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 مقدمه
در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  ها دادگاهوالً رویه عملی معم

شجود   ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجی     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شجکلی اسجت    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بجدون تطبیجق    طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهکه برای 

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

مواججه   هجا  دادگجاه ی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی   با کمبود آگاه

التحصجیل   هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغ    

طجورکلی رشجته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت، قضجاوت و بجه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می و جلسات رسیدگی، رویه ها دادگاهی در حقوق، قبل از حضور عمل

صجورت عملجی    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا      رچه فارغاگ

نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجد در ایجن حجوزه      بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و       علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  و غفلت از این حوزه موجب عقبباشد  تحول می

آوری و  خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجع      

کننجد کجه انتشجارات چجراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجی   انسجام

رای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه     دانش نیز در همین راستا و ب

های مخصجوص   فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،فاقدام نماید لذا در راستای تأمین این هد

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها دادگاهدر رویه 

 آراء وحدت رویه. 4

 آرای اصراری. 3

 عالی کشور  آراء شعب دیوان. 3



 8 مقدمه

 های بدوی و تجدیدنظر آراء دادگاه .4

 های قضائی نشست .8

 های مشورتی نظریه. 6

 ن و مقررات مرتبط با موضوعقوانی .7

 انمونه دادخواست و معرفی دعو .9

صجورت منسججم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

ه و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافت

)دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت    ها دادگاه

؛ مثجل آراء   آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد    

مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت  عالی کشور، موارد   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 

 های کتاب: مختصر ویژگی

 منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا تدوین و گردآوری منظم و .4

 ندی موضوعی برای هرکدام از مطالبب تقسیم .3

 نمونه دادخواست در اول مجموعهو  ارائه معرفی دعوا .3

 صورت خالصه در فهرست طلب بهذکر عنوان برای هر م .4

 ن به مطلب دلخواه در کمترین زماندسترسی سهل و آسا .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   استای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در ر

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادخواست نمونه ومعرفی 

بطالن و فسخ نکاحی دعوا

 فصل اول



 



 

 نکاح فسخو  بطالنمعرفی دعوای 
از عقجد  « نکواح »نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است در زبان فارسی معادل کلمه 

 منظور بهدی آن زن و مر موجب بهشود و در تعریف نکاح آمده است که  ازدواج استفاده می

انجد و در اصجطالح حقجوقی نکجاح      تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متعهجد شجده  

 توافق اراده انشایی زن و مرد مبنی بر ایجاد رابطه زوجیت می باشد.

 مبحث اول: انواع نکاح و تفاوت و تشابه آن
 انواع نکاح گفتار اول:

م یا موقت شکل بگیرد و نوع نکاح ئدارابطه حقوقی میان زن و مرد، می تواند به دو شکل 

را نیز ایشان تعیین می نمایند و در صورت اختالف در نوع نکاح نیجز اکثریجت حقوقجدانان    

 م دانست و نکاح موقت جنبه فرعی دارد.  باید اصل را بر وقوع عقد نکاح دائمعتقدند که 

بجرای همیشجه    عقجد بجین زن و مجرد    وسیله بهای حقوقی که  رابطه :نکاح دائم -بند اول

در مقابل اگر ایجن رابطجه بجرای مجدت معجین       .گویند می «نکاح دائم»گردد را  حاصل می

مطابق قانون حمایت خجانواده جدیجد، در    برند. باشد از آن به نکاح منقطع یا موقت نام می

 نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، اصل بر نکاح دائم می باشد.  

که ذکر شد، چنانچه رابطجه زوجیجت میجان زن و مجرد     همانگونه : نکاح موقت -بند دوم

مقید به مدت معین باشد، نکاح موقت یا منقطعه )یا در اصطالح عامیانه، صیغه( واقع مجی  

نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمجده اسجت آثجار آن هجم      موانعشرایط و گردد. 

از لحاظ اوالد تفاوتی بجین   ویژه بهاصوالً جز در مورد نفقه و ارث همان آثار نکاح دائم است 

نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزنجد ناشجی از نکجاح    

 دائم برخوردار است.

 نکاح دائم و منقطع تفاوتگفتار دوم: 

 ها عبارتند از: اهم این تفاوت

ئم مدت وججود  در حالی که در نکاح دا ،تعیین مدت در نکاح منقطع شرط صحت است .4

 ندارد.



بطالن و فسخ نکاح یدادخواست دعوا و نمونه یمعرف  21 

تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و عدم ذکر مهر در عقد موقت موججب   .3

 حالی که عدم ذکر مهر در نکاح دائم مؤثر در عقد دائم نیست. عقد است در بطالن

مگر اینکه دادن نفقه شجرط   ،نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست .3

نی بر آن جاری شده باشد در حالی که عکس این موضجوع بجر آثجار نکجاح     شده یا عقد مب

 دائم مترتب است.

شود و جدایی زن و شوهر  در نکاح منقطع بالعکس نکاح دائم مقررات طالق جاری نمی .4

 یابد. نکاح تحقق می فسخبا انقضاء یا بذل مدت یا 

دو طهجر اسجت اعجم از     تن(در غیر زن آبسج ) شوهری از زوجه منقطع پس از جدای عده .8

 فسخعده طالق یا  که درحالینکاح یا انقضاء یا بذل مدت باشد  فسخی به علت اینکه جدای

 ۴ طهر است. ۹در نکاح دائم 

برند در حالی که نکاح دائم حق ارث بجردن   از هم ارث نمی شوهر ودر نکاح منقطع زن  .6

 کند. برای زوجین ایجاد می

  

                                                           
 قانون مدنی. 1191و  1191، 1117، 1111، 1759، 5709ر.ک. مواد  .1
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 شرایط صحت نکاح گفتار سوم:

شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً داللت بجر قصجد ازدواج نمایجد و     نکاح واقع می

البتجه تعیجین زن و    .تجوان خواسجتگاری نمجود    هر زنی را که خالی از موارد نکاح باشد، می

از طرفین در شخد طرف دیگر شبهه نباشد از شجرایط   یک هیاشوهر به نحوی که برای 

 ۴باشد. صحت نکاح می

  

                                                           
 قانون مدنی. 1700و  1711. ر.ک. مواد 1
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 عقد نکاح بطالن دعوی بحث دوم:م
 بطالن، سه ویژگی دارد:  

تجوان   عقجد باطجل را نمجی    ،یعنجی  ؛در بطالن، تنفیذ صریح یا ضمنی عقد ممکن نیسجت  .4

 صحیح نمود.

 شود. در بطالن مرور زمان غالباً جاری نمی .3

 .تواند اقامه دعوا کند هرکس در بطالن نفعی داشته باشد برای صدور حکم بطالن می .3

 نکاح بدون قصد و رضا :گفتار اول

شود به ایججاب و قبجول بجه الفجاظی کجه صجریحاً        عقد نکاح از عقود معین بوده و واقع می 

اگر قصد و رضا معدوم یا  ،بنابراین ؛داللت بر قصد ازدواج نماید و عاقد نیز باید قاصد باشد

خصجوص مقجنن    در ایجن  .شجود  مجی  نافجذ  غیجر یا  باطلباشد عقد نکاح حسب مورد  ناقد

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُکره بعود از  »تکلیف نموده است کجه:  

ای بوده که عاقود   زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه به درجه

و از سوی دیگر اگر اطراف عقد نکاح در حال خجواب یجا بیهوشجی یجا     « .فاقد قصد باشد

 .باشد باطل می فقدان قصد واسطه بهمستی عقد نمایند این عقد 

 شروط مبطل عقد ازدواج :گفتار دوم

است و منظجور از خجالف    باطلشروط خالف مقتضای ذات عقد  .ق.م 2۹۹ماده  بر اساس 

شجرط   ،مثالً ؛مقتضای ذات عقد این است که با طبیعت و ذات قرارداد منافات داشته باشد

برند که با طبیعت ازدواج در تضاد اسجت و  یکدیگر ن شود دو طرف ازدواج تمتع جنسی از

 هجا  آنکه اصالً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بین  رساند میاین شرط این معنا را 

 هم باطل و هم موجب بطالن عقد است. یچنین شرط ،صورت نگرفته است

بجه  عقد نکاح اعم از دائجم یجا موقجت     بطالناهم موارد نکاح در ق.م:  بطالنالف( موارد 

 باشد: شرح ذیل می

 ق.م( ۴0۱5 و ۴0۱6 و ۴0۱7)مواد نکاح با محارم.  .4

 ق.م( ۴0۱9)ماده نکاح با خواهر زن.  .3
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یا هر زنی که در عده طالق یا وفات است با علم به عده و حرمجت   شوهردارنکاح با زن  .3

 ق.م( ۴050 و ۴05۴ مواد)طالق. 

تجوان   یا دختر خواهرزن وی )کجه از آن مجی   نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و .4

 به نکاح غیر نافذ نیز یاد کرد(

 .م(ق ۴052 ادهم) لعان از وی جدا شده است. واسطه بهنکاح با زن سابق که  .8

 .م(ق ۴05۹ ادهم) نکاح در حال احرام. .6

عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش یا در زمان عده رجعیه بجا وی زنجا    .7

 ق.م( ۴05۱ ادهم) ورت گرفته است.ص

 اده)مج  و یا دختر پسری که با او عمجل شجنیع صجورت داده اسجت.     خواهر نکاح با مادر، .9

 ق.م( ۴056

 ادهمج ) نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شجبهه یجا زنجا شجده اسجت.      .8

 ق.م( ۴055

دخالجت   واسطه بهو مطلقه گردیده مگر نکاح با زنی که سه دفعه متوالی زوجه او بوده  .41

 (۴057 ادهم) محلل.

طالق که حکم شش تای آن عمجدی اسجت مطلقجه شجده      6نکاح همسر سابقی که به  .44

 (۴059 ادهم) باشد.

و نکجاح مجرد    (۴05۳ ادهمج ) کتابنکاح دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل  .43

 غیر مسلمان با زن مسلمان

 (۴069 ادهم)د نکاح. تعلیق در عق .43

 نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ وی. .44

 (۴076 و ۴0۳5)مواد  عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت. .48

 (۴065 ادهم) عدم توالی بین ایجاب و قبول عقد نکاح. .46

 (۴067 م) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد. .47

ای  خواه نزدیکی واقع شده خواه نشده باشد، اصوالً نتیجه باطلبر نکاح : بطالن ب( نتایج

شجود،   از طرفین از احکام نکاح و حقوقی که از آن ناشی می یک هیا ،یعنی ؛مترتب نیست
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در مجوردی کجه    ،مثالً ؛در بعضی از موارد گذار قانونوجود این با  .توانند استفاده کنند نمی

 ادهمج )ای از احکجام مثجل نسجب     اند در پجاره  جاهل به شرایط نکاح بودهدو  زن یا مرد یا هر

ارفاقی در باب شخد جاهل  ق.م( 99۱ و 992 مواد)ارث  ق.م( ۴0۳۳ ادهم) مهر ق.م( ۴۴66

 شود. قائل می

عقد نکاح به فسخ یا طالق یوا بوه بوذل مودت در عقود      : »ق.م ۴۴20مطابق ماده 

کی از زوجین نیز موجب انحالل نکاح است بدیهی است فوت ی «.شود انقطاع منحل می

ای از عیوب در مرد یجا زن یجا تجدلیس و     چرا که پاره ؛ای است نکاح دارای قواعد ویژه فسخ

آید کجه در ادامجه بجه تشجریح هرکجدام       به شمار می فسخ تخلف از شرط صفت از موجبات

 خواهیم پرداخت.

  


