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دوازدهم سند ازدواج شمول تخلف از شرط 

مرضیه محبی

بـه نـاظر ازدواجسـند دوازدهـم شـرط ازتخلفبه دلیلطالقدرزنوکالتاعمالآیا

می سازد؟محققراشرطازتخلفدایم،ازدواجتنهایااستازدواجمطلق

شـرط اززوجتخلـف بـه دلیـل  طـالق، خواستهبهدادخواستیب،خانمپروندهایندر

مـورد مشـهد خانوادهدادگاهپنجمشعبهدرنخست،کهنمودهتقدیمازدواجسنددوازدهم

زنـی بـا مـاهی چنـد داشـت، اظهـار رسیدگی،در دفاعجلسهدرزوج.گرفتقراررسیدگی

دوازدهـم، شـرط وگذشـته سـالها مـاجرا آنوازیافتهپایانآنومدتنمودهموقتازدواج

.استدائمازدواجبهناظر

اسـتدالل نموده،مطرحراازدواجمطلقدوازدهمشرطکهنظراینازدفاعبازن،وکیل

خـود طـالق دروکیلزنبسته،زناشوییپیماندیگريبا زنمرد،کهايلحظههمانکرد،

اسـاس همینبرراطالقحکمبدويدادگاه.نمی سازدزایلایامگذرراوکالتواینشده

خراسـان اسـتان نظـر تجدیـد دادگـاه 22و شـعبه نمودخواهینظرتجدیدزوج.نمودصادر

تقاضايبهآنو اجرايمی شودمحسوبمرداختیاراتازطالقاستدالل کهاینبارضوي

گردیـده بیـان مـدنی قـانون  1133مـاده تبصرهدرآنمواردکهاست،استثناییامریکزن

آناثبـات بـراي دلیلاقامهجهتاینبهاست،العقدضمنشرایطاززوجتخلف،وازجمله

تخلـف مثبـت کهموجهیومدركدلیلروپیشپروندهودر.بودخواهدزوجهوظایفاز

دائـم ازدواجبـین کـه تفـاوت هـایی  دلیـل بـه و چوننشدهارایهباشدادعاییشرطاززوج

شـرط درشـده بـرده بکـار وجمـالت کلمـات ونیـز دارد،وجـود واحکـام آثـار دروموقت

دارد،دائـم ازدواجدروظهوربوده،موقتازدواجازمنصرفمزبورشرطنظربهدوازدهم،
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مـی  نقـض رابدويدادگاهراي».نمی شودمحققادعاییشرطازتخلفموقت،ازدواجبا

.کند

تمـایز بـر داللتـی هیچدوازدهمشرطکهبود،امراینبرمبتنیزن،وکیلفرجام خواهی

منـوال بـدین سال هاستدادگاه هاقضاییرویهدارد،اطالقوصراحتا،نداشتهازدواجانواع

عمـوم تلقـی بـه وومعمولعرفیمعانیبهمتونتفسیردرمحاکمکهداردضرورتواست

ازازاعـم »نکـاح «عامیانـه حتیوحقوقیهاي  نظرگاهودرنمایندوعبارات،توجهکلماتاز

صـراحت، بـه کـه رادوطرفـه توافـق یـک مفـاد نمـی توانـد  دادگـاه واسـت وموقـت دایم

نظریـه کنـد، تفسـیر طـرفین ازیکـی نفـع بـه کـرده، ایجادازدواجهرگونهبرايمحدودیتی

آراي1997/98/7شـماره مشورتی ایـن مویـد کـه کشـور عـالی دیـوان شـعب ازصـادره و

.شدتقدیماست،استدالل

کـرد اسـتدالل وچنیننمودهرسیدگیفرجام خواهی،بهکشوردیوانعالیشانزدهمشعبه

نشـده، بـرده بکاردیگريلفظموقتعقدبراياست،ازدواجدونوعهرشاملزوجیت«که

مـدنی، قانوندهمادهرعایتبابازنیزحقوقیجامعهودراکثریتفقهانظریهدراینکهکما

رايپـس نیسـت، حقـوق علمـا ومقبـول بـوده رايبـه تفسیرقانونیصراحتالمغایرتفسیر

!!!.می گرددابراموقانونیمـوازینبامنطبقفرجام خواسته

اسـتدالل بـین کـه مـی شـود  یـادآور دیـوان بهاينامهطینظرتجدیددادگاه 22شعبه

رايصدوربهمبادرتپاسخ،دردیوانشانزدهمشعبهدارد،وجودتناقضرايوابرامدیوان

بـه نقـض و را22شـعبه دادنامـه اصـالح راقبلـی دادنامـه استداللهمانوبانمودهاصالحی

بـا نیـز، رضويخراساننظرتجدیددادگاه27شعبهسپس.می نمایدارجاععرضهمشعبه

بـه و شرطشدقایلتمیزو موقتدایمازدواجمیاننمی تواندوازدهمشرطدراینکهاعالم

.می کندتأییدرامشهدخانوادهدادگاهپنجمشعبهدادنامهدارد،اطالقروشنی

دادگاه خانواده مشهد  5دادنامه صادره از شعبه *

بـه  ...بـه طرفیـت آقـاي مصـطفی    ...با وکالت خانم ...در مورد دادخواست خانم مژگان 

بـا همـدیگر ازدواج    1376خواسته طالق وکیل زوجه اظهـار داشـته اسـت زوجـین در سـال      
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به لحاظ اینکه زوج ازدواج مجـدد کـرده   .باشندمی رشیدکرده اند ثمره دو فرزند است که 

است به جهت تخلف از شروط سند نکاحیه درخواسـت طـالق دارد زوجـه در قبـال طـالق      

دادگاه نظر به اصـرار زوجـه بـر متارکـه و نظـر بـه اینکـه        .مبلغ هزار تومان بذل خواهد نمود

با توجه بـه استشـهادیه پیوسـت و    داوران نتوانسته اند در جهت صلح و سازش اقدام نمایند و 

اظهارات زوج و با توجه به سایر محتویات پرونده که همگی حاکی از ایـن اسـت کـه زوج    

بدون اجازه زوجه ازدواج مجدد کرده است که با این اوصـاف بنـد دوازدهـم سـند نکاحیـه      

واده قانون حمایـت خـان   34-26قانون مدنی و مواد  1119محقق و ثابت است و باستناد ماده 

عدم امکان سازش زوجین گواهی و حکم به احراز شرط اعمال وکالـت در طـالق صـادر و    

تواند با استفاده از وکالت تفویضی در سند نکاحیه وفق مقـررات  می گردد و زوجهمی اعالم

خود را مطلقه نماید و با توجه به اینکه تصـمیم دارد در قبـال طـالق مبلـغ هـزار تومـان بـذل        

زوجه براي مهریـه از طریـق ثبـت    .طالق نوع طالق بائن خلعی خواهد بودنماید در صورت 

و جهیزیـه در  اقدام کرده است و فرزندان در سن کبارت هستند و حضانت آنها منتفی است

.اختیار زوجه است

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوي 27دادنامه صادره از شعبه *

نسـبت بـه رأي   ...رفیت خانم مژگـان  در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي مصطفی به ط

رأي معتـرض عنـه فاقـد ایـراد شـرعی و      ...دادگاه خانواده مشهد  5صادره از شعبه ...شماره 

رأي مزبور ...قانونی بوده و تجدیدنظرخواهی غیرموجه است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی 

خواهی در مرجـع  گردد و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام می تأیید واستوار

.محترم دیوان عالی کشوراست

دیوان عالی کشور 16دادنامه صادره از شعبه *

ضـمن العقـد نـاظر بـه ازدواج     »ب«موارد ذیل شـرط   12نظر به اینکه با توجه به مفاد بند 

اینکـه  .اسـت مجدد به ظور اطالق بوده و در عرف و در قانون ازدواج اعم از موقت و دائـم 

خزوج موضوعی داشته باشد نیاز به وجود دلیـل قبابـل قبـول     12شمول بند ازدواج موقت از 

دارد و منصرف از مفاد این بنداست لذا رأي فرجام خواسته که منطبق بـا محتویـات پرونـده    
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وموازین قانونی اصدار یافته است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز در عملکرد 

مشهود نیست با رد فرجـام خـواهی وکیـل محتـرم      دادگاه نقصی که مومجب نقض آن شود

.گرددمی قانون آیین دادرسی مدنی ابرام 370فرجام خواه مستنداً به ماده 


