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 *بدیع فتحی

  خانواده حقوق

 انعقاد عقد نکاح درخصوصکشور  عالی یواند شعب رویه:   

کشـور بـه عنـوان     یعـال  وانید آراء در ریز موارد نکاح عقد نعقادا درخصوص

  :شود یمشاهده م هیرو

 انعقاد عدم بر اصل ازدواج، عقد وقوع و قرارداد وجود در شک صورت در .1

 1.است نکاح و یحقوق اعمال

در نـوع   نیبر انعقاد عقـد و اخـتالف زوجـ    یصورت یقین مبن در .2

 دیـ اضافه است که با يدیو مدت داشتن ق باشد یمعقد، اصل بر دوام عقد 

 2اثبات شود.

و منظـر عمـوم بـا عنـوان زن و شـوهر خـود را        یدر مرئ یمرد و زن کهیدرصورت .3

محمول بر صـحت اسـت و    مهر دو مسلمان و عمل مسلّ هنکیاکنند با در نظر گرفتن  یمعرف
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ـنا  ،یشرع نیبدون توجه به مواز آنان نکهیاتصور  بـدون وجـود رابطـه     انیدر جامعه و نزد آش

 صـادر  آنهـا  نیبـ  تیـ زوج است و حکـم بـه اثبـات رابطـه     یبا هم ظاهر شوند منتف تیزوج

 1.باشدرابطه نامشروع  یمدعباشد و  تیاز آنها منکر وجود رابطه زوج یکی چندهر. شود یم

اعالم اراده و قصد و نیت براي عقد از طریق تلفـن فاقـد اعتبـار قـانونی      .4

  2شود. است و عقد نکاح از طریق تلفن منعقد نمی

 موضوع وکالت در طالق درخصوصکشور  عالییواند شعب رویه:   

 براساس تا کند وکالت ضیتفو زوجه به یرسم نامههرگاه زوج طی وکالت .1

 يدادگستر لیوک انتخاب یحت ریغ به لیتوک حق با آن در مصرح یضیتفو اراتیاخت

 عدم یگواه دادخواست میتقد و يدادگستر به مراجعه ضمن(زوج)  موکل يبرا

با هر  باراتم ای یخلع ،یرجع بائن، از اعم القط قسم هر به را خود سازش امکان

 ،هیمهر نیع بذل ای و آن بذل ای نفقه و هیمهر خذأاعم از  قیشرط و قرار و به هر طر

که  یمعتبر است و طالق ،وکالت نیا برساند ثبت به را آن و کند قهخود را مطلّ

مطابق  دتوان یممرد  کهطورهمان رایز ،است حیصح آن صادر شده باشد براساس

 را یحقوق عمل نیا دتوان یمالق دهد، قانوناً ــود را طــمقررات هرگاه خواست زن خ

 3.کند واگذار خود لیوک عنوان به يگرید شخص به

وکیلی که به طریق باال توسط زوجه براي زوج گرفته شده، حق قبول  .2

 .است آن لوازم در ذنإ ء،یش در ذنإ رایز ،بذل را نیز دارد

  
 صص همان،، 6/10/1391 تاریخ 9109970906801477 شماره دادنامه کشور، عالیدیوان 8 شعبه. 1

 .161 ـ 160

 صص همان،، 8/12/1391 تاریخ 9109970906801800 شماره دادنامه کشور، عالیدیوان 8 شعبه.  2

 .163 ـ 161

اء ، مجموعه آر4/10/1391تاریخ  9109970906801440عالی کشور، دادنامه شماره دیوان 8شعبه . 3

مطبوعات  ، مرکز، پژوهشگاه قوه قضاییه1391ي سال حقوقی و کیفرعالی کشور ( قضایی شعبه دیوان

دادنامه عالی کشور، دیوان 8شعبه ؛ 154 – 152 ص، ص1393و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول 

 .155 – 154 ص، همان، ص11/11/1391تاریخ  9109970906801678شماره 

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25114



  131/  مدنی امور در کشور عالی دیوان شعب قضایی رویه تهافت و وحدت

االختیار تفویض کند تا با مراجعه تام و ت رسمیــوکال ،اگر زوج به زوجه .3

صالح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور به دادگاه ذي

 ،خذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمیأو تشریفات الزم از بدو تا ختم عمل و 

.... مطلقـه کنـد و    وبارات م خلع یارجعی،  یا اعم از بائنخود را به هر قسم طالق 

پس زوج و سـ  کند رجوع بذل ما به طالق ثبتاز  پس زوجه این حق را اعمال کند

وع خود را به همسر خود ابراز کند، چون رابطه زوجیت بین زوجین مبتنی ــنیز رج

کـه   ی اسـت بلکه همان رابطه نکاح قبلی با همان شـرایط  باشد میبر نکاح مجدد ن

شده همچنان به قوت خود باقی اسـت و زن  گفته، لذا وکالت پیشیافته استادامه 

 1د.ماینر مبناي آن دوباره درخواست طالق د بتوان می

ل به غیـر داشـته باشـد و    وکالت در طالق با حق توکی ،اگر زوجه از زوج .4

وکیـل   نمایـد طریق وکیل دادگستري اقدام بـه اعمـال وکالـت خـویش     بخواهد از 

عنـوان  بـا  بنویسـد و نـام زوجـه را     »خواهان«عنوان  دادگستري باید نام زوج را با

 2معرفی کند. »وکیل با واسطه زوج«در مقام  را نیزو خود  »خوانده«
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