دعاوی ازدواج موقت
در رویه دادگاهها

گروه پژوهشی
انتشارات چراغ دانش

مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استتناا از قتوانین و مقتررات در هتت
انطااق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهتای
تئوریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشتود کته الاتته
روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درستی هتب بته شتکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صتر مطالعته و پاسته بته ست االت
بهصورت تئوری و بدون تطایق با مصادیق عملی کفایت میکند .بته ایتن
ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی قال از خروج از دانشگاه بترای
دانشجویان این رشته و ود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحلته کتار
میشوند با کماود آگاهی و اطالعات از رویه قضتائی و شتیوه استتدالل و
استناا عملی دادگاه ها موا ه هستتند لتیکن اهمیتت آگتاهی از رویته
قضائی با ورود به میدان کار و فعالیتت بتر هتیا فتارغالتحصتیل حقتوقی
پوشیده نیست .بی تردید تنهتا مناتآ آمتوزش عملتی وکالتت ،قضتاوت و
به طورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و لستات رستیدگی،
همین رویه قضائی است به عاارت دیگتر مطالعته تصتمیمات ،پرستش و
پاسهها و اختال نظرهای کسانی که هتر روز بتهصتورت عملتی در حتال
انطااق قوانین با مصادیق واقعی هستتند متیتوانتد اطالعتات کتاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از ستایرین بته مطالعته رویته قضتائی
نیازمند هستند اما هیا قشتری از امعته بتزرش رشتته حقتوق قضتائی
نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایتن حتوزه باشتد زیترا
رویه قضائی در واقآ روح زنده و محرک رشته حقتوق استت کته دائتب در
حال تغییر و تحول است و غفلت از این حوزه به قیمتت عقتبمانتدگی از

علب واقعی حقوق و امعه حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشتران
تخصصتتی ایتتن حتتوزه ،هرکتتدام بتته طریقتتی نستتات بتته متتآآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات را آ به رویه قضائی اقدام میکننتد
که انتشارات چراغ دانش نیتز در همتین راستتا و بترای انجتام بخشتی از
وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسات به تدوین و مآبنتدی مطالتب
رویه قضائی بهصورت منظب و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصوص برای
هر دعوا طی یک کتاب داگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به
مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین ایتن هتد مجموعتهای از
کتاب ها هرکدام تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل
موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویه
 .2آرای اصراری
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
 .5نشستهای قضائی
 .6نظریههای مشورتی
 .7قوانین و مقررات مرتاط با موضوع
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعتوا
بهصورت منسجب و منظب گردآوری شتود تتا وکتال ،حقوقتدانان و قضتات
محترم در مرا عه به رویه قضتائی در کمتترین زمتان بته بهتترین و ته
مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با تو ه به تعدد بسیار آراء

دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بتر آن
بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونته در قستمت ر ی آورده
شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحتدت رویته ،آراء دیتوانعتالی
کشور ،موارد مرتاط به موضوع ذکر شده است تا با تو ه به اهمیتت ایتن
آراء مورد استفاده خوانندگان و مرا عهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .1تدوین و گردآوری منظب و منسجب تمام مطالب مربو به دعوا
 .2تقسیببندی موضوعی برای هرکدام از مطالب
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست
 .5دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیتات ،آراء و ستایر
مطالب حقوقی مو ود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ستایر همکتاران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهتای بعتدی استتفاده نمایتد .لت ا
مو ب خرسندی خواهد بود کته خواننتدگان عزیتز از هتر صتنف ضتمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت
(کتای یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کتردن مجموعته حاضتر
یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و پنج
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فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای ازدواج موقت

معرفی دعوای ازدواج موقت
مطابق قانون حمایت خانواده ،نظام حقوقی مهتوری استالمی ایتران در
هت محوریت و استواری روابط خانوادگی ،نکاح دائب را که بنای تشکیل
خانواده است مورد حمایت قرار میدهد .نکاح موقت نیز به عنوان فرع بتر
نکاح دائب در نظام حقوقی ایران پ یرفته شده است.
عقد موقت ،یکی از عقود مطروحه در قانون متدنی ،مشترو بته شترایط
ویژه در فصل ششب به صورت مختصتر بته مقتدمات ایتن عقتد بتا متواد
 5277 ،5276 ،5271ورود و ستتتپس در متتتواد ،5237 ،5236 ،5231
 5238به بررسی شرایط بطالن و ب ل نکاح در عقد مزبور میپردازد.

مبحث اول :مفهوم و ارکان ازدواج موقت
گفتار اول :عقد موقت
نکاح موقت عاارت از اینکه زو ین ،قصد انشاء را مقرون بته داللتت بتر
(نکاح موقت) نمایند که تعیین مدت عقد ،میزان مهتر بتا تراضتی و بته
مااشرت زو ین بوده و ایتن موضتوع مستتلزم نگتارش و حضتور شتهود
نمیباشد.
نکاح موقت همانگونه که از نام آن پیداست ،نکاحی است کته مقیتد بته
زمان معینی شده و پس از انقضای آن زمان ،رفآ خواهد شد.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ازدواج موقت
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گفتار دوم :ارکان ازدواج موقت
دو رکن اساسی برای صحت عقد ازدواج موقت و ود دارد کته بایتد در
زمان انعقاد عقد مورد تو ه قرار گیرد.
 .1تعیین مدت :در این خصوص مقنن در ماده  5276ق.م .مقرر داشتته
است« :مدت نکاح منقطع باید کامالً معین شود» در صتورتی کته در
عقد نکاح مدت تعیین نشود چون «ذکر مدت امرری عرالوه اسرت و
مادامی که به اثبات نرسد نکاح بدون مدت (دائم) تلقری خواهرد
شد؛ بنابراین در زمان بروز اختالف و مرافعه بار اثبات بره عهرده
کسی است که مدعی امر زائد تعیین مدت است».
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 .2تعیین مهریه :ماده  5277قانون مدنی احکام را آ مهر را بته فصتل
مربوطه ار اع داده است با بررستی ایتن موضتوع در فصتل هفتتب قتانون
مدنی در مییابیب که اگر در ازدواج موقت مهر تعیین نشود از مو اتات
بطالن عقد نکاح موقت می باشد و اگر نزدیکی صورت نگرفته باشتد زن
مستحق مهریه نیست و اگر گرفته باشتد شتوهر متیتوانتد آن را مستترد
نماید الاته در صورت هل زن به فساد نکتاح و وقتوع نزدیکتی مستتحق
مهرالمثل خواهد بود.
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