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 ( 5مقدمه ای بر حقوق خانواده )مدنی 

بنابراین حفظ حقوق خانواده از دغدغه های اصلی کلی  یکی از ارکان مهم جامعه استباتوجه به اینکه خانواده 

 2حکومت هاست و با عنایت به این نکته که عقد نکاح تنها عقد یا قراردادی است که الزاماً طرفین آنها از 

حی و رو جنس مخالف هستند و باتوجه به این نکته که طرفین عقد نکاح از حیث قدرت فیزیکی ، توانایی

شرایط عاطفی کامال با یکدیگر متفاوتند به همین منظور برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین عقد نکاح 

و تراضی  قانونگذار در قانون مدنی قواعد مختص حقوق خانواده وضع نموده است که غالب آنها امری است

از جمله حقوقی است که مرد می تواند خالف آن امکان پذیر نخواهد بود حتی با توجه به اینکه در فقه طالق 

اعمال نماید ولی در قانون مدنی زوج مکلف شده در صورتی که تمایل به طالق همسرش دارد باید مجوز آن 

را از محکمه دریافت نماید، زیرا در صورت صدور مجوز طالق دادگاه در رابطه با کلیه تکالیف زوجین از جمله 

، نحوه ی مالقات فرزند مشترک و سایر حقوق و تکالیف ،  فرزند مشترک، حضانت  ، جهیزیه نفقه ، مهریه

رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ کند، پس اوالً قواعد حقوق خانواده غالباً آمده است ثانیاً تنها مرجعی که نسبت 

به اختالفات ایجاد شده ، حق رسیدگی و الزامات قانونی خواهد داشت دادگاه خانواده است که براساس قواعد 

فته شده که در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده وضع شده است باید تعیین تکلیف کند. ثالثاً امری گ

اگرچه نکاح ، یک عقد یا قرارداد است ولی با سایر عقود قراردادی یا عقود معامالتی تفاوت های بسیاری دارد 

ولی در عقد نکاح اکثر قواعد امری و   و تابع اراده طرفین است معامالتی اکثر قواعد تکمیلی  زیرا در عقود 

 اراده ی طرفین در اقلیت قرار دارد.

عقد نکاح : بسیاری از قواعدی که سایر عقود دارند برای عقد نکاح پیش بینی نشده است. برای مثال سقوط 

 و تعهدات فقط مختص عقود معامالتی است . در عقد نکاح مباحث سقوط تعهدات از قبیل اقاله نکاح ، ابراء

طرف برای طالق رضایت داشته باشند باز نیازمند اخذ مجوز از دادگاه  2سایر موارد مطرح نیست زیرا اگر هر

تعیین تکلیف نسبت به کلیه ی آثار عقد نکاح باید توسط دادگاه خانواده و رعایت تشریفات قانونی و نهایتاً 

خیار  3گسترده است اما در عقد نکاح با صورت پذیرد یا در عقود معامالتی دایره ی فسخ قرارداد بسیار 

تدلیس،عیب که منحصراً عیوبی است که قانونگذار تصریح نموده است و خیار تخلف از شرط را می توان نکاح 

 خیار برای به هم زدن عقد پیش بینی شده است. 20را فسخ نمود. اما در عقود معامالتی حدود 
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 : 5مطالب و سرفصل های مدنی 

، بحث خواستگاری ، حقوقی که طرفین در دوران نامزدی خواهند داشت،بحث به هم خوردن نامزدی  -1

 نامزدی، بررسی استرداد هدایا.

قانون مدنی ، شرایط عَدَمی یا به عبارتی شرایطی که باید  190شرایط صحت انعقاد نکاح موضوع ماده  -2

 زدواج با محارم.وجود نداشته باشدتا نکاح منعقد شده صحیح تلقی گردد مانند ا

 حض انعقاد نکاح آثاری متوجه زوجین خواهد بود که عبارتست از :آثار عقد نکاح، به م -3

: مهرالمسمی،مهرالمثل،مهرالمتعه. شرایط صحت مهریه . شرایط بطالن مهریه . الف( مهریه. اعم از انواع مهریه

 کاح . رابطه مهر با طالق . رابطه مهر با تمکین . رابطه مهر با فسخ ن

ب( نفقه . تعریف نفقه . شرایط استحقاق نفقه زوجه . شأن و وضعیت زن و تأثیر آن نسبت به نفقه . نفقه اقارب 

 و تفاوت آن با نفقه زوجه.

جه در زمان زوجیت در زندگی مشترک برای زوج انجام داده است که جزء ج( اجرت المثل . کارهایی که زو

 وظایف او نبوده است.

جه . مواردی که زوجه موظف به تمکین خواهد بود . مواردی که زوجه از تمکین معاف خواهد د( تمکین زو

 شد . حق حبث در بحث تمکین.

 ه( حضانت فرزند مشترک . اولویت زوجین در بحث تمکین . بحث حق مالقات فرزند مشترک . 

زوج  مسئولیت –به تَلَف جهیزیه و( جهیزیه . موارد عُرفی جهیزیه . بحث تَلَف جهیزیه . مسئولیت زوج نسبت 

 تَلَف جهیزیه . نسبت به 

عقد نکاح موقت . شرایط صحت عقد نکاح موقت . آثار نکاح موقت در رابطه مهریه ، نفق ، ارث و . . . نحوه  -4

 انحالل نکاح موقت.

 بحث انحالل نکاح دائم : -5

 الف(  فوت  . نحوه مطالبه آثار نکاح با فوت . بحث مطالبه مهریه ، نفقه و . . . 

 ب( بطالن نکاح . بررسی آثار نکاح با توجه به احراز بطالن نکاح.

ج( فسخ نکاح . نحوه استحقاق زوجه در رابطه با مهریه باتوجه به فسخ نکاح همچنین بررسی سایر حقوق 

 زوجین در بحث فسخ نکاح . 
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( طالق ناشی از درخواست مرد . طالق ناشی از درخواست زن . مبنای طالق شروط ضمن عقد یا عُسر و حَرَج د

 . انواع طالق : رجعی ، طالق بائن ، طالق خُلع و مبارات.

 بحث عده . باتوجه به انحالل نکاح . عده وفات . عده طالق . عده فسخ نکاح . عده نکاح موقت. – 6

 . وکالت در نکاحوکالت در طالق  -7

 خواستگاری و نامزدی :

ق.م در رابطه با خواستگاری با نامزدی موادی تعیین نموده که این  1040لغایت  ق.م 1034قانونگذار در مواد 

ق.م مقرر نموده  1034مواد جنبه امری داشته و تراضی خالف آن امکان پذیر نیست. قانونگذار صراحتاً در ماده 

ی از موانع نکاح باشد می توان از آن خواستگاری نمود. به عبارتی تنها منع قانونی در است که هر زنی که خال

بحث خواستگاری فقط وجود موانع نکاح است ، پس نکاح با محارم و در بدو امر خواستگاری از محارم از 

 ممنوعیت های قانونی است ، خواه حُرمت موقت داشته باشد خواه حُرمت دائم.

گاری از خانمی که در عده قرار دارد مانع موقت نکاح محسوب می شود یا خواستگاری از برای مثال خواست

خانمی که قبالً دخترش همسر خواستگار بوده از مصادیق حرمت دائمی است. بنابراین تنها نهی در رابطه با 

وشته شده طرف مکتوب ن2خواستگاری وجود موانع نکاح تعیین شده است. صِرف خواستگاری حتی اگر شرایط 

باشد ویا حتی نسبت به تعیین مهریه وچه بسا فراتر ، تحویل مهریه توافق صورت گرفته باشد در این صورت 

بنابراین هریک از طرفین می  نیز صِرف خواستگاری باعث الزام خانم و آقا به انعقاد رابطه نکاح نخواهد بود.

 از وصلت توافق شده امتناع نماید. صِرف امتناع توسطتواند تا وقتی خواستگاری مُنتج به عقد نکاح نشده باشد 

خانم یا آقا باعث ایجاد مطالبه خسارت برای طرف دوم نخواهد بود زیرا قانونگذار به واسطه ی اهمیتی که 

بل از انعقاد عقد نکاح شرایط موجود را بررسی و آقا داده است تا ق زندگی مشترک دارد این حق را به خانم

بعداز بررسی شرایط ، مبادرت به انعقاد نکاح و انجام آثار سنگین نکاح نماید . لذا تا قبل از انعقاد  نموده و نهایتاً

 عقد نکاح ، امتناع از وصلت هیچ حقی برای طرف مقابل ایجاد نخواهد کرد.

 استرداد هدایا در زمان برهم خوردن نامزدی :

قبل از انعقاد نکاح می باشد و تعبیری که گروهی از  منظور از نامزدی در قانون مدنی از زمان خواستگاری تا

افراد جامعه بعداز عقد نکاح و قبل از عروسی به آن نامزدی می گویند به هیچ عنوان مورد نظر قانون مدنی 

نیست زیرا به محض انعقاد عقد نکاح ، خانم و آقا زن و شوهر شناخته می شوند و آثار نکاح نیست به آنها 

. قانون مدنی در صورت به هم خوردن نامزدی این حق را برای خانم و آقا تعیین نموده تا اگر اعمال خواهد شد

 خود را پس بگیرند مشروط بر اینکه : هدایایی داده اند بتوانند هدایای

اوالً: فقط اموالی که جزء اموال قابل بقاء هستند ، قابلیت استرداد خواهد داشت و اموال مصرف شدنی قابلیت 

 اد وجود ندارد.استرد
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مگر اینکه طرف مقابل اثبات نماید که هدایای  ثانیاً : تحت هر شرایطی اموال قابل بقاء قابل استرداد است

مذکور به واسطه ی یک عامل خارجی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری است از بین رفته ، فقط 

 شد. در این صورت استرداد هدایای قابلیت بقاء منتفی خواهد

ثالثاً : این هدایا فقط دوران نامزدی  قابل استرداد است به طوری که نامزدی مذکور مُنتج به عقد نکاح نشده 

باشد قابلیت استرداد پیش بینی شده است. بعد از نکاح این هدایا قابلیت استرداد نخواهند داشت. الزم به ذکر 

ازبین رفته باشد ، بحث مطالبه مثل یا قیمت مُنتفی طرف  2است در صورتی که نامزدی به واسطه فوت یکی از 

خواهد بود و فقط در صورتی که عین مال موجود باشد قابلیت استرداد وجود خواهد داشت، زیرا به هم خوردن 

 نامزدی در این حالت ناشی از یک حالت قهری و غیر ارادی است.

ود. م خانواده داغ دیده شباعث تشدید تألسمت مضافاً اینکه قانونگذار نخواسته است با سخت گیری در این ق

فقط از حیث اینکه ممکن است بار عاطفی ویادبود برای طرف دیگر داشته باشد این استرداد نسبت به همان 

 مال پیش بینی شده است.

 شرایط شکل گیری عقد نکاح :

 :شرایط صحت عقد نکاح

 ایط عدمیشر -2شرایط وجودی                                  -1

عقد نکاح تشکیل شده از یکسری شرایط وجودی )که باید وجود داشته باشند( ویکسری شرایط عدمی )که 

 نباید وجود داشته باشند( تا نکاح صحیح منعقد گردد ، لذا به بررسی این شرایط می پردازیم.

 شرایط وجودی :

 اهلیت تقسیم میشود.شرایط وجودی به دو قسم : الف ( وجود قصدورضاء    و        ب( 

 الف( وجود قصد و رضاء :

 مفهوم قصد ورضاء -1

 لزوم ابراز اراده -2

 توالی عُرفی قصد ورضاء -3

 وکالت در عقد نکاح -4

 نکاح فضولی -5

 تعلیق در نکاح -6
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 نقش سکوت در نکاح -7

 ب ( اهلیت :

 قابلیت صِحی -1

 سن احراز قابلیت صِحی و انعقاد نکاح -2

 نکاح اذن ولی در -3

 فلسفه ضرورت اذن ولی -4

 تفاوت اذن و اجازه -5

 الف( وجود قصد و رضاء :

مفهوم قصد و رضاء : قصد عبارتست از نیت و خواست و اراده قلبی و رضاء عبارتست از تمایل باطنی ، میل  -1

د ورت فقدان قصو رغبت که در عقد نکاح نیز باید خانم و آقا قصد و رضاء برای ازدواج داشته باشند. که در ص

 نکاح باطل و در صورت فقدان رضاء نکاح غیر نافذ است.

لزوم ابراز اراده : هر عقدی نیاز به انشاء و ابراز قصد و رضاء دارد، در عقود معامالتی ممکن است قصد و  -2

ارتی به عب رضاء با فعل لفظ یا نوشتن ابراز گردد. اما در عقد نکاح ابراز اراده فقط با لفظ صحیح خواهد بود،

لیل ابراز راده باشد. دلفظ در نکاح موضوعیت دارد نه طریقت ، یعنی برای نکاح لفظ می تواند بیان کننده ابراز ا

با لفظ این است که مرزی بین رابطه ی نامشروع با رابطه ی مشروع وجود داشته باشد . اگر شرط  قصد و رضا

گردد ودر این صورت مرز بین حالل و حرام ممکن است  لفظ صحت نباشد شاید هر عمل حرامی به نکاح تعبیر

 غیر قابل تشخیص باشد.

 لفظ در عقد نکاح باید کامالً داللت برعقد نکاح داشته باشد و غیر از آن پذیرفته نیست.

توالی عُرفی قصد و رضاء : منظور از توالی عُرفی قصد و رضاء فاصله ی بسیار نزدیک قصد و رضای خانم و  -3

 برای ابراز اراده در انعقاد نکاح است.آقا 

باید در جلسه عقد با لفظ اراده ی خود را ابراز نمایند ، اگر از چند ساعت تجاوز کند نکاح  2برای مثال : هر

صحیح نخواهد بودزیرا ممکن است برای خانم و آقا شرایط جدیدی ایجاد شود مضافاً اینکه ایجاد فاصله در 

 ند بیم گناه را تشدید نماید .ابراز قصد و رضاء می توا

صورت است : اول  2ق.م : وکالت در عقد نکاح به  1074لغایت  1071وکالت در عقد نکاح موضوع مواد  -4

ممکن است خانم یا آقا یا هردو به شخص دیگری وکالت دهند تا به جای آنها خطبه ی عقد نکاح را جاری 

نم و آقا عقد نکاح را جاری می شود تا او به نمایندگی از خا دهسازد ، بدیهی است این وکالت صرفاً به عاقد دا
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سازد. دوم : وکالت در انتخاب همسر و انعقاد نکاح ، در این نوع وکالت خانم یا آقا یا هردو به شخص یا اشخاصی 

 وکالت می دهند تا حَسَب شرایطی که تعیین می کنند یا به صورت کلی برای آنها همسر اختیار کنند و سپس

به نمایندگی از آنها خطبه ی عقد را بخوانند و عمالً رابطه ی زوجیت ایجاد شود. در این نوع وکالت موارد ذیل 

 باید رعایت شود.

: ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد تا همسری که جزئیات آن را موکل روشن نموده انتخاب ، عقد اوالً 

یاتی را که تعیین نموده وجود نداشته این صورت اگر جزئ ا شروع کنند، درنموده و موکل و همسرش زندگی ر

باشد موکل می تواند ابطال عقد را از دادگاه تقاضا کند و چنین نکاحی باطل می باشد. برای مثال : خانم وکالت 

سال باشد ، دارای شغل مشخص و . . .  35تا  25داده تا پسری که حداقل دارای لیسانس است و سن اوبین 

 سال سن است. 50پسری را انتخاب کرده که برای مثال دارای سوم راهنمایی یا شخصی دارای سپس وکیل 

بدیهی است موکل می تواند ابطال چنینی نکاحی را به دلیل عدم رعایت شرایط گفته شده و همچنین عدم 

 رعایت مصالح موکل از دادگاه خانواده تقاضا نماید.

ق.م  1074شده باشد و هیچ جزئیاتی بیان نشده باشد به استنباط ماده  لق دادهثانیاً : اگر وکالت به صورت مط

وکیل مکلف است طبق شرایط متعارف و عُرف همسری انتخاب نماید که عُرفاً با موکل سنخیت داشته باشد، 

 در غیر اینصورت می تواند ابطال نکاح را تقاضا کند.

موکل را برای خود عقد کند مگر آنکه موکل صراحتاً عنوان وکیل نمی تواند ق.م  1072ثالثاً : به استناد ماده 

نموده باشد برای من همسری انتخاب کن و عقد کن ولو خودِتو. فقط دراین حالت است که وکیل می تواند 

 موکل رابرای خود عقد کند.

اشد ه برابعاً : وکالت ممکن است بالعزل باشد در صورتی که وکالت بالعزل توسط موکل به وکیل داده شد

ع وکالت پایان یافته باشد ولی اگر وکالت بالعزل نباشد موکل عزل وکیل را نخواهد داشت مگر آنکه موضو

 موکل هر وقت که بخواهد می تواند وکیل را غزل نماید.

 ت وکیلاخامساً : وکیل نماینده موکل است و باید مصالح و منافع اورا رعایت کند در غیر این صورت عملی

 قابلیت ابطال خواهد داشت.توسط موکل 

نکاح فضولی : در نکاح فضولی شخصی که سِمتی ندارد و وکیل خانم یا آقا نیست به طور غیر مسئوالنه ای  -5

به صورت فضولی برای شخص همسر انتخاب می کند . چنین نکاحی نکاح فضولی تلقی می شود که غیر نافذ 

ساله خود همسر عقد می کند. این نکاح نکاح فضولی  25ر است. برای مثال : پدری بدون داشتن اذن برای پس

نفر  2است ، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ پسر خواهد بود. ممکن است یک نفر به صورت فضولی به جای 

 ایجاب و قبول اعالم نماید در صورتی که هیچ سِمت قانونی ندارد به این نکاح نکاح فضولی گفته می شود.
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ق.م نکاح باید منجز باشد ، نکاح معلق باطل است زیرا نکاح  1068کاح : به استناد ماده تعلیق در عقد ن -6

بعات اجتماعی جبران ناپذیری خواهد تماعی است. تعلیق در نکاح دارای تیک موضوع عاطفی ، احساسی و اج

ق یعنی . تعلیشده استار توصیه یبود. به عالوه ضرورت ازدواج و تأکید آن در اسالم برای جلوگیری از گناه بس

 اهد داشت. اما تعلیق نسبت به برخیعقب انداختن آن برای تحقق موضوعی که با امور گفته شده منافات خو

باعث بطالن عقد نکاح نخواهد بود . برای مثال: آقا نکاح رامعلق به اصول بدیهی که از ارکان عقد نکاح است 

عده قرار نداشته باشد ، بدیهی است این موارد از ارکان صحت این موضوع کند که خانم مجرد باشد یا خانم در 

 عقد نکاح است و باعث بطالن عقد نکاح نخواهد شد.

نقش سکوت در عقد نکاح : علی القاعده لفظ در نکاح موضوعیت دارد و حتماً باید ابراز اراده با لفظ صورت  -7

 مورد سکوت قابل پذیرش است : 2گیرد . در 

ر این صورت هر فعل یا عمل یا هر چیزی که مُبَیِن یا هردو قدرت تکلم نداشته باشند دیا آقا  مورد اول : خانم

 قصد و رضاء باشد از اشخاص الل پذیرفته است .

مورد دوم: ممکن است به واسطه ی عُرفی که وجود دارد دختر به احترام پدر یا بزرگترهای فامیل علیرغم 

ع را به پدر خود واگذار نماید که به نوعی می توان گفت وکالت در ابراز اینکه موافق این عقد است این موضو

 اراده به پدر داده است و چنین نکاحی نیز صحیح خواهد بود.

 ب ( اهلیت :

دختر ق.م از قابلیت صِحی صحبت کرده است . بر اساس قابلیت صِحی  1041قابلیت صِحی : طبق ماده  -1

توانایی  عبارتند ازارند به حکم قانونگذار باید دارای قابلیت صِحی باشند که خانم و آقا پسری که قصد ازدواج د

می و فیزیکی برای تحمل تبعات نکاح به طوری که دختر خانم و آقا پسر از لحاظ جسمی قادر به ازدواج جس

 و تحمل موارد جنسی باشد که به آن قابلیت صِحی گفته می شود.

سال  13ق.م حداقل سن ازدواج برای دختر  1041نکاح : به استناد ماده سن احراز قابلیت صحی و انعقاد  -2

ق.م عنوان نموده است  1041سال تمام شمسی است ولی قانونگذار در ادامه ماده  15تمام شمسی و برای پسر 

قدیم ت اگر ولی دختر یا پسر مصلحت آنها را در ازدواج قبل از این سنین بداند باید دادخواست به دادگاه خانواده

 اذن ثبت نکاح را صادر خواهد نمود. نموده ، دادگاه خانواده بعد از احراز قابلیت صِحی

سال است ولی دختر  15اذن ولی در نکاح : پسر تنها موردی که به اذن ولی نیاز دارد فقط ازدواج قبل از  -3

که در این رابطه قواعدی وجود دارد که دوشیزه غالباً برای انعقاد عقد نکاح باید حتماً با اذن پدر منعقد گردد. 

 در ذیل به آنها اشاره می شود :

اوالً : در صورتی که پدر اذن نکاح به دختر ندهد و دختر مصلحت خود را در عقد نکاح بداند با تنظیم دادخواست 

ه ، ر را خواستتقاضای صدور حکم به اذن انعقاد نکاح و ثبت در دفتر ازدواج را تقاضا می کند. دادگاه ابتدا پد
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دالیل را بررسی می کند اگر علت مخالفت آن محکمه پسند باشد برای مثال : پسر فاقد شغل یا دارای سوابق 

کیفری است و مواردی از این قبیل ، مصلحت دختر را در این می داند که این ازدواج صورت نگیرد و دعوی 

و اگر بررسی کند پسر دارای شرایط متعارف ند نداند دختر رد می شود. اما اگر دادگاه دالیل پدر را محکمه پس

و قابل قبولی و دختر نیز نیازمند ازدواج باشد ، حکم به اذن انعقاد نکاح و دستور ثبت آن را در دفتر ازدواج 

 صادر می کند.

ا به یثانیاً : در صورتی که پدر یا جد پدری حضور نداشته باشند و دسترسی به آنها نیز امکان پذیر نباشد و

سختی امکان پذیر باشد در این صورت دختر می تواند با معرفی همسر آینده در صورتی که دادگاه مصلحت 

 بداند دستور انعقاد و ثبت نکاح را صادر می کند.

ثالثاً : طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در صورتی که دختر با فعل جنسی اعم از اینکه مشروع یا غیر 

دوشیزه گی خارج شده باشد ، اذن پدر ساقط می شود و نیاز به اذن پدر نیست. اما مواردی مشروع باشد از 

مانند بیماری یا حرکات ورزشی که دختر از دوشیزگی خارج شده باشد اذن پدر ساقط نخواهد شد. پس تنها 

 موردی که اذن پدر ساقط می شود انجان فعل جنسی است.

 فلسفه ضرورت اذن ولی : -4

 ورت اذن ولی عبارتست از :فلسفه ضر

اوالً : دختر خانمها معموالً احساسی ، عاطفی و در موارد ازدواج قدرت احساس و عاطفه ی آنها بر تعقل آنها 

 برتری دارد و تصمیم گیری آنها ممکن است مُنتَج به عواقب بدی شود.

 ثانیاً : بدون تردید پدر خوشبختی و مصلحت دختر را می خواهد .

پدر عنوان شخصی با تجربه که سختی های روزگار را سپری کرده و می تواند با اذن خود در انتخاب ثالثاً : 

همسر به دختر خود کمک شایسته کند. لذا از این حیث شارع و به تبع آن قانونگذار اذن پدر را ضروری دانسته 

 است.

م عمل است . فقدان اذن باعث غیر نافذ تفاوت اذن و اجازه : اذن قبل از انجام عمل ولی اجازه بعداز انجا -5

 بودن بودن عقد خواهد شد ولی اجازه همان عقد غیر نافذ را تنفیذ خواهد کرد.

 

مسأله : دختری با پسری در دفتر ازدواج مبادرت به انعقاد عقد نکاح می کند دفترخانه به اشتباه اذن پدر برای 

از این موضوع در دادگاه خانواده به طرفیت دختر و همسرش دخترِ دوشیزه را اخذ نمی کند . پدر بعداز اطالع 

و استدالل می کند با توجه به اینکه دخترم دوشیزه بوده و این  تقاضای ابطال عقد نکاح را مطرح می کند

اح نک موضوع در عقدنامه نیز تصریح شده ، سردفتر دختر ازدواج بدون لحاظ اذن اینجانب مبادرت به انعقاد
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ذا تقاضای ابطال عقد نکاح مورد استدعاست. شما به عنوان قاضی پرونده چه حکمی صادر می نموده است. ل

 کنید ؟ استدالل خود را بیان کنید ؟

منعقد شده است . با توجه  1/6/94پاسخ : در تحلیل مسئله باید عنوان نمود ، عقد نکاح برای مثال در تاریخ 

اذن از پدر اخذ نشده اگرچه بعداز نکاح ممکن است فعل به دوشیزه بودن دختر و ضرورت اذن پدر ، این 

جنسی صورت گرفته باشد اما این فعل جنسی نمی تواند نکاح قبلی را که به دلیل فقدان یکی از ارکان 

 4.با توجه به عدم نص صریح در این رابطه ، به استناد ماده اختصاصی صحت نکاح محقق شده را ترمیم نماید

قانون اساسی و به فتاوای معتبر مراجعه می شود. اگرچه فتاوا در این  167دنی و اصل قانون آئین دادرسی م

رابطه یکی نیست ولی اکثریت معتقدند اگر فعل جنسی صورت نگرفته باشد ، بهتر است بطالن چنین نکاحی 

و در این رابطه اکثراً متفق القول اند اما در فرض دیگر اگر فعل جنسی صورت گرفته باشد، طبق  اعالم شود

قاعده الضرر هیچ شخصی نمی تواند اعمال حق خویش را باعث اضرار به غیر قرار دهد . بنابراین با توجه به 

احتاً وجود دارد ، به واسطه اینکه ارکان صحی نکاح وجود داشته و موانع نکاح نیز که در آنها حکم حرمت صر

 ی قاعد ال ضرر ، این نکاح بهتر است صحیح تلقی گردد و مبنای آن قاعده الضرر تعیین شده است.

 سفیه یا غیر رشیدعقدنکاح 

بالغ و قاصد )دارای  قانون مدنی عاقد یا شخصی که قصد عقد نکاح دارد باید عاقل ، 1064به استناد ماده 

 قانون مدنی نکاح یا غیر رشید ، منعی برای آن عنوان نشده است. 1064اد ماده قصد( باشد. پس به استن

قانون مدنی نکاح آنها قابل ثبت نخواهد بود . باتوجه به اینکه حجر  1064فقط مجنون ، صغیر به استناد ماده 

است  یر مالیسفیه یا غیر رشید فقط در رابطه با امور مالی خود است. بنابراین اصل نکاح یک عمل حقوقی غ

پس در نفس نکاح نیاز به سن رشد برای آن پیش بینی نشده است.برای همین قانونگذار حداقل سن را برای 

سال می باشد. اگر چه  18در صورتیکه در نظام حقوقی ایران سن رشد سال تعیین نموده  15و13عقد نکاح 

ی باشد که مهمترین آن نفقه و مهریه اصل نکاح یک عمل حقوقی غیرمالی است ولی نکاح دارای آثارمالی م

است . نفقه معموالً به حکم قانون است و اراده زوجین در تعیین مبلغ یا مصادیق آن دخالتی ندارد.پس در 

رابطه با نفقه ،عقد نکاح غیر رشید با مشکلی روبرو نیست اما در رابطه با مهرالمسمی چون یک آثارحقوقی 

با توافق دوطرف انتخاب و بر ذمه شوهر استقرار می یابد ، فقط در رابطه با توافقی است و معموالً تعیین آن 

 مهریه نسبت به ازدواج غیر رشید توافق نسبت به مهرالمسمی با تأئید و تنفیذ ولی یا قیم خواهد بود.

 عقد نکاح مجنون

معموالً مجنون فاقد  ، نکاح غیر عاقل یا مجنون باطل اعالم شده است زیراقانون مدنی  1064به صراحت ماده 

استثنائاً پذیرفته است اگر مصلحت مجنون ایجاب نماید  88قصد و رضاست ولی قانون امور حسبی در ماده 

که ازدواج نماید و جنون او متصل به صغر باشد ولی مجنون می تواند خود رأساً تمام الزامات قانونی را به 
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اختیار نماید.بدیهی است تعیین مهریه فقط با توافق  نمایندگی از مجنون اعمال کرده وبرای مجنون همسر

 و اراده مجنون در هیچ یک از موارد الزم االجراء نخواهد بود.ولی امکانپذیر خواهد بود 

 )موضوع عقد نکاح( مشروعیت جهت نکاح

قانون  1067ده عقد نکاح تنها عقدی است که طرفین آن دو جنس مخالف هستند بطوریکه قانونگذار در ما

ت دوطرف باید کامالً یکدیگر را شناخته )از نظرهویتی( و بدون اشتباه نسبت به شخصیت مدنی مقرر نموده اس

 طرفین مبادرت به عقد نکاح نمایند.

 اثر اشتباه در هویت: -1

ممکن است در انعقاد عقد نکاح یکی از طرفین قصد و رضای او ، همان شخص نبوده که نسبت به آن عقد 

باه علی القاعده اشتو اصطالحاً در رابطه با شخصیت طرف مقابل اشتباه صورت گرفته است. منعقد شده است

در عقود باعث بی اعتباری عقد نیست مگر آنکه عقد از جمله عقودی باشد که شخصیت طرف علت عمده عقد 

هی به دلیل قانون مذکور چنین اشتبا 762قانون مدنی با لحاظ ماده  201به حساب آید که به استناد ماده 

 اشتباه در شخصیت و نهایتاً اقدام شخص باطل تلقی می گردد.

 اثر اشتباه در صفت یا اوصاف: -2

ممکن است حداقل یکی از زوجین نسبت به شخصیت طرف مقابل اشتباهی نکرده باشد ولی تصور به وجود 

 مثال خانم تصور می اوصافی داشته که بعداز عقد نکاح مشخص شده طرف مقابل فاقد این صفت است.برای

کرده همسرش دارای تحصیالت عالیه است یا پزشک است یا آقا تصور می کرده همسرش دارای تحصیالت 

باالیی است یا تنها دختر خانواده است . در صورتیکه اشتباه در چنین اوصافی احراز گردد ، باعث بطالن نکاح 

    لف از شرط صفت ایجاد می کند و از این حیث نخواهد شد اما برای طرف مقابل خیار وصف به استناد تخ

 می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

که عقد به واسطه وجود این شرط در صورتی خیار وصف مطرح خواهد شد که شرط ذکر شده شرط اساسی 

 منعقد شده باشد. در غیر اینصورت عقد نکاح فسخ نخواهد شد.

 مشروعیت جهت نکاح

اسطه نامشروع بودن جهت، باطل اعالم گردد.برای مثال ممکن است آقای برای به درمواردی عقد نکاح به و

دست آوردن اجازه اقامت در کشور خارجی مبادرت به عقدنکاح با تبعه آن کشور نماید یا ممکن است خانم و 

انعقاد  هآقایی عقد نکاحی منعقد کنند تا بتوانند از یک محلی که در آن کار می کنند سرقت نمایند . اینگون

عقد نکاح به دلیل نامشروع بودن جهت باطل است و صحیح نیست .در این راستا مرحوم دکتر کاتوزیان می 
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فرمایند حتی از باب فقدان قصد چون طرفین عقد نکاح نیت یا عزمی برای عقد نکاح نداشته اند ، به استناد 

 قانون مدنی نیز نکاح باطل است. 190ماده  1بند 

 موانع نکاح

 قرابت   -1

 کُفر     -2

 لعان    -3

    احرام -4

 ازدواج مستخدمین دولت     -5 

 استیفای عدد -6

 ازدواج با زن شوهردار و زنی که در عده قرار دارد -7

 زنا بازن شوهرداری که در طالق رجعی قراردارد -8

 لواط -9

 سه طالق شدن -10

 طالق 9ممنوعیت نکاح به واسطه  -11

 قرابت نکاح : مانع اول

قانون مدنی است که  190گانه ماده  4مانع اول قرابت : با توجه به شرایط صحیح بودن نکاح که عموماً موارد 

باید وجود داشته باشندتا نکاح صحیح تلقی گردد، قانونگذار در رابطه با عقد نکاح شرایط عدمی تعیین نموده 

 قی می گردد . عموماً به آن قرابت گفته می شود.است که در صورتی که وجود نداشته باشند ، نکاح صحیح تل

دسته تقسیم شده است  3غوی به معنی نزدیکی یا خویشاوندی است. قرابت در حقوق مدنی به از نظر لقرابت 

 که عیلرتنداز :

که عبارتست از رابطه خویشاوندی بواسطه مشترک شدن در نطفه والدت ، نهایتاً با یک  قرابت نسبی : -1

 شخص.

که داللت بر خویشاوندی به واسطه انعقاد عقد نکاح دارد که بعداز انعقاد عقد نکاح ، خانم  رابت سببی :ق -2

 و آقا با اقوام یکدیگر خویشاوندی یا قرابت سببی ایجاد می کنند.
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قرابتی که به واسطه شیر دادن خانمی به نوزادی با وجود یک سری شرایط بین نزدیکان  قرابت رضاعی : -3

 یکدیگر ایجاد می کند.نسبی 

 به شزط این قرابتها و نقش آنها در ممنوعیت نکاح می پردازیم.

 انواع قرابت نسبی:

 دسته تقسیم می شود که عبارتست از : 2قرابت نسبی به 

 الف ( قرابت در خط مستقیم

 ب ( قرابت در خط اطراف

برای مثال: پدر ، پدربزرگ ، فرزند ، نوه ، نتیجه )که همگی از یک سلب  الف ( قرابت در خط مستقیم :

 هستند و به یک ریشه بر می گردند( 

در صورتیکه هر کدام از آنها را درنظر بگیریم ،افراد باالیی نسبت به شخصی که در نظر گرفته ایم قرابت در 

 با افراد پائینی قرابت در خط مستقیمخط مستقیم صعودی تعیین می شود و نسبت به همان شخص در رابطه 

 نزولی تعریف می شود.

بر خالف قرابت نسبی در خط مستقیم ، قرابت در خط اطراف هیچ هماهنگی و  ب ( قرابت در خط اطراف :

یکنواختی با یکدیگر ندارند اگرچه نهایتاً ممکن است ریشه ی آنها به یک شخص منتج گردد ولی دارای 

 تب منظمی نیستند. برای مثال : عمو ، عمه ، دائی ، خاله ، پسردائی ، پسر عمه و ....هماهنگی یا سلسله مرا

 طبقات قرابتی :

 طبقه اول :

 دسته اول : پدر و مادر

 دسته دوم : فرزندان ، نوه ها ، نتیجه ها و...

 طبقه دوم :

 دسته اول : اجداد و جدات )پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادر آنها و...(

 دوم : برادر و خواهر ، فرزندان آنها ، نوه های آنها و...دسته 

 طبقه سوم :

 دسته اول : عمو ، عمه ، خاله ، دایی
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 دسته دوم : فرزندانِ عمو ، عمه ، خاله ، دایی و نوه آنها و نتیجه آنها و .....

با کلیه اشخاص طبقه  خانم یا آقا نمی تواند با کلیه اشخاص طبقه اول ، 1045بنابراین در قانون مدنی ماده 

دوم و همچنین عمو ، عمه ، خاله ، دایی خود ازدواج کند. نسبت به این موارد چنین نکاحی دارای حرمت 

 ابدی است.

قانون مدنی نکاح با اقارب نسبی گفته شده را منع کرده است . اگر چه نسبت این اقارب با  1045صدر ماده 

ح اینکه برای اینکه عملی زنا تلقی شود دو طرف باید با علم و اختیار خانم یا آقا ، نسبت مشروعی نباشد. توضی

و فرزند آنها حاصل از زنا نام دارد.هرگاه در رابطه  مبادرت به عملِ حرام زنا نمایند. در اینصورت ، عمل مجرمانه

ن زنا گفته می جنسی مرد و زن ، یکی از دو مورد علم یا اختیار وجود نداشته باشد مبحث از زنا خارج و به آ

شود. فرزندی که به واسطه این دو شخص متولد می شود هرگاه این دو یا حداقل یکی از این دو نسبت به 

عمل انجام شده زنا علم یا اختیار نداشته باشد ، فرزند نسبت به چنین شخصی فرزند حاصل از شبهه نام دارد 

 زنا گفته می شود. و اگر هر دو مورد وجود داشته باشد به آن فرزند حاصل از

نم خا ممکن است فقدان علم هم در رابطه با حکم و هم در رابطه با موضوع تحقق یابد. برای مثال ممکن است

جام می دهند زناست پس نسبت به حکم جاهل است . اما گاهی می داند عمل زنا یا آقایی ندانند عملی که ان

که با هم محرم بوده اند پس در اینجا جهل به موضوع حرام است ولی عقد نکاح منعقد شده و بعداً فهمیده 

. گاهی فقدان اختیار می تواند بحث زنا را منتفی و در صورت تولد فرزند ، فرزند ناشی از شبهه وجود دارد 

 نامیده می شود.

شده  هدر بحث ولد حاصل از شبهه و و لد حاصل از زنا ، خانم و آقا نه تنها با اقارب نسبی طبقات سه گانه گفت

 1045حق انعقاد نکاح ندارند بلکه با اقاربی که حاصل از شبهه و یا حاصل از زنا هستند نیز به استناد ماده 

 قانون مدنی حق انعقاد عقد را ندارند.

برای مثال ممکن است پدری قبل از نکاح با شخصی زنا انجام داده و فرزندی که به واسطه زنا از او متولد شده 

مچنین ممکن است بعداز مدتی عقد نکاحی منعقد کرده باشد و بعداً متوجه شده باشد با خانمی به نام )الف( ه

که عقد نکاح منعقد کرده برای مثال خاله او بوده و محرم او بوده. به واسطه ی این نکاح فرزندی متولد شده 

 3در صورتیکه هر ج( به نام )ب( سپس به واسطه یک عقد نکاح صحیح ، فرزند دیگری متولد شده به نام )

فرزند پسر باشند و مرد موردنظر در نکاح صحیح سوم دختری نیز از تو متولد شود ، دختر متولد شده پس از 

اگرچه برادر اوست و تولد او ناشی از زنا بوده و همچنین حق ازدواج با )ب( اگرچه سن بلوغ حق ازدواج با )الف( 

و همچنین حق نکاح با)ج( که برادر قانونی و شرعی اوست را ندارد.  برادر اوست و تولد او ناشی از شبهه بوده

پس هرسه برادر اعم از اینکه والدت آنها ناش از زنا ، ناشی از شبهه و یا ناشی از نکاح صحیح باشد ، ازدواج با 

 آنها ممنوع است.
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دقیقاً  از قرابت نسبی کههمانطور که گفته شد اولین و مهمترین مانع نکاح ،بحث قرابت است.قرابت عبارتست 

به آن پرداخته شد، پس کلیه اشخاصی که در طبقه اول ، طبقه دوم و دسته اولِ طبقه سوم هستند ، حق 

ازدواج با خانم یا آقا را ندارند. به عبارتی در قرابت نسبی خانم نمی تواند با پدرِخود ، فرزندِ خود ، برادر ، عمو 

قات به استثنای طبقه سوم که فقط درجه اول آن است از موانع نکاح و دایی خود ازدواج کند.پس همه طب

 محسوب می شوند.

 قرابت رضاعی :

در بحث قرابت ها به عنوان موانع نکاح ، عالوه بر قرابت نسبی قرابتی وجود دارد به عنوان قرابت رضاعی . این 

ه پس زوج یا زوجنکاح محسوب می شود. نوع قرابت نیز دقیقاً مانند قرابت نسبی ، یا همان طبقات، از موانع 

ر بای نسبی یعنی طبقه اول بطونمی تواند با اقربای نسبی خود ازدواج کند و با اقربای رضاعی نیز مانند اقر

 ،طبقه دوم به طور کامل و درجه اولِ طبقه سوم نمی تواند نکاح منعقد نماید.کامالً 

سبی خود ازدواج کند ، با خواهر رضاعی خود نیز نمی تواند برای مثال همانطور که مرد نمی تواند با خواهر ن

ازدواج کند. اگر ازدواج با خاله نسبی او ممنوع است پس با خاله رضاعی نیز ازدواج ممنوع است. بنابراین 

 ممنوعیت در نکاح ، قرابت نسبی و رضاعی یکی هستند.

 مواردی که باعث ایجاد قرابت رضاعی می شوند :

مورد ذیل همه گی وجود داشته باشند ، بین طفل و زنی که به او  5قانون مدنی هرگاه  1046 به استناد ماده

 شیر می دهد قرابت رضاعی ایجاد می شود :

شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.)یعنی زن بواسطه ی فعل جنسی مشروع از همسرش باردار شده  -1

 ک دیگری شیر دهد(.و سپس بعداز تولد کودک ، با شیر حاصله ، به کود

شیر مستقیماً از مادر مکیده شده باشد بنابراین شیردادن بوسیاه قطره چکان یا سایر روشهای غیرمستقیم  -2

 نمی تواند قرابت رضاعی ایجاد کند.

دفعه متوالی از آن زن شیرخورده باشد.اوالً شیر به طور کامل خورده  15طفل یک شبانه روز یا حداقل  -3

 بین دفعات شیرخوردن ، غذای دیگری یا شیر زن ِ دیگری را استفاده نکرده باشد. باشد، ثانیاً

 سال کامل او باشد. 2شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن  -4

شیری که خانم به کودک می دهد فقط قرابت رضاعی بین همسرش و کودکان مشترک او و همسرش با  -5

یا فوت شوهرش ، ازدواج دیگری نماید و از آن مرد بچه دار  طفل شیرخوار ایجاد می کند. اگر زن بعداز طالق

 برادر رضاعی نیستند.–شود ، بچه مرد دوم با کودکی که از زن قبالً شیر استفاده نموده خواهر 
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شرط گفته شده قرابت رضاعی ایجاد می شود و دقیقاً مانند قرابت نسبی ، ازدواج با اقربای  5بنابراین با وجود 

 موانع نکاح محسوب می شوند. رضاعی نیز از

 قرابت سببی :

قانون مدنی ، یکی دیگر از موانع نکاح در بحث قرابت ، قرابت سببی است. قرابت سببی  1047به استناد ماده  

معموالً با ازدواج ایجاد می شود که با توجه به ازدواج صورت گرفته ، زوجین با بعضی از اقربای یکدیگر به 

 طه سببی فقط محدود به موارد ذیل است :واسطه نکاح ، نمی توانند ازدواج کنند که ممنوعیت نکاح در راب

نکاح بین مرد با مادر همسر یا مادربزرگ همسرش هر قدر باال رود اعم از اینکه نسبی یا رضاعی باشند،  -1

 صرف انعقاد نکاح با خانم ممنوع است.)حتی اگر فعل جنسی صورت نگرفته باشد(

نوه  ده یا زنبالً زنِ پدرش بوده یا زنِ پدر بزرگش بوصرف انعقاد عقد نکاح ، مرد نمی تواند با خانمی که ق -2

 او بوده ازدواج نماید.هرچند که قرابت رضاعی باشد.

عالوه بر نکاح و انجام فعل جنسی ، مرد نمی تواند با دختر همسرش یا نوه همسرش اعم از نسبی یا رضاعی  -3

 عقد نکاح منعقد نماید.

مورد فوق ، حرمت آن موقت است  3البته برخالف وانع نکاح است. نکاح دوخواهر همزمان با یک مرد از م -4

و حرمت دائمی نیست. لذا به واسطه انحالل نکاح می تواند با خواهرزن سابقش ازدواج نماید.)اعم از خواهر 

 نسبی یا رضاعی(

رش بدون اذن قانون مدنی ، مرد نمی تواند با برادر زاده همسرش یا خواهرزاده همس 1049به استناد ماده  -5

ا بعد از طالق یا فوتِ زن اید زمان اذن در عقد مرد باشد زیرهمسرش عقد نکاح منعقد کند. در این راستا اوالً ب

 این مانع برداشته می شود و نیاز به اذن نیست. ثانیاً ضمانت اجرایی این اذن بطالن نکاح دوم است.

مورد قرابت نسبی، رضاعی و سببی  3ست که در هر بنابراین اولین و مهمترین مانع نکاح ، وجود قرابت ا

 مواردی که خانم یا آقا نمی توانند عقد نکاح منعقد کنند برشمرده شد.

 نکاح : کُفرمانع دوم 

 قانون مدنی ، در موارد ذیل نکاح مسلمان با غیر مسلمان باطل است: 1059به استناد ماده 

 نکاح)اعم از دائم یا موقت( منعقد کند.زن مسلمان نمی تواند با مرد غیرمسلمان عقد  -1

 مرد مسلمان نمیتواند با زن غیر مسلمان عقد نکاح دائم منعقد کند. -2

مرد مسلمان می تواند با زن غیر مسلمان که دین او در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است ، عقد  -3

 ساله منعقد کند. 99نکاح موقت ولو 



16 
 

 

 وم نکاح : لعانسمانع 

صورت توصیف نموده است که نهایتاً اگر زن و مردی به  2مدنی لعان را به  از کلمه لعنت می آید. قانون لعان

واسطه لعان از یکدیگر جدا شوند ، امکان ازدواج آنها به هیچ عنوان وجود ندارد . نکاح مجدد آنها دارای حرمت 

 ابدی است و از موانع نکاح محسوب می شود.

 لعان نوع اول :

ی متولد می شود، مرد مدعی است که فرزند متعلق به او نیست . اگر مرد اصرار به لعان داشته باشد و فرزند

نصیحت های دادگاه برای جلوگیری از اجرای لعان کارساز واقع نشود، مراسم لعان به شرح ذیل اعمال خواهد 

 شد:

زناست و برای بار پنجم می گوید خدا بار سوگند خورده که فرزند متعلق به او نیست و فرزند ناشی از  4مرد 

بار سوگند خورده که زنا نکرده و فرزند متعلق به  4مرا لعنت کند اگر دروغ گفته باشم. سپس زن نیست 

 و برای بار پنجم می گوید خدا مرا لعنت کند اگر دروغ بگویم.شوهرش است 

ق به خانم خواهد شد . فرزند از خانم سپس زن و شوهر به هم نامحرم و از یکدیگر جدا می شوند. فرزند متعل

ارث می برد و خانم نیز از فرزند ارث می برد. اگر بعداز مدتها مرد پشیمان شود فقط فرزند از مرد ارث می برد 

به واسطه پیشرفت علم پزشکی  DNAو مرد از فرزند ارث نخواهد برد. البته این نوع لعان امروزه با آزمایش 

 مشخص می کند که آیا فرزند به مرد تعلق دارد یا خیر. DNAاب آزمایش تقریباً منسوخ است و جو

 لعان نوع دوم : )لعان غیر نفی ولد( :

در این نوع لعان مرد به شدت اصرار می کند که همسرش زنا انجام داده ولی دالیل شرعی اثبات این موضوع 

را ندارد. اگر نتواند اثبات کند، حد قذف اعمال خواهد شد ولی اگر اصرار به مراسم لعان کند ، حد قذف برداشته 

س دادگاه نامه می دهد و دفترخانه متارکه خواهد شد و مراسم لعان با تشریفات گفته شده اجراء می شود. سپ

 قانون مدنی است. 1052می شود که متارکه از نوع ماده آنها را ثبت می کند و قید 

 

 مانع چهارم نکاح : احرام

طرف علم به حرام بودن چنین  2قانون مدنی عقد در حال احرام باطل است . اگر یکی از  1053به استناد ماده 

عالوه بر بطالن عقد ، حرمت ابدی نیز برای آن وجود خواهد داشت.مراسم احرام عبارتست قدی داشته باشد ، 

 از :
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، لباس سفید احرام به تن کرده باید ظرف چند روز مراسم حج  از زمانیکه که اشخاص به حج مشرف می شوند

به امور معنوی بپردازد  را اعمال نمایند. در این مدت ، چون انسان می بایست از قیود مادی خارج شده و بیشتر

، شرعاً هرگونه عقد نکاح باطل است و از موانع ازدواج محسوب می شود. اما این حرمت بک حرمت موقتی 

طرف علم به حرام بودن چنین نکاحی داشته باشد نه تنها نکاح باطل است ، بلکه خانم  2است ولی اگر یکی از 

ی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. به عبارتی ازدواج آنها دارای و آقا به هیچ عنوان حتی بعداز مراسم احرام نم

 حرمت ابدی خواهد بود.

 مانع پنجم نکاح : ازدواج مستخدمین دولت

قانون مدنی دولت می تواند به واسطه مالحظات سیاسی ، امنیتی و اطالعاتی  1061و  1060به استناد مواد 

رتخانه های اطالعات و امور خارجه اتباع بیگانه منوط به مجوز وزا اجازه ازدواج مأمورین یا مستخدمین خود را با

را ندهد زیرا به دلیل جلوگیری از تخلیه اطالعاتی ، نفوذ بیگانگان در دستگاههای سیاسی دیپلماتیک و حفظ 

 مسائل امنیتی این مجوز در قانون مشخص شده است. بنابراین هرگاه :

 باشد.اوالً : مأمور مربوطه مستخدم دولتی 

 ثانیاً : قبالً یا در حال حاضر به واسطه شغلی که داشته ، یک سری محدودیت های باید برای او اعمال گردد.

رت موقت به صو رثالثاً : قصد نکاح با یک زن مسلمان تبعه بیگانه بطور دائم یا غیر مسلمان با شرایط مذکو

حیتدار گفته شده است. ضمناً ازدواج آنها شرعاً منوط به اخذ مجوز از مرجع صال 2داده می شود. ازدواج این 

 منعی ندارد ولی قانوناً در صورت عدم وجود مجوز قابلیت ثبت را نخواهد داشت.

 مانع ششم ازدواج : استیفای عدد

هرگاه عقد زن با نکاح دائم می باشد.  4در فقه امامیه ، حداکثر همسری که یک مرد می تواند داشته باشد 

ود که این حداکثر عدول شود ، ازدواج پنجم باطل و استیفای عدد به واسطه این مورد حاصل نکاحی باعث ش

می گردد. اگر چه اسالم اجازه تعدد نکاح  را داده اما صراحتاً اعالم نموده که باید عدالت رعایت شود . سپس 

ت بسیاری از حقوقدانان معتقدند در ادامه آیه عنوان شده اگر چه نمی توانی عدالت را اجراء نمایی و از این قسم

قرآن با تأکید بر این نکته عمال به دلیل ناتوانی مرد در اجرای عدالت ، بطور ضمنی تعدد زوجات را نپذیرفته 

است . اگرچه قانون مدنی صراحتاً تعدد زوجات را اشاره نکرده است ولی در موارد مختلف می توان به قبول 

 برد.تعدد زوجات توسط قانونگذار پی 
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 مانع هفتم نکاح : ازدواج زن شوهرداری که در عده قرار دارد

قانون مدنی ازدواج با زنی که در عقد نکاح دیگری قرار دارد یا در عده ی طالق یا عده  1050به استناد ماده 

اشته د وفات قرار دارد باعث بطالن نکاح و ایجاد حرمت ابدی نکاح بعدی آنها بنابراین باید شرایط ذیل وجود

 باشند تا این مانع نکاح حاصل گردد :

 زن شوهردار باشد یا در عده قرار داشته باشد. -1

 باوجود علم به زوجیت یا وجود عده این نکاح منعقد شده باشد. -2

 علم به حرام بودن چنین نکاحی. -3

 باتوجه به وجود زوجیت یا در عده قرار داشتن زن ، عقد نکاح منعقد شده باشد. -4

 در اینصورت نکاح منعقد شده باطل و دارای حرمت ابدی می باشد. -5

 چه نزدیکی واقع شود یا نشود. -6

جاهل باشند یا به حرمت چنین نکاحی جاهل باشند اگر فعل طرف 2هر ، شوهردار است اگر به اینکه زن -7

اما چه عالم باشند یا جاهل  جنسی زناشویی انجام نداده باشند نکاح باطل ولی دارای حرمت ابدی نخواهد بود .

 قانون مدنی 1050اگر فعل جنسی انجام شده باشد نکاح باطل و حرام موبد یا حرام ابدی است. ماده 

 مانع هشتم نکاح : زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده طالق رجعی قرار دارد

درصورت وجود علم به حرام بودنِ د قانون مدنی هرگاه مردی با زن شوهردار زنا انجام ده 1050به استناد ماده 

چنین عملی و همچنین علم به شوهردار بودن زن یا در عده قرارداشتن خانم ازدواج بعدی آنها باطل و دارای 

 حرمت ابدی است. یعنی هیچگاه نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند.

ماه عده نگه دارد . در حکم زن  3طُهر یا  3زنی که به صورت طالق رجعی از شوهرش جدا می شود باید 

شوهردار است شوهر می تواند تا وقتی عده منقضی نشده رجوع نماید بنابراین زنا با چنین زنی ایجاد حرمت 

ت کند از او ارث می برد ویا ه تا وقتی عده او منقضی نشده اگر شوهرش فوابدی می نماید . زن مطلقه رجعی

 قانون مدنی 1050ماده  پس زنا با چنین زنی دارای حرمت ابدی است. فوت کند شوهر از او ارث می برد. خانم

 مانع نهم نکاح : لواط

قانون مدنی هرگاه مردی با هم جنس خود لواط کند نمی تواند با دخترش ، مادرش  1056به به استناد ماده 

 ت.نامیده شده اس درفقه این عمل به عنوان سهل شنیع و بزرگترین گناهمنعقد کند و با خواهرش عقد نکاح 
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 مانع نکاح دهم : بحث سه طالق شدن

طالق ، طالق  2قانون مدنی هرگاه مردی سه بار زن خود را طالق دهد به طوری که  1057به استناد ماده 

آن مرد و زن نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند ، نکاح بعدی در لقی و تعدی باشد ؛ طالق سوم ، طالق بائن 

آنها دارای حرمت موقت است. فقط در صورتی که خانم با کس دیگری ازدواج کند و فعل جنسی با او انجام 

طالق یا وفات باشد می توانند مجدداً با شود. بعداز جدایی خانم با شوهر دوم که ممکن است این جدایی 

. به همین دلیل نکاح بعدی آنها دارای حرمت موقت است در صورتی که این مانع برداشته ج کنندیکدیگر ازدوا

شود ازدواج آنها امکان پذیر است که شخصی که بعداز سومین طالق با زن ازدواج می کند فعل جنسی انجام 

 دهد محلل می گویند.

 ماه 3رجعی عدی طالق اول  -1

 ماه 3طالق دوم رجعی عدی  -2

مگر  زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعداز   -کالً طالق داده  -نمی تواند رجوع کند  –الق سوم بائن ط -3

 فوت یا طالق با مرد دوم)محلل( با مرد اول دوباره ازدواج کند.

 طالق چهارم رجعی عدی -4

 طالق پنجم رجعی عدی -5

مگر  زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعداز   -کالً طالق داده  -نمی تواند رجوع کند  -طالق ششم بائن  -6

 فوت یا طالق با مرد دوم)محلل( با مرد اول دوباره ازدواج کند.

 طالق هفتم رجعی عدی -7

 طالق هشتم رجعی عدی -8

کالً طالق داده و نمی تواند دوباره ازدواج کند. حتی اگر محلل  -نمی تواند رجوع کند  -طالق نهم بائن  -9

 ارای حرمت ابدی است. هم باشد. چون د

طالق وجود  2طالق اول و دوم ، طالق عدی نام دارد زیرا نوع طالق ، طالق رجعی است امکان رجوع در این 

دارد ، طالق سوم ، طالق بائن و امکان رجوع ندارد مگر آنکه با محلل ازدواج کند فعل جنسی انجام شود و از 

 یکدیگر جدا شوند.
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 طالق  9به واسطه  مانع نکاح ممنوعیت نظام

بار طالق صورت گیرد به طوری که شش طالق  9قانون مدنی هرگاه بین خانم و آقایی  1058به استناد ماده 

طالق ، طالق بائن بعد از نهمین طالق زن و شوهر  3، طالق عدی باشد یعنی نوع طالق رجعی تعیین شده و 

 اح مجدد آنها دارای حرمت ابدی است.نمی توانند به هیچ عنوان با همدیگر ازدواج کنند و نک

طالقه ، طالق های اول ، دوم ، چهارم ، پنجم ، هفتم و هشتم رجعی یا عدی نامیده می شوند  و طالق  9در 

های سوم ، ششم و نهم طالق بائن محسوب می شوندکه امکان ازدواج مجدد در طالق های سوم و ششم با 

شرایطی که گفته شد. بنابراین دارای حرمت موقت است ولی در طالق محلل امکان پذیر خواهد بود البته با 

 نهم حرمت نکاح آنها ابدی و امکان ازدواج یا نکاح مجدد وجود ندارد.

الزم به ذکر است رجوع یک عمل حقوقی ایقاع است چون فقط اراده مرد در شکل گیری آن نقش دارد و اراده 

 زن هیچ نقشی در آن ندارد.

زنایی که زن شوهرداشته باشد . شرایط متعارف جنسی را داشته باشد . مسافرت یا مفقوداالثر زنای محصنه : 

 نباشد. این زنا زنای محسنه است.

 قانون مدنی  1055ماده توضیح 

 این ماده به دو قسمت تقسیم شده است:

 ، نمی توانند با محارماگر خانوم و آقای زنا انجام دهند یا فعل جنسی به صورت شبهه انجام گیرد قسمت اول: 

 یکدیگر ازدواج نمایند و ازدواج آنها دارای حرمت ابدی می باشد.

سپس یکی از آنها با محارم دیگری فعل هرگاه زن و شوهری عقد نکاح منعقد کرده باشند قسمت دوم : 

 ، نمی کندجنسی انجام دهد عمل او زنا و مستوجب مجازات خواهد بود ولی نکاح منعقد شده قبلی را باطل 

 به طور کلی در فقه یک قاعده وجود دارد و آن هم این است که هیچ حرامی حاللی را باطل نمی کند.

 سوال

الف( زوج زوجیت دائم دارند .به واسطه فعل جنسی که آقا با خواهر خانم یا فرد  –قانون مدنی  1055ماده 

نا انجام داده دارای حرمت می شود ؟ اگر دارای دیگری انجام داده وضعیت نکاح چگونه است ؟ آیا با فردی که ز

 حرمت است از چه نوعی است؟ و شرایط آن چیست ؟ 

پاسخ : اگر علم به حرام بودن داشته باشد حرمت ابدی اما اگر نداند حرمت موقت است. موجب بطالن نکاح 

 نمی شود.
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 قانون مدنی : 1050و  1055نکته مهم درخصوص مواد 

ن خود زنا کند و اگر خواهر خانم مجرد باشد حرمت موقت ایجاد می شود. و بعداً در صورت اگر مرد با خواهر ز

طالق همسر خود می تواند با خواهر زن خود ازدواج کند. اما در خصوص خانم ، اگر خانم با برادر شوهر خودزنا 

 کند در هر صورت حرمت ابدی خواهد داشت.

                                                    آثار عقد نکاح:

 تعریف و ماهیت مهریه -1

 شرایط مهر: -2

 اول: مهر باید مالیت داشته باشد.

 دوم: مهر باید قابلیت تملک داشته باشد.

 سوم: مهر باید معلوم ومعین باشد.

 چهارم: مهر باید مقدور التسلیم باشد.

 

 آثار نکاح :

 الف آثار مالی : 

 اقسام مهر:                                مهر                    

 اول: مهرالمسمی                                                                          

 دوم : مهرالمثل                                                                          

 سوم: مهرالمتعه                                                                          

 حق حبس در نکاح

 اثر بطالن مهر در بطالن نکاح دائم

 الف : بطالن نکاح

 اگر زوجه عالم به بطالن باشد. -1

 عالم به بطالن نباشد.اگر زوجه  -2
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 ب: درصورت فوت زوج

 د: درصورت فسخ                                                ج: درصورت طالق     

 قبل از فعل جنسی -1قبل از فعل جنسی                                                  -1

 بعداز فعل جنسی -2بعداز فعل جنسی                                                    -2

 آثار نکاح :

یا عقدی به محض انعقاد صحیح دارای آثاری خواهد بود که نکاح نیز با توجه به اینکه یک عقد  هر قرارداد

 دسته اثر است: 2است از این قاعده پیروی می کند . نکاحی که صحیح منعقد شده باشد دارای 

 آثار غیر مالی  ب (آثار مالی                                            الف(

مالی : به آثاری گفته می شود که قابل تبدیل به پول است وبرای یکی از طرفین عقد نکاح ارزش آثار  الف (

 اقتصادی دارد مانند : مهریه ، نفقه ، جهیزیه و. . . 

این نوع آثار اگرچه اثر مالی ندارند و با پول قابل قیمت گذاری نیست ولی ارزش معنوی و آثار غیرمالی :  ب ( 

ن، حضانت فرزند مشترک، حق مالقات با فرزند مشترک ایجاد می کند. مانند: حق تمکیجین روحی برای زو

 و. . . 

 که در اینجا به تک تک این آثار که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است با ذکر مواد  می پردازیم.

 الف ( آثار مالی :

 مَهر:

اد نکاح به زوجه پرداخت می کند و به زوجه تعریف و ماهیت مَهر: مهریه مالی است که زوج به واسطه انعق

تعلق خواهد گرفت. ماهیت مهریه حکم قانونگذار است. اگرچه جزء ارکان عقد نیست ولی قانونگذار تکلیف 

 نموده هر زوجه ای باید مهریه داشته باشد. ماهیت آن حکم قانونی ولی میزان آن قابل توافق است.

مهریه ای تعیین و در صورت عدم تعیین مهریه باعث بطالن نکاح نخواهد بود. بلکه زوج مکلف خواهد شد 

به آن پرداخت کند، الزم به ذکر است درعقد موقت مهریه از ارکان عقد موقت است و عدم تعیین مطالبه زوجه 

 مهریه برخالف عقد دائم باعث بطالن عقد موقت خواهد شد.

 شرایط مهر : 

 قانون مدنی مهریه باید دارای شرایط ذیل باشد: 1079و  1078استناد مواده  به
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مهریه باید مالیت داشته باشد یعنی با پول قابل قیمت گذاری باشد به عبارتی دارای ارزش اقتصادی  اول :

 د.تعیین گرد ذاری است می تواند به عنوان مهریهپس به طور کلی هر مالی که با پول قابل قیمت گ باشد

مهریه باید قابلیت تملک داشته باشد یعنی مالی که موضوع مهریه قرار می گیرد : اوالً متعلق به زوج  دوم :

باشد. ثانیاً توقیف نباشد یا در رهن قرار نداشته باشد تا در صورت قرار گرفتن آن مال به عنوان مهر به سادگی 

 قابل انتقال به زوجه باشد . 

ق به غیر به واسطه ی موانع قانونی قابل انتقال به زوجه نباشد ولی به عنوان مهر توافق شده اگر مالی متعل

 باشد ، قیمت آن مال محاسبه و زوج مکلف به پرداخت قیمت همان مال خواهد شد.

مهریه باید معلوم و معین باشد . مهریه باید دقیقاً حال موضوع آن بین زوجین مشخص شده باشد و در  سوم :

 رت تعدد مصادیق ، مصداق معینی که برای زوجین قابل تشخیص است به عنوان مهریه تعیین شده باشد.صو

برای مثال : نمی توان به طور کلی عنوان نمود من مالی را به عنوان مهریه به زوجه می دهم . اینجا مهریه 

تعلق می گیرد ، در اینجا اگرچه  اتومبیل زوج به عنوان مهریه به زوجه 4مجهول است. یا مثال دیگر : یکی از 

 مهریه معلوم است ولی معین نیست پس می تواند باعث ضرر و غبن زوجه قرار گیرد.

مهریه باید مقدور التسلیم باشد. عالوه بر سه شرط باال زوج توانایی تحویل و تسلیم مهریه را به زوج  چهارم :

قدرت تحویل گرفتن مهریه را داشته باشد . بنابراین  داشته باشد مگر اینکه خود زوجه علیرغم ناتوانایی زوج

 شرط ذکر شده وجود داشته باشد تا مهریه تعیین شده صحیح باشد. 4باید هر 

 اقسام مهر

اول : مهرالمسمی : به مهریه ای گفته می شود که زوجین نسبت به میزان آن با یکدیگر توافق نموده اند و در 

عقد نامه نوع و قصد از آن ذکر شده باشد . ممکن است تعیین مهرالمسمی به عهده ی زوجین باشد یا توافق 

ت زوج می تواند هر مقداری که بخواهد قانون مدنی در اینصور 1089تعیین نماید . ماده کنند زوج مهریه را 

قانون مدنی انتخاب مهریه با  1090به عنوان مهریه برای زوج مشخص نماید . ممکن است به استناد ماده 

توافق یکدیگر به عهده ی خانم گذاشته شود که در این مورد خانم نمی تواند بیشتر از مهرالمثل ، مهریه تعیین 

قانون مدنی زوجین می توانند تعیین نوع و میزات مهریه را برعهده ی  1089ده نماید . همچنین به استناد ما

 شخص ثالثی قرار دهند ، در اینجا شخص ثالث هیچ محدودیتی برای تعیین مهریه نخواهد داشت.

قانون مدنی به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهریه می شود ومی تواند بالفاصله آن  1082به استناد ماده 

البه کند . به همین دلیل مهریه را عندالمطالبه می نامند زیرا در قانون ایران به محض اینکه شخص به را مط

 و می تواند هر نوع مال قانونی حق مالکیت او قرار گیرد.سن رشد برسد برسد استقالل مالی پیدا می کند 
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عل و فباطل باشد  تعیین شده عیین نشده باشد یا مهریه یهرگاه مهریه در عقد نکاح ت دوم : مهرالمثل :

جنسی صورت گرفته شده باشد با وجود موارد گفته شده زوجه استحقاق دریافت مهرالمثل را خواهد داشت . 

ر اینجا داگر مهریه تعیین نشده باشد یا مهریه تعیینی باطل باشد و فعل جنسی صورت نگرفته شده باشد 

 ق کنند برای تعیین مهرالمسمی . زیرا به واسطه فعل جنسیمهرالمثل تعیین نمی شود بلکه باید طرفین تواف

خانم در شرایط برابری با آقا قرار ندارد که مهرالمسمی تعیین کند . دراینجا قانونگذار حکم به تعیین مهرالمثل 

قانون مدنی دادگاه برای تعیین مهرالمثل موضوع را به کارشناس دادگستری  1091داده است . به استناد ماده 

جاع می دهد تا او با توجه به وضعیت اجتماعی خانم ه آموزش دیده و تخصص دارد اره در امور مالی خانوادک

و خانواده با مقایسه امثال و اقران ایشان یعنی مهریه خویشاوندان و همچنین موقعیت مکانی که زندگی می 

بطالن نکاح و انجام فعل زناشویی اثبات  کنند نوع و مقدار مهرالمثل را تعیین می کند . همچنین در صورت

چون نکاح باطل شده و به تبع آن مهرالمسمی نیز باطل می شود ، اگر خانم جاهل به بطالن نکاح باشد به 

 واسطه ی انجام فعل جنسی زوجه استحقاق دریافت مهرالمثل را خواهد داشت.

قانون مدنی هرگاه وهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر بدون فعل جنسی  1093به استناد ماده  سوم مهرالمتعه :

همسرش را طالق دهد زوجه استحقاق دریافت مهرالمتعه را خواهد داشت . پس برای ایجاد مهرالمتعه باید : 

 اوالً مهر در عقد ذکر نشده باشد. 

 شد.ثانیاً قبل از تعیین مهریه شوهر نزدیکی نکرده با

 ثالثاً  قصد تعیین مهریه را نداشته باشد.

 رابعاً مرد زن را طالق دهد

شرط زن استحقاق دریافت مهر المتعه را خواهد داشت زیرا : اوالً به واسطه ی نکاح صورت گرفته  4با جمع هر 

ح نکا اگرچه منتج به فعل جنسی نشده ولی زن ممکن است برخی از موقعیت های ازدواج خود را به واسطه ی

اول از دست بدهد. ثانیاً اگر چه منتج به فعل جنسی نشده است ولی فرض برآن است که زوج از زوجه سایر 

قانون  1094لذت ها را برده است پس زوجه استحقاق دریافت مهرالمتعه را خواهد داشت. به استناد ماده 

توجه قرار می گیرد پس مردی که  یا غنی بودن مورد ن مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقرمدنی برای تعیی

 دارای ثروت زیادی است مهرالمتعه بیشتری نسبت به مرد فقیر پرداخت خواهد کرد.

 نکته : الزم به ذکر است که هیچ زنی بیش از یک مهریه دریافت نمی کند.

 حق حبس در نکاح

کل مهریه ی خود نماید یا قانون مدنی زوجه م تواند تمکین خود را منوط به پرداخت  1085به استناد ماده 

به عبارتی اعالم کند تا وقتی که کل مهریه ی خود را در یافت نکرده ام حاضر به تمکین نیستم به این حق 
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حق حبس می گویند. مشروط بر اینکه : اوالً مهریه ی خانم مدت دار نباشد یا به عبارتی حال باشد. ثانیاً خانم 

در اینصورت خانم می تواند حق حبس خود را اعالم انجام نداده باشد. دوشیزه باشد وبا اختیار فعل جنسی را

کند ونفقه را نیز اعالم کند. اگر خانم به زور یا اجبار کجبور به فعل جنسی شود در صورت اثبات ، حق حبس 

او از بین نمی رود. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه استفاده از حق حبس را منوط به تمکین خاص 

ه و زوجه باید تمکین عام انجام دهد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد تمکین عام توسط زوجه ممکن است نمود

 باعث اجبار او به تمکین خاص شود که در اینصورت زوجه از تمکین عام منع می شود.

 اثر بطالن مهر در نکاح دائم

لی بنابراین اگر در عقد دائم بنابه هر دلیهمانطور که گفته شد مهر از ارکان نکاح نیست بلکه از آثار نکاح است 

بطالن مهر کشف شود نمی تواند به عنوان بطالن نکاح یاد شود. همچنین اگر زوجین شرط کنند در صورت 

بطالن مهریه یا عدم پرداخت مهریه نکاح باطل شود شرط باطل ولی موجب بطالن نکاح نخواهد شد.)در نکاح 

 دائم(

 انحالل نکاح بررسی وضعیت مهریه در صورت

 مهریه ی زوجه به شرح ذیل بررسی خواهد شد. موردی که نکاح فسخ می شود وضعیت 4در هریک از 

 بطالن نکاح : -1

اول اگر زوجه عالم به بطالن باشد. در صورتی که نکاح منحل شود و زوجه از ابتدا به بطالن چنین نکاحی  

 زوجه استحقاق دریافت هیچ مهریه ای را ندارد. آگاه باشد حتی اگر فعل جنسی نیز صورت گرفته باشد 

دوم اگر زوجه عالم به بطالن نکاح نباشد . در این صورت به واسطه ی بطالن نکاح یقیناً مهرالمسمی نیز باطل 

است چون زوجه جاهل به بطالن نکاح بوده بوده فقط در صورت انجام فعل جنسی مستحق دریافت مهرالمثل 

 خواهد بود.

چه فعل جنسی صورت گرفته باشد یا فعل جنسی صورت نگرفته  تحت هر شرایطیفوت زوج :  در صورت -2

باشد . زوج فوت کند زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و اگر زوجه فوت کند وارث او به قائم مقامی 

 از زوجه نسبت به سهم ارث خود می تواند مهریه را مطالبه کند.

 در صورت طالق :  -3

درصورتی که طالق قبل از فعل جنسی باشد اعم از اینکه کرد بخواهد طالق دهد  : قبل از فعل جنسی : اول

 یا زن بخواهد طالق گیرد در هرصورت زوجه مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
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در این صورت چه مرد طالق دهد یا زن طالق بگیرد علی القاعده زوجه استحقاق بعداز فعل جنسی : دوم 

 دریافت کل مهریه را دارد.

 در صورت فسخ :

فسخ شود و فعل جنسی نیز صورت نگرفته باشد خانم اول: قبل از فعل جنسی : اگر نکاح به حکم قانون 

استحقاق دریافت مهریه را نخواهد داشت مگر اینکه فسخ ناشی از عیوب مختص بیماری عِنَن )ناتوانی جنسی( 

ریافت نصف مهریه را خواهد داشت حتی اگر فعل جنسی صورت نگرفته که در اینصورت زن استحقاق دباشد 

باشد . در سایر مواردی که نکاح فسخ می شود و فعل جنسی نیز صورت نمی گیرد زوجه استحقاق دریافت 

 مهریه را نخواهد داشت .

اشد ، بدوم: بعداز فعل جنسی : اگر نکاح به حکم قانون فسخ شود وقبل از فسخ فعل جنسی صورت گرفته 

 زوجه مستحق دریافت کل مهرالمسمی خواهد بود.

 ابراء ذمه شوهر نسبت به مهریه توسط زوجه

 1082قانون مدنی هرکس نسبت به اموالش هرتصرفی می تواند انجام دهد .با توجه به ماده  30به استناد ماده 

قانون مدنی خانم می  30قانون مدنی که به محض انعقاد نکاح خانم مالک مهریه شده است بر اساس ماده 

تواند مهریه خود را به همسرش ببخشد یا به عبارت دقیق تر ابراء نماید اما رویه قضائی ابراء مهریه را در صورتی 

نموده باشد. بنابراین با سند عادی ابراء رسمی مهریه را ابراء می پذیرد که خانم با سند رسمی در دفتر اسناد 

زیرا اوالً عقدنامه سند رسمی است و سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را مهریه قابل قبول نخواهد بود 

ندارد . ثانیاً در زندگی زناشویی مرد از قدرت جسمانی و روحی باالتری برخوردار است و می تواند زن را مجبور 

باید با سند رسمی  به ابراء مهریه نماید، به این دو دلیل اگر خانمی می خواهد مهریه خود را ابراء نماید حتماً

 این ابراء صورت گیرد تا در دادگاه پذیرفته شود.

در صورتی که زوجه دوشیزه باشد و قبل از طالق کل مهریه خود را ابراء نماید و پس از مدتی صیغه طالق 

یه خواهد کرد زیرا خانم را مکلف به پرداخت نصف مهر جاری شود ، فتاوای معتبر بر اساس استدالل حقوقی ،

بخشیدن کل مهریه تصرف حقوقی خود را نسبت به مهریه انجام داده است مانند این که کل  در حقوق خانم با

مهریه را دریافت کرده با توجه به جاری شدن صیغه طالق و دوشیزه بودنِ زوجه ایشان استحقاق دریافت نصف 

مهریه توسط زوجه به واسطه اجرای مهریه را دارد ولی قبالً کل مهریه را تعیین تکلیف نموده است پس نصف 

 صیغه طالق قابل مطالبه خواهد بود .
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 اعسار از پرداخت مهریه 

، اگر زوج قابل به پرداخت مهریه به صورت یکجا)دفعه واحده( نباشد اصل بر تمکن و توانایی مالی زوج است 

ریه مه حسب درآمد و تمکن مالی زوج، ناتوانی مالی خود را اثبات و دادگاه می تواند با تقدیم دادخواست اعسار

اگر زوج تا یکماه از تاریخ ابالغ اجرائیه  1394د. به استناد قانون حمایت از خانواده مصوب را تقسیط می کن

دادخواست اعصار تقدیم دادگاه نماید ، دادگاه مکلف به رسیدگی دعوی اعسار زوج خواهد بود و تا صدور حکم 

را نخواهد داشت ولی اگر دادخواست اعسار پس از یکماه از تاریخ ابالغ  قطعی حق صدور جلب یا حبس زوج

اجرائیه صادر شود دادگاه مکلف به رسیدگی دعوی اعسار خواهد بود ولی جلب زوج را صادر و در صورت 

دستگیری زوج فقط با قید وصیغه و کفالت آزاد خواهد شد. در صورتی که زوج دادخواست اعسار تقدیم دادگاه 

د دادگاه با دالیلی چون شهادت شهود ، اتیان سوگند ، فیش حقوقی زوج ، در صورت مستأجر بودن قرارداد نمای

اجاره، استعالم از پلیس راهور ، بانک مرکزی ، ثبت اسناد و امالک تمکن و توانایی مالی زوج را بررسی            

ش تعداد ابتدا به عنوان پیآزادی باشد یک سپس در صورت پذیرش اعسار اگر موضوع مهریه سکه بهار می کند 

مکلف به پرداخت به صورت هرماه یا چند ماه یکبارِ بخشی از مهریه به عنوان سکه خواهد بود .  قسط سپس

قانون مدنی به نرخ روز محاسبه و در صورت اعسار  1082اگر مهریه وجه نقد باشد به استناد تبصره ماده 

ماه نیز به صورت اقساط مبلغی پرداخت خواهد شد در صورت عدم دادخواست بخشی از مبلغ ابتدا نقداً و هر

قانون محکومیت های  3اعسار یا عدم پرداخت اقساط یا پیش قسطِ تعیین شده خانم می تواند به استناد ماده 

جلب زوج را دریافت نماید.الزم به ذکر است معرفی مال توسط زوج یا معرفی مال توسط 1392مصوبمالی 

، هرگاه زوجه مالی از زوج جلب را منتفی خواهد کرد. همچنین در صورتی که اعسار زوج اثبات شود  زوجه

معرفی کند. علیرغم صدور حکم اعسار دادگاه مکلف به توقیف آن مال خواهد بود.الزم به ذکر است تا سقف 

لبه مازاد دادگاه جلب سکه برای مطا 110سکه دادگاه برای زوجه جلب صادر می کند و نسبت به مازاد  110

 صادر نخواهد کرد . زوجه فقط با معرفی مال از زوجه می تواند نسبت به مازاد اقدام نماید.

 نفقه

قانون مدنی نفقه به کلیه لوازم و مایحتاج زندگی مشترک از قبیل مسکن،پوشاک، لوازم  1107به استناد ماده 

ف یمحل زندگی گفته می شود. نفقه از حقوق زن و تکالمنزل و مواردی از این قبیل در حد شأن و متعارف با 

 شوهر است. 

کارشناس رسمی  عنی دادگاه با انتخاباحد سنجش نفقه با پول خواهد بود یدر صورت اختالف معموالً و

و شخصیت خانم،محل زندگی  دادگستری که در امور خانواده تخصص نسبی دارد با رعایت مواردی چون شأن

محل و مقایسه امثال و اقران او نفقه خانم تعیین می شود و دادگاه نیز براساس نفقه تعیین  او ، عُرف رایج در

 شده آقا را محکوم به پرداخت نفقه خواهد کرد .
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 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه 

 ضمانت اجراء برای عدم پرداخت نفقه مقرر شده است که عبارتست از : 3در قانون موضوعه ایران  

 قانون محکومیت های مالی دریافت جلبذ و جبس زوج با علت عدم پرداخت نفقه. 3استناد ماده به  -1

در صورتی که خانم جلب زوج را به علت عدم پرداخت نفقه دریافت کند و نهایتاً قادر به پرداخت نفقه  -2

واسطه عدم پرداخت  قانون مدنی و شروط ضمن العقد در سند نکاحیه می تواند به 1122نشود به استناد ماده 

 نفقه در دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم به گواهی عدم سازش حَسَبِ اجرای صیغه طالق نماید.

ماه  6تا  2عدم پرداخت نفقه دارای وصف کیفری است . زوجه می تواند با اثبات جُرم ترک انفاق زوج را به  -3

م محکومیت حبس با پیوست در دادخواست طالق با این رأی نیز علیرغ حبس محکوم نماید. زوجه می تواند

 از این رأی کیفری استفاده نموده و خود را مطلقه نماید.

 )اثبات دریافت نفقه( اثبات دعوی نفقه

است و به نوعی اصل عدم استصحاب می  نفقههرگاه خانم دادخواست مطالبه نفقه بدهد اصل بر عدم دریافت 

رداخت نموده است . اما در مدت زمانی که زندگی مشترک داشته اند ظاهر شود و آقا باید اثبات کند که نفقه پ

ن زندگی مشترک انجام می دهند معنی و مفهوم آن ظاهر دلیلی براین موضوع است که چوحجیت دارد یعنی 

این است که خانم تمکین می کند و آقا نفقه پرداخت می نمایدو اگر خانم خالف آن را مدعی است او باید 

 کند.اثبات 

 نفقه اقارب 

بر اساس قانون مدنی اقارب در خط مستقیم از یکدیگر نفقه دریافت می کنند مشروط بر اینکه اوالً فقط اقارب 

خط مستقیم باشند باشند یعنی فرزند،پدر،جدپدری و . . . ثانیاً مطالبه نمایند . ثالثاً دادگاه اثبات کند شخصی 

ی که ابعاً اثبات شود شخصندارد و قادر به کار کردن نیز نمی باشد. ر که مدعی مطالبه نفقه است توانایی مالی

ضای نفقه قرار گرفته توانایی مالی قابل قبولی دارد . با احراز این نکات دادگاه حکم به محکومیت یک مورد تقا

 از اقارب به پرداخت نفقه را صادر می کند.

 نفقه زوجه و اقاربقایسه متفاوت و 

معوقه خود را می تواند مطالبه کند ولی درخصوص اقارب نفقه معوقه قابل مطالبه نیست  زوجه فقط نفقه -1

 بلکه نفقه آینده مطالبه می شود.

ولی در نفقه اقارب تمکن نفقه دهنده باید برای  در نفقه ی زوجه تمکن یا عدم تمکن زوج تأثیری ندارد -2

 دادگاه محرز شود.
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 رد ولی نفقه اقارب دارای چنین ضمانت اجرایی نیست.نفقه زوجه ضمانت اجرای کیفری دا -3

 نفقه و انحالل نکاح 

با توجه به اینکه منبع و منشاء استحقاق زوجه برای دریافت نفقه انعقاد عقد نکاح است ، در حالت های زیر 

 بررسی می کنیم در صورتی که نکاح به یکی از موارد ذیل منحل شود نفقه چه وضعیتی پیدا می کند:

قانون مدنی اگر طالق رجعی باشد چون خانم در عده در حکم زن شوهردار  1109طالق : به استناد ماده  -1

ماه عده ی زوجه نفقه ی اورا پرداخت کند . در طالق بائن)زن طالق می گیرد(  3است زوج مکلف است در 

قانون مدنی زوجه باردار باشد  1109اصوالً زوجه استحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه به استناد ذیل ماده 

 ، که در اینصورت تا زمان وضع حمل زوجه استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.

فوت :با توجه به اینکه نکاح با فوت منحل می شود علت استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه رابطه ی  -2

زوجه مبنی بر دریافت نفقه وجود نخواهد زوجیت است لذا با انحالل نکاح به واسطه فوت دلیلی بر استحقاق 

 داشت . بنابراین با فوت نفقه قطع می شود.

فسخ نکاح : اگر نکاح باتوجه به خیارات قانونی فسخ شود تا زمانی که نکاح فسخ نشده نکاح صحیح و آثار  -3

آن متوجه ی طرفین خواهد بود . ولی بعداز فسخ نکاح رابطه زوجیت از هم گسسته بنابراین دلیلی بر استحقاق 

بعد ماه  6منعقد شده باشد و  1/7/95اریخ زوجه نسبت به نفقه نخواهد داشت. برای مثال : اگر عقد نکاح در ت

ماه گذشته را خواهد داشت ولی بعداز فسخ زوجه استحقاق دریافت  6زوجه استحقاق دریافت نفقه  فسخ گردد ،

 نفقه را ندارد.

بطالن نکاح : در بطالن نکاح نیز چون عقد فاسد اثری در ایجاد حقوق قانونی نخواهد داشت پس از ابتدا  -4

 قاق دریافت نفقه را ندارد.زوجه استح

 جهیزیه

در قانون مدنی و قانون موضوعه اصوالً الزام برای جهیزیه برای زوجه وجود ندارد و حتی ماده ای که در رابطه   

است و عُرفاً جزء اموال زوجه محسوب  ن دیده نمی شود و جهیزیه حکم عُرفبا جهیزیه وضع شده باشد در قانو

ا برای صدور حکم در رابطه با استرداد جهیزیه از قواعد تفاع دارد. معموالً دادگاه هن انمی شود و زوج فقط اذ

عقود ودیعه یا عاریه استفاده می کنند و زوج را امین در استفاده از جهیزیه تلقی و حق انتفاع دارد. بنابراین 

 . یدِ او امانی است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مکلف به جبران خسارت خواهد بود

باتوجه به مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه ، هر وقت که بخواهد می تواند جهیزیه خود را استرداد نماید . برای 

اثبات ارائه جهیزیه هنگاه شروع زندگی مشترک سیاهه ای را که بیان کننده ی اموالی است که زوجه به منزل 

این اموال متعلق به خانم است . در شوهر می برد تنظیم می کنند که با امضای طرفین مشخص می شود که 



30 
 

در مناطق مختلف این عُرف کشور ما با توجه به اینکه جهیزیه یک عُرف ایرانی است و سابقه ی فقهی ندارد 

. در بسیاری از نقاط کشور چند کاالی  نیست رسمها متفاوت است . در مناطقی از خوزستان اصوالً جهیزیه 

به عهده خانواده خانم خواهد بود و همچنین عُرف های متفاوت دیگر وجود  اساسی را شوهر تهیه و بقیه کاالها

 دارد. پس نتیجه می گیریم :

 جهیزیه برای زوجه الزام آور نیست ، بلکه زوج مکلف به تهیه لوازم مشترک زندگی است. -1

 جهیزیه جزء اموال زوجه و زوج فقط اذن انتفاع دارد. -2

 واند جهیزیه خود را مسترد نماید.زوجه هر وقت که بخواهد می ت -3

یدِ زوج ، یدِ امانی است . تابع قواعد عقود عاریه یا ودیعه است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مکلف به  -4

جبران خسارت خواهد بود. معموالً در دادخواست استرداد جهیزیه زوجه می تواند با تأمین خواسته بالفاصله 

 ا از امین دریافت نماید.هیزیه خود ربسپارد تا بعداز صدور حکم قطعی ججهیزیه خود را به شخص امینی 

 اجرت المثل

ت فانجام دهد که عرفاً استحقاق دریابر اساس حقوق حاکم بر حقوق مدنی هر شخصی که برای دیگری کاری 

زناشویی نیز این قاعده اجرت داشته باشد می تواند اُجرت اقداماتی که انجام داده را مطالبه نماید . در زندگی 

 وجود دارد به طوری که هرگاه خانم بتواند اثبات کند  :

این کارها به دستور شوهر صورت  ثانیاًم داده که جزء تکالیف او نبوده ، اوالً در زندگی مشترک کارهایی انجا

نجام داده را از دادگاه موضوع می تواند اجرت کارهای ا 3گرفته ، ثالثاً رایگان انجام داده است. با اثبات این 

 تقاضا نماید.

این کارها عبارت اند از : بافتن فرش ، کمک به اقتصاد خانواده ، کمک به فروشندگی در مغازه شوهر، شستن 

نکته گفته شده انجام دهد ، استحقاق  3لباس ها ، تمیز کردن خانه و مواردی از این قبیل اگر خانم با رعایت 

نکته گفته شده کارشناس رسمی دادگستری  3و دادگاه در صورت احراز  اهد داشتدریافت اجرت المثل را خو

انتخاب و کارشناس حسب نوع کارهای انجام شده و تعداد سالهایی که زندگی مشترک وجودداشته اجرت 

 قانون مدنی  337کارها را محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت مبلغِ ریالی آن می نماید.  ماده 

ی دادگستری هر نظری در این راستا اعالم نماید قابل اعتراض و دادگاه درصورت موجه بودن کارشناس رسم

اعتراض طرفین، پرونده به هیئت سه نفری کارشناسی ارجاع می شود و نهایتاً دادگاه بر اساس نظر کارشناس 

 مبادرت به انشای رأی می نماید.
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 ب( آثار غیر مالی عقد

 : ریاست شوهر بر خانواده  -1

 1114قانون مدنی در رابطه ی زوجین ریاست خانواده با شوهر است بنابراین به حکم  1105به استناد ماده 

 ر انتخاب می کند زندگی نماید مگرقانون مدنی براساس ریاست خانواده زن مکلف است در مسکنی که شوه

ت مهم زندگی و اداره ی امور آن اینکه شرط شده باشد حق انتخاب مسکن با خانم باشد . بنابراین در تصمیما

در مباحث اقتصادی خانواده و سایر روابط تصمیم گیرنده شوهر خواهد بود. به همین دلیل به استناد ماده 

خانوادگی یا حیثیت شوهر قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح  1117

ثانیاً از مفهوم و  قانون مدنی ریاست شوهر می باشد . 1105ناظر بر ماده  و یا زن باشد منع کند. اوالً این ماده

قانون مدنی استنباط می شود اصل کارکردن برای زن منع قانونی ندارد و شوهر نمی تواند  1117منطوق ماده 

مانع کارکردن خانم شود مگر اینکه ثابت کند کاری که خانمش انجام می دهد منافات با حیثیت شوهر ، 

 خانواده شوهر ویا خانواده زن دارد.

برای مثال : شوهر پزشک است خانم آن مسافرکشی می کند ویا شوهر قاضی دادگستری است خانم در یک 

 شرکت کار نظافتی می کند.

 ن :یکتم -2

تمکین از حقوق مرد و تکالیف خانم است همانطور که خانم حق مطالبه مهریه دارد ، آقا نیز می تواند الزام 

خانم به تمکین را از دادگاه خانواده تقاضا کند. دادگاه به محض دادخواست تمکین از طرف آقا حکم به الزام 

مشروط بر اینکه مقدمات تمکین از جمله تهیه مسکن متناسب و متعارف زوجه به تمکین را صادر خواهد نمود

وسط شوهر فراهم شده باشد که توسط شوهر صورت گرفته شده باشد . همچنین اوازم منزل و اثاث خانه ت

بعداز صدور حکم تمکین در مرحله اجراء این مقدمات مورد بررسی قرار می گیرد . در صورت مزاحم بودن 

 مقدمات تمکین خانم ملزم به تمکین خواهد شد.

قانون مدنی ثابت کند وجود زن و شوهر در یک مسکن بیم خوف جانی ،  1115هرگاه خانم به استناد ماده 

بدنی یا حیثیتی برای خانم دارد و این موضوع توسط خانم اثبات شود با دالیلی مانند برگه های پزشکی  ضرر

و سایر ادله دادگاه دعوای تمکین شوهر را رد و خانم ملزم به تمکین عام و خاص قانونی و پرونده های کیفری 

 نخواهد بود و خود می تواند در منزلی غیر از منزل شوهر سکونت کند.

 تمکین عام 

عبارتست از زندگی در مسکنی که شوهر فراهم نموده و تکالیف که معموالً زن ها در خانه انجام می دهند 

 تمکین عام نام دارد . به انجام فعل جنسی زناشویی تمکین خاص گفته می شود.
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 ضمانت اجرای تمکین زوجه :

تمکین ضمانت اجرایی مانند صدور حکم ز اجرای حکم صدور حکم تمکین و استنکاف خانم ادر صورت  -1

 نشوز به طوری که خانم ناشزه تلقی و از تاریخ ناشزه شدن خانم استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

خانمی که به واسطه عدم تمکین ناشزه شناخته شده است در صورتی که تقاضای طالق نماید به واسطه  -2

 نیست یا به سختی امکان پذیر خواهد بود.ی عدم تمکین طالق او یا امکان پذیر 

قانون مدنی خانمی که دوشیزه است می تواند با استفاده از حق حبس تا وقتی  1085به استناد ماده استثنائاً  

حبس نشوز تلقی نمی شود و  . استفاده از حقکه کل مهریه خود را دریافت نکرده از تمکین خودداری کند 

 نیز کند. ی تواند مطالبه نفقهخانم م

 حضانت فرزند مشترک :  -3

ن حقوق غیر مالی که از آثار نکاح است حضانت فرزند مشترک است به طوری که در قانون مدنی نسبت سومی

سالگی می  7سال است اولویت در حضانت با مادر است و کودکی که به سن  7به کودکی که سن او کمتر از 

. البته قانونگذار از کلمه ی اولویت استفاده نموده یعنی هرگاه طرف رسد تا سن بلوغ حضانت با پدر خواهد بود 

دیگر اثبات کند همسرش صالحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد می تواند با اثبات این موضوع از او سلب 

 نداز :سلب حضانت عبارتحضانت نماید. موارد 

فاً باعث اخالل در نظم خانواده می شود مانند داشتن اعتیاد ، هرنوع اعتیادی که عر اشتهار به فساد اخالقی :

 )اشتهار = مشهور بودن(اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به مشروبات الکلی و.... 

 توسط دادگاه شود.ازدواج خانم و سایر موارد می توانتد از مصادیق سلب حضانت 

سالگی برسد درصورت  9سن سالگی و کودک دختر به  15الزم به ذکر است در صورتی که کودک پسر در سن 

 جدا بودن پدر و مادر از یکدیگر انتخاب با خود کودک خواهد بود که با پدر یا مادر زندگی کند.

اگر حضانت فرزند با یکی از زوجین باشد طرف دیگر حق خواهد داشت از دادگاه مالقات فرزند مشترک را 

توسط دادگاه اجازه دهد تا طرف دیگر با فرزند  هفته به مدت تعیین شده 2معموالً به صورت هر هفته یا هر 

 مالقات داشته باشد.

قانون حمایت از خانواده جلب ، حبس و در  40به استناد ماده  :ضمانت اجرای عدم اجرای حکم دادگاه 

 ماه طرفِ مستنکف از اجرای حکم را مجازات نماید . 5تا  2صورت تکرار دادگاه می تواند 
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 ازدواج موقت 

رکن وجود دارد که هر کدام از این ارکان وجود  2برخالف ازدواج دائم در ازدواج موقت  ازدواج موقت:ارکان 

 رکن عبارتنداز : 2نداشته باشد ازدواج موقت باطل تلقی خواهد شد . این 

 عدم تعیین مدت -2عدم تعیین مهریه                                        -1

د همچنین اگر در عق اح موقت تعیین نشده باشد ،عقد نکاح موقت باطل خواهد بود.در صورتی که مهریه در نک

 موقت مدت تعیین نشده باشد در این مدت نیز عقد موقت محکوم به بطالن است.

 آثار نکاح موقت

در عقد نکاح موقت قطعاً باید مهرالمسمی تعیین شده باشد . مهر المتعه به هیچ عنوان نداریم . مهریه:  -1

قانون مدنی هرگاه نکاح باطل باشد و زن  1099هرالمثل نیز وجود ندارد . به استناد یک مورد موضوع ماده م

از این موضوع آگاه نباشد ، فعل جنسی نیز صورت گرفته باشد استثنائاً تنها دراین مورد زن استحقاق مهرالمثل 

 را خواهد داشت.

قه در عقد موقت در رابطه زوجین الزامی نیست و اصل براین قانون مدنی نف 1113به استناد ماده  نفقه :  -2

 است که خانم استحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه در نکاح موقت شرط شده باشد .

دقیقاً مانند عقد دائم است به استثنای جهیزیه که معموالً در عقد موقت  سایر آثار مالی نکاح موقت :  -3

قد موقت بسیار طوالنی باشد و خانم خود مبادرت به آوردن جهیزیه کرده باشد مرسوم نیست مگراینکه مدت ع

 ساله و... 99ساله ، 50ساله،  30مانند عقد موقت 

در عقد موقت هرجند که طوالنی باشد طرفین از یکدیگر ارث نمی برند ولی فرزند مشترک آنها بدون  نکته :  

دشده اند از پدر و مادر خود ارث می برند و آنها نیز از فرزندان هیچ تفاوتی با فرزندانی که از نکاح دائم متول

 ازث خواهند برد.

 موارد انحالل عقد نکاح موقت : 

انحالل به واسطه جدایی یا بذل)بخشش( مدت : در عقد موقت طالق معنی ندارد بنابراین هرگاه زوجین   -1

ای اثبات طالق خواهیم گفت در نکاح موقت نیز توافق کنند یا خانم اثبات کند ، دقیقاً همان مواردی که بر

اثبات می تواند با حکم دادگاه بقیه مدت بذل و از یکدیگر جدا شوند . اگر فعل جنسی صورت نگرفته باشد 

علیرغم بذل مدت که توسط شوهر صورت گرفته خانم استحقاق نصف مهریه را خواهد داشت اما در سایر موارد 

 مدت چون فعل جنسی صورت گرفته کل مهریه را دریافت نماید.خانم می تواند علیرغم بذل 
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انحالل به واسطه فوت : در صورتی که عقد نکاح موقت با فوت منحل شود خانم استحقاق دریافت کل  -2

 مهریه را دارد و هیچ ارتباطی به نزدیکی یا عدم نزدیکی نخواهد داشت.

ت به بطالن باشد استحقاق دریاف بطالن نکاح ، اگر زن عالمنحالل به وسیله اعالم بطالن : در صورت کشف ا -3

ت فصورت گرفته باشد زن استحقاق دریادر صورتی که نزدیکی مهریه را ندارد . اگر جاهل به بطالن باشد فقط 

 مهر المثل را دارد .

م با عقد دائم خواهی به واسطه ی خیاراتی که در رابطه انحالل به واسطه فسخ : در صورت فسخ نکاح موقت -4

ت فگفت همان قواعد عقد دائم جاریست یعنی اگر نکاح موقت فسخ شود قبل از فعل جنسی زن استحقاق دریا

اری عِنَن )ناتوانی جنسی شدید( که در اینصورت زن نصف مهریه را دریافت بیم ءمهریه را ندارد. به استثنا

استحقاق دریافت کل مهریه یا مهر المسمی را خواهد  خواهد کرد . اما اگر فعل جنسی صورت گرفته باشد زن

 داشت.

موقت مهریه با تمکین ارتباط مستقیم دارد بنابراین زن در صورت  استثنائاً برخالف عقد دائم در عقدنکته : 

 عدم تمکین از زمانی که ناشزه شناخته شده است استحقاق دریافت مهریه بعدی را نخواهد داشت . 

سکه جهت مهریه تعیین شده باشد  وفقط زن یکسال  20سال و تعداد  5مدت عقد موقت برای مثال : اگر 

سکه به خانم تعلق می گیرد. پس فقط  4یعنی هر سال  5تقسیم بر  20تمکین کند و مابقی را تمکین نکند ، 

ا مطالبه سکه را خواهد داشت. البته می تواند کل مهریه ر 4به واسطه یک سال تمکین فقط استحقاق دریافت 

 بقی را پس داده یا مسترد نماید .کند ولی در صورت عدم تمکین ما

 شروط ضمن العقد :

ممکن است زوجین نسبت به موارد ذیل در عقد نکاح با توافق یکدیگر شروطی منعقد کنند این شروط ممکن 

 است نسبت به دسته های ذیل عقد نکاح صورت پذیرد که عبارتنداز :

 نعقاد عقدشروط مربوط به ا -1

 مهریهشروط مربوط به  -2

 شروط مربوط به آثار عقد نکاح  -3

 شروط مربوط به انحالل نکاح -4

 که به شرح هرکدام می پردازیم.

علی القاعده انعقاد عقد نکاح شرایط و تشریفات آن جزء قواعد امری است  شروط مربوط به انعقاد عقد :   -1

و معموالً نسبت به نحوه ی انعقاد عقد نکاح شروطی که خالف قواعد امری باشد پذیرفته نیست به عالوه مطابق 
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ق دنی اسقاط حق انعقاد نکاح ولو به صورت جزئی چون مخالف نظم عمومی و اخالمقانون  960و  959ماده 

حسنه است پذیرفته نیست و باطل است. برای مثال نمی توان شرط کرد خانم و یا آقایی بنا به هر دلیلی مثالً 

پس قواعد انعقاد نکاح آمره  سال حق انعقاد نکاح نداشته باشند ، این شرط باطل و الزم االجراء نیست 2برای 

 و تراضی خالف آن امکان پذیر نخواهد بود.

اگرچه در عقد نکاح دائم مهریه جزء ارکان عقد نیست و عدم تعیین مهر باعث مهریه :  شروط مربوط به -2

ولی هرگاه شرط شود خانم مهریه نداشته باشد این شرط باطل ولی مبطل عقد نکاح بطالن نکاح نخواهد بود 

نسی جنیست ، در چنین نکاحی اگر فعل جنسی صورت نگرفته باشد مهرالمسمی تعیین می شود و اگر فعل 

سال حق مطالبه  5صورت گرفته باشد مهرالمثل تعیین می شود ولی می توان شرط کرد که خانم مثالً تا 

 نم حق مطالبه مهریه خود را نخواهد داشت.راین تا انقضای مدت تعیین شده خامهریه خود را نداشته باشد بناب

عد امری بوده و شروط مخالف قاعده ی غالباً آثار عقد نکاح جزء قواشروط مربوط به آثار عقد نکاح :  -3

امری پذیرفته نیست. برای مثال نمی توان شرط کرد آقا به خانم نفقه پرداخت نکند یا شرط کند خانم تمکین 

نکند ، دراینصورت چنین شرطی باطل چون نامشروع برخالف قواعد امری است ولی مبطل عقد نکاح نیست 

د مشترک تا سن بلوغ متعلق به یکی از آنها باشد چنین شرطی ولی می توانند شرط کنند که حضانت فرزن

ت فرزند برای شخص دیگر است ولی حضانت و حق مالقا حق حضانت دارند 2خالف قواعد امری نیست زیرا هر

 متعلق به یکی از زوجین است.

وجه ط آن را با تزء قواعد امری است و قانونگذار شرایانحالل نکاح نیز جشرایط مربوط به انحالل نکاح :  -4

. برای مثال : عقد نکاح قابل اقاله نیست یا نمی توان شرط کرد مرد به وضع قواعد امری تعیین نموده است 

باشد و حق طالق به خانم برسد چون چنین شرطی برخالف شرع و نامشروع است ولی می حق طالق نداشته 

وکالت در طالق یعنی حق طالق با مرد است و توانند توسط زوج به زوجه وکالت در طالق داده شود. مفهوم 

به همسرش نمایندگی می دهد تا به جای شوهر به وکالت از او تشریفاتی که نهایتاً منتج به طالق خواهد شد 

 توسط خانم به عنوان وکیل اجراء گردد.

قانون مدنی هرگونه شرطی که مخالف  1119به استناد ماده  ضمانت اجرای نقض شروط ضمن العقد : 

در  1364قواعد امری و اخالق حسنه نباشد صحیح است و الزم االجراء ، به همین منظور بعداز انقالب از سال 

عقدنامه ها به صورت چاپی شروط ضمن العقد گنجانده شده است به طوری که هنگام انعقاد عقد نکاح خانم 

شرط چاپ شده مفاد آن را پذیرفته و آثار آن نسبت به خانم و آقا الزم االجرا ست . برای  10ای و آقا با امض

نمونه شرط شده اگر آقا همسر دومی عقد نماید ویا دچار اعتیاد شود یا به واسطه ی سوء معاشرت امکان 

شروط ضمن حقق مُفاد زندگی برای خانم نباشد و سایر مواردی که در عقدنامه عنوان شده خانم با اثبات ت

العقد می تواند وکیل در طالق شده و با حکم دادگاه خود را مطلقه نماید .البته عالوه براین شروط چاپ شده 

مشروط براینکه خالف قواعد امری نباشد . برای مثال خانم و آقا در قالب هر شرط دیگری نیز امکان پذیر است 
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حدود منطقه زندذگی در همان شهر به اختیار خانم باشد. در  شرط توافق کنند انتخاب شهر زندگی مشترک و

 صورت عدم رعایت این شرط خانم می تواند تقاضای طالق کند.

 انحالل نکاح : 

انع نکاح و پس از آن انعقاد عقد نکاح ، شرایط عدمی و مو مربوط به خواستگاری ابتدا خواستگاری ، شرایط 

ح داده شدبعداز آن وارد بحث آثار نکاح شدیم به طوریکه آثار مالی د نکاح به طور کامل توضیشرایط صحت عق

و غیر مالی کامالً توضیح داده شد. بعد عقد نکاح موقت ، شروط ضمن العقد و آخرین بحث موارد انحالل نکاح 

 است.

وری به ط الزم به ذکر است در شروط ضمن العقد خانم و آقا توافق نموده اند قبل از ورود به بحث انحالل نکاح

که به صورت چاپ شده در عقدنامه وجود دارد هرگاه مرد بدون دلیل موجه زن خود را طالق دهد مکلف است 

نصف مالی را که در زمان زندگی مشترک شوهر به دست آورده است به خانم تعلق بگیرد . که در بحث 

 تنصیف می گویند.رسیدگی به آن 

خانم و آقا چنین شرطی را امضاء کرده باشند. ثانیاً هرگاه مرد طالق اوالً در عقدنامه ، برای تحقق این شرط 

دهد این شرط محقق خواهد شد. ثالثاً طالق مرد بدون دلیل باشد. اگر مرد حکم تمکین بگیرد و خانم تمکین 

 نکند یا به واسطه ی بیماری روانی خانم یا مواردی از این قبیل مرد زنش را طالق دهد در این موارد بدون

دلیل محسوب نمیشودپس مرد نیاز به تحویل نصف اموال زندگی مشترک را نخواهد داشت . همچنین در بحث 

شروط ضمن القد هنگام انعقاد عقد نکاح تعلیق در نکاح جایز نیست یعنی خانم یا آقا نمی توانند عقد نکاح 

 معلق منعقد کنند.

 موارد انحالل نکاح عبارتنداز :

 فوت -1

 فسخ نکاح -2

 طالق -3

فوت : در صورتی که با مرگ قلبی یا مرگ مغزی یکی از طرفین فوت نماید عقد نکاح منحل خواهد شد.  -1

همچنین در صورت صدور حکم موت فرضی، عقد نکاح منحل و خانوم بانگه داشتن عده ی وفات مانند مرگ 

یدی نماید. پس با فوت یکی از روز می تواند بعداز انقضای این مدت ازدواج جد 10ماه و  4طبیعی به مدت 

یا شوهرش مهریه خود طرفین نکاح منحل ولی مهریه زوجه به قوت خود باقی و خانم می تواند از اموال متوفی 

را دریافت نماید . نفقه بعداز فوت به واسطه ی از بین رفتن سبب ایجاد نفقه قابل مطالبه توسط خانم نیست 

 قابل مطالبه است. ولی اگر نفقه معوقه ای طلبکار باشد
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فسخ نکاح : فسخ یعنی بازگشت به شرایط قبل از عقد . فسخ در جایی بکار می رود که عقد صحیح منعقد  -2

قانونگذار برای جلوگیری از ضرر روحی و عاطفی یکی از طرفین مجوز شده است ولی به واسطه موارد قانونی 

 داده تا عقد نکاح فسخ شود.

خیار می توان عقد نکاح را  3خیارات برای فسخ بسیار است ، در عقد نکاح فقط با  برخالف معامالت که در آن

 فسخ کرد که عبارتند از : اول خیار تدلیس   دوم خیار تخلف از شرط     سوم خیار عیب

قانون مدنی به هر عملی که از یکی از زوجین سر بزند و باعث فریب  438اول خیار تدلیس : به استناد ماده 

یگر بشود ، تدلیس می گویند. بنابراین طرف مقابل می تواند به استناد خیار تدلیس عقد نکاح را فسخ طرف د

نماید. تدلیس باید اوالً فریبی صورت گرفته باشد که عرفاً از حیث افراد یک شهر یا یک جامعه این فریب غیر 

ریب خورده باشد تا بتواند به استناد قابل چشم پوشی باشد. ثانیاً طرف دیگر واقعاً جاهل به این موضوع و ف

خانم  خیار تدلیس عقد نکاح را فسخ کند. مثال: هرگاه مردی خود را مجرد معرفی کند وپس از نکاح برای

استناد خیار تدلیس می تواند عقد نکاح را فسخ کند. یا دختر خانمی ادعای  محرز شود او مجرد نبوده به

ه واسطه ی ازدواج قبلی از دوشیزه گی خارج شده و شوهر به این موضوع دوشیزگی کند و بعداً معلوم شود که ب

 آگاه نبوده ، در اینصورت شوهر می تواند به استناد خیار تدلیس عقد نکاح را فسخ کند.

ل کنکته : الزم به ذکر است که تدلیس زمانی قابل قبول است که معموالً عقد نکاح حداقل یکی از اصول ش

 هایتاً فریب آن اثبات شده است.ی بوده که نگیری آن همین موضوع

قانون مجازات اسالمی در ازدواج جرم تعریف نشده بنابراین درصورتی که یکی از زوجین  647به استناد ماده 

واین فریب عرفاً تدلیس تلقی شده و خانم یا آقا اثبات کند که طرف دیگر به او دروغ گفته و اورا فریب داده 

بس برای فاعل سال ح 2ماه تا  6ر ازدواج مجازات بوده به استناد قانون ذکر شده فریب دجاهل به این موضوع 

 جرم خواهد داشت.

: هرگاه شرطی در عقد نکاح منعقد شده باشد اگر قبل از انجام فعل جنسی عدم  دوم خیار تخلف از شرط

ات و به استناد خیار تخلف از رعایت مفاد شرط اثبات گردد مشروط له می تواند عدم رعایت مفاد شرط را اثب

 شرط ، عقد نکاح را فسخ کند.

سوم خیار عیب )مهم(: آخرین و سومین مورد که می تواند منتج به فسخ نکاح شود خیار عیب است. قانونگذار 

فقط یک سری از عیوب را تصریح نموده که برخی عیوب مختص مرد و برخی مختص خانم است و عیوبی نیز 

رد است که عیوب نامبرده شده در قانون مدنی حصری است نه تمثیلی . پس هرگاه یکی مشترک بین زن و م

به استناد خیار عیب عقد نکاح را فسخ  از عیوب تصریح شده متوجه خانم یا آقا باشد طرف دیگر می تواند

 نماید.
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 مقایسه طالق و فسخ : 

شاهد باید وجود داشته باشد ولی فسخ نیاز  الف: طالق یک ایقاع تشریفاتی است مثالً برای اجرای صیغه طالق

 به تشریفات ندارد.

خود را طالق رجعی دهد برای بار چهارم محلل نیاز است ولی در فسخ اینگونه بار همسر  3ب: اگر شخصی 

 نیست.

ج: برای اجرای صیغه طالق خانم باد در طُهر غیر مواقعه باشد تا صیغه طالق اجرا شود.یعنی هنگامی که صیغه 

 الق اجرا می شود خانم در پاکی باشد و فعل جنسی صورت نگیرد ولی در فسخ چنین شرطی وجود ندارد.ط

 د: طالق رجعی داریم ولی در فسخ رجعی نداریم.

ر : در فسخ اگر فعل جنسی انجام نشده باشد غالباً خانم استحقاق مهریه را ندارد ولی در طالق خانم استحقاق 

 د داشت.دریافت نصف مهریه را خواه

 ز : طالق مختص عقد دائم است ولی فسخ هم در عقد دائم و هم در عقد موقت بکار می رود.

 تعریف عیب : 

هرعیبی راکه قانونگذار منحصراً در قانون مدنی به آن اشاره نموده ، منحصراً همان عیوب از مصادیق اعمال 

  1123و  112در قانون مدنی موضوع مواد خیار عیب ونهایتاً فسخ عقد نکاح خواهد بود.پس عیوب ذکر شده 

عقد نکاح قابلیت فسخ خواهد داشت. اما تصریح بنابراین فقط در صورت اثبات هریک از این عیوب  1124و 

در تعریف عیب باتوجه به مقدمه گفته شده نقصان یا بیماری خاصی که انسان را از شرایط عادی خارج نموده 

فعل زناشویی ویا ممکن است به واسطه عیوب مطرح شده زوجین قادر به به طوری که از نظر جنسی قابلیت 

نسبت به اعمال خیار فسخ از باب خیار عیب شخص مدعی فسخ زندگی مشترک نباشند. الزم به ذکر است اوالً 

نکاح هنگام انعقاد عقد نکاح باید نسبت به آن عیب علم نداشته باشد.ثانیاً : عیب مورد نظر توسط مرجع ذی 

ح که معموالً پزشکی قانونی است اثبات شده باشد . ثالثاً اعمال خیار فسخ به طور کلی از جمله خیار عیب صال

باید در فوریت عُرفی اعمال گردد . اگر فوریت عُرفی به اتمام رسیده باشد اعمال حق فسخ امکان پذیر نخواهد 

اثبات کند علم به حق فسخ نداشته یا در  قانون مدنی مدعی فسخ نکاح 1131بود مگر اینکه به استناد ماده 

دت حتی اگر مصورت وجود علم به حق فسخ نکاح علم به فوریت آن نداشته باشد. درصورت اثبات این موضوع 

عرفی منقضی شده باشد دادگاه وارد بررسی ادعای فسخ یکی از زوجین که تقاضای فسخ نکاح را نموده خواهد 

 شد.
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 الف : عیوب مختص مرد 

 3قانون مدنی عیوب مختص مرد که حق فسخ برای خانم ایجاد می کند منحصراً به  1122استناد ماده به 

 مورد ذیل محدود می شود:

خصاء : منظور از بیماری خصاء عقیم بودن مرد است به طوری که به هیچ عنوان قادر به شرایط تولد نوزاد  -1

یماری داشته باشد خانم با اثبات این بیماری می و همچنین میل به جنسی نخواهد داشت اگر مرد چنین ب

 تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

منظور بیماری ناتوانی جنسی است به طوری که مرد قادر به انجام فعل جنسی با همسرش نخواهد عِنَن :  -2

 شد مشروط براینکه حتی یکبار با همسرش فعل جنسی انجام نداده باشد.

 : مرد به واسطه این بیماری قادر به انجام فعل جنسی نباشد. مقطوع بودن آلت تناسلی -3

 ب : عیوب مختص خانم :

 قانون مدنی این عیوب عبارتنداز : 1123که مرد با اثبات آن میتواند عقد نکاح را فسخ نماید به استناد ماده 

 شدید است.بَرَص )پیسی( : به طوریکه موهای خانم ریخته یا به شکل بسیار بدی در حال ریزش  -1

 جذام : یک نوع بیماری عفونی که از طریق مقاربت به مرد منتقل)نزدیکی( می شود. -2

قَرَن : گوشت اضافه ، به طوری که مرد به واسطه ی این گوشت اضافه قادر به فعل جنسی با همسرش  -3

 نیست.

ستخوان موجود توسط اِخصاء : به واسطه ی ناهنجاریِ استخوانی خانم انجام فعل جنسی به واسطه ا -4

 شوهرش امکان پذیر نخواهد بود.

 فلجی که به واسطه آن خانم قدرت راه رفتن نداشته باشد.زمین گیری :  -5

 عیب اگر توسط شوهر احراز گردد با اثبات آن می تواند نکاح را فسخ کند. 5هریک از این 

عیوب درصورتی از موجبات فسخ نکاح عالوه بر جاهل بودن یکی از طرفین هنگام عقد نکاح به این نکته : 

خواهد بود که هنگام عقد نکاح این عیوب وجود داشته باشد . اگر بعداز عقد نکاح ایجاد شود از مصادیق فسخ 

 نکاح نخواهد بود ولی می تواند از موارد طالق باشد.

 ج( عیوب مشترک بین زن و مرد :

اشاره شده است، جنون است. درصورت وجود جنون  به آن 1121تنها عیب مشترکی که در قانون مدنی ماده 

با این تفاوت که اگر مرد در هنگام  اعم از جنون دائمی و ادواری طرف مقابل می تواند عقد نکاح را فسخ کند
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عقد نکاح مجنون بوده و زن به این موضوع عالم نبوده ویا حتی بعد از عقد نکاح مرد مجنون شده باشد خانم 

خواهد داشت )به استناد خیار عیب( ولی مرد درصورتی می تواند عقد نکاح را فسخ نماید حق فسخ نکاح را 

که زن در زمان عقد نکاح مجنون بوده و مرد به آن عالم نبوده است اما اگر بعداز عقد نکاح زن مجنون شود 

 مرد حق فسخ نخواهد داشت . زیرا هر وقت که بخواهد می تواند اورا طالق دهد.

ت به مهریه زوجه اگر فعل جنسی صورت گرفته باشد حتی اگر نکاح توسط مرد یا زن فسخ شود نسبنکته: 

زن استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت ولی اگر فعل جنسی صورت نگرفته باشد در صورت فسخ نکاح 

ریه را خواهد زن استحقاق دریافت مهریه را نخواهد داشت به استثنای عِنَن مه زن استحقاق دریافت نصف مه

 داشت.

 طالق 

 سومین و مهمترین مورد انحالل نکاح مبحث طالق است که به شرح کامل این مبحث می پردازیم :

 الف(شرایط صحت طالق :

شرایط مربوط به مرد : با توجه به اینکه طالق یک ایقاع است و از حقوق مرد تلقی می گردد مرد هنگاهی  -1

 بود که شرایط ذیل در مرد وجود داشته باشد. این شرایت عبارتست از : اجرای صیغه طالق او صحیح خواهد

اول : قصد و رضای مرد برای احراز صیغه طالق : مرد باید هدف او و تمایل باطنی اش مبنی بر طالق دادن 

همسرش باشد . فقدان قصد باعث بطالن طالق خواهد بود. فقدان رضاء نیز باعث بطالن خواهد بود زیرا در 

 قاع غیرنافذ تعریف نشده است.ای

قانون مدنی مرد برای اجرای  1136به استناد ماده دوم : اهلیت : طالق دهنده یا مرد باید دارای اهلیت باشد.

ه طالق باید عاقل )مجنون نباشد( بالغ )صغیر نباشد( باشد تا اجرای صیغه طالق او صحیح تلقی گردد. صیغ

رشد مالک نبوده در صحت طالق نیز نیست.باتوجه به غیرمالی  قد نکاحکه در صحت عدر قانون مدنی همانطور 

 بودن بحث طالق رشد مالک نیست بنابراین صِرف وجود بلوغ و عقل باعث صحت طالق خواهد شد.

قانون مدنی طالق منجز پذیرفته است ولی معلق یا مشروط  1135سوم : مُنَجَز بودن طالق : به استناد ماده 

عنی اگر مرد عنوان نماید که اگر مهریه ات را نبخشی از نظر من مطلقه هستی ، چنین طالقی پذیرفته نیست. ی

 منجز نیست و باطل است.

شرایط مربوط به زن : دومین مورد از شرایط صحت طالق ، شرایطی است که زن باید داشته باشد تا طالق  -2

 :به صورت شرعاً و قانوناً صحیح باشد . شرایط زن عبارتست از 

 اول : طهارت : یعنی در هنگام اجرای صیغه طالق زن در عادت نباشد.
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دوم : عدم تماس جنسی پس از سپری شدن عادت که به آن طُهر غیر مواقعه گفته می شود. الزم به ذکر است 

 ای در صورتی که خانم دوشیزه باشد یا زن یائسه)زنی که به علت باال بودن سنش عرفاً عادت ماهیانه نمیشود(

مورد بحث طهارت یا طُهر غیرمواقعه رعایت آن  3خانمی که شوهرش مدت نسبتاً طوالنی غایب است. این 

 الزم نیست.نکته ذکر شده برای او  2هم رعایت  ضرورت نخواهد داشت . همچنین زن باردار

 شرایط شکلی اجرای صیغه طالق

مرد که شاهد اجرای صیغه طالق باشند، شاهد  2طالق باید نزد  1134قانون مدنی موضوع ماده  براساس

صورت گیرد . همچنین از حیث شرایط شکلی بر اساس مواد قانون مدنی و قوانین خاص در این رابطه اجرای 

صیغه طالق باید مجوز آن توسط دادگاه خانواده صادر شود به طوری که با صدور گواهی عدم سازش ، دفترخانه 

نموده اند باتوجه به رأی دادگاه مکلف خواهند شد صیغه طالق را اجرا هایی که مجوز چنین کاری را اخحذ 

 نمایند.

 شرایط قضایی طالق

همانطور که گفته شد دادگاه مبادرت به صدور حکم یا گواهی عدم سازش می کند به طوریکه هنگام صدور 

ند مشترک حضانت او دادنامه باید تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه،جهیزیه،اجرت المثل، در صورت وجود فرز

همچنین مالقات فرزند مشترک نسبت به طرف دیگر کامالً مشخص گردد سپس براساس حقوق تعیین شده 

 دفترخانه ی طالق ، صیغه طالق را اجرا نماید.

 موجبات طالق

در این مبحث بررسی می شود در چه صورت مرد و در چه صورت زن قانوناً می تواند تقاضای طالق و نهایتاً 

 رای صیغه طالق کند.اج

مدنی مرد هروقت که بخواهد می تواند همسرش  قانون 1133موجبات طالق نسبت به مرد : به استناد ماده 

ا به همسرش را طالق دهد اما باید کلیه حقوق همسرش از جمله مهریه ، نفقه ، جهیزیه و سایر حقوق مالی ر

کند. باتوجه به شرایط ضمن العقد در عقدنامه در جوز اجرای صیغه طالق را صادرتحویل دهد. تا دادگاه م

اگر مرد بدون دلیل همسرش را طالق دهد زن قادر خواهد بود تا نصف  صورت امضای زوجین هنگام عقد نکاح 

 اموالی را که مرد در زندگی مشترک بدست آورده را مطالبه کند.

 میشود.عرفاً در رویه قضایی به پرداخت نصف اموال به همسر تنصیف گفته 

همانطور که گفته شد طالق حق مرد است اما خانم میتواند در مواردی با اثبات طالق به درخواست زوجه : 

 مطالب ذیل با حکم دادگاه خود را مطلقه نماید.
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اثبات عدم تحقق شروط ضمن العقد : در عقدنامه ها به صورت چاپی شروطی گنجانده شده به طوری که  -1

رط را اثبات نماید با اثبات این موضوع در دادگاه خانواده می تواند با حکم دادگاه خود اگر خانم تحقق مفاد ش

را مطلقه نماید مشروط بر اینکه هنگاه عقد نکاح این شروط توسط مرد و زن امضاء شده باشد. برای نمونه 

 برخی از این شروط عبارتنداز :

در عقد نکاح او باقیست. عدم پرداخت نفقه . سوء در صورت ازدواج دوم شوهر در زمانی که هنوز همسر اول 

معاشرت زوج از قبیل توهین،تهمت ، ضرب و شتم و . . . اثبات اعتیاد زوجه به مواد مخدر یا هر نوع اعتیاد 

سال  5ماه . محکومیت شوهر به حبس در جرایمی که مجازات آن بیش از  6دیگر . دور بودن شوهر از منزل 

 گر که در عقدنامه تصریح شده است.حبس است. و مواردی دی

 خانم در صورت اثبات این شروط وکیل در طالق با حکم دادگاه و به نمایندگی از شوهر خواهد بود.

اثبات عُسرو حَرَج در صورتی که به فرض شروط گفته شده توسط شوهر هنگام عقد امضاء نشده باشد یا  -2

زن اثبات کند که ادامه زندگی با شوهر برای او امکان پذیر جزء شروط درج نشده باشد. اگر سایر مواردی که 

قانون مدنی با اثبات عسر و حرج دادگاه  1130به سختی امکان پذیر است به استناد ماده  نیست یا حداقل

 حکم به طالق خانم صادر خواهد کرد.

 مالک است: 2عسر و حرج دارای 

قرارگیرد ادامه زندگی برای او یا غیر ممکن یا به سختی الک نوعی : یعنی نوعاً هر زنی در این شرایط م -1

زن در یک مکان نوعاً برای خانم ها  2امکان پذیر خواهد بود. برای مثال نوعاً ازدواج دوم شوهر و نگه داری 

غیر قابل تحمل است . یا مثالی دیگر : اشتهار به فساد اخالقی نوعاً برای خانم ها غیر قابل تحمل یا ادامه 

ی به سختی امکان پذیر خواهد بود . پس مالک نوعی عسر و حرج نارضایتی و تنگنای خانم ها به طور زندگ

 کلی از یک موضوع است.

مالک شخصی : در این نوع عسر و حرج حَسَب ویژگی های خانم های مختلف متفاوت است، ممکن است  -2

تلقی نشود. مانند تغییر مکان زندگی از  برای یک خانم عسر و حرج تلقی گردد وبرای خانم دیگر عسر و حرج

یک شهر به شهر دیگر یا وجود یک بیماری غیر صعب العالج که ممکن است برای یک خانم عسر و حرج تلقی 

 شود و برای خانم دیگر خیر . اختالفات خانوادگی که می تواند عسر و حرج تلقی گردد.

 نکاتی در مورد عسر و حرج

، احکام اولیه است مانند وجوب روزه  و برخی از احکام ثانویه نامیده می شوند که در فقه برخی از احکام  -1

قاعده الضرر و قاعده ال حرج از جمله احکام ثانویه است بسیاری از احکام ثانویه در صورت ورود ضرر یا سختی 

است ولی به استناد هنگام اجرای اولیه احکام می تواند وجوب حکم اولیه را از بین ببرد اگر چه روزه واجب 

قاعده الضرر اگر روزه گرفتن باعث تشدید بیماری شود حکم ثانویه می تواند واجب بودن روزه را از بین ببرد . 
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بنابراین اگرچه طالق با حکم اولیه دستِ شوهر است و ادامه زندگی مشترک واجب ولی اگر ادامه زندگی باعث 

حرج واجب بودن حکم اولیه از بین می رود به همین دلیل به م باشد به استناد قاعده السختی و عذاب خان

 استناد عسر و حرج خانم می تواند خود را با حکم دادگاه مطلقه نماید.

عسر و حرج یک موضوع عرفی است بنابراین عرف مناطق مختلف نسبت به مصادیق عسر و حرج می تواند  -2

ستایی زندگی می کند عرفاً در موارد کشاورزی به متفاوت باشد . برای مثال خانمی که در یک جامعه رو

شوهرش کمک می کند ، پس او نمی تواند این موضوع را بهانه عسر و حرج قرار دهد .ولی خانمی که از شهر 

ازدواج کرده و با کشاورزی بیگانه بوده عرفاً می تواند این موضوع را برای خود از مصادیق عسر و حرج قرار 

 دهد.

عسر و حرج است . خانمی که ادعای عسر و حرج دارد باید اثبات کند که ادامه زندگی برای  اصل بر عدم -3

 او امکان پذیر نیست.

 خانم باید اثبات کند: -4

 اوالً : حالت اتفاق افتاده از مصادیق عسر و حرج نوعی یا شخصی است . 

ادامه زندگی با سهولت و آرامش برای او ثانیاً : به واسطه ی موضوعی که به عنوان عسر و حرج استناد نموده 

 امکان پذیر نمی باشد .

 طالق توافقی

در رابطه با طالق توافقی هرگاه خانم و آقا یا به عبارت دقیق تر زوجین به توافق برسند که ادامه زندگی 

د. بنابراین به طالق و جدائی اعتقاد دارن 2مشترک به واسطه مسائلی که اتفاق افتاده امکان پذیر نیست و هر 

باید نسبت به مهریه ، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل  ، در صورت وجود فرزند مشترک حضانت فرزند مشترک 

و نحوه مالقات طرف دیگر بایکدیگر توافق کنند. دادگاه براساس توافق زوجین نسبت به کلیه حقوق مالی و 

ماه  3ای صیغه طالق می نماید، این رأی غیر مالی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش حَسَبِ اجر

اعتبار دارد . اگر زوج یا زوجه در دفترخانه طالق حاضر نشود این رأی هیچ اعتباری نخواهد داشت بلکه مالک 

 طرف در دفترخانه طالق است. 2اعتبار آن حضور هر 
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 اقسام طالق :

 رجعی                          

 اقسام طالق 

 بائن                 خلع               قطعی                           

 مبارات           متزلزل                                                 

 

بائن که به شرح  –نوع کلی تقسیم شده که عبارتست از رجعی  2طالق در فقه و به تبع آن در قانون مدنی به 

 آنها می پردازیم.

طالق رجعی به طالقی گفته می شود که اوالً زن حتماً باید عده نگه داشته ، ثانیاً مرد طالق رجعی :  -1

حق رجوع در عده را داشته باشد . برای مثال : دختر خانم دوشیزه یا زن یائسه شرط اول را ندارد یعنی نیاز 

بار متوالی زن اش را طالق داده شرط دوم را ندارد. اگرچه زن  3ردی که به نگه داشتن عده نیست و یا م

باید عده نگه دارد ولی شوهر حق رجوع را ندارد. پس برای تحقق طالق رجعی و صدور حاکم توسط حکم 

شرط حکم به طالق رجعی صادر می کند. رجوع  2دادگاه نسبت به رجعی بودن طالق دادگاه با بودن این 

ق در واقع بقاء نکاح سابق است و خود یک نکاج جدید محسوب نمی شود پس با وجود شرایط طالق از طال

 گفته شده دادگاه حتماً باید طالق را به صورت رجعی اعالم نماید.

و خُلع  بائن طالقصورت تعریف شده که عبارتست از  2در قانون مدنی طالق بائن به   طالق بائن : -2

 طالق بائن مبارات .

قانون مدنی هرگاه زن نسبت به شوهرش کراهت داشته باشد  1146به استناد ماده  ق بائن خلع  : اول طال

یا از او تنفر داشته باشد می تواند با بخشیدن فدیه یا مالی ککه کمتر از مهریه است یا حد مهریه یا بیشتر 

ست در طالق خلع اوالً کراهت فقط از مهریه با اخذ رضایت شوهر نهایتاً خود را مطلقه نماید . الزم به ذکر ا

 از طرف خانم است ، ثانیاً مالی را که خانم می بخشد می تواند بیشتر از مهریه باشد .

طرفه است هم خانم از آقا  2قانون مدنی گاهی کراهت  1147به استناد ماده دوم طالق بائن مبارات : 

خانم مالی یا  ق بائن که مبارات نامیده می شودکراهت دارد و هم آقا از خانم کراهت دارد . در این نوع طال

فدیه ای که حداکثر تا سقف مهریه است باید ببخشد . در صورت رضایت شوهر یا حکم دادگاه خانم مطلقه 

طرف است ثانیاً خانم خانم حداکثر تا سقف مهریه باید  2خواهد شد . در طالق مبارات اوالً کراهت از ناحیه 

 مالی را ببخشد.
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 دسته ذیل تقسیم می شود : 2دیگری از دسته بندی طالق بائن در قالب خلعو مبارات به نوع 

 دسته اول طالق بائن متزلزل و دسته دوم طالق بائن قطعی.

در این نوع طالق زوجه می تواند تا قبل از انقضای عده به فدیه یا مالی که بخشیده طالق بائن متزلزل : 

ز حق خواهد داشت به طالق رجوع کند. به همین دلیل به این نوع طالق ، دراین صورت شوهر نیرجوع کند 

طالق بائن متزلزل گفته می شود. اما اگر زوجه حق رجوع به مال بخشیده شده را از خود سلب نماید ، این 

 طالق بائن از حالت متزلزل خارج و قطعی می شود.

ده است و خانم رجوع نکرده و یا هنگام در طالق بائن قطعی یا مدت عده منقضی ش طالق بائن قطعی :

صدور گواهی عدم امکان سازش و یا در دفترخانه طالق خانم حق رجوع به مال بخشیده شده را از خود سلب 

 در این صورت ها طالق بائن قطعی گفته می شود.  نموده است.

 در موارد ذیل طالق باید حتماً بائن صادر شود: نکته :

 وشیزه باشد یا به طور کلی طالق قبل از انجامم فعل جنسی واقع شده باشد.در صورتی که خانم د -1

 طالق زن یائسه )زنی که به واسطه کهولت سن معموالً عادت نمی شود(  -2

 طالق خلع و مبارات که در آن زن حق رجوع به مال بخشیده شده را از خود سلب نموده باشد. -3

 آثار انواع طالق 

با اجرای صیغه طالق رجعی خانم استحقاق دریافت کل حقوق مالی خود را دارد. از  آثار طالق رجعی : -1

جمله می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند . خانم حق دریافت نفقه معوقه و نفقه ایمعده را خواهد داشت 

انم به نه تنها خمگر اینکه طالق مرد به واسطه ناشزه بودن خانم صورت گرفته باشد. در این صورت استثنائاً 

قانون مدنی به طریقی  1109دلیل نشوز استحقاق دریافت نفقه در ایام زوجیت را ندارد بلکه به استناد ماده 

در زمان هده را نیز نخواهد داشت . مطلقه رجعیه در حکم زن شوهردار است و اوالً استحقاق دریافت نفقه 

 در صورت فوت ، هریم از طرف دیگر ارث می برد.

در طالق بائن حتماً خانم باید بخشی از مهریه را بخشیده البته این حداقل ممکن  ثار طالق بائن : آ -2

است در طالق بائن خلع بیشتر از مهریه باشد . در طالق بائن خانم استحقاق دریافت نفقه در زمان عده را 

 خانم و تحتندارد مگر اینکه خانم حامله باشد تا وضع حمل به او نفقه تعلق می گیرد. جهیزیه جزء اموال 

هر شرایطی به او تعلق می گیرد و سایر حقوق اعم از مالی و غیر مالی بنا به مواردی که گفته شده اعمال 

 خواهد شد.
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 عده 

عده مدت تعیین شده ای است که قانون گذار دقیقاً براساس فقه امامیه برای طالق و وفات تعیین نموده 

 حیثیت قواعد قانون مدنی ضروری است: است که رعایت نکات ذیل در رابطه با عده از

 روز است. 10ماه و  4عده وفات در عقد نکاح دائم  -1

پاکی می  3طُهر یا  3ماه و اگر عادت غیر منظم باشد  3عده طالق در صورتی که خانم منظم عادت شود  -2

 باشد.

برای مثال اگر  است.مورد عده با یکدیگر تداخل داشته باشند ،مالک طوالنی ترین مدت عده  2اگر  -3

ماه محاسبه  7ماهه باشد در اینجا عده خانم تا وضع حمل یعنی  2خانمی باردار باشد و بافوت شوهر جنین 

 روز است. 10ماه و  4ماهه باشد مالک عده  8خواهد شد. ولی اگر در زمان فوت شوهر جنین 

 روز است. 10ماه و  4ان در عقد موقت اگر قبل از انقضای مدت شوهر فوت کند عده وفات هم -4

ماه و در  2اگر در عقد موقت یا بذل مدت از یکدیگر جدا شوند در صورتی که خانم منظم عادت شود  -5

 پاکی می باشد. 2طُهر یا  2صورت نامنظم بودن عادت 

در صورت صدور حکم تمکین علیه زوجه همانطور که گفته شد عالوه بر عدم استحقاق خانم نسبت نکته : 

ریافت نفقه و دشواری طالق برای زوجه ، زوج می تواند به استناد عدم تمکین زوجه با ارائه دادخواست به د

تقاضای مجوز ازدواج مجدد نماید . اگر خانم در روز رسیدگی حاضر به تمکین نشد دادگاه از دادگاه خانواده 

أی وحدت رویه دیوان عالی کشور می تواند مجوز ازدواج مجدد در حق زوج را صادر کند . حتی به استناد ر

اگر مردی با حکم دادگاه و به واسطه نشوز همسرش مبادرت به ازدواج مجدد نماید برای خانم حق طالق 

 ایجاد نخواهد شد.

 1392نکاتی در رابطه با قانون حمایت از خانواده مصوب 

تکلیف نموده است اما همواره به باتوجه به اینکه قانون مدنی در رابطه با قواعد کلی حقوق خانواده تعیین 

واسطه شرایط خاص ، قانونگذار قوانین خاصی را در رابطه با حمایت از خانواده وضع نموده است که معموالً 

به جزئیاتی می پردازد که قانون مدنی به آن اشاره نکرده یا با تشریفات ساده تری آئین دادرسی مدنی به آن 

 رتست از :پرداخته است که نکات مهم آن عبا

، یازده مورد صالحیت دادگاه خانواده به  1392قانون حمایت از خانواده مصوب سال  4به استناد ماده  -1

آن اشاره نموده است که عبارتست از کلیه دعاوی مربوط به آثار نکاح مانند مطالبه مهریه ، نفقه ، دعوی 

این قانون  4غییر جنسیت و . . . که در ماده انعقاد نکاح ، طالق ، حکم حجر ، حکم رشد ، اهدای جنین ، ت

به آن پرداخته شده است . از موارد صالحیت دادگاه خانواده عنوان شده است.بنابراین به طورکلی هر دعوی 
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که ارتباط به نکاح و تشریفات یا آثار آن داشته باشد و به طور کلی مربوط به خانواده شود در صالحیت 

 دادگاه خانواده است.

قانون مذکور زوجین می توانند در صورت باال بودن هزینه دادرسی با ارائه دلیل مختصر  5ه استناد ماده ب -2

 از پرداخت هزینه دادرسی موقتاً معاف شوند.

دادگاه می تواند قبل از اتخاذ تصمیم در صورت درخواست زوجه اموال زوج را توقیف نماید سپس در  -3

 ف شده طلب خود را بردارد.اموال توقیصورت صدور حکم قطعی با فروش 

برخالف آئین دادرسی مدنی که طرفین دعوی می توانند یک جلسه استمهال )مهلت( برای صلح و سازش  -4

 جلسه این مهلت خواستن ، پیش بینی شده است. 2از دادگاه تقاضا کنند ، در دعاوی خانواده حداکثر تا 

نی خانم می تواند نسبت به دعاوی خانوادهدر همان اقامتگاهی قانون آئین دادرسی مد 11برخالف ماده  -5

که سکونت دارد مبادرت به طرح دعوی نماید . برای مثال خانم به واسطه اختالف به محل سکونت پدرش 

در شهرستان دیگری است عظیمت نموده باشد در همان محل می تواند نسبت به کلیه حقوق خود اقامه که 

نای موردی که خواسته مطالبه مهریه است و مهریه مال غیر منقول که قبالً توافق شده دعوی نماید . به استث

 که در اینجا محل وقوع مال غیر منقول صالحیت رسیدگی خواهد داشت. 

قانون مدنی نکاح و طالق جزء اموال شخصیه می باشند ، بنابراین هر ایرانی که در  7و  6به واسطه مواد  -6

به ازدواج یا طالق کند دادگاه آن کشور مکلف است بر اساس قانون ایران اقدام نماید.  خارج از کشور اقدام

 دادگاه ایران حکم صادره را اجراء نخواهد کرد مگر اینکه حکم صادره در ایران تأئید و تنفیذ شود.

رت عدم ثبت نکاح دائم ، طالق ، بطالن نکاح ، فسخ نکاح و رجوع در طالق رجعی الزامی استو در صو -7

ماه حبس ، مجازات برای آن  4مجازات اسالمی تا یک میلیون تومان جزای نفدی یا تا ثبت بر اساس قانون 

 مورد : 3پیش بینی شده است. ولی عقد نکاح موقت ثبت آن الزامی نیست به استثنای 

 اول : در صورتی که توافق صورت گیرد که ثبت شود.

 شود.دوم : عقد نکاح منتج به تولد فرزند 

سوم : در صورتی که ثبت نکاح موقت به عنوان شرط ضمن العقد شرط شده باشد . در این سه مورد ثبت 

 نکاح موقت الزامی می شود.

سکه حق جلب و  110خانم نسبت به دریافت مهریه تا  1392در قانون حمایت از خانواده جدید مصوب  -8

امکان جلب و زندانی کردن مرد وجود ندارد فقط خانم  سکه 110زندانی کرد مرد را خواهد داشت . مازاد بر 

 می تواند از اموال زوج و یا از حقوق و م زایای او تا سقف یک چهارم توقیف و دریافت کند.
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الزاماً زوجین معرفی می شوند به مراکز مشاوره  25در صورت تقاضای طالق توافقی به استناد ماده  -9

اوره قادر به حل اختالف نباشند بعداز ارائه گزارش مکتوب روند طالق خانواده تا در صورتی که مراکز مش

 توافقی پیگیری خواهد شد.

برای صدور حکم طالق که یک طرفه توسط خانم یا آقا مطرح می شود. الزاماً هریک از زوجین مکلفند  -10

داوران بعداز گزارش سال سن و متأهل باشد ، معرفی کند سپس  30یک داور از اقارب خود که حداقل دارای 

داوری دادگاه نسبت به طالق مطرح شده رأی صادر خواهد کرد. الزم به ذکر است در طالق توافقی به واسطه 

 حضور در مراکز مشاوره ، داوری الزامی نیست.

مکلف خواهد بود برای اجرای صیغه طالق زوجه را به پزشکی بعاز صدور حکم طالق ، دفترخانه طالق  -11

عرفی و گواهی عدم بارداری تحویل دفتر طالق شود . باردار بودن یا عدم باذداری زوجه قانوناً نمی قانونی م

 تواند مانع اجرای طالق شود.

در صورتی که زوجه اموال مشترک خود را در زندگی مشترک نموده باشد بااثبات این موضوع و مقدار  -12

رایگان( دادگاه حکم به پرداخت هزینه های  –)مجانی مبلغ هزینه شده و اثبات این موضوع که قصد تبرعی 

 انجام شده توسط آقا به خانم را صادر خواهد کرد.

در صورتی که یکی از زوجین که حضانت فرزند مشترک با اوست از تحویل فرزند به طرف دیگر خودداری  -13

گرفته و به طرف مقابل تحویل داده نماید با گزارش مامور اجرای حکم دادگاه دستور خواهد داد کودک از او 

 شود.

در صورتی که شخصی که حضانت کودک با اوست کماکان از تحویل کودک استنکاف نماید طرف دیگر  -14

، مستنکف از اجرای حکم برای اولین بار جزای  2می تواند با شکایت مستقیم کیفری در دادگاه کیفری 

 نون حمایت از خانواده محکوم خواهد شد.قا 54نقدی و برای بار بعدی به استناد ماده 
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 مسأله

در نظام حقوقی ایران بخصوص قانون مدنی مستند و متدل بیان کنید چرا خروج زوجه از کشور ، با اذن 

 شوهر قرار داده شده است؟

 موضوعیقانون مدنی ریاست خانواده با شوهر است . بنابراین شوهر می تواند هر 1105به استناد ماده  –پاسخ 

خلل وارد نماید برای حفظ حقوق خانواده از انجام شدن آن موضوع جلوگیری که به نظم و بنیان خانواده 

 کند . لذا به همین منظور اذن شوهر برای خروج از کشور نسبت به زوجه ضروری است.

 مسأله

؟ در  نکاح است یا شرطتفسیر کنید در نظام فعلی ایران اذن ولی در نکاح دختر دوشیزه به عنوان رکن عقد 

 صورتی که رکن باشد یا شرط چه آثاری دارد؟

موانع نکاح یا شرایط عدمی که باید وجود نداشته باشد تا نکاح منعقد گردد مانند نکاح با اقارب نکاح  –پاسخ 

 در عده در قانون مدنی مقرر شده است همچنین شرایط صحت نکاح مانند قصد و رضاء ، اهلیت و . . . 

شرایط عدم و شرایط صحت از ارکان نکاح است به طوری که عدم رعایت آن باعث بطالن نکاح خواهد بود. 

اما اذن ولی چون از موارد بطالن نکاح نام برده نشده قطعاً جزء ارکان نیست و باعث بطالن نکاح نیز نخواهد 

یله در فقه امامیه و تحریرالوس بود، پس شرط است ، شرط نیز نمی تواند منتج به بطالن نکاح شود. بخصوص

 امام خمینی)ره( شرط عنوان شده نه رکن.

 مسأله

خانمی به واسطه حکم تمکین ناشزه شناخته شده است . مدتی بعد شوهرش دادخواست گواهی عدم سازش 

 برای طالق دادن او تقدیم دادگاه می کند. پاسخ دهید: 

اموالی که در زمان زوجیت تحت مالکیت مرد درآمده وضعیت تنصیف یا شرط ضمن العقد مبنی بر نصف  -1

 چیست؟

 نسبت به نفقه زوجه دادگاه چه تکلفی معین خواهد نمود.؟ -2

 طالق مرد براساس صورت مسئله چه نوع طالقی است و چرا؟ -3

بحث تنصیف یا انتقال مالکیت نصف اموال زمانی به نفع خانم مطرح می شود که زوج بدون دلیل  –پاسخ 

ش را طالق داده باشد. اما دراین مسئله مرد به دلیل عدم تمکین و نهایتاً نشوز زوجه درخواست گواهی همسر

 عدم سازش برای صیغه طالق را نموده است پس نصف اموال به زن تعلق نخواهد گرفت.
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انون ق 1145مورد ماده  4در صورتی که خانم دوشیزه نباشد و یائسه تلقی نگردد و یا به عبارت دقیق تر 

مدنی وجود نداشته باشد طالق باید حتماً رجعی باشد . که صورت مسئله با توجه به اینکه مرد می خواهد 

 طالق دهد و در اصل بررجعی بودن متبادر خواهد شد.

 مسأله

دریک عقد نکاح زوجه متوجه می شود زوج با مانور متقلبانه و تدلیس او را فریب داده است سپس مبادرت 

 می کند. پاسخ دهید : به فسخ نکاح

 در صورت فسخ نکاح حقوق مالی زوجه در فروش مختلف چه تأثیری پیدا می کند؟ -1

در صورتی که نکاح فسخ شود بررسی کنید آیاموضوع از باب پیگیری کیفری نیز قابل رسیدگی خواهد  -2

 بود یا خیر؟

 وضعیت عده زوجه در فسخ نکاح چگونه خواهد بود؟ -3

قسمت اول : در صورت انجام فعل جنسی زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت ولی  –پاسخ 

چون نکاح فسخ شده و به حالت قبل از نکاح بازگشتیم نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد اما اجرت المثل یعنی 

اما اگر فعل جنسی  قانون مدنی قابل اجراست. 337اقداماتی که زوجه برای زوج انجام داده به استناد ماده 

 انجام نشده باشد زوجه استحقاق دریافت مهریه ندارد و نفقه نیز به او تعلق نمی گیرد.

قسمت دوم : بله تدلیس از جمله مواردی است که در غالب جُرم فریب در ازدواج دارای عنصر قانونی است 

 بنابراین پس از اثبات ارکان وقوع جرم قابلیت مجازات خواهد داشت.

 فسخ تحت هیچ شرایط عده ندارد حتی اگر فعل جنسی انجام نشده باشد.ت سوم :قسم

 مسأله

خانمی به دلیل اعتیاد به مواد مخدر همسرش تقاضای طالق از دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست می کند 

 پاسخ دهید به فرض اثبات ادعای خانم :

را امضاء نکرده باشد دادگاه نسبت به ادعای خانم اگر شوهر هیچ کدام از شروط ضمن العقد در عقدنامه  -1

 چه اقدامی باید انجام دهد؟

به فرض صدور حکم طالق نوع طالق و حقوق مالی زوجه به چه صورت در دادمامه باید تعیین تکلیف  -2

 شود؟

ن راستا در ایثابت کنید اگر آقا اثبات کند بعداز صدور حکم بدوی نهایتاً اعتیاد را ترک نموده و دالیل او  -3

 کامالً محرز است دادگاه تجدید نظر در رابطه با رأی طالق صادر شود چه تکلیفی خواهد داشت؟
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می تواند موضوع مطرح شده از مصادیق عسر و حرج نوعی یا شخصی تلقی گردد و در صورت  -1 –پاسخ 

ی صیغه طالق را اجراء اثبات این موضوع دادگاه از باب عسر و حرج حکم به گواهی عدم سازش برای اجرا

 خواهد کرد.

طالق مطرح شده با توجه به کراهتی که خانم از آقا پیدا کرده بائن از نوع خلع خانم باید حتماً حداقل  -2

قسمتی از مهریه خود را ببخشد ولی نسبت به بقیه مهریه ، نفقه معوقه و اجرت المثل ، خانم حق مطالبه 

 خواهد داشت.

اه تجدیدنظر معتقدند چون دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی انجام می دهد هرگاه برخی از قضات دادگ -3

موضوع عسرو حرج از بین علت صدور طالق اگر به واسطه عسر وحرج باشد و این علت از بین برود بنابراین

 درفته و حکم می تواند نقض شود ولی اگر اعتیاد به عنوان شرط ضمن العقد ایجاد شده باشد ، چون مفا

شرط محقق شده و خانم حق طالق به واسطه اعتیاد شوهرش به او انتقال یافته بنابراین اصالح شوهر باعث 

 ازبین رفتن حق مکتسبه نخواهد شد. 

 

 


