 1140 ق.م(
سوم – طالق از طرف شوهر غایب: 

اگر شوهر غایب باشد، یعنی در زمان طالق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطالع 
حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه، می تواند زن خود را طالق دهد و در این 

صورت نیز پاکی زن شرط صحت طالق نیست )ماده 1140(
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عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طالق 
عالوه بر اینکه زن در زمان وقوع طالق باید پاک باشد، طالق هنگامی صحیح است 
که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طالق نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد. در 
اصطالح حقوقی می گویند: زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. ماده 1141 قانون مدنی 
در این باره چنین مقرر می دارد: »طالق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن 

یائسه یا حامل باشد«. 
بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باید، نمی تواند او را طالق 
دهد، مگر اینکه صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طالق 
کند. فقط در مورد زن یائسه )زنی که بر اثر زیادی سن عادت زنانگی نبیند و از آبستن 
شدن مایوس است( و زن آبستن رعایت این شرط الزم نیست و طالق در طهر مواقعه 

نیز صحیح است. 

اقسام طالق در قانون مدنی 

طالق در قانون مدنی دو نوع است: 
1- طالق رجعی 

2- طالق بائن

ماده 1143 قانون مدنی:
طالق بردو قسم است - بائن و رجعی 

الف( طالق بائن
طالق بائن که در بین مردم به طالق خلعی معروف است طالقی است که در زمان عده 
برای شوهر حق رجوع نیست. موارد زیر طالق بائن است: 1- طالقی که قبل از زناشویی 
واقع شود. در این صورت نیاز به نگهداشتن عده نیست و مستحق دریافت نصف مهریه 
است. 2- طالق زن یائسه )یائسه زنی است که به اقتضای سن که معموالً پنجاه سالگی 
است عادت زنانگی نمی بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است(. 3- طالق خلع 
اضافه می کند طالق خلع طالقی است که زن به لحاظ کراهت  و مبارات، توضیحاً 
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)بیزاری( از شوهرش با بخشیدن مالی به او طالق می گیرد و طالق مبارات طالقی است 
که این بیزاری دو طرفه باشد )زن و شوهر از هم بیزار باشند و میلی به ادامه زندگی 
نداشته باشند.( 4- سه طالق )یعنی سومین طالقی که بعد از سه وصلت پی در پی 
بوجود آید( طالق هایی که از طرف دادگاه خانواده به تقاضای زوجه و به لحاظ عسر 
و حرج صادر می شود جزء در یک مورد )طالق زوجه غایب مفقود االثر( که رجعی 
است در بقیه موارد بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد. زیرا رجعی بودن این گونه 
طالق  ها با فلسفه وجودی دادگاه  های خانواده و مفاد ماده 1130 قانون مدنی منافات 
دارد. ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه 
باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند، چنانچه عسر و حرج 
مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طالق کند و در صورتی 

که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می شود.

ماده 1145 قانون مدنی: 
در موارد ذیل طالق بائن است 1- طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طالق یائسه. 
3- طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. 4- سومین طالق که 
بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در 

نتیجه نکاح جدید. 

ب( طالق رجعی 
طالقی است که در آن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و این رجوع به هر 
لفظ یا فعلی حاصل می شود که داللت بر رجوع کند مشروط به اینکه مقرون به رجوع 
ایام عده مستحق دریافت نفقه است.   باشد. عده در این طالق 3 ماه است. زن در 
ثبت رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی 
مبادرت به رجوع نماید به مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسالمی محکوم 

خواهد شد.

ماده 1148 قانون مدنی: 
در طالق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. 
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ماده 1149 قانون مدنی: 
رجوع درطالق به هر لفظ یافعلی حاصل می شود که داللت بر رجوع کند مشروط بر 

اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. 

تفاوت طالق مبارات و طالق خلع
تفاوت بین طالق مبارات و طالق ُخلع این است که در مبارات تنفر و کراهت از جانب 
زن )زوجه( است ولی در طالق ُمبارات هر دو زوج و زوجه نسبت به یکدیگر دارای 

کراهت هستند، از همین رو عوض طالق نمی تواند از مهریه بیشتر باشد.

تفاوت طالق رجعی و بائن
الف( در طالق رجعی زن استحقاق نفقه دارد ولی در طالق بائن زن مستحق دریافت 

نفقه نیست مگر اینکه باردار باشد. 
ب( در طالق رجعی توارث میان آنها برقرار است ولی در طالق بائن رابطه توارث وجود 

ندارد. 
ج( در طالق رجعی برای خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این 

صورت ناشزه محسوب می شود ولی در طالق بائن آزاد است. 
د( در طالق بائن مرد می تواند در ایام عده با خواهر او ازدواج کند.

صالحیت شورای حل اختالف در موضوعات خانواده
دعاوی مربوط به مهریه و جهیزیه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان در صالحیت 
شورای حل اختالف خواهد بود مشروط بر این که، این سه دعوی به طور مستقل 
مطرح شده باشند و دادگاه خانواده قباًل در ضمن آراءِ خود در مورد دعاوی و اختالفات 

خانوادگی، به این موارد رسیدگی نکرده باشد.
با توافق  مواردی که شورای حل اختالف اصال نمی تواند رسیدگی کند و حتی 
طرفین نیز قابل طرح در شورا نیست: اختالف در اصل نکاح )ازدواج(، اصل طالق، فسخ 

نکاح، رجوع، نسب. 
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مرجع رسیدگی کننده به طالق توافقی
امور و  از خانواده مصوب 1391/12/9 رسیدگی به  به موجب ماده 4 قانون حمایت 

دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است.
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائـم، موقت و اذن در نکاح، شروط 
ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهـیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، 
تمکین و نشوز، طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و 
مالقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر 
و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب 

مفقوداالثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

نکات و موارد مهم مربوط به خانواده

*تعلیق در عقد نکاح موجب بطالن است.

*اگر عقد نکاحی حتی قبل از نزدیکی به هم بخورد زن مستحق دریافت نصف مهریه 
است.

*شرط خیار فسخ برای عقد نکاح باطل است.

*عقد نکاح از عقود الزم است و در آن شرط خیار فسخ و اقاله، ساری، جاری نیست.

*در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است.

*عقد نکاح بدون مهر صورت گیرد عقد نکاح صحیح و نافذ است.

*اگر مرد مال متعلق به دیگری را مهر تعیین کند و مورد توافق زوجه قرار گیرد این 
توافق غیر نافذ است و در صورتی که مرد آن را ندهد مهر باطل است.
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*در صورت مجهول بودن و مالیت نداشتن مهریه، زن مستحق مهر المثل است.

*در صورت مال غیر بودن مهریه،زوجه مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود با تنفیذ 
اصیل.

*در صورت قرار دادن مال دولت به عنوان مهریه،مهر المثل یا قیمت آن داده می شود.

*مهریه بعد از عقد و قبل از نزدیکی =مهر المسمی

*اگر نکاح دایم بر اثر فوت یکی از زوجین منحل شود هیچ تاثیری در مهر المسمی 
ندارد.

*اگر قبل از نزدیکی مشخص گرددعقد نکاح باطل است در این صورت زن مستحق 
مهر نیست.

*اگر بدون مهر عقد ازدواج دایم نمایند=صحیح است و زن مستحق مهر المثل است.

*در عقد نکاح صفت خاصی شرط شده و بعد معلوم شود که طرف فاقد وصف بوده = 
طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

*در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای تعلق نمی گیرد.

*اگر فسخ نکاح به واسطه عنن مرد باشد زن می تواند نصف مهرالمثل را دریافت کند.

*در صورت فسخ نکاح به دالیل تدلیس چه بعد از وقوع نزدیکی چه قبل از نزدیکی 
مهریه ای تعلق نمی گیرد.

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


الد | 83

*اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد = مستحق هیچ گونه 
مهری نخواهد بود.

*هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی با زن، وی را طالق دهد 
مهر المثل تعلق می گیرد.

*در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحقق مهر المثل است.اگر 
نکاح باطل باشد و نزدیکی صورت بگیرد = مهر المثل.

*هر گاه عقد نکاح قبل از نردیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد مگر در 
صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت نصف مهریه است.

* در صورتی که عقد نکاح اعم از دایم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن 
حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته، شوهر حق استرداد را دارد.

*شوهری در حال مرض زن خود را طالق می دهد و ده ماه پس از طالق می میرد زن 
ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن متوفی می باشد در این صورت فقط نصیب خود 

را ارث می برد.

*شخصی از مردی ضمانت کرده که نفقه گذشته و نیز نفقه آینده همسر او را بپردازد.
طبق قانون مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه صحیح و نسبت به نفقه آینده 

نیز صحیح است.

*زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع 
کند حق حبس در اینجا مطلق و وظایف شرعی و قانونی را در بر می گیرد.

*در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نکاح دایم زن فقط حق فسخ دارد.
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*اعمال حقوقی طالق را نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد آورد.

*حداقل سن نکاح برای دختر 13 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری 
خواهد بود.

*مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد. پس از شش ماه مرد قبل از نزدیکی 
همسر خود را طالق می دهد در این صورت مرد مالک نیمی از باغ می شود و نسبت به 

منافع شش ماهه حقی ندارد )ماده 1082ق م(.

*وقوع رجوع منوط به ابالغ اراده شوهر به زن نیست )ماده 1149 ق.م و زیر نویس 1 
نظم کنونی دکتر کاتوزیان(.

*اگر زن و مردی پس از طالق راجع به نحوه حضانت فرزند 8 ساله خود قرارداد 
ببندنددر خصوص اعتبار این توافق نامه، دادگاه تنها با مصلحت کودک می تواند بر 

خالف قرارداد در خصوص حضانت کودک تصمیم بگیرد.

*مهری که در فرض وقوع طالق قبل از تعیین مهر و قبل از تعیین مهر و قبل از 
نزدیکی به عهده مرد قرار می گیرد،مهر المتعه است.

*نحله با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام 
داده و وسع مالی زوج تعیین می شود.

*در مهر المتعه حال زن از حیث غنا و فقر مالحظه می شود.

*مهری که زن و مرد در هنگام عقد ازدواج با تراضی تعیین می کنند= مهرالمسمی.

*اگر مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشته باشد،زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
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*شرط انتقال تا نصف دارایی زوج اگر نپذیرد، زن می تواند از حق مطالبه اجرت المثل 
ایام زوجیت استفاده کند.

*در مطالبه مهر المثل خدمات سال های زندگی مشترک زن باید ثابت کند که خدمات 
او تبرعی نبوده است.

*زن و شوهر می توانند اختیار تعیین مهر را به یکی از زوجین یا دیگری واگذار کنند 
که در این صورت آن را مفوضه المهر می گویند.

*اگر مهر المسمی مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجاره نکند در این صورت زن 
مستحقق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

*برای مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت 
اقرن و اقارب در نظر گرفته می شود.

*مهرالمثل مهری است بر حسب عرف و عادت و با لحاظ وضعیت زن از حیث صفات 
و ویژگی های خانوادگی و اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی تعیین می شود.

*هرگاه در عقد نکاح مهرذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود 
را طالق دهد زن مستحقق مهر المتعه است.

*برای تعیین مهر المتعه حال زن از حیث غنا و فقر مالحظه می شود.

*طالقی که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی را به وی 
می دهد طالق بگیرد، طالق خلع است.

*طالق عدی = مرد همسرش را طالق می دهد و سپس در زمان عده به او رجوع و با 
وی آمیزش می کند.
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*طالق مبارات = آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید 
زائد بر میزان مهر نباشد.

*طالق با توافق طرفین از نوع طالق بائن است یعنی شوهر حق رجوع نداردیعنی رابطه 
زوجیت قطع می شود.

*در صورتی که مرد مفقوداالثر باشد، زن عده وفات نگه می دارد و در صورت پیدا شدن 
مرد در ایام عده حق رجوع دارد.

*عده وفات چهار ماه و ده روز است مگر انکه بعد از این مدت وضع حمل کند که در 
این صورت تا زمان وضع حمل است.

*اگر مردغایب مفقوداالثر بعد از صدور حکم و اجرای صیغه برگردد حق رجوع دارد اگر 
عده تمام شود حق رجوع ندارد.

*عده وفات چه در دائم و چه در منقطع چهار ماه و ده روز است.

*هر گاه زنی که عده رجعیه را می گذراند شوهرش فوت کند باید عده رجعیه را رها 
کند و عده وفات را اتخاذ کند.

*عده وفات در طالق بائن نیست.

*زن یائسه یعنی زنی که عادت ماهیانه نمی شود و باروری خود را از دست داده نه عده 
طالق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده مرگ همسر دارد.

*نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، 
البسه، منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت.
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*نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار می رود یعنی در صورت عدم پرداخت به دفعات 
قابل شکایت کیفری می باشد.

*نفقه زوجه در صورت غایب مفقود االثر بودن زوج، زوجه به دادگاه مراجعه و حاکم 
شرع از اموال غایب به قدر نفقه می دهد.

*نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج، دادگاه نصب قیم می نماید تا اداره اموال او 
را به عهده بگیرد.

*نفقه مربوط به حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه 
دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

*نفقه با یکی از سبب های سه گانه زوجیت، قرابت، مالکیت واجب است. نفقه به همسر 
)زن( به سبب زوجیت- فرزندان، پدر و مادر به سبب قرابت و غالم و کنیز به سبب 

مالکیت.

*نفقه زن در انجام واجب شرعی بر عهده شوهر است و ناشیزه محسوب نمی شود.

*نفقه زن دائم مقدم بر فرزندان است.

*نفقه زوجه حقی است که بر دین زوج است،فرقی نمی کند زوج دارا باشد یا ندار، زوجه 
مطالبه کند یا نکند.

*نفقه زن با در نظر گرفتن شئونات و تحصیالت و خانواده پدری تعیین می شود.

*نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است اگر عده از جهت فسخ نکاح یا 
طالق بائن باشد طن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر.
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*پرداخت نفقه با توجه به قدرت مالی او خود شوهر مقدم بر زنش و زن مقدم بر 
نزدیکانش است و نفقه خودش یعنی مقدار روزی روز و شبش و نیز پوششی که الیق 

حالش می باشد و نیز هر چیزی که اضطرار به او پیدا می کند.

*نفقه اقارب محدود به مسکن، اثاثیه، منزل، لباس و غذا به قدر رفع حاجت.

*نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکین مرد نیست.

*نفقه افراد واجب النفقه غایب از وجوه نقد یا منافع اموال داده می شود در صورت عدم 
کفایت از امال منقوله یا غیر منقوله.

*نفقه متولد از زنا هر چند عده ای از حقوق دانان می گویند که بر عهده هیچ کس نیست 
ولی بر عهده پدر و جد پدری است.

*نفقه تاجر ورشکسته = مدیر تصفیه.

*نفقه اقلیت های مذهبی بر اساس احوال شخصیه است.

*نفقه تاجر ورشکسته این چنین است اینکه تاجر ورشکسته باید نفقه خود و خانواده 
اش را از دارایی خود درخواست کند در این صورت عضو ناظر نفقه مقدار آن را با 

تصویب محکمه تعیین می کند.

*پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزند است اگر فرزند شغلی برای امرار معاش خود نداشته 
باشد.

*زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و اقارب نیز 
نفقه آینده را مطالبه کنند.
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*در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقارب که پرداخت نفقه 
به عهده آن است تامین می گردد.

*اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی هستند.

*شکایت ترک انفاق از زمره شکایت های قابل گذشت محسوب می شود و اعالم رضایت 
باعث موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای رای یا تخفیف در مجازات می شود.

*پرداخت نکردن نفقه زن به حبس تعزیری درجه شش )شش ماه تا دو سال( و در 
صورت داشتن استطاعت مالی،پرداخت نکردن سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

می باشد.

*تکلیف مرد به دادن نفقه زن هرگز ساقط نمی شود.

*مرد اگر تا شش ماه نفقه را نپردازد،زن حق طالق دارد.

مرد برای نفقه گذشته که محکوم شده است می تواند دادخواست اعسار بدهد.

*اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت 
حمل از شوهر خود که در این صورت تا وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

*مدت اعتراض به کارشناس نفقه هفت روز است.

*نشوز مانع استقرار نفقه است ولی زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود 
ندارد.

*میزان نفقه اقارب به وضع مالی منفق بستگی دارد.
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*اگر مستحقق نفقه مادر و اوالد بالفصل داشته باشند نفقه او را باید مادر و اوالد 
متساوی بدهند.

*اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند همه آنها را بدهد اقرب در خط 
عمودی نزولی )فرزندان( مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی )پدر و مادر( هستند.

*اگر مستحقق نفقه پدر و مادر و اوالد بالفصل داشته باشند، نفقه او را باید پدر و اوالد 
او متساویاً تادیه کند.

*در صورت ندادن نفقه حاکم زوج را اجبار می کند که طالق دهد و همچنین در صورت 
عجز شوهر از دادن نفقه.

*ابتالی زوج به امراض مقاربتی مانع حق نفقه نخواهد بود.

*در مدت فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن 
جهت شروع به زندگی اعالم آمادگی کرده باشد.

*اگر طالق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد نفقه ای به وی 
تعلق نمیگیرد درطالق بائن و در فسخ نکاح نیز تعلق نمیگیرد.

*زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع 
کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

*در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان 
پذیر است.

*در طالق خلع مرد از پرداخت نفقه معاف است.
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*مردی که چیزی برای ادای نفقه ندارد واجب است به هر وسیله مشروعی که شده 
آن را بدست آورد.

*کارشناسان در تعیین نفقه به توان مالی مرد توجه می کنند اگر توان مالی خوبی باشد 
نفقه باالیی برای زن تعیین می شود.

*لزوم پرداخت نفقه اقارب برای جلوگیری از گرسنگی است.

*زوجه می تواند نفقه گذشته خود را نیز از مرد مطالبه نماید در صورتی که نفقه 
فرزندان قابل مطالبه نیست.

*با انعقاد علقه زوجیت مرد متهد به پرداخت نفقه می گردد که البته شرط استحقاق 
زن،تمکین می باشد.

*اوالد تا هیجده سالگی و در صورت ادامه تحصیالت تا ختم دانشگاه نفقه با پدر 
می باشد.

*افراد ذکور،مهجور،معلول یا ارای معایب باشند نفقه آنها را باید پدر پرداخت نماید.

*سلسه مراتب خویشاوندان ملزم به پرداخت نفقه = 1-پدر 2-پدر بزرگ پدری 3-مادر 
4-مادر بزرگ پدری 5-مادر بزرگ مادری 6- پدر بزرگ مادری.

*در نکاح منقطع شوهر به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد.

*زن اگر بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند مرد می تواند نفقه 
را پرداخت نکند و اگر بدون دلیل از تمکین همسرش خودداری کند ناشیزه محسوب 

می شود.
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*در صورتی که بیم بدنی مالی یا شرافتی در خانه مشترک باشد زن به مکان امنی رفته 
و شوهر مکلف به پرداخت نفقه است.

*زن اگر درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.

*زن می تواند در ایام عده نفقه خود را مطالبه کند.

*در صورتیکه دادکاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نماید زوج مکلف 
به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است.

*اقرار زوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مسادیق عسر و حرج است.

*زندانی شدم زوجه فورس ماژور محسوب می شود و مانع تمکین است و نفقه تعلق 
می گیرد.

*ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

*عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه 
نمی باشد.

*در تعیین میزان نفقه توسط کارشناس موارد فوق حائز اهمیت است1-تمکین یا عدم 
تمکین زوج و زوجه 2-میزان حقوق و یا درآمد زوجه 3-اشتغال زوجه 4-میزان در آمد 

زوجه 5-میزان تحصیالت زوجه 6-سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه.

*زوجه نمی تواند زوج را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود بنماید هر چند 
مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

*تمکین عبارت است از نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع او.
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*هزینه متعارف پدران شهید در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت 
یا از بنیاد شهید پرداخت شود در اختیار مادرشان قرار می گیرد.

*تمکین خاص عبارت است از نیازهای غریزی و تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور 
کل زندگی.

*حقوق و تکالیف زوجین انعقاد عقد ازدواج دائم است.

*تعیین نیازهای مادی هر زندگی بستگی به عرف دارد.

*دادن حق طالق بدون قید و شرط به زن صحیح است زیرا با مقتضیات اطالق عقد 
است.

*متولد فرزندان زن ایرانی با خارجی،ایرانی است چون مادر در ایران متولد شده است.
بند 4 ماده 976 ق م.

*در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طالق مقرر است شرط نیست.

*تدلیس در ازدواج حق فسخ می باشد و شش تا دو سال حبس محکوم می شود.

*ولی جنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طالق دهد.

*صحت طالق این است که زن در حال حیض و نفاس نباشد طالق در این حالت 
باطل و بال اثر است.

*طالق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
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*طالق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از 
تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

*اگر شوهر مفقوداالثر باشد و حاکم او را طالق داده باشد باید عده وفات نگه دارد.

* اگر شوهر فوت کند و دیه ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز 
است همسر می تواند قبل از تقسیم دیه،مهریه خود را از دیه مطالبه کند.

*شوهر اجازه فروش جهزیه همسر را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده 
از این اموال را دارد.

*اگر مرد بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و زن 
می تواند به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت کند.

*حضانت کودک دختر و پسر تا هفت سال با مادر و بعد از آن با پدر است.

*با اثبات موارد عسر و حرج در ازدواج موقت نیز می توان به حکم دادگاه زوج را اجبار 
به بذل مدت و در صورت میسر نشدن آن،حکم به انحالل زوجیت صادر نمود.

*هر شرطی را نمی توان با توافق طرفین در عقد نامه ذکر کرد.

*زوجه هر تصرفی را که بخواهد می تواند در اموال خود مانند جهزیه و اموال به ارث 
رسیده انجام دهد و زوج نمی تواند از آن جلوگیری کند.

*در صورتی که بین نکاح دائم و منقطع اختالف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

*از آثار عقد موقت ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه 
در خالل مدت زوجیت است.
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*اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین 
مردود و زن مستحقق نفقه خواهد بود.

*افراد کور و گنگ و نابالغ و محجور نمی توانند به عنوان شاهد در دفتر خانه ثبت 
ازدواج حاضر شوند.

*زن می تواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای 
اثبات اقالم جهزیه، سیاهه جهیزیه که به امضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا 

اقرار شوهر الزم است.

*زن می تواند بابت حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و 
اموال وی را توقیف کند.

*انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، 
قابل ابطال است.

*ارائه گواهی پزشک مبنی بر سالمت نامزدها الزامی است اما دختران از ارائه گواهی 
پزشک درامراض زهروی معاف می باشند.

*ارائه گواهی پزشک در ازدواج فامیلی هم ضروری است.

*زوجه عالوه بر محل اقامت خوانده و محل اقامت خود، می تواند برای مطالبه مهریه به 
دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح در آن واقع شده است.

*ارائه گواهی وجود یا عدم وجود جنین از پزشک و آزمایشگاه و گواهی عدم امکان 
سازش برای طالق الزم و ضروری می باشد.

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


96 |  یود مقنق ح خانواده

*در طالق رجعی اجرای صیغه طالق موکول به تادیه حقوق شرعی اعم از مهریه و 
نفقه و جهیزیه است.

*هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر است به دادگاهی مراجعه 
کند که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

*در طالق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی 
است.

*اگر شوهر زن خود را اجبارا به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

*ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری 
اسالمی ایران است.

*حق مالقات اطفال در صورت عدم توافق والدین با دادگاه می باشد.

*انتخاب داور در دعاوی خانوادگی هم با درخواست طرفین و هم با صالحدید دادگاه 
می باشد.

*اگر زوجین نتوانند با یکدیگر زندی کنند و علیه همدیگر شکایت کنند دادگاهی که 
اول،شکایت در آن مطرح شده است صالح به رسیدگی می باشد.

*در موارد زیر مرد می تواند همسر دوم اختیار نماید. عدم تمکین زن، رضایت همسر، 
عقیم بودن زن و مفقود االثر بودن زن.

*اگر کار کردن زن منافی مصالح خانواده باشد و یا حیثیت خانوادگی را زیر سوال برد 
مرد می تواند از دادگاه در خواست عدم کار کردن زن را بنماید.
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*با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

روز  مادر،مادران مشمول می توانند در طول  با شیر  تغذیه  ترویج  قانون  اساس  *بر 
حداکثر یک ساعت مرخصی بگیرند.

*اگر اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شود شخص ثالث در تعیین مهر به هر 
میزان، مختار است.)نص ماده 10879ق م(

*در عقد نکاح در دو فرض اینکه الف: عدم رعایت مصلحت موکل ب: خروج از حدود 
اختیارت توسط وکیل: در هر دو فرض نکاح غیرنافذ و منوط به تنفیذ موکل است )نص 

ماده 1073و 1074ق.م(.

*در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد،عالوه 
بر رسیدگی کیفری، تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

*اگر دادگاه حضانت طفل را بر عهده کسی قرار دهد و کسی از این عمل ممانعت به 
عمل آورد به حبس تادیبی محکوم می شود حتی اگر والدین باشد.

*در صورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی می تواند با معرفی همسر خود، شرایط 
مهریه و...از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

*در صورتی که مرد بر خالف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن 
حق دارد در خواست طالق کند.

*وقایع حیاتی انسان عبارتند از: والدت- ازدواج- طالق- رجوع- بذل مدت و وفات.

*هر گاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد بکند و خالف آن ثابت شود، مرد 
حق فسخ نکاح را دارد.
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*در عقد موقت زن می تواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و 
در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

*سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

*در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جدپدری یا 
قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صالحیت مادر.

*اگر زوج بتواند اثبات کند که همسرش در زمان عقد ازدواج نابینا بوده است یا به 
لحاظ جسمی قابلیت روابط زناشویی نداشته است یا حداقل توان جسمی برای انجام 

امور زندگی نداشته است )زمین گیر باشد( می تواند نکاح را فسخ نماید.

*حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد 
ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

*رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آین 
دادرسی مدنی انجام می شود.

*دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به در 
خواست زوجین یا یکی از آنان حدکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

*در صورتی که طالق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم 
امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور 

حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت می کند.

*هرگاه عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه 
بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طالق 
وکالت بال عزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست.
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*هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید یا مانع مالقات طفل با 
اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت 

تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

*هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است 
یا بر خالف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعاوی حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود 

به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

*حق مالقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق را نمی توان حتی از مادر 
فاسد االخالق دریغ نمود. در صورت فاسداالخالق بودن مادر می توان در یک محیط 

مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد مالقات بین مادر و فرزند برقرار کرد.

*در صورتی که به علت طالق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت 
نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق مالقات طفل 
خود را دارد تعیین زمان مکان مالقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختالف 
بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد. در مورد مالقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به 

مالقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام مالقات موجه نیست.
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دادخواست های موضوعات خانواده
برگ دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت)فرم1(

مشخصاک 
محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا ارفیع

شهر – خیابان -کوچه - 
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
شهرستان هریس،جنب وکیلقربانحاجی پورحسنقانونق

دادگستری

تعییع خواسته 
ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحتکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2 – استشفاديه، 3 – حفادک حفود ننقاالقتضاء، دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه در اثر انمال کاليت پقر/ جق پقري ک اجبار کي به موجب نیقنامه حماره       مورخ       
دفترخانه حماره  »حماره کنا  حفرستان«  نیق اعدکام دائم آقاي      درآمقه ا . نظر به اينوه 
نظر  کفق  ک صرفًا  اينجانبه  مصالح  ک  غبطه  رنايت  بقکن  ک  در صهر سني  مذتور  نواش  نیق  انعیاد 
ابطال  به  به استناد ماده 1041 قانون مقني صقکر  وم  ک خواست کلي قانوني مع بوده است فاذا 
مورد  اينجانبه  در  ق  دادرسي  هزينة  ک  قانوني  انضما  جمیز خساراک  به  الذتر  فود  نواش  نیق 

استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد)فرم2(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
- شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،ولیعصر،فلکه وکیلآصفسلمان نژادزیباقانونق

تختی

تعییع خواسته 
ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد به انضمام کلیة خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2- استشفاديه، 3 – حفادک حفود ننقاالقتضاء، 

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره       مورخ       دفترخانه حماره  »حماره کنا  
حفرستان«  نیق اعدکام دائم منعیق ترديم. نظر به اينوه انعیاد نیق اعدکام مذتور به اتراه اکلیاي 
قانوني ک برخلف میل در غیبت اينجانبه بوده ک هیچگونه رضايتي بر آن نقاحته ک نقار ، ک هیچگاه 
ابطال  بر  صقکر  وم  مقني  قانون   1170 ماده  استناد  به  فاذا  نقاده ا   قرار  تنهیذ  مورد  را  آن  نیز 
مورد  اينجانبه  در  ق  دادرسي  هزينة  ک  قانوني  خساراک  جمیز  انضما   به  حقه  ياد  اعدکام  نیق 

استقناست. 

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم)فرم3(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
- شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،میدان ساعتوکیلحسنفندروسیمحمد رضا قانونق

تعییع خواسته 
اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپق مصقد:1- گواهي ناقق، 2- استشفاديه کحفادک حفود، دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

دائم/موقت  اعدکام  نیق  خوانقه  ک  اينجانب  فیمابیع         خانم  آقاي/  توسط         تاريخ  در   
منعیق مي گردد ته حخص ناقق در محضر دادگاه  اضر ک نسبت به تصقيق اظفاراک اينجانب نیز 
رابطه  انوار  با  اينوه خوانقه  به  نظر  باحنق.  مي         اع  نبارک  نیز  نیق  مي دهنق. حرکن  گواهي 
عکجیت دائم/موقت اع انجا  تعفقاک حرني ک قانوني خود اهره مي رکد فاذامستنقاً به مادة220 قانون 
مقنق صقکر  وم به اثباک رابطه عکجیت براساس حرکن میرر فیمابیع ک ثبت آن کاقعه به انضما  تایه 

خساراک قانوني ک هزينه دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست..

                                                                                                      محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن)فرم4(

نا  نا مشخصاک ارفیع
حغلنا  پقرخانوادگق

محل اقامت

شهر – خیابان 
-کوچه - شماره 

–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،خیابان امامپرویزباثقیفراز قانونق

تعییع خواسته 
اجازۀ ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذنکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- حناسنامه خواهان، 2- اظفارنامة حمارة     /تاگراف 
مورخ حفود3- استشفاديه ک حفود

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 اينجانبه در ذتر سع بوده ک به جفت نق  اذن کلي قانوني ا  براي اعدکام متأسهانه اموان اعدکام 
اع مع گرفته مي حود. نظر به اينوه آقاي      ته متیاضي اعدکام با اينجانبه مي باحق به استناد 
ک حايستگي  هر  یث صل یت  اع  ک...  استشفاديه  ک  اع حفادک حفود  مستنقاک  ک  داليل  ذتر 
موجه  ناِت  ک  دلیل  بقکن  اعدکام،  امر  با  پقري ا   پقر/جق  ممانعت  ک  مي باحق  دارا  مرا  با  اعدکام 
مي باحق فاذا مستنقاً به ماده 1043 قانون مقني ک اع باب »اَلّحاِتُم َکليُّ الُمْمَتِنز« صقکر اذن اعدکام 

مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان ولی)فرم5(

مشخصاک 
نا  نا ارفیع

محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه - 
شماره –پالک

خواهان

خوانقه
دادستان 
نمومي نا  
حفرستان

کتیل يا نماينقه 
تبریز،خ آبرسانحسینحق پرستیعقوب قانونق

تعییع خواسته 
اجازۀ ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان از وليکبفاي آن

داليل 
کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- حناسنامة خواهان، 2- استشفاديه ک حفادک حفود 3- مقارک 
مورد نیاع ديگر

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اموان  متأسهانه  قانوني ا ،  کلي  به  به جفت نق  دسترسي  ک  بوده  در ذتر سع سالگي  اينجانبه   
اعدکام با فرد حايسته اي برايم فراهم نشقه است. نظر به اينوه در  ال  اضر آقاي       متیاضي 
اعدکام با اينجانبه بوده ک اع ارفي نامبرده حايستگي ک صل یت اعدکام با مرا دارا مي باحق فاذا اع 
جفت نق  دسترسي به کلي قانوني ک اع باب »اَلْحاِتُم َکليُّ َمْع الَکليَّ لَُه« صقکر اذن اعدکام مستنقاً 

به مادة 1044 قانون مقني ک تبصره ذيل آن مورد استقناست.

 

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست استرداد جهیزیه)فرم6(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه - 
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،خ ارمشاپوربخشی اندیسحسینقانونق

تعییع خواسته 
استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونیکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2- لیست جفیزيه،  “ 3-مقرک مورد نیاع ديگر” دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ   /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي در 
دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه جفیزيه به حرش لیست ضمیمه 
ک  دادگاه هاي نمومي  دادرسي  آيیع  قانون  ماده 198  به  مستنقاً  فاذا  باحق  مي  اينجانبه  به  متعاق 
انضما  جمیز خساراک  به  آن  استرداد  به  به محوومیت خوانقه  امور مقني صقکر  وم  در  انیلب 

قانوني ک هزينه دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست.

                                                                            محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست اعسار از پرداخت مهریه)فرم7(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه - 
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
ارومیهوکیلرحمانداداش نژادیعقوبقانونق

تعییع خواسته 
اعسار از پرداخت مهریه/تقسیط آنکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

1- فیش  یوقي صادره اع ساعمان متبوع، 2- تپي مصقد استشفاديه با 
امضاي  قاقل 2 نهر، 3- حفادک حفود.

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

با سل  ا ترامًآ به استحضار مي رسانق:

اينجانب با خوانقه به موجب نیق نامه حماره       مورخ       ثبت حقه در دفترخانه  “حماره 
کنا  حفرستان”  نیق اعدکام دائم با مفريه اي به میزان       ريال منعیق ترده ايم هر چنق 
پرداخت مفريه ما في الذمه تعفق گرديقه است کلي نظر به اينوه در  ال  اضر به جفت مشولک 
متعقد/ نق  دسترسي به اموالم توان پرداخت آن را نقار  فاذا با توجه به مقارک تیقيمي مستنقاً 
پرداخت  اع  انسار  مالي مصوب 1377 صقکر  وم  اجراي محوومیت هاي  نحوه  قانون  ماده 3  به 

مفريه/تیسیط مفريه مورد استقناست.

                                                                                             محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست اعسار از پرداخت مهریه-نفقه)فرم8(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
رشتوکیلعلیحسن پورمقدمآزادهقانونق

تعییع خواسته 
اعسار از پرداخت مهریه/ نفقهکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

متبوع،3-  ساعمان  اع  صادره  فیش  یوقي  نیقنامه،2-  مصقد:1-  تپي 
استشفاديه 4- مقرک مورد نیاع ديگر 

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اعدکام  نیق  خوانقه  با      /     / مورخ           حماره  نیقنامه  مصقد  تپي  استناد  به  اينجانب 
دائمي در دفترخانه  »حماره ک نا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه خوانقه کفق دادنامه 
حماره      صادره اع حعبه      دادگاه نمومي حفرستان » نا  حفرستان«  موفق به اخذ راي 
محوومیت اينجانب به پرداخت مفريه/نهیه حقه است کلي به جفت مشولک متعقد/ نق  دسرسي 
به اموالم در  ال  اضر توان تأديه مفريه/نهیه میرر را نقار . فاذا با توجه به مقارک تیقيمي مستنقاً 
به ماده 3 قانون نحوه اجراي محوومیت هاي مالي مصوب 1394 صقکر  وم  انسار اع پرداخت مفريه/
تیسیط  مفريه نهیه مذتور مورد استقناست. ننقاالقتضاء به حفادک حفود نیز جفت اثباک انسار 

خود استناد مي نمايق.

                                                  محل امضاء مفر اثر انگشت
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برگ دادخواست الزام به تمکین )فرم9(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه - 
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
اصهفان،خ اللهکتیلجعهرحیرکانقلیلقانونق

تعییع خواسته 
تقاضاي صدور حکم تمکینکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2- اظفار نامه حماره       /تاگراف مورخ     ، “ 
3-مقرک مورد نیاع ديگر”

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانب به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي در 
دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم.نظر به اينوه خوانقه )عکجه قانوني اينجانب( 
بقکن نذر موجه ک نات حرني ک قانوني ک بقکن اخذ اجاعه در تاريخ     ، عنقگي مشترک را ترک 
نموده ک درمنزل پقري خود به سر مي برد. کبا مراجعاک مورر ک ارسال اظفارنامه/تاگراف )تپي مصقد  
پیوست(  اضر به تمویع ک باعگشت به منزل مشترک نشقه است فاذا مستنقاً  به ماده 1114 قانون 
مقني تیاضاي صقکر  وم به تمویع عکجه را دارد.                                                                                                           

                                                                                                 محل امضاء – مفر – انگشت   
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برگ دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل)فرم 10(

مشخصاک 
ارفیع

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا 

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبريز،خ نورمحمق ناقخقاکردی عادفاامهقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

تیاضاي صقکر  وم 1- ممنونیت اعاحتغال به تحصیل 2-تمویع به انضما  
تایة خساراک قانوني

داليل کمنضماک 
دادخواست

فتوتپي مصقد:1- نیقنامه،2:اظفارنامة حمارة.....، 3:استعل  اعکعارک ناو  
تحیییاک کفع آکري کدانشگاه  

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانب به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي 
قانوني  )عکجه  خوانقه  اينوه  به  ايم.نظر  ترده  منعیق  حفرستان«   کنا    »حماره  دفترخانه  در 
عنقگي  تاريخ       در  اجاعه  اخذ  بقکن  ک  قانوني  ک  حرني  نات  ک  موجه  نذر  بقکن  اينجانب( 
کتماس هاي  مراجعاک  به  توجه  با  برد.  مي  سر  به  خود  پقري  درمنزل  ک  نموده  ترک  را  مشترک 
)تپي  اظفارنامه  ارسال  ک  منصب   صا ب   ک  بزرگوار  افراد  کساات  ک  کخانوادگي  حخصي  مورر 
اينوه  به  نظر  ارفي  کاع  نشقه  بنقه  منزل  به  باعگشت  ک  تمویع  به  پیوست(  اضر  مصقد 
نامبرده  تمویع  کنق   ايشان  تجري  موجب  نمقًة  ايشان  دانشگاهي  تحصیل  به  احتغال  حرکع 
به  صقکر وم  فاذا  نقار   کي  تحصیِل   به   احتغال  با  موافیتي  کاينجانب  است  حقه  رابانث 
استقناست.                                                                                                                                         مورد  مقني  قانون   1114 ماده  استناد  به  عکجه  تمویع  ک  اعتحصیل   ايشان  ممنونیت 
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برگ دادخواست الزام به تهیه مسکن از نفقه )فرم11(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،چهار راه اللهوکیلرحیمهمتینازیال قانونق

تعییع خواسته 
الزام به تهیه مسکن )از نفقه( مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونیکبفاي آن

داليل کمنضماک 
1- تپي مصقد نیقنامه 2-تپق مقارک ديگردادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي 
اينوه  سب مواد 1106 ک 1107  به  نظر  ايم.  نا  حفرستان«  منعیق ترده  ک   »حماره  در دفترخانه 
قانون مقني تأمیع نهیه عکجه بر نفقه حوهر مي باحق ک اع ارفي تأمیع مسوع نیز اع جماه موارد 
نهیه متعایه مي باحق ک خوانقه به تفیه مسوع متناسب اققا  نمي نمايق ک سوونت در منزل فعاي 
به مواد 1107 ک ح111 قانون مقني  نیز متضمع خوف ضرر بقني/ مالي/ حرافتي است فاذا مستنقاً  
اينجانبه  انضما  جمیز خساراک ک هزينه دادرسي در  ق  به  صقکر  وم به تفیه مسوع متناسب 

مورد استقناست.

                                                                                    محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست بطالن ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی )فرم12(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تهرانوکیلغالمعلیآریان یکانالهامقانونق

تعییع خواسته 
بطالن ازدواج خواندگان به علت عدم کسب اجازه ولي به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2- استشفاديه، 3 – حفادک حفود ننقاالقتضاء، دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 سب االع دختر اينجانب اي نیقنامه حماره      مورخ      دفترخانه حمارة  »حماره 
کنا  حفرستان«  به نیق دائمي آقاي      درآمقه است. نظر به اينوه انعیاد نواش مذتور بقکن 
اذن ک اجاعة اينجانب بعنوان کلي دختر بوده ک با فريب ک نیرنگ ک بقکن رنايت غبطه ک مصاحت 
اک انجا  گرفته است فاذا به استناد ماده 1043 قانون مقني صقکر  وم به ابطال نواش ک نیقنامه 
مذتور به انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي مورد استقناست.                                                                      

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست تجویز ازدواج مجدد)فرم 13(

نا  نا مشخصاک ارفیع
حغلنا  پقرخانوادگق

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
بوشهر، خ سالمتوکیلاحمدذولفقاریفرهادقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

تجويز اعدکام مجقد به انضما  تایه خساراک قانوني 

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1- نیق نامه 2- مقارک مورد نیاع ديگر دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضارمي رسانق: 

دفترخانه  در  حقه  ثبت      /     / مورخ           حماره  نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانب 
ک  تمویع همسر  به نق   نظر  ترده ايم.  منعیق  دائم  اعدکام  کنا  حفرستان« نیق   »حماره  حماره 
به  اع  یث تمویع ک نقالت دار ، فاذا مستنقاً  نیز  اداره عنقگق ديگری را  اينجانب توانايق  اينوه 
مادة16 قانون  مايت خانواده صقکر  وم به تجويز اعدکام مجقد به انضما  تایه خساراک ک هزينه 

دادرسي در  ق اينجانب مورد استقناست.

                                                                                                 محل امضاء – مفر – انگشت

** مطابق با نشریه شماره 558/92/7 مورخه 1396/3/26 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مواردی از قانون حمایت از خانواده 
مصوب 1353 که به موجب قانون بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم آنها را خالف شرع اعالم ننموده و با قانون 
حمایت از خانواده مصوب 1391/12/9 مغایرتی نداشته باشد، از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 

16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است.
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برگ دادخواست تجویز ازدواج مجدد و الزام به ثبت واقعه رجوع )فرم 14(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،ساختمان بهارانوکیلمحمدهوشمندحسین قانونق

تعییع خواسته 
الزام به ثبت واقعه رجوع به انضمام کلیه خسارات قانونیکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1-الد نامه، دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا باستحضارمیرسانق:

 متعاقب کقوع متارته ک الد فیمابیع اينجانب ک خوانقه اي القنامه حماره        مورخ                        
/    /    در دفترخانه حماره     »حماره ک نا  حفرستان« عکم در ايا  نقه به اينجانبه رجوع 
ترده ک عنقگي مشترک را مجقداً حرکع ترديم. نظر به اينوـه خوانـقه اع ثبت کاقعة رجـوع 
امتناع مي نمايق فاذا مستنقاً به مادة 1149 ک220 قانون مقنق الـزا  خوانـقه به ثبت کاقعـة 

رجوع به انضما  تایه خساراک ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت    
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برگ دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی )فرم 15(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
ارومیه،خ خورشیدوکیلصادقصادقیسعید قانونق

تعییع خواسته 
تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه 2- استشفاديه، دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 اينجانب/اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره       مورخ       در دفترخانه حماره........... 
اعدکام دائم منعیق ترده ايم. نظر به اينوه خوانقه اع تاريخ       اينجانب/اينجانبه را ترک نموده ک 
اع انجا  کظايف حرني ک قانوني خودداري ترده است فاذا مستنقاً به فصل هشتم اع باب اکل تتاب 
ههتم )در نواش ک...( مواد 1102 الي 1108 ک 1114 قانون مقني صقکر  وم بر تعییع توایف اينجانب/ 
ک فرعنقان مشترک را به انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد اس
تقناست.                                                                                                                                           

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست ثبت ازدواج دائم )فرم 16(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
خوزستان،خ رنجبروکیلشاهینسالمتی پورمهدیقانونق

تعییع خواسته 
ثبت ازدواج دائم به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1 – نیقنامه، 2- حفادک حفود، دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 به موجب نیق نامه نادي مورخ       با آقای      نیق اعدکام دائم منعیق نموده ک مفريه 
نیز به میزان       فیمابیع توافق گرديقه ک صیغه نیق نیز بر همان اساس جاري حقه است. 
با توجه به کقوع نیق اعدکام دائمي فیمابیع ک نق  همراهي خوانقه در ثبت رسمي آن مستنقاً 
به مواد 220 قانون مقنق ک31قانون ثبت ا وال مصوب 1363 صقکر  وم به الزا  خوانقه به 
ثبت نیق اعدکام دائم به مفريه       /ريال ک حرايط مذتور در فتوتپي نیق نامه تیقيمي به 
انضما  تایه خساراک قانوني ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب اع محضر دادگاه محتر  مورد  

استقناست.                                                                                               

                                                                                     محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست ثبت ازدواج موقت )فرم 17(

مشخصاک 
محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا 
مشهد،خ طبرسیوکیلجبرئیلجعفری ثانیاحساننماينقه قانونق

تعییع خواسته 
تقاضاي صدور حکم ثبت واقعه ازدواج موقت به انضمام کلیة خسارات قانونیکبفاي آن

داليل 
کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد:1-نیقنامه،2- استشفاديه کحفاک حفود، 

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

نواش  نیق  دنوي(  )خوانقه         باآقاي  مورخ       نامه(  )صیغه  نیقنامه  موجب  به  اينجانبه 
منیطز منعیق نموده ته ثمره آن تعقاد      فرعنق به نامفاي      ک     مي باحق. با توجه به 
اينوه تاتنون نیق نواش مذتور به ثبت نرسیقه ک ثبت کاقعه نواش براي صقکر حناسنامه فرعنقان ک 
درم نا  آنان در حناسنامه کالقيع الزامي است فاذامستنقاً به مادة220  قانون مقنق ک31 قانون ثبت 
ا وال مصوب 1363صقکر  وم محوومیت خوانقه به ثبت نیق نواش منیطز با حرايط ک مقک منقرم 
در نیقنامه مذتور به انضما  تایة خساراک کهزينة دادرسق در  ق اينجانبه مورد استقناست.           

                                                                                                                                                                  

         محل امضاء – مفر – انگشت   
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برگ دادخواست ثبت واقعه رجوع )فرم 18(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
محمد آقازادهیاسمنقانونق

تبریز،دروازه تهرانوکیلعلی

تعییع خواسته 
الزام به ثبت واقعه رجوع به انضمام کلیه خسارات قانونیکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1-الد نامه 2- مقارک مورد نیاع ديگر دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا باستحضارمیرسانق:

 متعاقب کقوع متارته ک الد فیمابیع اينجانب ک خوانقه اي القنامه حماره      مورخ    /   
/    در دفترخانه حماره  »حماره کنا  حفرستان« عکم در ايا  نقه به اينجانبه رجوع ترده 
ک عنقگي مشترک را مجقداً حرکع ترديم. نظر به اينوه خوانقه اع ثبت کاقعة رجوع امتناع مي 
 نمايق فاذا مستنقاً به مادة 1149 ک220قانون مقنق الزا  خوانقه به ثبت کاقعة رجوع به انضما  

تایه خساراک ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت     
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برگ دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند )فرم 19(

نا  نا مشخصاک ارفیع
حغلنا  پقرخانوادگق

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز، خیابان فردوسمحمدرضاتوپالصنمقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل به انضمام كليه خسارات 
قانونی. 

داليل کمنضماک 
كپي مصدق:1-عقد نامه، 2- طالقنامه، 3- شناسنامه خواهان و فرزند، دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايق حفرستان حفرستان محل اقامت خوانقه

با سل  ا ترامًا به استحضار مق رسانق:

به موجب سنق رسمي اعدکام حماره                دفترخانه                »حماره کنا  حفرستان« با 
آقاي                خوانقه دنوي اعدکام نموده ک در اول مقک     سال عنقگي مشترک صا ب 
تعقاد).......فرعنق به نا  های......  ک  .....   ساله ک  .....ساله( حقه ايم.اتنون ته به نات کجود اختلفاک 
حقيقک نق  تهاهم جقاگانه عنقگق مق تنیـم.  ال آنوه با توجـه به اصل یـه مورخ 82/9/8 ماده 
1169 قانون مقني مصوب مجمز تشخیص مصاحت نظا  داير بر  ضانت تا 7 سالگي فرعنقان با مادر 
ک اينوه خوانقه  اضر نیست فرعنقان  را جفت  ضانت به اينجانبه تحويل دهقفاذا به استناد قانون 
فود الذتر صقکر  وم بر تحويل فرعنق يا فرعنقان ک  ضانت آنان به انضما  تایه خساراک قانوني ک 

هزينه دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

     محل امضاء-مفر-اثر انگشت
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برگ دادخواست صدور حکم تنفیذ و فسخ نکاح )فرم 20(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
جلفا، جنب دادگستریعنایت الهشعبانیقربانعلیقانونق

تعییع خواسته 
صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب  به انضمام کلیة خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه 2- گواهي پزحك، 3 – پزحوي قانوني ننقاالقتضاء، دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانب/اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره      مورخ     دفترخانه حماره  »حماره 
نا  حفرستان منعیق         با خوانقه نیق اعدکام دائمي در دفترخانه حماره  کنا  حفرستان«  
     اع ماده  ترده ايم. نظر به اينوه متعاقب نیق نواش مذتور متوجه کجود نیب مذتور در بنق 
1131/1128/1123/1122/1121 داير بر ذتر نیب در عکجه/عکجه گرديق  ک مراتب فسخ نواش را هم 
اي اظفارنامة حماره     /مورخ     به االع خوانقه رسانقه ا . فاذا به استناد بنق      اع 
جمیز  انضما   به  الذتر  فود  نواش  فسخ  تنهیذ  به  صقکر  وم   1131/1128/1123/1122/1121 ماده 

خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست صدور حکم تنفیذ و فسخ نکاح به علت فقدان وصف )فرم 21(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
نور انصاریمحمد قانونق

پارس آباد،خ مفتحوکیلمحمد

تعییع خواسته 
تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف به انضمام کلیة خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2 – استشفاديه، 3 – حفادک حفود ننقاالقتضاء دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه« 

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

دفترخانه         مورخ         حماره  نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانب/اينجانبه 
حماره  »حماره کنا  حفرستان«  نیق اعدکام دائم منعیق ترده ايم. نظر به اينوه در جريان مذاتراک 
امر اعدکام خوانقه خود را  ذتر کصف ک مشخصاک خاصي معرفي ترده در  الیوه به استناد  داليل 
فیقان کصف ک مشخصاک مذتور فیقان کصف مذتور به اثباک رسیقه است ک اينجانب/اينجانبه نیز 
مراتب فسخ نواش را اي اظفارنامه حماره      /تاگراف مورخ      به االع خوانقه رسانقه ا  
به  اعدکام حماره مذتور  تنهیذ فسخ نیق  به  قانون مقني صقکر  وم  ماده 1128  استناد  به  فاذا 

انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست صدور حکم تنفید و فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد 
هدایای تقدیمی )فرم22(

نا  نا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلپقر

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
اصفهان،هشت بهشت غربیوکیلماشالهثمریهالهقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایاي تقدیمي مقوم به       ریال 
به انضمام کلیة خسارات قانوني

داليل کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2 – استشفاديه ک حفادک حفود، 3 – لیست 
هقايا  

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه« 

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

دفترخانه         مورخ         حماره  نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانبه  اينجانب/ 
حماره  »حماره کنا  حفرستان«  نیق اعدکام دائم منعیق ترده ايم. نظر به اينوه در جريان مذاتراک 
امر اعدکام خوانقه خود را  ذتر کصف ک مشخصاک خاصي معرفي ترده در  الیوه به استناد  داليل 
فیقان کصف ک مشخصاک مذتور فیقان کصف مذتور به اثباک رسیقه است ک اينجانب/اينجانبه نیز 
مراتب فسخ نواش را اي اظفارنامه حماره      /تاگراف مورخ      به االع خوانقه رسانقه ا  
فاذا به استناد ماده 1128 قانون مقني ک 198 قانون آئیع دادرسي دادگاهفاي نمومي ک انیلب در 
امور مقني صقکر  وم به تنهیذ فسخ نیق اعدکام حماره مذتور ک استرداد تایة هقاياي تحوياي 
)لیست پیوست( به خوانقه به انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه 

مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


122 |  یود مقنق ح خانواده

برگ دادخواست صدور حکم تنفیذ و فسخ نکاح به علت وجود عیب )فرم 23(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
اصفهان،خ مدرسوکیلعیوضپورموئدمحسنقانونق

تعییع خواسته 
صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب  به انضمام کلیة خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه 2- گواهي پزحك، 3 – پزحوي قانوني ننقاالقتضاء، دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانب/اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره      مورخ     دفترخانه حماره  »حماره 
نا  حفرستان منعیق         کنا  حفرستان«  با خوانقه نیق اعدکام دائمي در دفترخانه حماره 
ترده ايم. نظر به اينوه متعاقب نیق نواش مذتور متوجه کجود نیب مذتور در بنق      اع ماده 
1131/1128/1123/1122/1121 داير بر ذتر نیب در عکجه/عکجه گرديق  ک مراتب فسخ نواش را هم 
اي اظفارنامة حماره     /مورخ     به االع خوانقه رسانقه ا . فاذا به استناد بنق      اع 
جمیز  انضما   به  الذتر  فود  نواش  فسخ  تنهیذ  به  صقکر  وم   1131/1128/1123/1122/1121 ماده 

خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست صدور حکم حضانت )فرم24(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریزوکیلابراهیممحمود نژادسیامکقانونق

تعییع خواسته 
صدور حکم حضانت به انضمام کلیه خسارات قانونیکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1-نیق نامه، 2- القنامه، 3- حناسنامه خواهان ک فرعنق، دادخواست

     رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضارمي رسانق:

در  ثبت حقه      /     /      مورخ    حماره  نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانب   
دفترخانه حماره »حماره کنا  حفرستان« نیق اعدکام دائم منعیق ترده ايم. ته  اصل 
ايع اعدکام تعقاد      فرعنق پسر/دختر به اسم/اسامي      مي باحق نظر به کقوع 
متارته ک الد فیمابیع اينجانبان در دفترخانه حماره  »حماره کنا  حفرستان« اي 
سنق الد حماره      مورخ    /    /  کتعییع  توایف نشقن  ضانت فرعنقان کفق 
اصل یه مورخ 1382/9/8 ماده 1169 قانون مقني مصوب مجمز تشخیص مصاحت نظا  
صقکر  وم  ضانت به نا  اينجانب نسبت به فرعنق/فرعنقان به اسم / اسامي به انضما  

تایه خساراک قانوني ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت     
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برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش )فرم 25(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
مازندرانوکیلعبدالمطلبرستمیحسینقانونق

تعییع خواسته 
صدور گواهي عدم امکان سازش به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1- نیقنامه 2- تپق مقارک مورد نیاع ديگردادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

       مورخ    /    /    باخوانقه نیق  اينجانب/ اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره 
اعدکام دائمي در دفترخانه  »حماره ک نا  حفرستان«  منعیق ترده ايم.  اصل ايع اعدکام ک رابطه 
 / آنفا  مشخصاک  )ته  است  نبوده  بوده/  فرعنق/فرعنقاني  ماه/سال         مقک  در خلل  عکجیت 
عنقگي  استمرار  توافق اخلفي در  به سوء معاحرک خواده/نق   صول  نظر  باحق(        مي  آن 
مشترک/  صول حرن میرر در سنق اعدکام/کجود نسرک رم مستنقاً به مواد1130/1119/1132 قانون 
مقنق صقکر گواهي نق  اموان ساعش براي اجراي الد ک ثبت رسمي آن به انضما  تایه خساراک 

ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب مورد استقناست.
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شروط  تحقق  علت  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  دادخواست  برگ 
عقدنامه  )فرم26(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تفرانکتیلتو یقمحمقیحفلقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

رسیدگي صدور حکم، مبني بر الزام زوج به تأدیه مهر المسمي به میزان      ریال با 
استناد به قاعده حق حبس

داليل کمنضماک 
تپي مصقد نیق نامه،  “مقرک مورد نیاع ديگر”دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه« 

با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

  اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره      مورخ      در دفتر خانة  »حماره کنا  حفرستان«  
تنظیم گرديقه ک فتوتپي مصقد آن پیوست ايع دادخواست مي باحق، نیق اعدکام دائم با مفريه اي به 
مباغ        ريال منعیق ترده ايم. اتنون با توجه به گذحت       ماه اع عمان ثبت کاقعه نواش با 
استهاده اع قانقه  ق  بس، تمویع خود را اع عکم مشرکن به تأديه مفريه خود به حرش فود نموده ک با 
تیقيم ايع دادخواست به محضر دادگاه محتر  ک مستنقاً به ماده ح108 قانون مقني صقکر  وم بر الزا  
خوانقه به تأديه مفر المسمي به میزان      /ريال به انضما  جمیز خساراک کهزينة دادرسق در  ق 
اينجانب مورد استقناست                                                                                                                                                            

                                                                                                 محل امضاء – مفر – انگشت   
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برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج )فرم 
)27

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
کرمانشاهوکیلعباسعلیبصیریامیرقانونق

تعییع خواسته 
صدور گواهي عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه، 2- استشفاديه، 3 – حفادک حفود ننقاالقتضاء، دادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

 »حماره  حماره  دفترخانه         مورخ         حماره  نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانبه 
     ماه/ کنا  حفرستان«  نیق اعدکام دائم منعیق ترده ايم.  اصل ايع اعدکام در خلل مقک 
عناحويي  عنقگي  درخلل  اينوه  به  نظر       مي باحق.  اسم/اسامي  به       پسر/دختر  سال 
متوجه ذتر يوي اع حرايط مذتور در بنقهاي 1 الي ح ماده 1130 قانون مقني گرديقه ا  به نحوي ته 
دکا  عکجیت موجب نسر ک  رم اينجانبه مي باحق ک ايع موضوع با حفادک حفود/ استعل  اع... ک... 
قابل اثباک مي باحق فاذا به استناد ماده 1130 ک تبصره ذيل آن صقکر  وم گواهي نق  اموان ساعش 
به نات نسر ک  رم به انضما  تایه خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طالق توافقی )فرم 28(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
هریس، جنب دادگستریوکیلسلیمانعبدالرحیمیرمضانقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

صدور گواهي عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام کلیه خسارات 
قانوني

داليل کمنضماک 
تپي مصقد: 1- نیقنامه 2- مقارک مورد نیاع ديگردادخواست

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

  اينجانبه با خوانقه به موجب نیقنامه حماره       /مورخ       دفترخانه حماره       نا  
     ماه/ مقک  خلل  در  اعدکام  ايع  ترده ايم.  اصل  منعیق  دائم  اعدکام  نیق  حفرستان 
بنق/ اع  خوانقه  اينوه  به  نظر       مي باحق.  اسم/اسامي  به       پسر/دختر  تعقاد  سال 
اعدکام  نیق  ضمع  نیز  اينجانبه  ذترحودک  کداليل   موارد  ک  نموده  تخاف  بنقهاي     نیقنامه 
کتیل ک کتیل در توتیل به غیر در امر الد هستم فاذا با ننايت به مراتب مذتور ماده 1119 قانون 
مقني صقکر گواهي نق  اموان ساعش براي اجراي الد ک ثبت رسمي آن ک تعییع توایف  ضانت 
فرعنق/فرعنقانم را به انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست.

محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست فرزند خواندگی )فرم29(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان
 مشخصاک

عکجیع    

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
نبقل عاده میناقانونق

میق 
ر مان 
تبريزکتیلبیگ

تعییع خواسته 
تقاضاي صدور حکم  فرزند خواندگيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

1- فتوتپي نیقنامه 2- مقارک پزحوي دائر بر ناعائي 3- مقارک مربون به 
استطانت مالي4- مقارک مربون به صل یت اخلقي )نق  سوء پیشینه – 

استشفاديه محاي( 

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خواهان ها«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبان خواهانفاي فود به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /   نیقاعدکام 
دائمي در دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم.ک درخلل مقک      سال اعدکام 

ک با توجه به مقارک پزحوي ته ضمیمه مي باحق تاتنون صا ب فرعنقي نشقه ايم به مؤسسه 
تودتان بي سرپرست مراجعه ک تودک دختر / پسر      ماهه اي را با نا        انتخاب ک 

نلقمنق به نگفقاري ک  ضانت کي مي باحیم. نظر به اينوه اع صل یت اخلقي ک مالي ابق مقارک 
پیوست برخوردار مي باحیم تیاضاي صقکر  وم بر فرعنقخوانقگي مورد تیاضا است.

                                                                                    محل امضاء – مفر – انگشت   

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


دادخواستفای موضوناک خانواده | 129

برگ دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه )فرم 30(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،مراغهوکیلمهدیپور قهرمانیبابکقانونق

تعییع خواسته 
صدور قرار تأمین خواسته عادی مهریهکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد نیق نامهدادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  » نا  حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضارمي رسانق: 

دفترخانه  در  حقه  ثبت      /     / مورخ    حماره        نیقنامه  موجب  به  خوانقه  با  اينجانبه 
 »حماره کنا  حفرستان«  نیق اعدکام دائم منعیق ترده ايم. نظر به اينوه مفريه میرر در  حماره 
ايع  تیقيم  با  فاذا  باحق  مي  ننقالمطالبه  ک  عکم  برذمه  تًل  ريال  میزان        به  مذتور  نیقنامه 
دادخواست به استناد ماده 108 قانون آيیع دادرسي دادگاهفاي نمومي ک انیلب در امور مقني صقکر 
قرار تأمیع مفريه مورد استقناست. نظر به در معرض تضییز بودن مفريه اجراي قرار قبل اع ابلغ 
به تجويز ماده 117 قانون مذتور مورد تیاضاست. دادخواست ماهیتي متعاقبًا در مفات ده رکع تیقيم 

خواهق گرديق.

                                                                                                                                  محل امضاء – 
مفر – انگشت   
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برگ دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی )فرم 31(

نا  نا مشخصاک ارفیع
محل اقامتحغلنا  پقرخانوادگق

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،سرابوکیلقربانعلیصادقپورامینقانونق

تعییع خواسته 
مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

تپي مصقد: 1- لیست هزينه هاي انجا  حقه، 2 – فاتتور هزينه ها، 3- 
استشفاديه، 4 – حفادک حفود ننقاالقتضاء،   “ح - مقرک مورد نیاع ديگر” 

 رياست محتر  مجتمز قضايي »حفرستان محل اقامت خوانقه«

 با سل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

  اينجانب/ اينجانبه کفق توافق مورخ      با خوانقه به تمفیق میقماک امر اعدکام اققا  ترده ا . 
با  انجا  کصات  اع  نامبرده بقکن دلیل  اعدکام، متأسهانه  براي  با خوانقه  اينوه متعاقب توافق  به  نظر 
نمي باحق  ک نیليي  منطیي  امر  نیز  عنقگي مشترک  به  اجبار  مي نمايقک  استنواف  اينجانب/اينجانبه 
فاذا مستنقاً به ماده/مواد 1037 قانون مقني ک 1 ک 2 قانون مسئولیت مقني صقکر  وم به پرداخت 
مباغ      ريال اع بابت هزينه هاي انجا  حقه به انضما  جمیز خساراک ک هزينة دادرسي در  ق 

اينجانب/اينجانبه مورد استقناست. 

محل امضاء – مفر - انگشت
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برگ دادخواست مطالبه مهریه )فرم32(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  
شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،بنابوکیلهدایتپاشاوندمجیدقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

مطالبه مفريه به میزان      ريال به انضما  تایه خساراک

داليل کمنضماک 
تپي مصقد نیق نامه،  “مقرک مورد نیاع ديگر”دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي در 
دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه مفريه میرر در نیقنامة مذتور به 
میزان      ريال تًل برذمه عکم ک ننقالمطالبه مي باحق فاذا مستنقاً به مواد 1082 قانون مقني ک تبصره 
الحاقي 76/4/29 آيیع نامه اجرايي به ماده مذتور ک ماده 198 قانون آيیع دادرسي دادگاه هاي نمومي ک 
انیلب در امور مقني صقکر  وم به محوومیت خوانقه به پرداخت مفريه مذتور در نیقنامه به میزان      
/ريال کفق تغییر حاخص قیمت ساالنه عمان تاديه ک جمیز خساراک ک هزينه دادرسي در ق اينجانب  
مورد استقناست.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته )فرم 33(

محل اقامتحغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریز،مراغهوکیلاصالنابراهیمیویداقانونق

تعییع خواسته 
مطالبه مهریه به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی قرار تأمین خواستهکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد نیق نامه،  “مقرک مورد نیاع ديگر”دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي در 
دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه مفريه میرر در نیقنامه مذتور به 
به میزان      ريال تًل برذمه عکم ک ننقالمطالبه مي باحق فاذا با تیقيم ايع دادخواست به استناد 
انیلب در امور مقني  مواد 1082 قانون مقني ک ماده 198 قانون آيیع دادرسي دادگاه هاي نمومي ک 
صقکر  وم به محوومیت خوانقه پرداخت مفريه مذتور در نیقنامه به انضما  تایه خساراک ک هزينه 
دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست. ضمنًا با توجه به اينوه خواسته در معرض تضییز مي باحق 
به استناد ماده 108 قانون اخیر الذتر بقکاً صقکر قرار تأمیع خواسته ک اجراي آن قبل اع ابلغ کفق ماده 

117 آن قانون نیز تیاضا مي حود.       
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برگ دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین خواسته )فرم34(

حغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع
محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره 
–پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تهرانوکیلجعفر قلیامیریمهرزادقانونق

تعییع خواسته 
مطالبه مهریه به میزان      /ریال به انضمام کلیه خسارات قانوني با صدور قرار تأمینکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد نیق نامه،  مقرک مورد نیاع ديگردادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

باخوانقه      /     / مورخ            استناد تپي مصقد نیقنامه حماره  به  اينجانبه  اينجانب/ 
/ میزان       به  اي  مفريه  با  حفرستان«   کنا    »حماره  دفترخانه  در  دائمي  نیقاعدکام 
ريال منعیق ترده ايم.  نظر به اينوه خوانقه اع پرداخت مفريه اينجانبه خودداري مي تنق فاذا 
استقناي رسیقگي ک صقکر  وم به محوومیت خوانقه به پرداخت مفريه مافي الیباله به میزان      
نامة  آئیع  الحاقق 76/4/29  کتبصرة  مقنق  قانون  مواد1082  به  مستنقاً  اينجانب  در ق  /ريال 
اجرائق مادة مذتور به انضما  تایه خساراک قانوني ک هزينه دادرسي مورد استقناست.  ضمنًا 
با توجه به اينوه خواسته در معرض تضییز مي باحق به استناد ماده 108 قانون آئیع دادرسق 
دادگاهفای نمومق کانیلب درامور مقنق بقکاً صقکر قرار تأمیع خواسته ک اجراي آن قبل اع ابلغ 

کفق ماده 117 آن قانون نیز تیاضا مي حود.                                                  
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برگ دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت )فرم35(

حغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع
محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
هرمزگان،بندرعباسوکیلاصغرخواجوییمجتبی قانونق

تعییع خواسته 
مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
دادخواست

1- تپي مصقد نیقنامه، 2- ننقاالقتضاء حفادک حفود، 3- جاب نظر 
تارحناس، 4- مقرک مورد نیاع ديگر

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي در 
دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه  سب مواد 1106 ک 1107 قانون 
مقني تأمیع نهیه عکجه بر نفقه حوهر مي باحق ک خوانقه اع ايع تار استنواف ک خودداري مي نمايق 
فاذا رسیقگي ک صقکر  وم به پرداخت نهیه ايا  عکجیت اع تاريخ       لغايت       به مقک       
ماه )ک تا عمان رسیقگي ک صقکر  وم ک اجراي دادنامه( فعًل به میزان      ريال مستنقاٌ به  کاد 
198 قانون آيیع دادرسي دادگاه هاي نمومي ک انیلب در امور مقني ک1106ک1107 قانون مقنق  به 
با  انضما  جمیز خساراک ک هزينه دادرسي مورد استقناست. براي تعییع میزان نهیه متعایه نیز 

لحاظ حئوناک مربواه به جاب نظر تارحناس نیز استناد مي نمايق.

                                                                            محل امضاء – مفر – انگشت
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برگ دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته )فرم 36(

نا  نا مشخصاک ارفیع
حغلنا  پقرخانوادگق

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تهران،اقدسیهوکیلحسیننقی زادهعلیقانونق

تعییع خواسته 
کبفاي آن

مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانوني با صدور 
قرار تأمین خواسته 

داليل کمنضماک 
تپي مصقد 1- نیقنامه، 2- ننقاالقتضاء حفادک حفود، 3- تارحناسي،دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانبه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ    /    /    باخوانقه نیقاعدکام دائمي 
در دفترخانه  »حماره کنا  حفرستان«  منعیق ترده ايم. نظر به اينوه  سب مواد 1106 ک 1107 
قانون مقني تأمیع نهیه عکجه بر نفقه حوهر مي باحق ک خوانقه اع ايع تار استنواف ک خودداري مي 
نمايق فاذا رسیقگي ک صقکر  وم به پرداخت نهیه ايا  عکجیت اع تاريخ       لغايت       به 
مقک       ماه )ک تا عمان رسیقگي ک صقکر  وم ک اجراي دادنامه( فعًل به میزان      ريال 
مستنقاٌ به مواد 198 قانون آيیع دادرسي دادگاه هاي نمومي ک انیلب در امور مقني ک1106ک1107 
قانون مقنق  به انضما  جمیز خساراک ک هزينه دادرسي در  ق اينجانبه مورد استقناست. براي 
تعییع میزان نهیه متعایه نیز با لحاظ حئوناک مربواه به جاب نظر تارحناس استناد مي نمايق.. 
ضمنًا با توجه به اينوه خواسته در معرض تضییز مي باحق به استناد ماده 108 قانون آئیع دادرسق 
دادگاهفای نمومق کانیلب درامور مقنق بقکاً صقکر قرار تأمیع خواسته ک اجراي آن قبل اع ابلغ 

کفق ماده 117 آن قانون نیز تیاضا مي حود.                                                  
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http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


136 |  یود مقنق ح خانواده

برگ دادخواست مالقات فرزند )فرم37(

حغلنا  پقرنا  خانوادگقنا مشخصاک ارفیع
محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه 
-  شماره –پالک

خواهان

خوانقه

کتیل يا نماينقه 
اصفهان،خ طیب،مجتمع وکیلمحمدبهشتیاکرمقانونق

مهتاب9 طبقه 2

تعییع خواسته 
مالقات فرزند به انضمام کلیه خسارات قانونيکبفاي آن

داليل کمنضماک 
تپي مصقد:1- نیقنامه، 2- وم الد،دادخواست

رياست محتر  مجتمز قضايي  »حفرستان محل اقامت خوانقه«

باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق:

اينجانب/اينجانبه با خوانقه به استناد تپي مصقد نیقنامه حماره       مورخ   /    /    نیق 
 »حماره کنا  حفرستان«   منعیق ترده ايم.  اصل ايع اعدکام  اعدکام دائمي در دفترخانه 
ک  متارته  تحیق  به  نظر  است.       بوده  اسامي  اسم/  به  دختر  پسر/       فرعنق  تعقاد 
الد  سنق  اي  حفرستان«   کنا   حماره »حماره  دفترخانه  در  اينجانبان  فیمابیع  الد 
حماره      مورخ    /    /    مستنقاً به ماده 1174 قانون مقني صقکر  وم محوومیت خوانقه 
تایه خساراک  انضما   به  ک موان مناسب  عمان  فرعنقان مذتور در  فرعنق/  تمفیق ملقاک  به 

قانوني ک هزينه دادرسي در  ق اينجانب/اينجانبه مورد استقناست.

                                                                                                 محل امضاء – مفر – انگشت  
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اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین )فرم38(

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهار 
نامه 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب 

تقاضاي بازگشت مشخصات کامل)شوهر(
به منزل و تمکین 
از سوي زوجه  

مشخصات کامل زوجه )زن( 

خالصه اظهارات 

حضور مخاطب محترم .....................

با سالم:

احتراما، همانطوریکه مستحضرید: 

جنابعالي به استناد عقد نامه شماره تنظیمي در دفتر 
شرعي  زوجه  شهرستان......  شماره.......  ازدواج  خانه 
تاریخ......الي  از  اکنون  باشید.  مي  اینجانب  دائمي  و 
تاریخ.......بدون داشتن دلیل موجه قانوني و همچنین 
کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک اقامتگاه نموده 
با  خانوادگي صرفا  اختالفات  معتقدم  که  آنجا  از  اید. 
مي  فصل  و  حل  زوجین  تامل  و  تدبیر  قدرت  پنجه 
گردد و قهر و کشمکش بجز افزودن بر میزان تنش و 
کدورت في مابین هیچ چیز را به ارمغان نمي آورد ؛لذا 
از شما مي خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه 
موجبات پریشاني و تکدر خاطر شخص خود و خانواده 
نیاورد. ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یک  را فراهم 
هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعي خود 
مطابق  نمایید،  اتخاذ  منزل شوهر  به  رجوع  را جهت 
مقررات ناشزه محسوب و مطابق مواد 1102، 1103، 
خواهید  محروم  نفقه  پرداخت  از  مدنی  قانون   1108

شد. 

و السالم

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاریخ

خالصه جواب 
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متن توافق نامه طالق توافقی )فرم 39(

صورتجلسه و توافق نامه طالق توافقی
به تاریخ .......... در جلسه ای با حضور زوجین یعنی خانم ................ و آقای ........... که طبق نکاحنامه رسمی 
شماره ......... در تاریخ ................ با یکدیگر ازدواج نموده و در حال حاضر نیز نکاح پابرجاست، توجهاً به عدم 
تفاهمات اخالقی و رفتاری و مشاجرات دامنه دار، تصمیم به جدایی گرفته و شرایط زیر را به عنوان شروط 

و متن طالق توافقی مورد تراضی قرار دادند: 
1-زوحین دارای یک فرزند دختر 4 ساله هستند که توافق شد حضانت فرزند تا سن بلوغ با مادر باشد.                                    
2-زوج هر هفته یک بار در روز پنجشنبه از ساعت ......... تا ............ در محل ............ حق مالقات فرزند را دارد.                              
 3-نفقه فرزند در سال جاری ماهیانه به مبلغ ..... ریال است که به شماره حساب بانکی شماره ....... به نام 

زوجه واریز می گردد.
این مبلغ هر ساله بر اساس شاخص تورم و در فرض کاسته شدن از ارزش پول، قابل افزایش است.

4-زوجه جهیزیه را مسترد خواهد کرد و زوج مکلف است در این زمینه همکاری نماید.
5-مهریه مندرج در نکاحنامه به میزان 200 سکه طالی تمام بهار آزادی است که  زوجه از این مقدار، تعداد 

70 سکه را دریافت نموده و الباقی را به زوج بذل نموده و ادعایی ندارد.زوج نیز قبول ما بذل نمود.
6-زوجه در مورد نفقه و اجرت المثل و سایر حقوق مالی ادعایی ندارد.

           محل امضای زوج:                                                       محل امضای زوجه:

نمونه نظر داور زوجه )فرم40(

ریاست محترم شعبه................دادگاه حقوقی خانواده
موضوع:تقدیم نظر داور زوجه

باسالم و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی......... مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین 
آقای......... و خانم......... به خواسته طالق و ارجاء امر داوری به اینجانب......... پس از وصول و قبول امر داوری 

سرانجام نظریه داوری خود را ذیاًل به عرض می رساند:
نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء و به قصد قربت  و با تشکیل جلسات متعدد با زوجین و سعی در 
رفع اختالف و اصالح ذات البین چون زوجین  با اقرار به رابطه زوجیت اصرار به طالق وجدایی دارند وحال 
اینکه به لحاظ اختالفات پیش آمده جدا از یکدیگر بوده وزوج از تشکیل جلسه جدید استنکاف می ورزد لذا 
با بررسی موارد اختالف   به اقرار، زوجه از تعداد ...... عدد از سکه های مهریه شرعی و قانونی خود صرف نظر 
نموده و در حق زوج بخشیده وزوجه قبول بذل می نماید، زوجه دیگر حقوق مالی خویش  را نیز از طریق 
محاکم قضائی مطالبه نموده ومنجر به صدور رای وتعیین تکلیف گردیده و فرزندی بنام .........دارند. علیهذا 
چون صلح وسازش میان زوجین وبازگشت به منزل مقدور نمی باشد و در رفع شقاق درنگ جایز نیست 
لذاداور با رعایت انصاف وعدالت نظر به عدم امکان ادامه زندگی و صدور گواهی عدم امکان سازش  داشته 

و اعالم می دارد.
ضمنا نشانی و شماره تماس اینجانب به شرح ذیل است....................  با تشکر - داور زوجه
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نمونه کامل متن وکالت در طالق همراه با مهریه )41(

موکل: آقای.....
وکیل: خانم......

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختالف و دیگر 
مراجع صالحه، تقدیم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکالي دادگستري در راستای 
مطلقه نمودن خانم... )وکیل( از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش یا حکم 
طالق به هر قسم از طالق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در قبول 
بذل عین مهریه یا کمتر و یا بیشتر از آن یا معادل آن به هر مقدار که وکیل صالح بداند و هر شرط ضمن 
العقد )وکیل حق دریافت مهریه با وکالت قبول در بذل دارد(، تعیین تکلیف حضانت، مالقات و نفقه فرزند 
یا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، نفقه و اجرت المثل، معرفي و انتخاب 
داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر، تجدیدنظرخواهي و فرجام 
خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي یا دادخواست، حضور در هر یک از دفاتر 
رسمي ثبت طالق و اجراي صیغه شرعي طالق و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنین انجام 
سایر تشریفات الزم و قانوني با اختیارات کامل به نحوي که در هیچ از مراحل نیازي به حضور و امضاء مجدد 

موکل نباشد با توکیل به غیر.
حدود اختیارات: وکیل مذکور با حق توکیل بغیر »و لو کرارا« و مع الواسطه در عزل و نصب وکالي انتخابي 
در انجام دادن تمامي تشریفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نام 
برده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج الزم حق عزل و ضم وکیل 
و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت 30 سال سلب 

و ساقط نمود.
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نمونه اقرار نامه دریافت تمامی مهریه )42(

اینجانب.................. فرزند ................. دارنده ................. شماره شناسنامه ............. صادره از ........... متولد .................
و  اقرار  با طیب خاطر و رضای کامل   ................................................................. ................ ساکن  به شماره ملی 
اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه تمامی مهریه  خود را که عبارت است از ................................................ موضوع 
قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ............................ دفتر ازدواج شماره .................. بوده است از شوهرم آقای 
.............فرزند ................. دارای شماره شناسنامه ........................ صادره از .......... متولد ................. به شماره ملی 
....................... ساکن ............................................................................. را اخذ و دریافت و وصول نموده ام و از این 
پس نسبت به مهریه موصوف هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم.                                                                              

اینجانب با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات باال با طیب خاطر 
و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در باال مقر و معترف می باشم.

عالوه بر آن:
1-آقای/خانم .................. فرزند ......... به شماره شناسنامه .................. صادره از................. متولد .............. به شماره 

ملی .............................. ساکن .......................................................................... شغل ......................................................
2-آقای/خانم .................. فرزند ......... به ششماره شناسنامه .................. صادره از ................. متولد ........................
..................................... .......................................................................... شغل  ساکن   .............................. ملی  به شماره 

هویت طرفین را تصدیق کرده و ذیل سند را امضاء نمودند.
به تاریخ .................../................./................... هجری شمسی 

 
نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                            نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                  نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم
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دادخواست تجدید نظر)فرم 43(

محل اقامتشغلنام پدرنام خانوادگىناممشخصات طرفين

شهر – خيابان -كوچه -  شماره 
–پالك

تجقيقنظر خواه

تجقيقنظر خوانقه

کتیل يا نماينقه 
تبریزوکیلمجیدرادپورسعیدقانونق 

تجقيقنظر 
خواسته

داليل ک منضماک 
درخواست

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان نام شهرستان محل صدور رای مورد تجدیدنظر

 باسل  ا ترامًا به استحضار مي رسانق: 

اينجانب نسبت به دادنامه صادره حماره ......... ته در تاريخ ................. اع دادگاه نمومق   ................
صادر گرديقه است ک در تاريخ..............  ابلغ حقه، معترض در خواست رسیقگق ............. مق نمايم. 
رکنوحت دادنامه بقکی ک اليحه انتراضیه ک............ته جمعا.........برگ مق باحق به پیوست دادخواست 

تیقيم است.

          محل امضاء –اثر انگشت-مهر
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نمونه متن شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر )فرم44(

بسمه تعالي
با سالم، 

احتراماً به استحضار عالي مي رساند: 
اینجانب طبق عقدنامه شماره ....................... در تاریخ ............................. شهرستان ........................... به عقد دائمی 
مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت ............. سال ................ )تعداد( فرزند دختر 
/ پسر می باشد. متاسفانه همسر بنده بارها اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به دلیل 
صبر و بردباری، مصلحت زندگی مشترک و وساطت بزرگان فامیل و آشنایان چشم پوشی کرده ام. اما صبر 
و بردباری اینجانب و نصیحت ها و راهنمایی های اقوام و آشنایان تغییری در ایشان ایجاد نکرد و همچنان 
رفتارهای غیرانسانی خود را ادامه و بنده را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در حال حاضر نیز به دلیل 
ضرب و شتم ایشان وضعیت مناسبی ندارم و صدمات شامل .............................. به بنده رسیده است که با 
معرفی به پزشک قانونی طی گزارشی به ..................... در تاریخ ...................... و شماره .......................... وضعیت 
اینجانب را شرح دادند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل 1- شهادت شهود 2- گواهی پزشک قانونی 
است و همچنین با استناد به ماده 614 ق.م. ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده رسیدگی و تقیب و 

مجازات متهم را استدعا دارم.
با تشکر

 نام و نام خانوادگي - امضاء

نمونه در خواست وصول مهریه )اجرائیه ثبت اسناد( )فرم45(

بسمه تعالي
مسئول محترم دفتر خانه ازدواج شماره ....... شهرستان..........

یا
سردفتر محترم دفتر خانه ازدواج شماره ........ شهرستان.........

با سالم، 
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: 

با توجه به عقد نامه ازدواج شماره .............. تنظیمی در آن دفتر خانه به تاریخ ........... اینجانبه .........................
.......... درقبال مهریه ............ به عقد زوجیت دائم آقای ..................... درآمدم که مبلغ مزبور به عنوان دین، بر 
ذمه زوج )شوهرم( مستقر بوده و عند المطالبه قابل وصول است اکنون، از آنجایي که زوج با وجود درخواست 
اینجانبه عامداً از تادیه مهریه امتناع مي ورزد، لذا تقاضا دارم تا ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت 

)وصول( مبلغ مهریه اقدام فرمایید.
با تشکر 

نام و نام خانوادگي - امضاء
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نمونه متن  شکوائیه فریب در ازدواج )فرم46(

با سالم                                                                                                                                                                                     
احتراماً به استحضار می رساند:                                                                                                                                                
شماره................... شماره...............مورخه...............دردفترخانه  عقدنامه  مصدق  تصویر  موجب  به  اینجانب 
شهرستان.................با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و 
نامزدی خود را دارای شغل...............،درآمد..................و تحصیالت...................معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی 
بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیالت 
نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی قرار دارند لذا با توجه به شرح موضوع 
و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، تصویر مصدق عقدنامه شماره...........مورخه................و..........می باشد 
تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام فریب در ازدواج استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های 

وارده به اینجانب که مبلغ..........است. بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.         

نمونه متن  شکوائیه ترک انفاق )فرم47(

باسالم 
احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره...............مورخه.............در دفتر خانه شماره...........
شهرستان.........به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم.ایشان از تاریخ............ بدون دلیل شرعی و قانونی موجه از 
پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می ورزند در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص نیز می باشم. 
در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت بنده 
ندارند. اینجانب همچنین اظهارنامه ای نیز به شماره................مورخه............. برای ایشان ارسال نمودم که هیچ 
اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام ندادند. لذا با توجه ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق عقدنامه، 
استشهادیه و ..... می باشد و با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و ماده 642 قانون 
انفاق استدعا دارم.  اتهام ترک  مجازات اسالمی تعزیرات، تعقیب و صدور حکم به مجازات ایشان را به 
همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ........ می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری قرار 
تامین خواسته را تقاضا دارم.                                                                                                                                   

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


144 |  یود مقنق ح خانواده

توضیحات مربوط به دادخواست  های موضوعات خانواده

توضیح فرم های 2-1 
عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دالیلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، 
فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند. بطالن 
حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن 
)تراضی( یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع 
باشدمنظور از قصد با توجه به ماده 191 و مواد بعدی از قانون مدنی، قصد انشا یا اراده 
ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده 190 قانون مدنی 
آمده است اما نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت.بلکه با توجه به مواد بعدی 
قانون مدنی پی می بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود 
را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت، مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا است. 
تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت است که قانونگذار با ذکر دو عنوان 
»قصد طرفین و رضای آنها« در بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس 

در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.

توضیح فرم 3 اثبات رابطه زوجیت دایم
اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صالحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از 
طرفین عقد ازدواج )اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت( علی رغم وجود رابطه زوجیت و 
صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت)اعم از دائم 
یا منقطع( می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود 
رابطه ی زوجیت می باشد، باید آن را اثبات نماید.م اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی 
است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد )زوج( و انکار یکی از طرفین 
رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از آن ها، توسط مدعی، مطابق با ماده 1257 قانون 
مدنی و قاعده فقهی »البینه علی المدعی«1 در دادگاه های خانواده مطرح می شود. با 
عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می باشند که با توجه به ماهیت آن ها، 

1. حدیث شریف به نقل از پیامبر اکرم)ص( به اجماع و انفاق نظر همه علمای اسالمی بر صحت و اعتبار این قاعده می باشد.
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می تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی آن ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز 
همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی 
می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، عالوه 

بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی ان می باشد.

توضیح فرم 4 اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن 
از نظر اسالم و به تبعیت آن قانون مدنی ایران، دختری که بالغ و عاقل است، برای 
ازدواج باید اجازه ولی یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست 
آورد. بنابراین دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این دو نفر دارد. برای ازدواج دختر 
باکره، ولی الزم است، اما پدر یا جد پدری نمی توانند از این اختیار قانونی سوءاستفاده 
و بی جهت یا در موارد متوالی از دادن اجازه ازدواج به دختر خودداری کنند، زیرا به 
این ترتیب امکان ازدواج دختر از دست می رود. پس قانون حکم می کند که اگر، ولی با 
وجود خواستگار شایسته، مناسب، هم کفو و تمایل متقابل دختر، بدون علت موجه و 
دلیل منطقی، اجازه ازدواج ندهد، این حق از او ساقط می شود. یعنی در این زمان، ولی 
از دادن اجازه منع می شود و دختر و پسر می توانند بدون رضایت او عقد کنند با این 

حال در این موارد دختر باید از دادگاه اجازه بگیرد.

توضیح فرم شماره 5 اجازه ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان 
ولی

هنگامی که اصالحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسید و ماده 1043 به همان شکل اصالحی سال 1361 تصویب شد، شورای نگهبان 
لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خالف شرع 
 دانست و طی نامه مورخ 1370/6/6 به مجلس شورای اسالمی در این خصوص اعالم کرد. 
الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه 
بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین 
صورت درآمد: هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، 
اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با 
او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه 
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ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. در 
اصالحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف 
امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به 
دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست، مگر این که عدم کفو 
بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و 
گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف 
انتظامی محسوب می شود. در این اصالحیه، دیگر اطالع دادن به پدر یا جد پدری و 
انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطالع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر 
باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر 
از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که 
صالح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند. به هر حال قدر مسلم، 
این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری الزم است و چنانچه انها در قید حیات 
نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها 

میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را الزم ندارد.

توضیح فرم شماره 6 استرداد جهیزیه
موضوع جهیزیه در خانواده های ایرانی، موضوع عجیبی است! از یک  سو در قانون هیچ 
اشاره ای به آن نشده است و حتی طبق قانون ایران، مرد به  عنوان رئیس خانواده وظیفه 
تهیه منزل و وسایل زندگی در حد و شأن همسر را به عهده دارد ولی از سمت دیگر 
بر اساس عرف فرهنگی و اجتماعی در کشور ما، خانواده زوجه عمدتا بخشی )یا حتی 
تمام( وسایل ضروری )و بعضاً غیرضروری( برای زندگی مشترک دخترشان را فراهم 
می کنند. نکته قابل توجه در این است که مالکیت وسایلی که زن به خانه شوهر می آورد 
در اختیار زن است و مرد تنها به عنوان یک امین، می تواند از این وسایل استفاده کند. 
وقتی می گوییم که مالکیت جهیزیه برای زن است، بدین معناست که زوجه در هرزمانی 
می تواند آن را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، 
مثال آن ها را به فروش رساند، هدیه دهد، تخریب یا مفقود نماید و یا استرداد جهیزیه 
را بخواهد. زن می تواند هر زمان چه در هنگام زندگی مشترک چه در حین طالق و 
چه بعد از طالق جهیزیه ای را که به منزل شوهر آورده است مطالبه نماید. برای این 
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کار باید دادخواستی به دادگاه ارائه نماید. برای تعیین دادگاه صالح نیز باید گفت اگر 
جهیزیه مذکور زیر 20 میلیون تومان باشد دادخواست باید به شورای حل اختالف 
ارائه گردد. در غیر این صورت دادخواست در صالحیت دادگاه خانواده می باشد. هرچند 
معموال چون منظور از دادخواست بازپس گرفتن اموال است، در صورت بیشتر بودن 
مبلغ جهیزیه از نصاب مذکور نیز غالبا بانوان و وکالی آن ها مبلغ را کمتر از 20 میلیون 
تقویم می کنند تا در شورای حل اختالف مورد رسیدگی قرار گیرد. چراکه رسیدگی 
در شورا دارای هزینه کمتر و همچنین مدت زمان کمتری است. نکته ای که در این 
موارد وجود دارد، حق مرد برای دفاع از خود در شورا یا دادگاه می باشد. مرد باید در 
این موارد به دادگاه مراجعه کند و درصورتی که قسمتی از جهیزیه قباًل از بین رفته 
است یا توسط زن فروخته شده است یا به هر دلیلی بدون دخالت مرد از بین رفته، 
لیست این موارد را به دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت محکوم به پرداخت کل 
جهیزیه می شود. همچنین بانوان می توانند به  محض ارائه دادخواست استرداد جهیزیه 
درخواست تأمین خواسته را بنمایند تا مرد نتواند اموال مذکور را جابه جا نموده یا به 
فروش برساند. بنابراین اگر آقایان با موردی مواجه شدند که زن جهیزیه خود را از آن ها 
دریافت نمود اما جهت حضور در دادگاه هیچ اخطاری به آن ها نشد احتماال مورد از 
موارد دستور موقت بوده است. در این موارد حتما باید به دادگاه مراجعه کرده و از 
زمان دادگاه مطلع شوند تا بتوانند در موعد مذکور از خود دفاع نمایند و مجبور نشوند 
که هزینه وسایلی را بپردازند که از بین رفته است. در مقابل درصورتی که قسمتی از 
وسایل توسط مرد از خانه خارج شود زن می تواند از دادگاه بخواهد که مرد را مجبور 
به بازپس دادن آن ها یا پرداخت قیمت آن ها نماید. در این صورت دادگاه کارشناسی 
تعیین می نماید که قیمت وسایل را مشخص کند و قیمت این وسایل از مرد دریافت 
می شود. در مجموع باید عنوان کرد که دعوای استرداد جهیزیه یکی از دعاوی است 
که در صورت اقدام به موقع زن در این خصوص و دریافت دستور موقت می تواند به  
سرعت و با هزینه کم به نتیجه برسد اما باید عنوان داشت که طول رسیدگی می تواند 
در برخی از موارد تا چند ماه نیز به طول انجامد، چون این دعوا نیز مانند سایر دعاوی 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه می باشد.
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توضیح فرم شماره 7 اعسار از پرداخت مهریه
اعسار در پرداخت مهریه نیز یک نوع اعسار از پرداخت محکوم به می باشد. زمانی که زن 
در خواست مهریه کند و مرد محکوم به پرداخت مهریه شود، مرد می تواند دادخواست 
اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند1. چنانچه مهریه زن تا 110 سکه باشد 
در این حالت پس از محکومیت زوج باید معسر بودن یعنی ناتوانی خودش را جهت 
پرداخت مهریه ثابت کند. در این صورت پس از اثبات اعسار وی، دادگاه مرد را ملزم 
به پرداخت اقساطی مهریه خواهد کرد. اما اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد در این 
صورت دادگاه مرد را محکوم به پرداخت اقساطی مهریه تا 110 سکه خواهد کرد و 
مازاد بر آن را زن باید در دادگاه اثبات کند که مرد توانایی بیش از 110 سکه را دارد.  
چنانچه زن نتواند این امر را اثبات کند با صدور حکم، مرد باید طبق حکم دادگاه نسبت 
به پرداخت مهریه به صورت اقساط اقدام کند. البته باید توجه داشت زن می تواند پس 
از صدور حکم اعسار مرد، چنانچه اموالی از مرد به دست آورد اقدام به توقیف اموال 

فوق نماید. 
مدارک الزم جهت تقاضای اعسار از پرداخت مهریه عبارتند از: 

1-دادخواست اعسار
2-حکم محکومیت پرداخت مهریه که توسط دادگاه صادر شده است.

3-استشهادیه که در آن حداقل 2 نفر گواهی کرده باشند که نسبت به توانایی مالی 
زوج و عدم توانایی وی در پرداخت مهریه به صورت یکجا اگاهی کامل دارند.

4-تنظیم فرم مخصوص صورت اموال منقول و غیر منقول و حساب های بانکی و میزان 
وجوه نقد در کلیه حساب های فوق و فهرست کلیه نقل و انتقاالت اموال در یکسال 
گذشته )این فرم در دفاتر الکترونیک قضایی موجود می باشد( با توجه به ماده 8 قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی نکته مهم اینکه مرد پس از صدور اجراییه یک ماه 

فرصت دارد تقاضای اعسار کند که این امر مانع جلب مرد خواهد شد.
در غیر این صورت زن می تواند تقاضای جلب مرد را نماید و پس از معرفی مرد به زندان 
زوج می بایستی برای رهایی از حبس، یا رضایت زن را جلب کند. یا اینکه به تشخیص 
دادگاه وثیقه گذاشته و یا کفیل معرفی کند تا با پذیرش آن از طرف دادگاه آزاد شود. 
در صورت عدم پذیرش اعسار مرد، دادگاه به وثیقه گذار یا کفیل وی اخطار می کند که 
1. حجتی اشرفی، غالمرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوی، تهران، گنج دانش، 1385، چاپ هشتم، صفحه 
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ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی، محکوم علیه را به دادگاه معرفی و تحویل دهد.

توضیح فرم شماره 8 اعسار از پرداخت مهریه،نفقه
مرد بابت نفقه گذشته که محکوم شده است می تواند تقاضای اعسار دهد ولی اگر 
اینکه صرف  نماید.نکته  پرداخت  را  آن  ماهیانه  باید  باشد  انفاق شده  ترک  شکایت 
محکومیت زوج به پرداخت نفقه با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 
8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طالق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه 

را محقق نمی سازد.

توضیح فرم شماره 9 الزام به تمکین
تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است اما در حقوق به معنای انجام 
وظایف است که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد تمکین دو نوع است: تمکین 
عام و تمکین خاص. تمکین عام عبارت از آنچه که وظائف زنان در تشیید مبانی زندگی 
و خانوادگی و جزو کارهای روزمره زوجه است که مطابق با عرف جامعه باید انجام شود 
»رتق و فتق امور«1. تمکین خاص روابط زناشوئی و هم بستری و جنسی بین زن و 
مرد به حسب متعارف است. در صورتیکه زن تمکین نکند مستحق نفقه نمی شود اما 
اگر عدم تمکین وی و ادامه زندگی مواجهه با مخاطراتی باشد تا رفع آن مخاطرات و 
اثبات آنان قابلیت دریافت نفقه را خواهد داشت. اگر در دوران عقد باشند، در صورتیکه 
مرد منزل مستقلی را فراهم کرده باشد که تمامی تمهیدات متناسب زندگی اعم از 
لوازم- مسکن- پوشاک و خوراک و غیره و ضروریات زندگی آن هم طبق مالئت )زوج( 
تهیه کند و اگر شرط دیگری قبل از عقد وجود نداشته باشد و زن از تمکین خودداری 
کند در این صورت دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت، مرد میتواند الزام به تمکین 
را از دادگاه بخواهد. الزام به تمکین زوجه که در دادخواست توسط زوج تحریر و تقدیم 
دادگاه می شود عبارت است از: سرپیچی یا خارج شدن زوجه از منزل و خودداری از 
وظائف زناشوئی است که زوج برحسب مورد میتواند الزام را از دادگاه بخواهد و در 
صورت امتناع زن از ایفای وظائف به حکم دادگاه ناشزه شناخته شده و نفقه با بازگشت 

و تمکین به زوج تعلق میگیرد.
1. تمثیت کارها )ناظم االطباء(
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توضیح فرم شماره10 الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح 
خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی 
را به نماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را 
از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات 
قانوني او است. این اختیار،که آمیزه ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال 

دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.

توضیح فرم شماره 11 الزام به تهیه مسکن از نفقه
وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد 
برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند. 
با شوهر است اما نامبرده میتواند از این حق صرف نظر نماید و  حق سکنی قانوناً 
درضمن عقد نکاح اختیار حق سکنی را به زوجه واگذار کند. چنانچه شوهر نسبت به 
تهیه مسکن مناسب جهت همسرش اقدام ننماید دادگاه بنا به درخواست زوجه شوهر 
را به تهیه منزل مناسب برای زن ملزم می نماید، اما چنانچه شوهر اقدام به تهیه منزل 
مناسب حال زوجه نماید ولی وی از سکونت در آن خودداری نماید مطابق قانون وی 
ناشزه محسوب شده وحق اخذ نفقه ازشوهر را تا زمان سکونت در آن منزل نخواهد 
داشت. تقاضای خانه مستقل حق زوجه می باشد و زوج مکلف به تهیه منزل مستقل 
برای خود و زوجه اش حسب شئون می باشد و در غیر اینصورت زوجه می تواندالزام 
زوج به تهیه مسکن مستقل را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه زوج را مکلف به تهیه 
خانه مستقل می نماید. علت این میزان توجه قانون به بحث مسکن هم این است که 
اگر مسکنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی که همسران نسبت به یکدیگر دارند 
قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و 

موشکافانه دارد.

توضیح فرم شماره 12 بطالن ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی 
مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی، اقدام به 
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ازدواج نماید، آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟ در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر 
به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. ولی اگر پدر اجازه 
ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح الزم می دانند، باید معتقد به بطالن ازدواج 

باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطالن ازدواج نظر داده است.1 
فقهاء به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده اند 
که در این صورت دختر می تواند مستقاًل اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که 
این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معموالً 
سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و 
اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، 
مدعی بطالن نکاح باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح 

نماید.

توضیح فرم شماره 13 تجویز ازدواج مجدد
بنابر  اما  بر اساس شرع مقدس اسالم مرد می تواند مبادرت به ازدواج مجدد نماید 
اقتضائات جوامع جدید، امروزه محدودیت هایی در این خصوص به وجود آمده است. 
الزم به ذکر است در قانون حمایت خانواده مصوب قبل از انقالب اسالمی ازدواج مجدد 
بدون اجازه همسر اول جرم انگاری شده بود و برای آن حبس تعیین گردیده بود لیکن 
پس از انقالب اسالمی شورای نگهبان که مرجع تشخیص قوانین غیر شرعی می باشد 
قانون مذکور را غیر شرعی اعالم نمود و بنابراین قضات پس از انقالب اسالمی مجازات 
حبس برای ازدواج مجدد را لحاظ ننمودند اما کار به اینجا ختم نشده و با توجه به 
به موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان بندی در شرایط ضمن عقد نکاح در اسناد 
ازدواج پیش بینی شد که اگر مرد بدون اجازه همسر خویش مبادرت به ازدواج مجدد 
نماید همسر اول حق طالق خواهد داشت بنابر این دادگاه ها با استناد به این بند در 
صورت ازدواج مجدد مرد حکم به طالق به نفع زن صادر مینمایند، البته مواردی وجود 
دارد که همسر اول از تمکین نسبت به شوهر خویش خودداری نموده است و در این 

1. فقهای اهل تسنن بر این قائل هستند که در عقد نکاح، ولی یکی از ارکان عقد می باشد و اگر بدون ولی صورت گیرد این عقد 
باطل می باشد. این گروه معتقدند در صورتی که ولی وجود نداشته باشد زوجه حتی نمی تواند که خود صیغه عقد را بخواند. این 
رای، رای فقهای شافعیه، مالکیه، حنابله می باشد و این گروه برای استحکام رای خود به دالیل زیر استناد می کنند. )البهوتی،ج 

2 ص35، شربین، ج3، ص147، ابن قدامه، ج6، ص449(.
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شرایط با توجه به وجود بند فوق در سند نکاح مرد قادر به ازدواج مجدد نمی باشد، اما 
به مرور با تشکیل یک رویه قضایی مرد در صورت اثبات عدم تمکین همسر اول خویش 
در دادگاه مجاز به ارائه دادخواست مجاز به ارائه دادخواست مبنی بر صدور حکم به 
تجویز ازدواج مجدد شناخته شد. نهایتاً با توجه به اینکه دیوان عالی کشور در رای 
وحدت رویه  اعالم نمودکه در صورت عدم تمکین زن ازدواج مجدد برای مرد پس از 
صدور حکم تجویز ازدواج مجدد جائز است، لذا زن دراین شرایط حق استفاده از امتیاز 

موجود در سند نکاح و مطلقه نمودن خویش را نخواهد داشت.
در این روش، مرد دالیل تقاضای خود را در دادخواستی تنظیم کرده و تسلیم دادگاه 
می نماید که یک نسخه از آن با تعیین وقت رسیدگی به پرونده، به همسر ابالغ می گردد، 
دادگاه با رسیدگی به پرونده و تحقیق از زن فعلی و در صورت مشخص شدن توانایی 
مالی مرد و اجرای عدالت، به ازدواج مجدد مرد اجازه خواهد داد. در این روش معموال 
مرد عدم تمکین همسر فعلی خود را دلیل تقاضای خود عنوان می کند که در صورت 
محرز بودن آن و محکومیت زن، دادخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی مرد مطرح 
می شود و در نتیجه مجوز اجازه ازدواج مجدد از دادگاه برای مرد صادر می گردد. پس 
از دریافت مجوز ازدواج مجدد، مرد می تواند به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و پس 

از جاری شدن صیغه عقد،اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید.

الزام به ثبت واقعه  توضیح فرم شماره 14 تجویز ازدواج مجدد و 
رجوع

و شوهر  از طالق رجوع کرد  زمان عده می توان  در  است که  طالق رجعی طالقی 
می تواند در زمان عده به همسر مطلقه رجوع کند. در اثر این طالق پیوند زناشویی 
به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحالل نکاح، زن و مرد تا زمانی که عده سپری 
نشده است، بیگانه نیستند و می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند. به منظور حفظ 
کیان خانواده و طبق ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم، 

فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی است.
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توضیح فرم شماره 15 تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
چنانچه زوج هیچ انگیزه اي براي ایجاد یک زندگي مشترک نداشته باشد و در این 
خصوص و تهیه شرایط آن اقدامي ننمایدیا اینکه حکم طالق را اخذ نموده ولي براي 
اجراي آن زوج را بالتکلیف بگذارد زوجه مي تواند به مراجع قضایي مراجعه نماید و 
دادگاه نیز مستند به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم )نکاح و...( مواد 1102 الي 

1108 و 1114 قانون مدني صدور حکم بر تعیین تکلیف خواهد نمود.

توضیح فرم شماره 16 ثبت ازدواج دائم
انجام  قانون، ازدواج هیچگونه تشریفاتی ندارد و می تواند بدون سند رسمی  مطابق 
شوداما قانونگذار به دلیل برخی مصالح اجتماعی برلزوم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی 
ازدواج تأکید نموده است. برای مثال با ثبت ازدواج در صورت بروز اختالف، اثبات آن 
به آسانی امکان پذیر خواهد بودعالوه بر این، با استناد به ازدواجی که ثبت نشده است 
نمی توان در دادگاه درباره مسائل مربوط به آن ازدواج دعوایی مطرح کرد. برای مثال 
زن نمی تواند به واسطه ازدواجی که ثبت نشده است، نفقه اش را مطالبه نماید. به 
همین دلیل قانونگذار لزوم ثبت ازدواج دائم را پیش بینی نموده است.در همین راستا 
بر اساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی 
اقدام به ازدواج دائم نماید و از ثبت آن خودداری کند، عالوه بر اینکه ملزم به ثبت 
ازدواج می شود، به پرداخت جریمه نقدی )از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال( و 

حبس )از 91 روز تا 6 ماه( محکوم خواهد شد.

توضیح فرم شماره 17 ثبت ازدواج موقت
قانونگذار است و می توان در صورت  ازدواج موقت مورد حمایت  در سه مورد ثبت 
استنکاف مرد از پذیرش ثبت ازدواج موقت، هم ضمانت اجرای حقوقی و هم ضمانت 

اجرای کیفری قایل شد.1 
1-در مواردی که زوجه در ازدواج موقت باردار می شود، ثبت ازدواج موقت اجباری 

است. 
2-در مواردی که ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت شرط شده و این شرط قابل اثبات است 

1. قانون حمایت خانواده مصوب 1391
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3-در مواردی که طرفین، توافق بر ثبت ازدواج موقت دارند.
همانطور که پیشتر آمد، در سه موضع، مرد مکلف به ثبت رسمی ازدواج موقت 
ازدواج موقت  به ثبت  بارداری همسر موقت، حاضر  اگر مردی، علیرغم  است. حال 
نیست، می توان تحت عنوان عدم ثبت ازدواج موقت از وی شکایت کیفری طرح نمود 
و یا اینکه با مراجعه به دادگاه خانواده، الزام مرد به ثبت ازدواج موقت به دلیل بارداری 
زوجه و یا شرط ضمن عقد و یا با اثبات توافق بر ثبت ازدواج موقت را درخواست نمود. 
در صورت پذیرش مسئولیت کیفری مرد، بر اساس قانون حمایت خانواده در صورت 
عدم ثبت ازدواج موقت، دادگاه ضمن حکم به مجازات مرد، دستور به ثبت ازدواج 

موقت در یکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج می دهد.

توضیح فرم شماره 18 ثبت واقعه رجوع
در حقوق، اعمالی که نیاز به اراده ی دو طرف دارند، عقد، و اعمالی که با اراده ی یک نفر، 
انجام می شود ایقاع نامیده می شود. ماهیت رجوع، عمل یک طرفه قانونی است که با 
اراده ی مرد، بعد از طالق رجعی و در بعضی از موارد طالق بائن، صورت می گیرد. انجام 
رجوع، نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی عدم ثبت رجوع تا یک ماه، پس از آن، جرم 
و قابل مجازات است. مرد با لفظ یا نوشته و یا عملی که باعث رساندن مقصود رجوع 
شود، مثل بوسه، می تواند اراده ی خود بر رجوع از طالق را اعالم نماید. در بوسیدن یا 
هر فعل دیگری، قصد رجوع الزم است، پس اگر گرفتن دست همسری که در طالق 
رجعی است یا بوسیدن وی، بدون قصد انصراف از طالق، رجوع محسوب نمی شود. ثبت 
واقعه رجوع، شرط صحت رجوع نیست، بلکه مرد مکلف است، در صورت وقوع رجوع، 
ظرف یک ماه نسبت به ثبت رجوع، اقدام نماید. در صورت عدم ثبت رجوع و با شکایت 
زوجه، یا اعالم جرم از سوی دادستان، ضمن الزام مرد به ثبت واقعه ی رجوع، توسط 
دادگاه، به پرداخت جزای نقدی از هشتاد تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا نود و یک 

روز تا شش ماه حبس، محکوم می شود.

توضیح فرم شماره 19 حضانت طفل و تحویل فرزند
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطالح عبارت از نگهداری مادی و معنوی 
طفل)پرورش و تربیت( می باشد1. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر 

1. ابو جعفر احمد بن علی )معروف به بوجعفرک(.تاج المعادر، ذیل واژه حضانت.
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امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی باشد. حضانت با والیت که خاص پدر 
و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود والیت پدر و در 
غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال 
مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، 
نمی تواند برای کودک معامالت انجام دهد و برای او نمی توانند افتتاح حساب بانکی 
نماید، بدون اجازه پدر نمی تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت های 
قانونی که خارج از بحث حاضر است. مطابق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال 
هم حق و هم تکلیف والدین است، بر این اساس پدر و مادر به طور یکسان در ایام 
زندگی مشترک مسئول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زمانی مطرح 
می شود که بین پدر و مادر بر اثر فوت یا متارکه جدایی افتد. مطابق ماده 1171 قانون 
مدنی در صورت فوت یکی از حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است هر 
چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. بنابراین مطابق قانون اگر 
پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی 
حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند. همچنین در صورت جدایی پدر و مادر 
از یکدیگر بر اثر طالق، مطابق ماده 1169 قانون مدنی، مادر برای حضانت از کودک تا 
سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره 
این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت 
کودک با تشخیص دادگاه است. دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و مالقات اطفال 
دادگاه خانواده است دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش 
مبادرت می کند باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان 
نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخالقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار 
تعیین کند زمان مالقات طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت 

حضانت او نیست، حق مالقات طفل خود را دارد.

توضیح فرم های شماره 20 -23-22-21
مطابق ماده 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و 
بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق 
فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع 
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شده باشد. نداشتن سابقه ازدواج قبلی و نداشتن فرزند، به طور معمول، برای طرفین 
مفروض است به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از طرفین سابقه ازدواج قبلی یا 
فرزند داشته باشد، معموالً انتظار می رود که این موضوع را قبل از ازدواج مطرح کند. 
این که هر یک از طرفین، سابقه ازدواج قبلی داشته اند یا خیر، به ویژه در مورد بانوان، 
از خصوصیات و صفاتی است که در عرف فعلی جامعه ما، واجد اهمیت بوده و معموالً 
در تصمیم گیری طرف دیگر در مورد ازدواج و شرایط آن، مؤثر است. بنابراین، نداشتن 
سابقه ازدواج قبلی یا نداشتن فرزند از ازدواج دیگر، از شرایطی است که در صورت عدم 
تصریح نیز، مورد نظر طرفین است. در صورتی که  هر یک از طرفین چنین اموری را 
از طرف دیگر پنهان کند یا موضوع را قبل از ازدواج به طرف دیگر اطالع ندهد، آن 
شخص مرتکب تدلیس شده است. تدلیس، یعنی شخص عیب خود را پنهان یا خود 
را دارای صفت کمالی که فاقد آن است، معرفی کند. بنابراین، در چنین فرضی، طرف 
فریب خورده می تواند دادخواستی به طرفیت همسرش، به خواسته اعالم فسخ نکاح به 
دادگاه محل اقامت همسر ارائه کند در باره مهریه، با توجه به ماده 1101 قانون مدنی، 
در صورتی که فسخ قبل از نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهریه نیست اما در صورت 
نزدیکی، مهریه به او تعلق خواهد گرفت.  ماده 1101 قانون مدنی مقرر کرده است: هر 
گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی، به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد؛ مگر در صورتی 
که موجب فسخ، َعَنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف 
مهر است بنابراین، دارنده حق فسخ باید بعد از اطالع از تدلیس، فوراً فسخ خود را به 
طرف مقابل اعالم کند و تنفیذ فسخ را از دادگاه بخواهد. عیوب مختص مرد در ماده 
1122 قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه ای 
ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می دهد که ازدواج را فسخ نماید:

1-عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ 
رجوع زن به دادگاه، رفع نشود. عنن در صورتی که پس از عقد ایجاد شود زن را نیز 

صاحب حق فسخ نکاح می کند.
2-خصاء: که عارضه مربوط به اخته شدن مرد است.

3-مقطوع بودن آلت تناسلی
عیوب مختص زن در ماده 1123 قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن 
اگر این عیوب در هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون آگاهی به آنها با زن ازدواج کرده 
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باشد. )مواد 1124 و 1126 ق. م.( قانون به مرد حق فسخ ازدواج را می هد.
1-قرن: استخوانی است در فرج که مانع جماع می گردد.

2-جذام: بیماری خوره
3-برص: نوعی بیماری پوستی  که بر اثر آن لکهای معموالً بزرگ سفید یا سیاه در 

بدن پدید می آید.
4-افضاء: یکی شدن مجرای بول و حیض را اِفضاء می گویند.

5-زمین گیری
6-نابینایی از دو چشم

حق فسخ نکاح به دلیل عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است. پس اگر 
به وسیله عمل جراحی یا با وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نکاح نیز 

مبنای خود را از دست می دهد و ساقط می شود.

عیوب موجب حق فسخ نکاح مشترک در زن و مرد
جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می شود. بر 
طبق ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه 
مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است. قانون مدنی 
جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختالل عقل. بنابراین 
فراموشی های سریع الزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع 
)غش( جنون محسوب نمی شود. منظور از اختالل عقل آن است که شخص در انجام 

وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.1

توضیح فرم شماره 24 صدور حکم حضانت
برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند، مادر تا 7 سالگی 
)پسر یا دختر فرقی ندارد( اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است پس از 7 
سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختالف باشد، حضانت طفل 
با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. البته حضانت طفل پس از هفت 
سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد 

1. خالصه روان پزشکی، بنجامین جیمرنسادوک-ویر جینیا آلکوت سادوک، ترجمه فرزین رضایی، تهران: ارجمند، 1387
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حضانت او اختالف شود، معیار تعیین حضانت کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس 
از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته 
و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر 
صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. در قوانین ما توانایی عملی، شایستگی 
اخالقی، عقل، اسالم و عدم ازدواج مادر با شخص دیگربه عنوان شرایط الزم برای تعلق 
حق حضانت به ذی حق دانسته شده است، البته در صورتی  که پدر فوت کرده باشد، 
با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد. اگر پدر و مادری که دارای حق 
حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم 
سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والدین 

بیمار به دیگری واگذار می کند.

توضیح فرم های شماره 25-26-27-28 صدور گواهی عدم امکان 
سازش

بر اساس ماده 26 قانون حمایت خانواده، در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست 
زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه 
باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال 
وکالت در طالق مبادرت می کند. بنابراین در موارد الزام زوج به طالق، دادگاه ناگزیر 
به رسیدگی ماهیتی و ورود به موضوع یا احراز شرایط اعمال وکالت در وکالت، احراز 
حقانیت خواهان است. مثاًل در طالق از ناحیه زوجه که یا بر مبنای عسر و حرج یا بر 
اساس تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح صورت می گیرد، دادگاه ناچار از 
احراز حقانیت زوجه است تا بعداً بتواند بر اساس آن حکم به الزام زوج در دفترخانه و 
اجرای صیغه طالق یا حکم به مراجعه زن به دفترخانه و اجرای صیغه طالق از طرف 
زوج و در موارد احراز شرایط، اعمال وکالت در طالق را نماید. این در حالی است که در 
گواهی عدم امکان سازش موکل موارد طالق توافقی و طالق به درخواست مرد، تصمیم 
دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه و اجرای 
صیغه است و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود 
نمی شود. بنابراین در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه اقدام به تشکیل 
یا تعیین وقت رسیدگی نمی کند، در طالق  جلسه به منظور رسیدگی به اختالف 
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توافقی صرفاً جلسه ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش تشکیل می دهد و از قبل 
طرفین در صورتجلسه ای توافقات الزم را در خصوص مهریه، نفقه و ... ترتیب داده اند 
یا مثاًل در طالق به درخواست زوج، دعوت زوجه فقط به منظور آن است که دادگاه 
از وی در خصوص مطالبه حقوق قانونی وی استنطاق کند، لذا عدم حضور وی مانع 
از صدورگواهی عدم امکان سازش نیست. در حالی که در حکم طالق، دادگاه جلسات 
رسیدگی ترتیب می دهد، وارد ماهیت امر می شود و به احراز شرایط اعمال وکالت در 
طالق یا موارد عسر و حرج می پردازد. مطابق بخشنامه شماره یک 9000/13104/55 
مورخه 97/9/5 دادگستری تهران خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، 
یا  غربالگری  مرکز  داشتن گواهی  بدون  دادخواست  ثبت  به  دفترهای مذکور مجاز 
مشاوره خانواده نیستند. زوجین قبل از ثبت دادخواست طالق ابتدا باید به بهزیستی 
مراجعه کنند و پنج جلسه اجباری مشاوره در یک بازه زمانی جداقل 45 روزه شرکت 
کنند. بدون شرکت در جلسات مشاوره و صدور گواهی عدم انصراف، امکان طالق 

توافقی وجود ندارد.

توضیح فرم شماره 29 فرزند خواندگی 
تمام کودکان و نوجوانان نابالغ و افراد بالغ زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد 
و نیاز آنها به سرپرستی احراز شود می توان به فرزندخواندگی سپرد در شرایط جدید 
فرزندخواندگی زوجین باید 5 سال از زمان ازدواج شان گذشته باشد.1 سالمت روان 
که  است  والدینی  اصلی  ویژگی های  از  پرداخته می شود  آن  به  کمتر  که  موضوعی 
می توانند فرزندخواندگی داشته باشند. با این پدر و مادر جدید مشاوره دینی صورت 
می گیرد و بعد از مصاحبه شرایط سنی زوجین احراز می شود به طوری که یکی از آنها 
30 یا باالتر باید سن داشته باشد. سازمان بهزیستی پس از انجام این مراحل فرزند را 
به خانواده معرفی می کند تا به صورت حضوری همدیگر را ببینند و پس از آن خدمات 
مشاوره و مصاحبه انجام می گیرد. زوجین نباید دارای سابقه محکومیت )سوءسابقه 
باشد( تضمین آینده فرزندخواندگی نیز مدنظر است که از نظر مالی بررسی می شود. 
قوه قضاییه نیز حکم موقت سرپرستی را به مدت شش ماه صادر می کند تا در این 
مدت طی بازدیدهای به عمل آمده از محل زندگی انجام مشاوره و مددکاری در صورت 

1. ماده 5 قانون فرزند خواندگی مصوب 1392/7/10
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نیاز، ارزیابی انجام گیرد. پس از طی این مراحل والدین برای دریافت حکم دایمی برای 
فرزند خود اقدام می کنند که پس از آن از طریق اداره ثبت احوال استان خود می توانند 
برای فرزندشان شناسنامه بگیرند. شرایطی که برای دختران مجرد در نظر گرفته شده 
این است که این افراد باید حداقل 30 سال سن داشته باشند و همچنین فقط به آنها 
فرزند دختر داده می شود. ویژگی هایی که افراد درخواست کننده سرپرستی باید داشته 
 باشند عبارتند از: تقید به انجام واجبات و ترک  محرمات، عدم محکومیت جزایی موثر با 
رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسالمی، تمکن مالی، عدم حجر، سالمت جسمی و 
روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، 
نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صالحیت اخالقی، عدم  ابتال به 
بیماری های واگیر یا صعب العالج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران شرایطی است که درخواست کنندگان سرپرستی باید داشته 
باشند. در قانون جدید فرزندخواندگی، شرط فرزنددار نشدن متقاضیان وجود ندارد و 

به  تبع تولد نوزاد جدید در خانواده، حکم فرزندخواندگی فسخ نخواهد شد.

توضیح فرم های شماره 30-33-34 قرار تامین خواسته مهریه
صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده )مرد( به میزان مهریه یا بخشی ازآن، 
یا محکومیت مشارالیه )خوانده( محسوب  و  از آن  برداشت سریع  امکان  به معنای 
نمی گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته 
مطالبه مهریه از سوی خواهان )زن( ضروری است. لذا، در صورت درخواست صدور قرار 
تامین خواسته از اموال خوانده، زن باید در این مرحله نسبت به تقدیم مطالبه مهریه 
با قرار تامین خواسته اقدام نماید و این خواسته را در ستون خواسته دادخواست درج 
کند. این دادخواست با عنوان تقاضای وصول مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین صادره 
به شماره ................ مقوم به مبلغ ........... ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه 
دادرسی مطرح می شود. تشریفات ثبت و به جریان انداختن دادخواست حاضر، به 
ترتیب مذکور است، با این تفاوت که در اینجا، به جهت درخواست اصل خواسته، مبنی 
بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه، تودیع هزینه دادرسی به 
میزان مهرالمسمی، اعم از تمام یا بخشی از مهریه مورد درخواست توسط زن )خواهان( 
و عنداللزوم، طرح ادعای اعسار )عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی( ازسوی 
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وی، به ترتیب آتی ضرورت می یابد. دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل 
بودن مدارک و پیوست ها و نیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی، توسط 
مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی 
از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت 
می شوند. خواهان )زوجه( باید به منظور اجرای موضوع قرار، نسبت به معرفی مال 
بال معارض ازهمسر خود )خوانده( به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید. این مال 
اعم از منقول با غیرمنقول بوده و ممکن است، حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب 
سپرده، سهام، تلفن همراه، حقوق پرسنلی، مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند 
آنها باشد. دادورز اجرای احکام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان، پس 
از طی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین 
خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام و حسب مورد، پس ازاخذ امضای قاضی یا 
مدیر اجرای احکام، مراتب را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل وقوع ملک )اعم از زمین 
و آپارتمان(، شرکت مربوط یا اداره ثبت شرکت ها )در توقیف سهام(، اداره راهنمایی و 
رانندگی )در توقیف اتومبیل( شرکت مخابرات )در توقیف تلفن(، بانک دارنده حساب 
بانکی خوانده )در توقیف حقوق ماهیانه( و ... اعال م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات 
و قانون اجرای احکام مدنی، مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می باشند. درصورت 
درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان، تا میزان 1/4 حقوق خوانده 
)مادام که شوهر، متاهل است( و تا میزان 1/3 آن )در صورت متارکه و عدم اختیار 
همسر دیگرتوسط مرد(، ازسوی اجرای احکام مجتمع خانواده به ترتیب فوق، توقیف 

می گردد.

توضیح فرم شماره 31 مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی
دوران نامزدی پیش از جاری شدن صیغه عقد می باشد و صرفاً با هدف آشنایی بیشتر 
دختر و پسر انجام می شود. از همین رو، طرفین هیچ وظیفه زن و شوهری نسبت به 
یکدیگر ندارند. عالوه بر ممنوعیت رابطه جنسی در این دوران، دختر حق دریافت 
نفقه ندارد و محل سکونت وی در منزل پدری است. در این دوران به طبع هدایایی 
از طرف هر یک از دختر و پسر یا خانواده های آنها برای طرف مقابل تهیه می شود، 
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اما دختر مهریه ای ندارد. از آنجایی که نامزدی هیچ الزام و تعهدی را برای طرفین به 
وجود نمی آورد، لذا هر یک می توانند اقدام به برهم زدن نامزدی نمایند. در صورتی که 
طرف خواهان به هم زدن نامزدی، دلیل قابل قبولی برای خواسته خود مبنی بر قطع 
ارتباط داشته باشد، طرف مقابل نمی تواند از وی خسارتی را مطالبه نماید. اما در غیر 
این صورت، وی باید خسارت طرف مقابل را با رأی دادگاه جبران نماید. در صورت به 
هم خوردن نامزدی، طرفین می توانند هدایایی را که از طرف مقابل دریافت نموده اند به 
وی بازگردانند و در صورت موجود نبودن اصل هدایا، معادل قیمت آنها به طرف مقابل 
بازگردانده می شود. در صورت فوت یکی از طرفین نامزدی، اصل هدایا قابل برگشت 

است اما در صورت موجود نبودن اصل هدایا، قیمت آنها پرداخت نخواهد شد.

توضیح فرم شماره 32 مطالبه مهریه
مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. 
این مال می تواند به صورت نقدی )وجه رایج کشور(، سکه و طال، سایر اموال منقول 
یا غیرمنقول )ملک، خانه یا آپارتمان( باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند 
رسمی سند ازدواج ثبت می شود. مهریه از دو طریق قابل مطالبه است: راهکار اول آن 
مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه است. در این حالت زوجه 
درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارایه داده و باید مالی از شوهر، به دادگاه 
معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن، مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید 
از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند 
تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شودا 
اینکه بیشتر مردم در حال حاضر سعی می کنند از این طریق مهریه خود را مطالبه 
کنند و این تصور را دارند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است 
اما باید به آنها گوشزد شود به دلیل اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است، آنها به 
سادگی و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و 
آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است. مرجع صالح درخواست صدور 
اجراییه برابر بند »ج« ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا و طرز رسیدگی به 

شکایت از عملیات اجرایی، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.
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درخواست ذی نفع
صدوراجراییه با تقاضای ذی نفع است که این درخواست الزاما باید کتبی باشد بنابراین 
درخواست شفاهی پذیرفته نمی شود. به عالوه این درخواست از طریق فرم های چاپی 
مخصوص که از طریق سازمان ثبت اسناد و امالک تهیه می شود و در اختیار دفا تر 
ازدواج قرار می گیرد، به عمل می آید. منظور از ذی نفع، زوجه یا وکیل یا قیم او حسب 

مورد است. الزم به ذکر است که ارایه وکالت نامه و قیم نامه در فرض اخیر الزم است.

شرایط صدور اجراییه
پس از درخواست صدور اجراییه از سوی زوجه و در صورت احراز شرایطی توسط 
سردفتر، امکان صدور اجراییه وجود دارد: مطالبه مهریه باید به موجب سند رسمی 
باشد؛ سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد، رسمی شناخته 
می شود. صدور ورقه اجراییه نسبت به تعهداتی که در سند به صورت منجز قید شده 
باشد، امکان پذیر است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد همچنین 
مهریه و اجرای تعهد نباید موجل یعنی زمان دار باشد. با وجود این شرایط، صدور 
اجراییه امکان پذیر خواهد بود. در خصوص مهریه چند فرض پیش بینی می شود: حال، 
موجل، عندالمطالبه و عنداالستطاعه. مهریه در صورتی موجل است که برای پرداخت 
آن مدتی مقرر شود؛ به طور مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال 1392 باشد و 
زمان پرداخت مهر سال 1395 تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط ساالنه 
تعیین و مقرر شده باشد، در این صورت قبل از فرارسیدن مدت زوجه حق مطالبه 
باشد، مهریه حال  برای پرداخت معین نشده  نخواهد داشت. در صورتی که مدتی 

محسوب می شود و قید عندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی کند.

تکالیف سردفتر
وفق ماده 5 آیین نامه یادشده، سردفتر با احراز هویت درخواست کننده و احراز صالحیت 

خود موظف به انجام موارد زیر است:
1-صدور اجراییه و ارسال آن به اداره ثبت: از جمله تکالیفی که در ماده مذکور پیش بینی 
شده، این است که سردفتر رونوشت سند را در برگ های ویژه در سه نسخه با خط خوانا 
موضوع را که باید اجرا بشود )مطالبه سکه،وجه نقدو..( در محل مخصوص آن نوشته و 
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ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه )اجرا 
 شود( رسانده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت می فرستد و رسید دریافت می کند.

2-مطلع کردن زوج یا ضامن از صدور اجراییه: سردفتر ازدواج مکلف است پس از 
صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطالع داده 

و برگ های اجراییه را به ضمیمه قبض پست به او اطالع دهد.

ابالغ اجراییه و ترتیب اجرا
اجرای احکام پس از وصول اجراییه باید آن را در دفا تر الزمه وارد و پرونده برای آن 
تنظیم کند و نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به مامور تسلیم کند. مامور 
اجرا وفق ضوابط جاری اجراییه را به زوج یا ضامن ابالغ می کند. از تاریخ ابالغ اجراییه 
زوج یا ضامن باید ظرف 10 روز دین را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای سند را مسیر کند.

بازداشت اموال زوج
یا  اموال زوج  از  را  تأمین طلب خود  اجراییه،  ابالغ  از  زوجه می تواند بالفاصله پس 
ضامن تقاضا کند. در این صورت اجرای احکام معادل طلب زوجه را از اموال نامبردگان 
بازداشت می کند. در صورتی که زوج مهریه را پرداخت نکند، اموال بازداشتی از طریق 

مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می شود.

توضیح فرم های شماره 35-36 مطالبه نفقه ایام زوجیت
به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، 
شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از 
همسر خود تمکین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع 
کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف 
زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در 
مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گفته می شود. زنی که همسرش از پرداخت نفقه 
به وی خودداری می کند، عالوه بر امکان طرح شکایت کیفری، می تواند دادخواست 
حقوقی نیز ارائه دهد. در صورت طرح شکایت کیفری و رسیدگی موضوع از سوی 
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دادگاه، مرد به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مرد از پرداخت 
نفقه خودداری کند، به مجازات حبس محکوم می شود. البته باید تاکید کرد که نفقه 
مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه 
دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. قانونگذار در ماده ماده 642 کتاب تعزیرات 
قانون مجازات اسالمی تصریح کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه 
زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع 
کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. چنانچه زنی 
بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن 
را دریافت کند. به این منظور، زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته 
خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه، 
تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کندوی می تواند در دادخواست خود هزینه 
دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه یا اینکه به 
هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می تواند دادخواست طالق 
دهد. اگر زنی نمی تواند هزینه تمبر را بپردازد می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه 
دادخواست اعسار را ارائه دهد و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از 

پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.

توضیح فرم شماره 37 مالقات فرزند
اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع مالقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با 
مراجعه به دادگاه )دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی( تقاضای 
مالقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری مالقات فرزند را نیز 
از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی 
بر طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده  برای خواهان تعیین کند. اما  حق مالقاتی 

ممانعت از مالقات فرزند جرم است.

توضیح فرم شماره 38 اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین
خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، 
مثاًل در موردی  اطالع طرف دعوا می رساند.  به  اظهارنامه  ارسال  با  را  مطالب خود 
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چنانچه موضوع دعوا اطهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین باشد به موجب 
اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می شود که جنابعالی به استناد عقد نامه زوجه دائمی 
و شرعی اینجانب می باشد اکنون مدت 20روز است بدون داشتن دلیل موجه قانوني و 
همچنین کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک اقامتگاه نموده اید چنانچه به فاصله 
گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهارنامه تصمیم قطعي خود را جهت رجوع به 
منزل شوهر اتخاذ نمایید ناشیزه محسوب و از پرداخت نفقه محروم خواهید شد با توجه 
به رسیدن وقت مقرر مندرج در اظهارنامه مقتضی است از تاریخ ابالغ این اظهارنامه، 
نسبت به تمکین و بازگشت به خانه خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم 
دادگستری نباشد. گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و 
او از ترس اقامه دعوا از سوی زوج، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه های 
متعدد و  نیز حضور مأمور ابالغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می دهد 
و در نهایت بدون اقامه دعوا در دادگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه  بسیار است، 
اظهارکننده به هدف خود که تمکین زوجه است، می رسد. عالوه بر این اظهارنامه نوعی 
»اولتیماتوم«1 رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می تواند خسارت تأخیر تأدیه 

را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

توضیح فرم شماره 39 توافق نامه طالق توافقی
یکی از انواع طالق، طالق توافقی است؛ یعنی طالقی که زن و شوهر متقاضی آن 
هستند و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعالم 
توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طالق، مالقات فرزند، نفقه ایام 
عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... می نویسند و به دادگاه تقدیم می کنند. 
برای گرفتن طالق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه 
بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و مالقات با او و 
نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست، 
طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می کند که هر یک از زوجین داوری از میان 
بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کنند و سعی در مصالحه 
ارایه  آنها داشته باشند. اگر داوران به نتیجه ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه 

1. به اخطار کتبی نهایی گفته می شود که عدم توجه به آن ممکن است موجب اقدامات خصمانه منجر شود.
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می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند 
و آنها می توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طالق، صیغه طالق را جاری و ثبت کنند.

توضیح فرم شماره 40 داور زوجه
مقصود از داوری رفع اختالف است.طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
خانواده داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت 
امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختالف و اصالح ذات البین 
تالش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعالم کند. در طالق به درخواست زن 
و مرد، دادگاه به منظور صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می دهد. دادگاه با 
توجه به نظر داور رای صادر می کند چنانچه نظریه داوری را نپذیرد آن را رد می نماید.
شرایط داور هم عبارت است از: 1-خویشاوندان متاهل آنها باشند2-دارای حداقل 30 
سال سن باشند.3-آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشند. در صورت 
نبود فرد واجد الشرایط در خویشاوندان یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنها از 
پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صالحیت 

دیگر تعیین و معرفی نمایند.

توضیح فرم شماره 45 درخواست وصول مهریه )اجرائیه ثبت اسناد(
یکی از راه های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این 
روش زن می تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای 
صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه 
کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با »نیم عشر دولتی«1 است 
پرداخت  کند که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی 
اعم از وجه نقد یا مال منقول )ماشین، موبایل یا...( و یا مال غیر منقول )ملک( توقیف 
می شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام های زیر باید به 

ترتیب طی شود:
1-مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج

2-مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه
1. یک بیستم کل مبلغ محکوم بها.
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3-پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته 
می شود نیم عشر مزبور را حق االجرا می گویند )ماده 131 قانون ثبت( حق االجرا حقی 
است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد 

مبلغ اجراست.
4-معرفی اموالی برای توقیف

توضیح فرم شماره46 فریب در ازدواج
براساس ماده 647 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 چنانچه هریک از زوجین قبل 
از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیالت عالی، تمکن مالی، 
موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای 
هریک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم 

می گردد در این رابطه نکاتی را به اختصار بیان می کنیم:
بلکه  نداشته  ماده جنبه احصائی  این  واهی در  امور  برای  1-مصادیق ذکر شده 
تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود 
حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده 

می باشد. مانند اینکه فردی بر خالف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.
2-در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور 
در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته 
باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به 
دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج 
را به موجب این ماده مجازات نمود. این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط 
ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص 
ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در این صورت تبانی یکی 
از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده 

باشد.
3-تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خالف 
واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعالم نمایند که وجود دارد. 
به عنوان مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید 
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و به وی اعالم کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی 
خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده 

باشد.
4-زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد 
ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به 
قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد 
بود. ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی 
یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج 
نموده باشد؛ لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647 

قانون مجازات نخواهد بود.

توضیح فرم شماره 47 شکوائیه ترک انفاق
در شکایت ترک انفاق اولین قدم نوشتن شکوائیه در دادسراست. زن پس از مراجعه به 
دادگاه در متنی می تواند شکایت خود را طبق متن فرم 47 مطرح کند. شکایت ترک 
انفاق پس از ثبت در واحد رایانه از سوی سرپرست دادسرا به یکی از شعب دادیاری 
ارجاع می شود. بعد از ارائه این شکایت به دادگاه و تعیین شعبه، دادیار از خواهان 
پرس و جو می کند و براساس نشانی ذکر شده از متهم او را فرا می خواند. ممکن است 
این احضار به صورت تلفنی صورت بگیرد، اما در صورتی که مرد حاضر به شرکت 
در دادگاه نشود، دادگاه وی را به شکل کتبی احضار خواهد کرد. ویژگی این احضار 
هم این است که برگه اخطاریه به زن داده می شود تا با مراجعه به کالنتری محدوده 
سکونت همسرش، این برگه را به همراه مامور کالنتری به مرد ابالغ کند. در این برگه 
نیز عنوان شده است که مرد ظرف مدت مشخصی برای ادای توضیحات باید به دادسرا 
مراجعه کند و در غیر این صورت جلب خواهد شد. البته در مواردی نیز انجام تحقیقات 
به عهده کالنتری محدوده سکونت گذاشته می شود و کالنتری از طریق دایره قضایی 
این تحقیقات را تکمیل و پس از آن پرونده را برای دادسرا ارسال می کند. ترک انفاق 
ازجمله جرایم مستمر به شمار می آید و معنی این حرف این است که این جرم به 

دفعات قابل شکایت کیفری است.
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