
طالق به اراده ی زوجه
فریدون امیرآبادی فراهانی1

چکیده
طالق به اراده ی زوجه در چهار جهت مّیس��ر است که در قانون مدنی مصوب 
1314 آم��ده بود. تحوالت قوانین مربوط به طالق در قانون حمایت از خانواده مصوب 
1353 و ماده ی 8 آن نمود یافت، که پس از پیروی انقالب اس��المی ملغی ش��د و در 
س��ال 1358 طی مصوبه ای، جهت طالق به جهات مندرج در قانون مدنی بازگش��ت. 
معه��ذا امروزه در اجرای موادی از قانون مدنی که به زن اختیار درخواس��ت طالق از 
دادگاه را داده، اختالف های��ی به چش��م می خورد که از آن جمل��ه نوع تصمیم دادگاه 
در این خصوص و مهلت اعتبار آن اس��ت. به نظر می رس��د تصمیم دادگاه در طالق از 
ناحیه ی زوجه، مش��مول قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان س��ازش نمی شود و در 
طالق بر اس��اس ش��روط ضمن عقد نیز باید قائل به آن باشیم که زن در انتخاب نوع 

طالق نیز از طرفه زوج وکالت دارد.

واژگان کلیدی: طالق، بائن، درخواست زوجه، وکالت در طالق، عسر و حرج، 
مفقود االثر، طالق توافقی

1. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 27 )جنایی( تهران
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سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390

صفحات 91 تا 100
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درآمد
مطاب��ق ماده ی 1133 قان��ون مدنی، مرد می تواند با رعایت ش��رایط مقرر در 
قان��ون مدنی با مراجعه ب��ه دادگاه، تقاضای طالق همس��رش را بنماید. تبصره ی این 
ماده نیز مقرر می دارد: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 

1130 این قانون از دادگاه تقاضای طالق نماید.
جهات طالق برای زن عبارت است از؛ زوج به طور مطلق یا در شرایط خاصی 
وکال��ت در طالق وکالت مطلق به زوجه داده باش��د؛ توافق با زوج در خصوص طالق، 
مرد نفقه و سایر نیازهای ضروری زن را تأمین نکند )ماده ی 1129 قانون مدنی(؛ مرد 
چهار س��ال تمام، غایب و مفقود االثر باشد )ماده ی 1029 قانون مدنی(؛ زن در عسر و 
حرج باشد و ادامه ی زندگی زناشویی برایش میسر نباشد. )ماده ی 130 قانون مدنی(

1. اعطای وکالت مطلق به زوجه
اگر زوجه بخواهد به وکالت از زوج دادخواس��ت طالق دهد، در اجرای ماده ی 
55 قانون وکالت، باید از طریق اعطای وکالت به وکیل دادگستری اقدام کند و فردی 
که وکیل دادگستری نیست، به لحاظ نداشتن سمت در پرونده، نمی تواند دادخواست 

دهد.
در چنین دادخواستی، زوج خواهان، زوجه خوانده و دادخواست دهنده، وکیل 

زوجه است که دارای وکالت با واسطه می باشد.
وقت��ی زوج به زوجه وکالت ب��ا حق توکیل به غیر برای ط��الق می دهد، قید 
موارد مندرج در ماده ی 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1379 1 الزم نیس��ت. رأی شماره ی 121 به تاریخ 1329/1/23 صادره 
از شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور، مؤید این نظر است: » اگر کسی از طرف یک نفر 
وکیل باش��د تا برای کار او هرگونه اقدام قانونی که الزم باشد، بنماید و حق وکالت در 
توکیل به او بدهد، برای چنین وکیلی الزم نیست موکل او اختیارات او را برای مراحل 

1. وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آن چه را که موکل استثناء کرده باشد، 
یا توکیل در آن خالف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

1-وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ... «
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دادرس��ی طبق ماده ی 62 قانون آیین دادرس��ی مدنی )ماده ی 35 فعلی( قید نماید 
و صرف��اً حق توکیل غیر به تنهایی کافی اس��ت که وکیل، توکیل هر یک از اختیارات 
من��درج در ماده ی مزب��ور را در پژوهش، فرجام و امثال آن ک��ه الزم بداند، به وکیل 

انتخابی خود بدهد.«

2. طالق توافقی
چنان چه زوجین تفاهم اخالقی نداش��ته باش��ند، می توانند ضمن موافقت در 
خص��وص اجرت المثل، مهریه، نفقه ی ایام ع��ّده، حضانت، مالقات و نفقه ی فرزندان و 
مانند آن، با اعالم توافق به دادگاه خانواده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش 
 نماین��د. مدت اعتبار ای��ن گواهی طبق قانون تعیین مدت اعتب��ار گواهی عدم امکان 
س��ازش مصوب 1376 س��ه ماه از تاریخ ابالغ اس��ت و اگر ظرف این مدت، طرفین به 

دفتر ثبت طالق مراجعه ننمایند، گواهی فاقد اعتبار خواهد بود.
چنان چه دادگاه بر اس��اس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان 
سازش کند و نوع طالق را رجعی اعالم نماید، در صورتی که احدی از زوجین پس از 
صدور گواهی مذکور حاضر به طالق نش��ود، اجرای طالق به درخواس��ت یکی از آن ها 

ممکن نمی باشد. 
اج��رای گواهی عدم امکان س��ازش و اج��ازه ی طالق که از ط��رف دادگاه به 
درخواس��ت زوج یا با توافق آن ها صادر ش��ود، با عدم حضور زوج به هر علت میس��ر 
نیس��ت. در صورتی که دادخواست طالق بر اس��اس توافق طرفین داده شده و گواهی 
عدم امکان س��ازش صادر ش��ده باش��د، زوج می تواند در مهلت اعتب��ار گواهی از آن 
استفاده کند، ولی استفاده ی زوجه از گواهی مذکور در مدت قانونی، منوط به رضایت 
زوج خواه��د بود1. مگر این که زوج در دادگاه ب��ه زوجه در اجرای صیغه طالق وکالت 

دهد. 
چنان چه زوجه ضمن طالق، متقبل حضانت فرزند مشترک با هزینه ی شخصی 
خود ش��ده باشد، نمی تواند به موجب دادخواس��ت بعدی از خود سلب تکلیف نماید و 

1. نظریه ی شماره ی 7/6800 به تاریخ 1378/2/1 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
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چنین دادخواس��تی قابلی��ت پذیرش ندارد1. هم چنین پدر و م��ادر با توافق می توانند 
حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند، ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول کنند2.

ح��ق مالقات مادر با طفل در هر صورت ثابت اس��ت و این حق را نمی توان از 
مادر دارای فس��اد اخالقی نیز دریغ کرد، بلک��ه در چنین حالتی، مالقات در محیطی 

مناسب با حضور اشخاص مورد اعتماد صورت می گیرد.

3. طالق به استناد تخلف از شرط ضمن عقد
مطاب��ق ماده ی 1119 قانون مدنی، زوجین می توانند حین نکاح هر ش��رطی 
که مخالف ذات مقتضای عقد نکاح نباش��د، بگذارند و در صورت تخلف زوج از شروط 
ضمن عقد نکاح، زوجه از س��وی زوج، وکالت در اج��رای صیغه طالق دارد. به منظور 
رواج اس��تفاده از شروط ضمن عقد، شورای عالی قضایی در سال های 1361 و 1362 
ش��روط دوازده گانه ای را به صورت پیش��نهادی در نکاح نامه های رس��می گنجاند. از 
جمله ی این شروط، عبارت است از: استنکاف شوهر از دادن نفقه ی زن به مدت شش 
ماه به هر عنوان، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه ی زندگی زناشویی 
را برای زوجه غیر قابل تحمل کند، ابتالء زوج به امراض صعب العالج به نحوی که دوام 
زناش��ویی برای زوجه مخاطره آمیز باش��د، ُجنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً 

ممکن نباشد و ...
مطابق شرط دوازدهم ضمن نکاح نامه های رسمی، چنان چه زوج بدون رضایت 
زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن حق اجرای وکالت را دارد. رویه ی قضات بر احراز 
این ش��رط به ط��ور مطلق بود. بدین توضیح که اگ��ر ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه 
صورت گرفته باش��د، نیز حق اعمال وکالت برای زوجه محفوظ است3، اما رأی وحدت 

1. نظریه ی شماره ی 7/2795 به تاریخ 1371/4/7 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
2. نظریه ی شماره ی 7/3945 به تاریخ 1375/7/16 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

3. طبق ماده ی 1119 قانون مدنی، زوج به ش��رایطی که ضمن عقد قرار داده اند، مأخوذ و مقید اس��ت و تحصیل 
اج��ازه ی ازدواج مج��دد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی ش��رط ضمن عقد بین زوج و همس��ر 
اول نیس��ت. بنابراین چنان چه به زوجه به موجب ش��روط مندرج در قرارداد نکاح، در صورت انتخاب همس��ر دوم 
از ناحیه ی زوج، وکالت جهت درخواس��ت طالق داده ش��ده باشد، می تواند از آن استفاده نماید. )نظریه ی شماره ی 

7/3642 به تاریخ 1382 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه(
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رویه ی شماره ی 716-1389/7/20 دیوان عالی کشور1، با رد این رویه، در موادی که 
ازدواج مجدد مرد با احراز نشوز زوجه در دادگاه و صدور اذن از ناحیه ی مرجع قضایی 
باشد، تحقق شرط را منتفی دانست. این رأی خالف اطالق شرط و نافی آزادی اراده ی 

زوجین در قرار دادن شرط ضمن عقد است.
چنان چه زوج تعهد به عدم اختیار همسر دیگر نموده باشد، در صورت تخلف 
یعنی ازدواج مجدد اعم از دائم یا منقطع، زوجه می تواند جهت فس��خ نکاح به دادگاه 
مراجعه کند و در صورت اثبات و تحقق تخلف در دادگاه، مرجع قضایی حکم به فسخ 

نکاح صادر می نماید2.
در خصوص تجدید ازدواج به صورت منقطع نیز اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه، 

نظر به تحقق شرط دارد3.
دادخواس��ت طالق به اس��تناد تخلف از ش��رط ضمن عقد، به اس��تناد ماده ی 
1119 قانون مدنی به دادگاه تقدیم می شود و دادگاه پس از استماع اظهارات گواهان 
و انج��ام تحقیق، در صورت احراز تخلف از ش��روط ضمن عق��د، اقدام به صدور حکم 
طالق می کند و به زوجه اذن می دهد تا به وکالت از زوج به یکی از دفاتر اسناد رسمی 
طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق، خود را مطلقه کند. مدت اعتبار این گواهی سه 

ماه است.
این س��ؤال قابل طرح است که اگر زن به سن رشد نرسیده باشد، آیا می تواند 

1. نظر به این که مطابق ماده 1108 قانون مدني، تمکین از زوج، تکلیف قانوني زوجه است، بنابراین در صورتي که 
زوجه بدون مانع مش��روع از اداي وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه 
همسر دیگري اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طالق که به حکم ماده ی 1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح 
ش��رط و مراتب در س��ند ازدواج ذیل بند »ب« ش��رایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال 
نیس��ت، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومي دیوان عالي کش��ور، رأي ش��عبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان 
هم��دان ک��ه با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید اس��ت. این رأي طبق ماده270 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور کیفري در موارد مشابه براي شعب دیوان عالي کشور و کلیه دادگاه ها الزم االتباع است.

2. نظریه ی ش��ماره ی 7/4871 به تاریخ 1377/6/29 و نظریه ی ش��ماره ی 7/2947 به تاریخ 1379/4/16 اداره ی 
حقوقی قوه ی قضاییه

3. زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند، مأخوذ و مقید می باشند، شوهر حتی اگر با عقد منقطع 
هم ازدواج مجدد کرده باش��د، از ش��رط فی مابین عدول کرده اس��ت و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد 

عدول از شرط محسوب است. ماده ی 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
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ضمن عقد نکاح ش��روطی را امضاء نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به این س��ؤال 
پاسخ مثبت داده است1.

4. طالق به لحاظ عدم پرداخت نفقه
ماده ی 1129 قانون مدنی2، به زن اختیار داده اس��ت تا در صورت اس��تنکاف 
شوهر از دادن نفقه یا عجز او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر 
به دادن نفقه، با رجوع به حاکم، درخواس��ت اجبار زوج به طالق را نماید. اگر دادگاه 
زوج را به پرداخت نفقه محکوم کند و این حکم قطعی شود، زوجه می تواند از دادگاه، 

صدور اجراییه برای اجرای حکم را بخواهد.
پس از ابالغ اجراییه به زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه، صرف نظر از این که 
دارای تمکن مالی باشد یا عاجز از پرداخت محکوم به، الزام وی به طالق ممکن است. 
در ص��ورت امتناع زوج از اجرای حکم، صیغه ی طالق توس��ط حاکم یا نماینده ی وی 

اجرا می شود.
اجرای این ماده، منوط به تقدیم دادخواس��ت نفقه توس��ط زوجه، محکومیت 
زوج به پرداخت نفقه، امتناع یا عجز وی از پرداخت نفقه به رغم قطعیت حکم و صدور 

اجراییه است. 
بر اس��اس مواد 1129 و 1130 قانون مدنی که به اجبار زوج به طالق زوجه 
تصری��ح کرده و بند »ب« ماده واح��ده ی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان 
سازش، اگر دادگاه حکم به طالق داده باشد، اجرای آن مقید به مهلت سه ماه نیست3. 
در خص��وص نوع چنین طالقی، چنان چه قائل به رجعی بودن آن باش��یم، با 
رجوع زوج، حکم دادگاه بی اثر خواهد شد. اداره ی حقوقی قوه ی  قضاییه، طالق به علت 

1. زنی که به س��ن قانونی برای ازدواج رس��یده است، می تواند ضمن عقد نکاح یا عقد خارج الزم دیگری، شرط یا 
ش��روطی کند که مربوط به نکاح باش��د و ماده واحده ی راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 بر آن حاکم نیست. 

)نظریه ی شماره ی 7/1286 به تاریخ 1361/4/13 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه(
2. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند 
برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر 

از دادن نفقه.
3. نظریه ی شماره ی 7/2498 به تاریخ 1380/3/12 اداره ی  حقوقی قوه ی قضاییه
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عسر و حرج را بائن دانسته و چنان چه به وکالت صورت گیرد، از لحاظ رجعی یا بائن 
بودن، حکم طالقی را دارد که موکل می دهد1.

در تفکیک ماده ی 1129 از ماده ی 1130 )اصالحی 1370/8/14( باید گفت 
که ماده ی 1130 وقتی قابل اعمال است که زندگی شروع شده باشد و دوام آن موجب 
عسر و حرج باشد، ولی این شرط در ماده ی 1129 موجود نیست. توضیح این که وفق 
م��اده ی 1102 قانون مدنی؛ همین که نکاح به طور صحیح واقع ش��د، روابط زوجیت 
بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ماده ی 

1106 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: »در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.«
در عق��د دائم، نفقه ی زوجه به عهده ی زوج اس��ت و ب��ه محض عقد، زن باید 
تمکین کند و شوهر هم باید نفقه بپردازد، مگر این که زوجه تمکین خود را موکول به 

اخذ مهریه کند2 و مهریه موجل نباشد.
منظ��ور از عبارت »ایفای وظایفی که در مقابل ش��وهر دارد« مذکور در مواد 
1085 و 1086 قان��ون مدن��ی، تمکین خاص اس��ت و ل��ذا اذن زوجه ب��ه زوج برای 
برخورداری از س��ایر اس��تمتاعات بدون دخول، حق حبس زوجه را س��اقط نمی کند3.  
بنابرای��ن مادام که زوج��ه تمکین خاص ندارد، می تواند از زوج مطالبه ی مهریه و نفقه 
کند. برخی قضات عقیده دارند برای اس��تفاده از این ماده، زوجه باید ابتدا دادخواست 
مهریه تقدیم، س��پس درخواس��ت نفقه کند؛ زیرا وظیفه ی زوجه، تمکین از زوج است 
و نفقه فرع به تمکین می باش��د، مگر این که زوجه ی غیر مدخوله، درخواس��ت مهریه 
کرده باشد. این درخواست اماره ای بر آن است که زوجه تمکین خود را منوط به اخذ 
مهریه نموده اس��ت. مطابق این نظر، از تاریخ درخواس��ت مهریه، به زوجه نفقه تعلق 
می گیرد، نه از تاریخ عقد؛ زیرا زوجه از تاریخ عقد تا تاریخ درخواس��ت مهریه، تمکین 
نداشته است. نظر دیگر آن است که به مجرد عقد، نفقه به زوجه تعلق می گیرد و عدم 
تمکین خاص زوجه از زوج و درخواس��ت مهریه، کاشف از اراده ی زوجه بر استفاده از 

حق حبس است. 

1. نظریه ی شماره ی 7/1228 به تاریخ 1379/3/1 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
2. ماده ی 1085 قانون مدنی: »زن می تواند تا مهریه او تس��لیم نش��ده، از ایفاء وظایفی که در مقابل ش��وهر دارد، 

امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.«
3. نظریه ی شماره ی 7/5455 به تاریخ 1381/5/30 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
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در حال حاضر رویه ی واحدی بر دادگاه ها حاکم نیست. اداره ی حقوقی قوه ی 
قضایی��ه در این خصوص می  گوید: »ب��ا توجه به مدلول م��واد 1085 و 1108 قانون 
مدنی، زوجه ای که مهر او حال باش��د، می تواند تا قبل از اخذ مهریه، از ایفای وظایفی 
ک��ه در مقابل همس��رش دارد، خودداری کند و این امتناع مس��قط حق نفقه نخواهد 
بود. از س��ویی با توجه به مدلول ماده ی 1085 قانون مدنی، منظور از مهریه، همه ی 
مهریه است، نه بخشی از آن، لذا تا تمام مهر پرداخت نشود، زن می تواند از حق حبس 
اس��تفاده کند. بنابراین س��قوط حق حبس، با رضایت زوجه یا پرداخت همه ی مهریه 
اس��ت. ضمناً اگر قب��ل از اخذ مهر تمکین خاص نموده باش��د، دیگر نمی تواند از حق 
حبس اس��تفاده کند.« در صورت صدور حکم بر اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه 
و تقس��یط آن توس��ط دادگاه، حق حبس زوجه ساقط نمی شود و رأی وحدت رویه ی 

شماره ی 708-1387/5/22 1بر این معنا است.
اج��رای طالق مندرج در ماده ی 1129 قانون مدنی مقید به مهلت س��ه ماهه 
نیست2. در این نوع طالق ها چون زوجه از وکالت مندرج در نکاح نامه استفاده نکرده، 
دفترخان��ه دوبار ب��ه زوج اخطار می دهد تا برای مطلقه نم��ودن زوجه حضور یابد. در 
ص��ورت امتناع زوج، موضوع به دادگاه گزارش می ش��ود و دادگاه صادرکننده ی حکم، 
ب��ه زوج اخط��ار می کند که در محکمه حاضر ش��ود و صیغه ی ط��الق را جاری کند. 
در ص��ورت عدم حض��ور زوج، دادگاه صیغه ی طالق را جاری و دس��تور ثبت و اعالم 
آن را ب��ه دفتر ثبت طالق صادر می کند3. در این خصوص در بخش��نامه ی ش��ماره ی 

1. »به موجب ماده ی 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر 
دارد امتناع کند، مش��روط بر این که مهر او حال باش��د. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند مهر را به 
نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده ی مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان 
مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقس��یط که صرفاً ناش��ی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک 
جای مهریه بوده، مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده ی وی را متزلزل نمی سازد، 
مگر به رضای مش��ارالیها؛ زیرا، اوالً حق حبس و حرج دو مقوله ی جداگانه اس��ت که یکی در دیگری موثر نیست؛ 
ثانیاً، موضوع مهر در ماده ی مزبور داللت صریح به دریافت کل مهر داش��ته و اخذ قس��ط یا اقساطی از آن، دلیل بر 
دریافت مهر به معنای آن چه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ی 19 دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است، منطبق با قانون تشخیص می شود ... «
2. نظریه ی شماره ی 7/3875-1380/4/27 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

3. بند »ب« ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11
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1/77/13363 ب��ه تاریخ 1377/12/9 رییس قوه ی قضاییه آمده اس��ت: »گزارش های 
رس��یده به قوه ی قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی )دادگاه های خانواده( 
در اج��رای بن��د »ب« قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان س��ازش، مراتب را 
جهت اجرای صیغه ی طالق و ثبت آن به دفتر اس��ناد رس��می طالق اعالم می نمایند، 
در حالی که در مورد بند »ب« قانون مذکور، اجرای صیغه ی طالق به عهده ی دادگاه 
صادرکننده ی حکم می باش��د و سردفتر تنها با اعالم دادگاه، وظیفه ی ثبت طالق اجرا 

شده به وسیله ی دادگاه را دارد.«

5. مفقود شدن مرد به مدت چهار سال تمام
مطاب��ق م��اده ی 1029 قانون مدنی، هرگاه ش��خصی چهارس��ال تمام غایب 
مفقود االثر باش��د، زن او می تواند تقاضای طالق کن��د. در این صورت حاکم با رعایت 
ماده ی 1023 او را طالق می دهد. صدور حکم طالق منوط به صدور حکم فوت فرضی 
نیس��ت. نظر بر این که معموالً زوجه ای که همس��ر وی مفقوداالثر شده بدون توجه به 
مضی چهارسال، به استناد شروط اول ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی یا به 
ماده ی 1130 قانون مدنی، درخواست طالق می کند، دادگاه ها کمتر به ماده ی 1029 
قانون مدنی برای طالق زوجه تمس��ک می نمایند و از این رو این ماده در رویه قضایی 

چندان مورد بحث قرار نگرفته است.

6. عسر و حرج زوجه از دوام زوجیت 
در ماده ی 1130 قانون مدنی1 عسر و حرج از موارد طالق زوجه شناخته شده 
است. طالق به علت عسر و حرج، از نوع بائن است و چنین حکمی نیز از شمول قانون 

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش خارج است2.
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی تواند مصداق آن باشد. 
عس��ر و حرج مذکور در ماده ی 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در طالق خلع و 

1. »در صورتی که دوام زوجیت موجب عس��ر و حرج زوجه باش��د، وی می تواند به حاکم ش��رع مراجعه و تقاضای 
طالق کند. چنان چه عس��ر و حرج مذکور در محکمه ثابت ش��ود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در 

صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می شود.«
2. نظریه ی شماره ی 7/3693 به تاریخ 1380/5/17 اداره  ی حقوقی قوه ی قضاییه
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مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مدنی متفاوت اس��ت، ولی اگر دادگاه پس 
از رسیدگی های الزم احراز کند که کراهت به حدی است که ادامه ی زوجیت را برای 
زوجه غیرممکن می سازد و موجب عسر و حرج وی است، می تواند برابر ماده ی 1130 

اقدام کند1.
مالک عس��ر و حرج، هم شخصی و هم نوعی اس��ت. شخصی بودن آن، تنگ 
ش��دن عرصه بر فرد است که به مناسبت تحمل و آستانه ی طاقت افراد متفاوت است. 
این معیار از آن نظر نوعی است که عموماً نمونه ی عنوان شده از طریق دادگاه به یاری 

کارشناس و اهل خبره مشخص و سنجش می شود.
استناد به مالک عسر و حرج، مقید به زفاف نیست و پیش از تشخیص آن نیز 
به مناس��بت وقوع اختالف قابل عنوان اس��ت. وضع مالی و حقوقی و موقعیت شغلی و 
شکل ظاهری، به طور کلی از مصادیق عسر و حرج نیست، ولی کراهت ناشی از شکل 
ظاهری چنان چه به حد نفرت باشد، می تواند از مصادیق اعمال ماده ی 1130 اصالحی 

قانون مدنی باشد و به هر حال تشخیص با دادگاه است.

1. نظریه ی شماره ی 7/989 به تاریخ 1375/2/25 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه


