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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت ،قضجاوت و بجه طجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی« ،رویههای قضائی» مجیباشجد؛ بجه
عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز به صورت
عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کجاربردی و عملجی را در
اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجد در ایجن حجوز
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا

اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.

«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی دعوای تمکین و
نمونه دادخواست

معرفی دعوای الزام به تمکین
تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشووز
معنا میشود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر مجیشجود .دعجوای الجزام بجه
تمکین یکی از دعجاوی رایجخ خجانوادگی اسجت کجه عمومج ًا از سجوی مجردان زمجانی کجه
همسرانشان به خاطر اختالفات ،زندگی مشترک را رها نمجوده مطجرح مجیشجود البتجه بجا
مستفاد از مواد  ۴۴05و  ۴۴0۹قانون مدنی می توان گفت که اگجر مجرد نیجز بجه تکجالیف
زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شجرعی و خجانوادگی خجود مرتکجب
قصور شود ،دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

مبحث اول :ارکان دعوای الزام به تمکین
همان طوری که در باال توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سجوی زوج یجا زوججه طجرح
گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح میکند در این دعجوا احجراز دو
رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عجدم اطاعجت و تمکوین خوانجده) از ضجروریات دعجوا
محسوب میشود که در ذیل به توضیحهای آنها میپردازیم.

گفتار اول :اثبات رابطه زوجیت
برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیجت الزامجی اسجت؛ چجرا کجه در
صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنجابراین،
طرح دعوای الزام به تمکین ،در خصجوص رابطجه موقجت (نکجاح منقطجع) کجه مهلجت آن
منقضی شده امکان نخواهد داشت.
البته اگر در دعوای تمکین ،خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهجان دعجوا
باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خجانواده بجه مرججع قضجائی
ذیصالح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شجدن حکجم مربوطجه
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دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد .البته صرفاً انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان
می تواند با ارائه دالیلی چون سند نکاحیه یا سایر اسجناد و مجدارک محکمجهپسجند واهجی
بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت برخالف واقع ،ججرم
بوده و مطابق ماده  25قانون حمایت خجانواده جدیجد کجه مقجرر مجیدارد« :هورک
دادگاه زوجیت را انکار کند و سپ

در

ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یوا

برخالف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگوری
شود به حب

تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشوود.

این حکم در مورد قائممقام قانونی اشخاص مذکور نیز کوه بوا وجوود علوم بوه
زوجیت ،آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عودم زوجیوت بوا طورح
شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گوردد ،جواری اسوت ».مرتکجب
مجازات خواهد شد.

گفتار دوم :اثبات عدم تمکین
به دور از معنای لغوی تمکین ،در اصطالح حقوقی و فقهی تمکین دو معنی عام و خجاص
دارد که در معنای عام ،به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعجت از وی
اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه ،امرار معجاش و ...تعبیجر مجیشجود؛ لجیکن تمکوین
خاص در معنای انجام وظایف زناشجویی از سجوی زوججین و ناشوزه نبجودن او در روابجط
زناشویی آمده است؛ لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین عالوه بر اثبات رابطه زوجیجت،
اثبات عدم تمکین خوانده دعوا الزم میباشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.

گفتار سوم :دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین
همانطوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد بجه هجر حجال
مشارالیه می تواند دلیل عدم تمکین را به وجود مانع شرعی همچون بیماری ،حخ واجب،

