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 3529-3545،صص 1399(زمستان12شماره چهارم)پياپي سوم    شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـفصلنامه علمي )مقاله علمي 

 مقایسه موجبات طالق با توجه به درخواست زوجه در حقوق ایران و فرانسه 

 1علي آزادفر

 2اختر سلطاني 

 چکیده:

درحقوق ایران، مرد مي تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طالق دهد بدون این که نیاز بههه 

شههود و اثبات موجب یا موجبات خاصي باشد لیکن درخواست طالق از طرف زن به راحتههي يریرفتههه ن ههي  

زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طالق کند. ترک انفاق از سوي زوج، غیبت زوج به 

مدت طوالني، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج زوجه از ج له این 

درخواسههت طههالق را م ههرح  موارد مي باشد. گاهي اوقات، با استفاده از شروط ض ن عقد نکاح نیز مي توان

کرد. اثبات بعضي از این موارد )حتي درصورت وجود(، به آساني امکان يریر نیسههت و درنتی ههه درخواسههت 

طالق از سوي زوجه، يریرفته ن ي شود و این یکي از معضالتي است که برخي از بانوان جامعه بهها آن سههر و 

براي زوجین در نظر گرفتههه شههده و هریههو از زوجههین بههه طههور  طالق حقدر حقوق فرانسه نیز،   .کار دارند

برخوردار مي باشند. البته براي استفاده از این حههق، شههروطي در نظههر گرفتههه شههده کههه  طالق مساوي از حق

رضایت مقابل، يریرش اصل شکست ازدواج )يیشنهاد طالق( ل  ه ي غیر قابل جبراني کههه در يیونههد ازدواج 

 .به وجود مي آید. تخریب ق عي راب ه ي زناشویي و تقصیر از ج له این شروط است 

 کلیدي:کل ات  

 طالق، موجبات طالق، حقوق ایران، حقوق فرانسه، زوجه، زوج
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 مقدمه

 1133مههاده    طبقطالق از ج له م البي است که در حقوق مدني کشورهاي مختلف نقش مه ي ایفا مي کند.  

مههاده، مقههرر  نیهه توانست زن را طههالق دهههد. ا ين ود م ي، هر زمان که مرد اراده م131۴مصوب    يقانون مدن

که در جامعههه  ينابسامان ت یوضع ي. در ي"تواند هروقت که بخواهد زن خود را طالق دهد  يمرد م":  داشت یم

 ب یبهها تصههو   13۴۶در سال     هیبکاهد. در نت  دمر  اراتیاخت   هیشکل گرفته بود، قانون گرار بر آن شد تا از ح

طههالق زن اجههازه   يو از دادگاه برا  دین ا  هیخود را به دادگاه ارا  لیف شد دالخانواده، مرد مکل  ت یقانون ح ا

قههانون، مقههنن  نیهه ا ب یشد. بهها تصههو  يعدم امکان سازش م رح م  ياجازه در قالب گواه  نیکند که ا  افت یدر

 هیهه استفاده کنههد. )آ  يقانون مدن  1133حکم ماده    لینساء در جهت تعد  يرهسو   35  هین ود تا از حکم آ  يسع

اصههالحا یوفههق ا    دایهه ریسوره نساء : فإن خفتم شقاق بینه ا فابعثوا حک ا من اهله و حک ا من اهلها ان    35

 دیهه يد  رآنها }زن و شههوه  نیکه نزاع و خالف سخت ب  دیدار  میخبیرا( ترج ه:)و اگر ب   ایبینه ا ان ا  کان عل

که اگر مقصود اصالح داشته باشند خداوند آنها را بر آن  دینیبرگز ياز طرف کسان مرد و کسان زن، داور  د،یآ

 دانا و از ه ه اسرار آگاه است(.  زیبه توافق رساند که خدا به ه ه چ

قههانون، مههوارد  نیا ۸. در ماده افت ی، موجبات طالق گسترش 1353خانواده در سال   ت یقانون ح ا  ب یتصو   با

و مقههرر  ب یخههات تصههو  يدادگاه مدن يقانون حهی، ال5۸مورد شد، در سال  11از طرف مرد محدود به   طالق

، قانون اصههالح 13۷0و شرع مقرر است. سران ام در سال    يشد که موارد طالق ه ان است که در قانون مدن

 .دیرس ب یو کاهش آمار طالق به تصو  يرانیاز زنان ا  شتریب  ت یمقررات مربوط به طالق به منظور ح ا

تبصره بههه مههتن   ویو الحاق    يقانون مدن  1133اصالح ماده    رفت،یباب صورت ير  نیکه در ا  يرییتغ  نیآخر

از  يقیمصههاد 1130در مههاده  ن،یمصلحت نظام بود و عالوه بر ا صی ع تشختوسط م  19/ ۸/ 13۸1آن که در 

 خواهد شد.  يعسر و حرج ذکر شد که در ادامه بررس

طههالق و ماننههد آن  غهیبه لفظ مخصوت ص ت یزوج دیرها کردن و شرعا زائل کردن ق  يطالق در لغت به معن

که به موجب آن مرد بههه اذن بهها حکههم   يفاتیاست تشر  يقاعیگفته شده است: طالق ا  گرید  يفیاست. در تعر

 سازد. ياوست رها م  ت یزوج دیرا که به طور دائم در ق يدادگاه زن

 1133کههرده اسههت. از ج لههه مههاده  انیآن را ب  اتیو خصوص  طیاز طالق، شرا  يفیبدون ارائه تعر  يمدن  قانون

قههانون بهها مراجعههه بههه دادگههاه  نیهه مقههرر در ا طیشرا ت یتواند با رعا يم ق.م. مقرر کرده است: »مرد  ياصالح

عقد دائم اسههت و زن   وتآورده است که: »طالق مخص  1139ماده    زی. و ند«یطالق ه سرش را بن ا  يتقاضا

مختصههات طههالق در  نیشود«. مهم تر يخارج م ت یبرل آن از طرف شوهر از زوج  ایمنق عه با انقضاء مدت  

معناسههت کههه بههه اراده   نیبودن طالق، بد  قاعیاست. ا  قاعیعبارت است از: اوال( طالق، ا  رانیا  يحقوق  ستمیس

طرفین م ههوز واقههع   يتراض  ایندارد. دخالت دادگاه    زنبه موافقت    يازیشود و ن  ياو واقع م  ندهین ا  ایشوهر  

اسههت.  يفاتیتشر يطالق، ع ل اثر ندارد. ثانیا(  يقساختن و ثبت طالق در محضر است، و در وقوع ع ل حقو 

طههالق و در   غهیبه صهه   دیق.م. »طالق با  113۶ماده    حیبه تصر  نیبه اذن دادگاه باشد و ه چن  دیوقوع طالق با

شههود.  يحضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد«. ثالثا طههالق بههه اراده شههوهر واقههع مهه 

در وقوع آن نههدارد.   ياثر  چیدادگاه ه  يرأ  ایطالق کند    است تواند درخو   يکه زن هرگز ن   ست ین  نیمقصود ا
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حکم بههه طههالق  يموارد نیدر چن زیاجبار مرد را به طالق بخواهد و دادگاه ن ن،یمع طیزن حق دارد که با شرا

. در ه ههه مههوارد، موجبات طالق و ارکان وقوع آن تفاوت گرارد  نیب  دیاست که با  نینکته در ا  يدهد. ول  يم

و آن را واقههع سههازد. در   دیهه طههالق را بگو   غهیصهه   دیهه زن، مههرد با  ایکننده طالق شوهر باشد    ست خواه درخوا

 میتواند بههه طههور مسههتق  يکند و ن   يکه زن درخواست طالق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طالق م  يموارد

که م ابق اصههول  ادگاهحکم را اجرا نکند، د ار،یختق.م.(. منتها اگر شوهر به ا 1129نکاح را منحل سازد )ماده 

دهد. رابعا( طالق وسههیله   يم تنع است )الحاکم ولى ال  تنع(، از طرف او زن را طالق م  يقانون  ندهین ا  ،يکل

 انیهه در اثههر بههه يا ایبرل مدت از طرف شوهر  لهیانحالل نکاح دائم است. در عقد منق ع، انحالل نکاح به وس

بههه  ایهه بههه طههالق  ای: »عقد نکاح به فسخ دیگو  يمورد م نیا رق.م. د 1120. ماده ردیگ  يمدت ان ام م  دنیرس

 شود«. يبرل مدت در عقد انق اع، منحل م

تنها زماني زوجین حق طالق خواهند داشت که ازدواج آنان به نق ه اي رسد که تههداوم آن   فرانسه،در حقوق  

گسیختگي آن غیر قابل ترمیم باشد. البتههه قههانون معیارهههایي را تعیههین دیگر م کن نبوده و به اص الح از هم  

ن وده است تا دادگاه ها در احراز شکست در یو ازدواج و نیز در تشخیص غیرقابل بازگشت بودن آن دچار 

دودستگي و اختالف نگردند. و آن معیار، زندگي جدا از هم زوجین به مدت یکسال، در تحقق طالق توافقي 

ه سال )جدایي( در مورد طالق غیر توافقي مي باشد. البته اصل شکست در ازدواج با استثنائاتي نیز و مدت س

به ه راه مي باشد که در قانون مدني این کشور شروط مربوط به عسرت و مشقت نامیده شده اسههت، کههه بههه 

 .تفصیل در متن اصلي آمده اند

 مفهوم طالق

از طالق ارائه نکرده است. طههالق در لغههت بههه   يفیتعر  يمربوط به آن قانون مدن  ينیمفهوم طالق و سابقه تقن

 یيعبارتست از انحالل راب ههه زناشههو   يطالق در اص الح حقوق  .  گشودن گره و رها کردن آمده است   يمعنا

به  زوجه لهیبوس  ایمح ور    يقهر  ياو مثال توسط ول  ندهین ا  لهیبوس  ایزوج    يدر عقد نکاح دائم خواه به رضا

 لیهه صههورت، دل نیهه شههود کههه در ا ياوقات از طرف مرد در خواسههت مهه   يو طالق گاه.زوج  يوکالت از سو 

 غهیعدم امکان سازش صادر و در دفترخانه، ص يمقرر در قانون گواه  فاتیتشر  ت یالزم ندارد و با رعا  يخاص

 لیهه بههه ارائههه دال ازیمورد، ن نیکه در ا  شود  يطالق از طرف زوجه درخواست م  يشود. گاه  يم  يطالق جار

نههوع  نیهه کنههد، لههرا ا يدادگاه زوج را ملزم به طالق زوجه مهه   ل،یدال  نیباشد و در صورت وجود ا  يم  يقانون

 مشهور است. یيطالق، به طالق قضا

 ایراندر حقوق   طالق به درخواست زوجه  موارد

 :دیطالق ن ا يتواند از دادگاه تقاضا يم  ل،یگانه ذ ۴از موارد   يکیبا اثبات   زندر حقوق ایران،  

 ع ز شوهر از يرداخت نفقه  ای  يخوددار -1 

 عسر و حرج زن _2 

 شوهر  بت یغ -3 

 وکالت زن در طالق -۴ 
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 ع ز شوهر از يرداخت نفقه  ای  يخوددار -1

 دییو هم عرف و قانون آن را تأ اتیاست که هم کتاب و هم سنت و روا  يزن حق  ينفقه از سو   افت یحق در 

 کند. يم

شههوهر  يدر عقههد دائههم، نفقههه زن بههه عهههده ":دیهه گو  يحق م نیبه ا  حیدر مقام تصر  يقانون مدن  110۶  ماده

 "است.

متعههارف و   يازهههاینفقههه عبارتسههت از ه ههه ن"دارد:    ينفقه مقههرر مهه   نییدر مقام تب  زیقانون ن  نیا  110۷  ماده

و خههادم در  يو بهداشههت يدرمههان يها نهیمسکن، البسه، غراء اثاث منزل و هز  لیزن، از قب  ت یمتناسب با وضع

  "مرض. ایبه واس ه نقصان   اجیاحت  ایصورت عادت 

حکههم  يو عدم امکان اجههرادر صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه  "دارد: يمقرر م  زین  1129بر اساس ماده  

را اجبار به طالق   شوهر  طالق به حاکم رجوع کند و حاکم  يتواند برا  يمحک ه و الزام او به دادن نفقه، زن م

مورد به شرط صدور حکم انفاق از  نیو در ا "است در صورت ع ز شوهر از دادن نفقه.  نی. هم چندین ا  يم

زن، بهها  يآن توسط شوهر، با درخواست طالق از سو   يو متعاقب آن عدم اجرا  هییدادگاه و صدور اجرا  يسو 

 .  شودیحکم دادگاه شوهر م بور به طالق زوجه م

 انیهه زن ب  ت یمتعارف و متناسب بهها وضههع  يازهاین  ي، نفقه شامل ت ام13۸1ق.م در سال    110۷اصالح ماده    با

 شده است.

 ن ود: میخواه  يبررس  ير چند بند به طور اج الشرط قابل ذکر است، د نیرا که در مورد ا  يمباحث

 به انفاق فیمنشأ تکل  - 1-1

منشأ تکلیههف زوج بههه انفههاق در مقابههل زن، ه اننههد   ایاست که آ  نیشود، ا  يم رح م  نهیزم  نیکه در ا  يسؤال

از  ویهه هر  رشیباشد؟ با ير يزن م  نیمنشأ آن، ت ک  ایشود    يبحث مهر است که با وقوع عقد بر او واجب م

 بود. خواهدمؤثر    يریگ   هیشود که در نت يبر آن بار م يشده، آثار و تبعات انیموارد ب

 نههانی( ا29۷زن اسههتوار اسههت، )محقههق دامههاد، حقههوق خههانواده،   نینفقه بر ت ک  يمشهور در فقه بر اتکا  نظر

کرده باشد. در  نیکه ناشزه نبوده و از مرد ت ک  باشدیزن، حق درخواست نفقه را دارا م  يمعتقدند که در صورت

نکاح است و بحث نفقه ه انند بحههث   دعق  فیتکل  نیاعتقادند که منشأ ا  نیبر ا  يدثانیمانند شه  یيمقابل فقها

 (۴22، 1مسالو االفهام،   ،يدثانیباشد. )شه يمهر م

 1102قرار گرفته است، نظر غیر مشهور است، چراکههه در مههاده   رشیمورد ير  رانیا  يقانون مدن  ياز سو   آنچه

 نیطههرف نیبهه  ت یهه که نکاح به طور صههحت واقههع شههد، روابههط زوج  نیه   "گونه آمده است:  نیا  يقانون مدن

 "شود. يبرقرار م گریدر مقابل ه د نیزوج فیموجود و حقوق و تکال

 ایهه چههون نشههوز    يشود، هرچند که در اثر عوامل  ينکاح شروع م  خیدادن مهر و نفقه، از تار  فیتکل   ه،ینت  در

در نظههم  يقانون مههدن ان،یبرود.)کاتوز نیاز ب فیاز آن تکال يبخش ایم کن است ت ام  ،يکیاز نزد  شیطالق ي

 (۶۷5ت   ،يکنون  يحقوق
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مههانع  ن،یعدم ت ک  يول  ست ینفقه ن  يشرط محق بودن زن برا  ن،یکه ت ک  نست یرسد ا  يبه نظر م  يمن ق  آنچه

 نیهه تواند با اسههتناد بههه ا  يم  ينفقه است و در موضوع مورد بحث )طالق به درخواست زن(، زوجه در صورت

 که ناشزه نباشد. دیطالق ن ا  يبند، تقاضا

صدور حکم طالق توسههط دادگههاه، زوجههه ابتههدا  يالزم است برا  ایکه آ  نیکه قابل طرح است ا  يگرید  سؤال

بتوانههد  نکهههیا يدر صورت عدم يرداخت نفقه، زن برا گر،یبعبارت د ر؟یخ ای دیدرخواست انفاق از دادگاه ن ا

و   دیهه اش به دادگاه مراجعههه ن ا  هنفق  يم البه  يابتدا برا  دیبا  د،یطالق ن ا  ي  غهیص  يشوهر را م بور به اجرا

ع ههز  لیهه که بههه عنههوان مثههال زوج بههه دل  يزمان  ای  دیحکم نفقه درخواست طالق ن ا  يدر صورت عدم اجرا

به مراجعه زوجه به دادگاه به منظههور  يازیامر بر دادگاه مسلم است، ن نیقادر به امرار معاش نبوده و ا  ،يجس 

 باشد؟ يبر اجبار زوج بر اتفاق ن   يمبن يدرخواست و

در خواست انفاق را م رح ن وده و سپس   دیزوجه با  ي یاعتقادند که در هر شرا  نیاز حقوقدانان بر ا  يا  عده

 ان،یهه ، کاتوز20۴ مختصر حقوق خانواده،  ،يو امام  یي. صفادیطالق ن ا  يحکم، تقاضا  يدر صورت عدم اجرا

که در دادگاه محرز باشد که زوج   ياز حقوقدانان معتقدند زمان  گرید  ي( در مقابل برخ21۸،  1حقوق خانواده،  

 يعبههث خواهههد بههود. )جعفههر يدادگاه کار يالزام او به انفاق از سو  ست،یعاجز بوده و قادر به امرار معاش ن

 (2۶0حقوق خانواده،   ،يلنگرود

 قیهه تواند از طر  يشوهر، زن م  يکه در صورت عدم يرداخت نفقه از سو   نست یافتد ا  يمدر ع ل اتفاق    آنچه

 ،يدعههاو  نیهه از ا  وینفقه اقدام کند و چنانچه در هر    يبرا  يدادخواست حقوق  میتقد  ای  يفریک   ت یطرح شکا

شود، دادگاه به استناد آن حکم، مبادرت به صدور حکم طالق به نفع زوجه   يحکم به نفع زوجه صادر و ق ع

قائ شهههر، زوجههه بههه اسههتناد   يشعبه چهارم دادگاه ع وم   ۸۴/ 520. به عنوان ن ونه در يرونده کالسهدین ا  يم

صدور حکم طالق ن ههوده اسههت.   يزوج به اتهام ترک انفاق، تقاضا  ت یبر محکوم  يدادنامه سابق الصدور مبن

 يبهها طههرح دعههو   قائ شهر، زوجه ابتدا  يشعبه نهم دادگاه ع وم  ۷9/ 23۸با کالسه    يگریدر يرونده د  نی چنه

حکههم  يم البه نفقه، شوهر را محکوم به يرداخت نفقه کرده است. متعاقبا به لحاظ عدم امکههان اجههرا  يحقوق

سازش ن ههوده اسههت، کههه   عدم امکان  يصدور گواه  يتقاضا  گریدادخواست د  میصادره در مورد نفقه، با تقد

 سازش صادر کرده است. نعدم امکا  يزوج، گواه يدادگاه با توجه به عدم يرداخت نفقه از سو 

 گرشته؟ ای ندهینفقه آ  - 2-1

است   ندهیتنها ناظر به نفقه آ  ،يقانون مدن  1129زوجه براساس    يدرخواست طالق از سو   ایکه آ  نیمورد ا  در

کشههور در  يعههال وانیحقوقدانان اختالف نظر وجود دارد. د انیشود، م يگرشته هم اجرا م  ينفقه  يدرباره    ای

دانسته اسههت.)به  1129ماده   ولمش زیگرشته زن را ن ينفقه 9/ ۷/ 39مورخ  2۴00به ش اره  يرأي اصرار  وی

 (۶9۶ ،يکنون يدر نظم حقوق يقانون مدن  ان،ینقل از کاتوز

اسههت نههه نفقههه گرشههته، و  نههدهیند که ماده مزبور تنههها محههدود بههه نفقههه آاز حقوقدانان معتقد  ياریبس  الیکن

 استوار است :  يمبان نیاستداللشان بر ا
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 يقهه یحق ي. نفقه به معنست یکل ه ن  يقیحق  يو نفقه به معنا  ونید  هیاست مثل بق  ينیزن، د  ي: نفقه گرشته  اوال

 (.205ن،یشیمنبع ي  ،يو امام یيالزم است. )صفا يگرران زندگ   ياست که برا  يزیچ

امههر  نیاست و ا یيزناشو  يزندگ   يطالق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم امکان ادامه    ي: مبناثانیا

حاضر به دادن نفقههه   يکند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گرشته امتناع کند ول  يصدق م  ندهیفقط در مورد نفقه آ

 (33و32، 5 ،يحقوق مدن  ،ي.)امامت وجود نخواهد داش  یيزناشو  يزندگ  يادامه   يبرا يباشد مانع ندهیآ

 (205ه ان،   ،يو امام  یياست که مواردطالق محدود شود.)صفا نیدر ا  ي: مصلحت اجت اعثالثا

نفقههه گرشههته،  ياستنکاف شوهر از ادا دیکه دادگاه احراز ن ا یياست که در جا نیاست ا حیبه نظر صح  آنچه

را مش ول مورد دانست و اقههدام بههه  1129توان حکم ماده   ياست م  ندهیاو از انفاق در آ  يخودداربر  يامارها

حکههم   يو عدم امکان اجههرا  هاستنکاف شوهر از دادن نفقه گرشت  گرفیصدور حکم طالق ن ود. به عبارت د

 یياگههر نشههانه ههها کنی( لهه 3۷2، 1حقوق خانواده،  ان،یاست. )کاتوز ندهیزوج از نفقه آ يدادگاه نشانه خوددار

از   دیهه خههانواده، با  انیهه زن را بپردازد، به منظور حفظ ک   ندهیخالف آن مشاهده شود و زوج حاضر باشد نفقه آ

 کرد. ياقدام به صدور حکم طالق خوددار

بهتههر  کنی( ل1129ماده  ری.)قس ت اخدهدیبه زن امکان درخواست طالق را م زیشوهر از يرداخت نفقه ن  ع ز

را فههراهم کنههد واال  يزنههدگ  نهههینتوانههد هز  زیهه دانست که زوجههه ن  ياز ماده را ناظر به مورد  قس ت   نیاست ا

خههانواده و اتحههاد  لیشههکت يدرخواست طالق او به استناد ع ز شوهر با مبان  رشیدرصورت ت کن زوجه، ير

از فقههها معتقدنههد کههه در صههورت ع ههز   ياریبس  زی( در فقه ن3۷۴ه ان،    ان،یزن و شوهر منافات دارد. کاتوز

جههواهر  ،ين فهه  -39۸، 1مسالو االفهام،  ،يثان دی)شهدیصبر ن ا  دینفقه بعد از ازدواج زوجه با  يشوهر از ادا

 (.105، 30الکالم، 

 عسر و حرج -2

زن در صورت دچار شدن به عسر و حرج، اجازه طههالق خواهههد داشههت.   ،يقانون مدن  1130بر اساس ماده   

سههوره   ۷۸  هیعسر و حرج است، که آ  ينف  يقاعده فقه  ،ياسیو س  يماده مرکور عالوه بر مسائل اجت اع  يمبنا

 ياصههل  لیهه دل  سههت،بر ش ا مشقت و رنههج ننهههاده ا  فیحج )ماجعل علیکم في الدین من حرج( )در مقام تکل

 ،ياسهه یس ،يو بههاطن يظاهر ،ياجت اع ،ياعم از فرد نیقاعده ه ه احکام د  يود و م راش  يقاعده محسوب م

بعنههوان  کنیآن در دسههت زوج اسههت لهه   اریهه است که اخت  نیدر مورد طالق ا  هیو ... است. قاعده اول  ياقتصاد

اسههت و زوج حاضههر بههه طههالق زوجههه   دیزوجه ه راه با مشقت شههد  يبرا  يهرگاه ادامه زندگ   ،يقاعده ثانو 

 ي، موسههو 20۶مختصههر حقههوق خههانواده،  ،يو امههام یيزوجههه حههق در خواسههت طههالق را دارد)صههفا  ست ین

 (.1۴5، 1قواعد الفقهیه،   ،يب نورد

 يو تحوالت رییمورد تغ 13۸1در سال    ،يقانون مدن  1130است که ماده    نیباشد ا  يذکر م  انیشا  ن ایدر ا  آنچه

 دیهه الحاق گرد يگردد و بر اساس آن تبصرها  ياع ال شده در آن، محسوب م  راتییتغ  نیرقرار گرفت که آخ

 که مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 ياسههت. حههرج در لغههت بههه معنهه   يآسههان  يو در برابر يسر به معنا  يو دشوار  يسخت  يدر لغت به معنا  عسر

 (33۴ال فردات ،  ،يآمده است. )راغب اصفهان يفشار و سخت  ،يدشوار

  آنها در موضوع احکام  افتنیکه راه  يا  هیثانو   نیو حرج در اص الح عبارتست از عناو  عسر

عوائههد  ،يبرداشته شود. نراق نیاز حکم از دوش مکلف يناش فیگردد تا الزام و تکل  يموجب م  ه،یالزام  يفیتکل

 (.۶1و  ۶0االیام، 

 .ردیگ  يو تبصره آن، مورد اشاره قرار م 1130بحث، ابتدا متن ماده   نییتب  يبرا

 يموجب عسر و حرج زوجههه باشههد، و  ت یکه دوام زوج  يدر صورت  "دارد:    يمقرر م  يقانون مدن  1130  ماده

در محک ههه ثابههت شههود،   طالق کند: چنانچه عسر و حرج مههرکور  يتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضا  يم

بههه اذن حههاکم شههرع   هنباشد، زوج  سریکه اجبار م  يو در صورت  دیتواند زوج را اجبار به طالق ن ا  يدادگاه م

ماده عبارتست از بههه وجههود   نیعسر و حرج موضوع ا  -( تبصره  1۴/ ۸/ 13۷0  ،يشود. )اصالح  يطالق داده م

 لیهه زوجه با مشقت ه راه ساخته و تح ل آن مشکل باشد و مههوارد ذ  يرا برا  يکه ادامه زندگ   يتیآمدن وضع

 گردد يم  بعسر و حرج محسو  قیدر صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصاد

سههال   ویهه نه ماه متناوب در مدت    ایو    يماه متوال  ۶توسط زوج، حداقل به مدت    يخانوادگ   يترک زندگ   -1

 بدون عرر موجه.  

 يخههانوادگ  يکه به اساس زنههدگ  يبه مشروبات الکل يابتالء و اینواع مواد مخدر و از ا يکیزوج به    ادیاعت  -2

 ادیهه ترک اعت ييزشو، برا صیکه به تشخ يبه ترک آن در مدت يعدم امکان الزام و ایخلل وارد آورد و امتناع 

ارد يس از تههرک، م ههددا بههه مصههرف مههو  ایو    دیکه زوج به تعهد خود ع ل نن ا  يالزم بوده است. در صورت

 شد. . خواهد آورد، بنا به درخواست زوجه، طالق ان ام يمرکور رو

 .شتریب  ایزوج به حبس ينج سال  يق ع  ت یمحکوم -3

 زوجه، قابل تح ل نباشد.  ت یهرگونه سوء رفتار مست ر زوج که صرفا با توجه به وضع  ایضرب و شتم  -۴

 يکههه زنههدگ  يگههریهر عارضه صعب العالج د ای يسار ای يصعب العالج روان  يها  ي اریابتالء زوج به ب  -5

کههه عسههر و   يموارد  ریکه دادگاه در سا  ست یماده مانع از آن ن  نی. و موارد مندرج در ادیمشترک را مختل ن ا

 .(  29/ ۴/ 13۸1 ،ي. )الحاقدیحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر ن ا

ماده از باب ت ثیل بوده و قانونگرار نخواسته است بهها   نیاست که موارد اشاره شده در ا  نیتوجه ا  انینکته شا

دادگههاه   رشیباشد که عسر و حرج زن مورد يههر  يموارد  ریحکم طالق در سا  ياحصاء موارد فوق، مانع اجرا

 نیاسههت، بههد يو نههوع يشخص  اریاز مع  يبیعسر و حرج زن ترک   صیتشخ  اریمع  گر،یبوده است و از طرف د

اسههت چههون  ينههوع ار،یهه مع نیهه . اردیهه گ   يسن ش قرار م  اریمع  ،يزن مدع  طیزن متعارف در شرا  ویمعنا که  

 طیاست چون وضههع انسههان متعههارف در شههرا يمتعارف و طاقت و توان او مورد توجه است و شخص  يانسان

 (.3۸۶، 1حقوق خانواده،    ان،یو مورد نظر است. )کاتوز اریزن مع  ژهیو
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گونه تصور شود که بههه م ههرد در تنگنهها قههرار  نیآن، ا  يبه ماده مزبور و تبصره الحاق  ياج ال  يدر نگاه  دیشا

 يعسههر و حههرج و حتهه   قیمصاد  انیدادخواست و ب  میاز ه سرش با تقد  یيبه جدا  يو  لیگرفتن زوجه و ت ا

خود، موفق به اخر حکم طالق خههود  هیبدون برل مهردادگاه، زوجه خواهد توانست    يآن از سو   ياحراز نسب

 م کن است.  ریسخت و گاه غ  اریمزبور بس قیدر ع ل، اثبات مصاد کنیشود ل

 ينههزد قاضهه  دیهه مههوارد مههورد درخواسههت با يم لب است که ت ام نیا  ردیالزم است مورد توجه قرار گ   آنچه

مرد و با وجههود ضههرب   دیشد  ادیبا وجود اعت  يقاض  ویگاه م کن است    يعنیکننده به اثبات برسد    يدگ یرس

منع زن از  گرید يقاضمرد، آن را مصداق عسر و حرج نداند و در مقابل،   لهیبوس  دیشد  يمست ر ول  ریوشتم غ

موافقههت بهها   هههیعسههر و حههرج زن و در نت يبههرا يمرد از اشتغال به شغل مههورد عالقههه اش را مههورد  يسو 

 دهد.  صیاو تشخدرخواست طالق 

داده   صیشوهر موجه تشخ  بت یاذعان ن ود که چنانچه غ  دیآنچه در بنده به آن اشاره شده است، با  حیتوض  در

 . دیتواند با استناد به آن درخواست طالق ن ا يشود، زن ن 

جامعههه کههه فرهنهه    يفعلهه   طیزن در شههرا  يعنهه یآن اسههت    يشوهر، بحث اثبات  بت یموجود در باب غ  مشکل

و در  گههریافههراد د يعدم مداخله ،یيعدم دخالت بستگان در امور زناشو   زیو اقتضائات آن و ن  ينیآيارت ان نش

زوج را اثبههات   بههت یغ  ود،تواند با استناد به شهادت شههه  يدارد، چگونه م  يعدم مشاهده ما وقع را در ي   هینت

 .دین ا

اثبههات  دیهه زوجه با  زوج، ادیاست، عالوه بر بحث مشکل اثبات اعت مرد عنوان شده ادیمورد بند دوم که اعت  در

توسههط شههوهر  ادیهه امکان تههرک اعت ،يخلل وارد آورده و از طرف  یيزناشو   يشوهر به اساس زندگ   ادیاعت  دین ا

با مصههرف مههواد   ادیمورد چنانچه شوهر به اتهام اعت  نیمشکل است. در ا  زیمسائل ن  نیوجود ندارد که اثبات ا

 کنیخود را اثبات کنههد، لهه   يتواند ادعا  يزوجه م  ،م روحه  يفریمخدر محکوم شده باشد، به استناد يرونده ک 

 ادیهه عههدم اعت  ایهه   ادیهه اعت  صیتشخ  يبرا  رایشود، ز  يشوهر با مشکل مواجه م  ادیصورت، اثبات اعت  نیا  ریدر غ

داشههته  ادیهه الزم است که مع وال اگر هههم شههوهر اعت  ييزشک  هیو اخر نظر  يقانون  يشکاو به يز  يشوهر، معرف

 ندارد.  ادیکه اعت دیغیره وان ود ن ا ای اروتواند با مصرف د  يباشد، م

صههرف صههدور حکههم  ان،یهه نکته الزم است که قانون گههرار در مقههام ب نیا ،يبند سوم تبصره الحاق  حیتوض  در

 يمشههروط، مههانع  يآزاد  ایهه در طول مدت حههبس و    يحکم طالق دانسته و استفاده از مرخص  يرا مبنا  يق ع

 يمهه   بحههث مههورد    يم لوب مههاده    يبه اجرا  يدواریباشد. اما آنچه موجب ام  يجهت صدور حکم طالق ن 

... موارد منههدرج در   ":دیگو   يمصلحت نظام است که م  صیمصوب م  ع تشخ  يشود، بند آخر تبصره الحاق

که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طههالق   يموارد  ریکه دادگاه در سا  ست یه مانع از آن نماد  نیا

 "دیصادر ن ا

 ياسهه یو س يو فرد ياجت اع ت یزن بر اساس وضع يداده شده است که وقت اریاخت  يبند، به قاض  نیاساس ا  بر

 نیبرهاند. البته ا  ت یوضع  نیاو شود، بتواند خود را از ا  يزندگان  طیشرا  يکه حائز آن است، مرد موجب سخت

 يعسههر و حههرج، باعههث مهه   ردموا  صیدر تشخ  يباشد، چراکه باز گراشتن دست قاض  يهم م  رادیا  يبند دارا
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را از موجبات عسر و حرج بدانههد   يخود بتواند امر  صیو تشخ  قهیبنا به سل  يشود که در هر يرونده، هر قاض

 م کن است آن امر را عسر و حرج نداند.  گرید  يه مشابه، قاضکه در يروند يدر حال

کههه   نست یقابل ذکر است، ا  ،يقانون مدن  1130عسر و حرج مرکور در ماده    قیکه درباره مصاد  يگرید  م لب 

باشههد،  دهیباشد و در عقد نکاح دائم که به ثبت رس  يم  زیموارد جزء شروط ض ن عقد نکاح ن  نیاز ا  ياریبس

از آن موارد،   يکیتحقق    رتموارد به زن وکالت داده است که در صو   نیاز ا  ياریمرد ض ن عقد نکاح در بس

 درخواست طالق کند.

در   ایهه شوهر    يسو   از  يکه در صورت ارتکاب جرم  دهدیعنوان مثال، ض ن عقد نکاح مرد به زن وکالت م  به

چندگانههه تبصههره   ياستفاده از بندها  ن،ی. با وجود ادیشوهر، زوجه بتواند درخواست طالق ن ا  ادیعتصورت ا

باشد و ع ال استفاده از شههروط ضهه ن عقههد   دهیخواهد بود که ازدواج به ثبت نرس  دیمف  یيدر جا  1130ماده  

 نباشد.  سریم

 دهیهه )خههانواده( صههادر گرد يع ههوم  ياز دادگاهها  یيآرا  زیدرخواست طالق به استناد عسر و حرج ن  نهیزم  در

قائ شهههر،  يشعبه چهارم دادگههاه ع ههوم  ۸۷/ ۶۷9شود. در يرونده کالسه    ياز آنها اشاره م  ياست که به موارد

و سههوء رفتههار و  بههوده ادیاعت يشده است که زوج دارا  يشوهر خود مدع  ت یدادخواست ب رف  میزوجه با تقد

 يسوء معاشرت دارد و با افراد ناباب رفت و آمد داشته و در منظر زن و فرزندان خود، مواد مخدر مصرف مهه 

داده انههد و دادگههاه بههه اسههتناد عسههر و  يصحت مراتب را گواه زیخواهان ن يشده از سو   ي. شهود معرفدین ا

 نیدر ه هه  يگههریصادر کههرده اسههت. در يرونههده د  قطال  غهیص  ياجرا  يعدم امکان سازش برا  يحرج، گواه

کههرده و  میشههوهر خههود تقههد ت یهه به خواسته طالق بههه طرف يزوجه دادخواست ز،ین  ۸۷/ 2۴۶1دادگاه به کالسه  

شده است که شوهرش به او ته ت ناروا زده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سوء رفتههار دارد و   يمدع

ضرب و جرح شهادت داده اند و   رادیزوج و ا  يته ت ناروا از سو   رادیبه ا  هکرده ک   يشهود را به دادگاه معرف

 عدم امکان سازش به استناد عسر و حرج صادر ن وده است.  يدادگاه گواه

 شوهر  بت یغ -3

باشههد. مههاده  يمورد غائب مفقههوداالثر مهه  د،یطالق ن ا يتواند تقاضا يکه زن با اثبات آن، م ياز ج له موارد 

 .داردیم انیگونه ب نیغائب مفقوداالثر ا فیدر تعر يقانون مدن 1011

نباشههد.  يوجه خبههر چیگرشته و از او به ه  يدیاو مدت بالنسبه مد  بت یاست که از غ  يغائب مفقوداالثر کس"

" 

 مفقههوداالثر باشههد، زن او ب یهه چهههار سههال ت ههام غا  يهرگاه شخص":    داردیمقرر م  زین  يقانون مدن  1029  ماده

  "دهد.  يم ، حاکم او را طالق1023ماده   ت یصورت با رعا نیو در ا دیطالق ن ا  يتواند تقاضا يم 

هههر  يزن سه دفعههه متههوال يکه يس از تقاضا دین ا يحکم طالق را صادر م  ي، دادگاه وقت1023براساس ماده  

آنگههاه   د،یهه ن ا  يتهران آگه  راالنتشاریکث  ياز روزنامه ها  يکیمحل و    دیاز جرا  يکیماه در    ویکدام به فاصله  

 نیهه . و آنچه قابههل ذکههر اسههت ادیایبه دست ن  يخبر  ب یگرشته و از غا  يانتشار آگه  نیاول  خیسال از تار  وی

چههون حضههرت امههام )ره(   یياست و فقها  هیباب بر گرفته از فقه امام  نیما در ا  ياست که مقررات قانون مدن
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 ب یغا يدر مقام فحص و جست و  توانیهم م ونیزیو تلو  و یمانند راد  يگروه  يده از رسانه هامعتقدند با استفا

 (3،۶0۷  له،یرالوسیتحر  ،ينیبرآمد. )امام خ 

عده وفات نگهدارد   دیموارد، زوجه با  نیطالق در ا  ياست که در صورت اجرا  نیشود ا  يکه م رح م  يسؤال

 عده طالق؟  ای

کتههاب ال ههالق، بههاب   ،يفههروع کههاف  ،ينهه یحالت دارند. )کل  نیعده طالق در ا  ياز فقها اعتقاد به اجرا  يا  عده

( ۷3، 2 ،يملحقات عروه الههوثق ،يزدی یياز نظر مشهور فقها.)طباطبا  ت یبه تبع  ي( قانون مدن۴ال فقود، حدیث  

 :داردیماده مقرر م نیعده وفات سخن گفته است. ا  ياز اجرا 115۶ماده  

طالق عههده وفههات نگههاه  خیاز تار دیکه شوهر او غائب مفقود االثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد، با  يزن

عده وفات مقرر داشته  زانیبه تبع از فقها، عده را به م  115۶از حقوقدانان معتقدند که اگرچه ماده    يدارد. برخ

 (۴۷0، 1حقوق خانواده،    ان،یاند. )کاتوزم يم  يآن باق  ژهیآن عده طالق است و تابع احکام و عت یطب کنیل

 کسههالی يسال و انقضهها ۴بعد از  يزوج + انتشار آگه بت یسال از غ ۴)گرشت   يقانون مدن  فاتیتشر  ت یرعا

 يکند، لرا در در خواست ههها  يطالق را مشکل م  يروش برا  نی( ع ال استفاده از ايآگه  نینشر اول  خیاز تار

آن  حیوجود دارد، توض زین  يشود. اما راه حل آسان تر  يطالق ک تر به استناد مواد مرکور درخواست طالق م

کههه بتوانههد   باشههدیم  لیکند، زوجه وک   بت یماه غ  ۶است که اگر شوهر    نیاز شروط ض ن عقد نکاح ا  يکیکه  

درخواست طالق   يتوان برا  يمراه حل بهتر    نیو چنانچه ازدواج ثبت شده باشد، از ا  دیدرخواست طالق ن ا

 میقائ شهر، زوجه با تسههل  يشعبه چهارم دادگاه ع وم  5۷9/ ۸1استفاده کرد. به عنوان ن ونه، در يرونده کالسه  

نههدارد،  يخبر ياست و از و ياست شوهرش متوار کسالیشده است که حدود  يدادخواست به دادگاه، مدع

  شهود تعرفه شده

و به استناد شرط ض ن عقههد  يقانون فاتیتشر يدادگاه با ط  تایموضوع شهادت داده اند و نها  نیدر دادگاه به ا

 طالق را صادر کرده است. غهیص  ياجرا يعدم امکان سازش برا  ينکاح، گواه

 وکالت زن در طالق_۴

در  ایهه امههر  نیکه ا دین ا ياز مرد وکالت در طالق را اخر م يمع وال در زمان انعقاد عقد نکاح، زن در موارد 

شههده در  حیاز مههوارد تصههر  ویافتد تا در صورت وقوع هر  يبه صورت مستقل اتفاق م  ایض ن عقد نکاح و  

امههر بههه   نیهه . ادیهه طالق ن ا  يتقاضابه دادگاه مراجعه و    لهیوس  نیدر طالق خود باشد تا بد  لیعقدنامه، او وک 

 قابل استنباط است. يقانون مدن 1119وضوح از ماده  

 : داردیم انیب يانون مدنق 1119  ماده

 ایهه عقد مزبور نباشد در ضهه ن عقههد ازدواج   يکه مخالف با مقتضا  يتوانند هر شرط  يعقد ازدواج م  نیطرف"

 ایهه شههود  ب یغا ينیدر مدت مع  ای  ردیبگ  گریکه شرط شود هرگاه شوهر زن د  نی: مثل اندیبن ا  گریعقد الزم د

قابههل  ریهه غ گریکههدیآنها بهها  يانکه زندگ  دین ا  يسوء رفتار  ایزن سوء قصد    اتیح  هیبرعل  ای  دیترک انفاق ن ا

خههود را  یيباشد که يس از اثبات شرط در محک ه و صدور حکم نها  لیدر توک   لیو وک   لیتح ل شود زن وک 

  "م لقه سازد.
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مههاده از بههاب ت ثیههل اسههت و جنبههه   نیهه است که موارد مر کور در ا  نیباشد ا  يتوجه م  انیشا  ن ایدر ا  آنچه

 ندارد. يحصر

و از ج له زوجههه وکالههت داد،  يگریتوان به د يطالق م ياست که برا نیقول مشهور فقها بر ا  ه،یفقه امام  در

بههه  لیقا يطوس خیفقها ش نیدر ب  ن،ی( با وجود ا3۸۴  ن،یمناهج ال تق  ،ي، مامقان2۴،  32جواهر الکالم،    ،ي)ن ف

 (۴0۴خانواده،    حقوقباشد. به نقل از محقق داماد،  يبه زن در طالق م  لیعدم صحت توک 

 دهههدیم لیهه مورد به زن خود وکالت با حق توک   12رسد، مع وال مرد در    يکه به ثبت م  يدائ   يازدواج ها  در

شههوهر بههه  بههت ی. از ج له شههروط مههرکور، غدیگانه مرکور، خود را م لقه ن ا  12از شروط    يکیکه با تحقق  

زوج و  يدوم از سههو  سههرباشد، انتخاب ه  يکه مخالف مصالح خانوادگ   يارتکاب جرم  شتر،یب  ایماه    ۶مدت  

 يتوجههه داشههت کههه شههرط  دیهه باشد. البته با   ياست که مضر به مصالح خانوادگ   يشوهر به مواد مخدر  ادیاعت

مختصر حقوق خانواده،   ،يو امام  یيذات عقد، شرع و قواعد آمره نباشد.)صفا  يمعتبر است که مخالف مقتضا

باشد تهها در صههورت ن ههاز   لیاساس، اگر ض ن عقد نکاح شرط شود که زوجه از طرف زوج وک   نی( برا210

رط به علت مخالفت با شرع باطل اسههت و ش نیکند، ا م لقهخواندن زوج، درخواست طالق ن وده و خود را 

 باشد. يقابل اجرا ن 

شههود. بههه  يزوجههه اسههتفاده مهه  يدرخواست طالق از سو  ياز موارد از شروط ض ن عقد، برا  يدر برخ  ع ال

 ،يدادخواسههت میقائ شهر، زوجه بهها تقههد يشعبه چهارم دادگاه ع وم  ۸۶/ 1۶35عنوان ن ونه، در يرونده کالسه  

اسههت. دادگههاه،   ودهدر امانههت را ن هه   انههت یشوهر خود به ارتکاب جرم خ  ت یناد محکومطالق به است  يتقاضا

سال حههبس  3در امانت به تح ل  انت یرا م البه ن وده که به استناد آن زوج به اتهام خ  ياستناد  يفریيرونده ک 

ضهه ن   زوج و به اسههتناد شههرط  يارتکاب جرم از سو   لیرو در يرونده طالق به دل  نیمحکوم شده است، از ا

 طالق صادر شده است. غهیص  ياجرا  يعدم امکان سازش برا  يعقد نکاح، به درخواست زوجه گواه

 فرانسه ياسباب طالق در قانون مدن

، تنهههاطالق بههر 19۷5از سههال  شیفرانسه اشکال مختلف طالق را مقرر ن وده است. يهه  يقانون مدن 229ماده   

 ریتقصهه   هیهه بههه ته  ب یهه ترغ  نیشد که زوج  يم  يتینوع طالق من ر به وضع  نیشده بود، ا  رفتهیير  ریتقص  يمبنا

م ههددا، طههالق  قههانون، 19۷5شد. در سال  يطالق محسوب م  ي  لهیتنها وس  ریتقص  را،یشدند ز  يم  يساختگ

ن ههود. در   ایهه مشههترک را، اح  يو طالق به علت ق ع زندگ   گریو قبول ه سر د  يکی  شنهادیطالق به ي  ،يتوافق

قههانون   نیهه ا  ن،یداد؛ بنههابرا  يمهه   لیبه نصف درخواست ها را تشههک  وینزد  ر،ی، طالق به علت تقص200۴سال  

اجرا  يبرا دهیچیي اریشد و بس ياستفاده ن  هوج  چیاز موجبات طالق به ه  يبرخ  را،یز  دیرس  يناقص به نظر م

دو درصههد مههوارد طههالق را  ایهه  ویهه نههها مشترک ت ي. مثال، طالق به علت ق ع راب ه زندگ دندیرس  يبه نظر م

بههه  ریامروز است. افزون بر آن، طههالق بههه علههت تقصهه   يازهایاز عدم ياسخ به ن  يحاک   نیداد که ا  يم  لیتشک

امر   نیشد و ا  يم  نیزوج  انیم  يدیشده بود، موجب بروز اختالفات شد  ينیب  شیي  19۷5که در قانون    يشکل

به منظههور حههرف طههالق بههه علههت   ي، طرح قانون2001شد. در سال    يو بچه ها م  نیباعث نقض منافع زوج

طالق بههه علههت عههدم سههازش   ادیشد که هدف از آن، ا  شنهادیي  ،ياختالفات زناشوئ  لیبه منظور تعد  ریتقص

لف طالق را بههه منظههور اشکال مخت  ریقانونگرار رد شد و قانونگرار سا  ياز سو   200۴  الطرح در س  نیبود. ا
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مشههترک را   يرا ه چنان حفظ ن ود. طالق به علت ق ع زندگ   ریتعداد، رد ن ود و طالق به علت تقص  لیتعد

و   رفط  ویطالق از    شنهادینوع ي  نین ود؛ و ه چن  نیگزیجا  يروابط زناشوئ  يق ع  ب یبا طالق به علت تخر

 شد. يبه طالق توافق لیتبد  ،يگرید يآن از سو  رشیير

 :دید دیخصوت با نیکه در ا میيرداز يفرانسه م يبه شرح علل طالق در قانون مدن  اکنون،

سازد  يناچار است که طالق را جار يکرد، قاض  دایتحقق ي  نکهیهستند که به محض ا  ي: آنهائي( علل ق ع1) 

 و عبارتند از:

فرانسههه   يقانون مههدن  230و    229زنا: به موجب ماده    -. الف    لیترذ  ای  يم ازات بدن  ویبه    ت یزنا، محکوم 

مقامات مربوطه به عنوان جههرم  يبرا دیکند با  دایزنا، تحقق ي  نکهیا  ياست برا  يصورت باق  نیکه امروز به ه 

زن در  يبههرا يرا مههدلل سههازد ولهه   رامهه   نیهه است که ا  يشوهر کار آسان  يمشهود، ثابت و مدلل شود. البته برا

 نیهه در ا  را،یهه ز  سههت یاثبات آن م کههن ن  رد،یان ام گ   يشوهر در خارج از منزل مسکون  ي ل زناکه ع  يصورت

مرتکب زنا شود تهها م ههرم  يشوهر حت ا در منزل زناشوئ دیشود و با يصورت ع ل شوهر جرم محسوب ن 

زوجههه  ایزوج  ت یکه در اثر محکوم يمعن نی: بديلیترذ ای يم ازات بدن ویبه  ت یمحکوم -شناخته شود. ب

طههرف مقابههل  يزیاو باعث آبرور ت یمحکوم  نکهیتواند به عنوان ا  يم  گریطرف د  ،يلیترذ  ای  يبه م ازات بدن

 طالق کند. ياو ل  ه وارد آمده است، از محک ه تقاضا  ت یثیشده و به ح

اند و عبارت است   دهیفرانسه احصا گرد  يقانون مدن  231هستند که به موجب ماده    یي: آنهاياری( علل اخت2)

 "دیشههد يفحاشهه "اصهه الح   يفرانسههه بههرا  یيقضا  هیتوجه داشت که رو  دی. بادیشد  يو فحاش  ياز: بد رفتار

 دهیهه بههه عق  رایهه نکرده است، ز  فیموضوع را توص  نیکشور اصوال ا  وانید  ،يقائل شده است ول  يعیوس  يمعنا

وصف، بههه عنههوان   نیکشور خارج است. با ا  وانید  فیاز وظا  است و  يماهو   يمساله، امر  نیمرکور، ا  وانید

 ویعبارت است از  دیشد يتوان گفت: فحاش يم دیشد  يفحاش يبرا فیتعر

و   فیو مخههالف بهها وظهها  ریو مغهها  افتهههیدر طول مدت ازدواج ان ههام    ن،یاز زوج  يکیکه توسط    يع ل اراد

بههر   يع لهه   نکهههیم کن سههازد. بههه محههض ا  ریرا غ  يزناشوئ  ياز امر ازدواج بوده و ادامه زندگ   يتعهدات ناش

خواسههت طههالق   درتههوان    يگردد، واقع شد، م  يم  يطالق تلق  يبرا  يکه قانون علت  یيخالف تعهدات زناشو 

 نیهه ا حیتشههر ينشود و حال برا يشود که با وجود آن موانع، طالق ع ل   ادیا  يم کن است موانع  ،ين ود ول

اسههت  يقضههائ يا لهیعبارت از وسهه  ي: رد دعو میيرداز يم يرد دعو   هینظر  حیو موانع در ابتدا به تشر  طیشرا

 ،يکنههد. در رد دعههو   يبدان اسههتناد مهه   رد،یخود را يس بگ  يطرف، دعوا  نکهیا  يبرا  يدعو   نیاز طرف  يکیکه  

تواند به امر مورد ادعا استناد کند. در مورد  ين  يخواهان دعو  نکهیبر ا  يکند مبن  ياقامه م  يلیل دالطرف مقاب

است:   ریموارد به شرح ز  نیبه آن استناد ن ود. ا  يرد دعو   يتوان برا  يوجود دارد که م  يطالق، موارد متعدد

 ين هه   رفتهههیطههالق ير  ،ياز زمان دعههو   يکرد، يس از گرشتن مدت  دایعلل طالق تحقق ي  ي( مرور زمان: وقت1

 يع لهه   هیهه نظر  نیهه ا  يسال باشد ولهه   30  دیگفته اند که مدت مرور زمان در طالق با  يمورد بعض  نیشود. در ا

 شود. يم يطالق من ر به آشت  يمدت اغلب دعاو نیدر ا رایز  ست ین

طههالق   يمانع دعههوا  نیاز زوج  يکیفرانسه، فوت    يقانون مدن  2۴۴: به موجب ماده  نیاز زوج  يکی( فوت  2 

 شود. يم
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از م ههازات  يمقصههر، نههوع يزوجههه  ایهه که هر دو طرف مقصر باشند: طالق نسبت بههه زوج   ي( در صورت3 

 رسد.  يزائد به نظر م يطالق امر يشود. يس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند، اجرا يمحسوب م

 يتواننههد از حههق خههود بههرا  يواقع شده باشند، مهه   نیکه مورد توه  نیاز زوج  وی: هر  نیکردن زوج  ي( آشت۴

ان ههام  ياز آشههت  شیکه يهه   يامر  يتواند برا  يصورت، حکم طالق ن   نیطالق صرف نظر کند که در ا  ياجرا

کههه  دیهه آ شیيهه  يا هتاز يواقعه  وی ای ردیان ام گ  يگرید يخ ا ای نیتوه  نکه،یشده است، صادر شود مگر ا

کههه   ياسههت مگههر در مههورد  يع ل مشکل  ،يکند. مدلل ساختن امر آشت  دایدوباره ارزش ي  میقد  يها  ت یشکا

 نیاز دو طرف بههه مههوکل ویهر  يجهت است که وکال  نی. از ارندیمشترک را از سر گ   يدوباره زندگ   نیزوج

بهها . نههدین ا يشههود، خههوددار يتلق  يکه م کن است به منزله آشت  يکنند که از اع ال مشکوک   يم  هیخود توص

 توان باشد:  يم ریز لیدارد که طالق به دال يم انیفرانسه ب يقانون مدن 229توجه به آنچه گفته شد، ماده 

 (  نیمتقابل )توافق زوج  ت ی. رضاالف

 طالق(   شنهادیاصل شکست ازدواج )ي رشیب. ير 

 (یيزناشو  يراب ه  يق ع ب ی)تخر دیآ يازدواج به وجود م وندیکه در ي  يقابل جبران ریغ ي. ل  ه ج

 ری. تقصد

 يحقوق ستمیدو س سهیمقا

مفهوم و مختصات   نهیدر زم  فرانسهو    رانیا  يحقوق  ستمیبر آنچه که گفته شد، مقررات در س  ياکنون با مرور 

 کرد:  سهیمقا ریتوان به شرح ز يطالق را م

  یيدادن به راب ه زناشو   انیمعناست: يا ویبه   بایتقر  يحقوق ستمی( مفهوم طالق در دو سالف

در   يشود و مداخله دادگاه نقشهه   ياست که به اراده مرد واقع م  قاعیطالق ا  ت یماه  ران،یا  ي( در نظام حقوقب

حکم طالق توسط دادگاه صادر شده و يههس   ،  فرانسهدر حقوق    يطالق ندارد ول  ت یارکان و ماه  يریشکل گ 

 .ست ین  يگریبه ع ل د  ازیاز حکم دادگاه ن

کههه مههرد م لقهها از   يشود در حال  ين   رفتهیاز زن ير  ،يطالق جز در موارد مصرح قانون  يتقاضا  رانی( در اج

 را دارند.طالق   ياز زن و مرد به طور برابر حق اقامه دعوا ویهر  فرانسهحق طالق برخوردار است. اما در 

توافق هر دو، صورت نگرفتههه و لزومهها   يحت  ایو    نیاز طرف  يکی  میطالق با تص   فرانسهو    رانی( در حقوق اد

 توسط دادگاه صادر گردد. دیحکم مربوط، با

است، چون بههر   يموضوعة منتف  يژگ یو  نیا  فرانسهعقد دائم است اما در حقوق    ژهیطالق و  رنی( در حقوق اه

  وجود ندارد. سینکاح به نکاح دائم و منق ع در حقوق انگل يبند میتقس رانیخالف ا

 گیري  هینت

در  زیهه ن يزن و مرد است و قواعد قههانون  انیدر م  يو روان  يروح  ت یامن   ادیازدواج، ا  يکارکردها  نیمه تر  از

 قیتشو   يدر ت ام ادوار برمبنا  رانینهاد مقدس گام برداشته است و تالش قانونگراران ا  نیاز ا  ت یح ا  يراستا
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اوقههات  يگههاه ن،یبا وجود ا  ن بوده است.یزوج  نی ابیف  یيانگاشتن اختالفات جز  دهیو ناد  يزندگ   يبه ادامه  

نزد خههدا اسههت(، تنههها  زهایچ نیافتد که وقوع طالق )اگرچه مبغوض تر يمشترک اتفاق م يدر زندگ   يمسائل

توانههد بهها   يمهه   زیهه ، زن ن13۸1ق.م. مصههوب    1133به ماده    يبه موجب تبصره الحاقباشد.    يراه حل مشکل م

. به موجههب دیطالق ن ا يقانون، از دادگاه تقاضا  نی( ا1130( و )1129(، )1119مقرر در مواد )  طیوجود شرا

و یو در قالب عقد وکالت باشد که هر    يقرارداد  ای  يور، موجبات درخواست زن م کن است قانونمواد مرک 

 گردد: يم نییبه اختصار تب

ق.م. هرگاه شوهر از دادن نفقههه امتنههاع ورزد، زن   1129ع ز او از دادن نفقه طبق ماده    ایاستنکاف شوهر    -1

کههه دادگههاه حکههم  يتواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر به يرداخت نفقههه را خواسههتار شههود. در صههورت  يم

حکههم طههالق  ياز دادگههاه تقاضهها دتوان  يزن م  د،یشوهر حکم را اجرا نن ا  کنیيرداخت نفقه را صادر کند ول

توانههد  يد، زوجههه مهه و مفقههوداالثر شههو  ب یهه که زوج غا  يدر صورت  :  از چهار سال  شیشوهر ب  بت یغ  -2کند.  

است که  يو حرج، حالت تنگنا در ع ل کردن به الزامات قانون  عسر:  عسر و حرج    -3درخواست طالق کند.  

شود کههه  يصورت قاعدة الحرج به کار بسته م  نیدرافتد، در ا  يو سخت  قهیاگر مکلف به آن ع ل کند، به مض

توانند توافق کنند که زن در مههوارد   يم  نیزوج  :  طالقوکالت زن در    -۴  .است«    ياز احکام ثانو   يریمنشأ کث

زوج وکیل در طالق باشد. در ع ل زوج در ض ن عقههد نکههاح و در سههند   هیبه طور م لق، از ناح  ایخات و  

 ایهه دهد که به طور م لههق   يبه زوجه وکالت م  ياز دفاتر اسناد رس   يکیيس از ازدواج با مراجعه به    اینکاح  

. قابههل ذکههر اسههت کههه دیهه باشد که خههود را م لقههه ن ا  لیخات از جانب زوج وک   ي یدر صورت بروز شرا

به عنوان موجبات و شروط إع ال وکالت ذکر شده اند از باب ت ثیل بههوده و جنبههه   1119  دهکه در ما  يموارد

 يگریجهت د  چیه  ایذات عقد نکاح    يطالق با مقتضا  ياطالق در وکالت زوجه برا  نیندارند. ه چن  يحصر

 نداشته و لرا صحیح و مشروع است.   رتیمغا

شههوم و مههرموم اسههت و  يا دهیيد ،يحقوق ستمیدهد که طالق در هر دو س  ينشان م  با حقوق فرانسه  م العه

 ينهاد طالق طفره مهه  يرس  رشیکه تا مدت ها از ير فرانسهو لرا حقوق  ست یآن ن رشیاز ير يلیکن چاره ا

 سههتمیقههبح طههالق در هههر دو س لیبه دل دیشناخت. شا ت ی آن را به رس  -  ریهر چند با تأخ  -رفت سر ان ام  

شده است کههه از آنههها  ي یشرا ت یمنوط و محدود به رعا يآن در هر دو نظام حقوق  ياست که اع ال و اجرا

موجبات، اختالف نظر به چشههم   ایها    ت یمحدود  نی. هر چند در نوع امیکرد  ادیتحت عنوان موجبات طالق  

زن و مرد، در   يحقوق  ت یتفاوت موقع  -  يفارغ از هرگونه قضاوت ارزش  -  نظراختالف    نیخورد. مهم تر  يم

است کههه   يحقوق  يطالق از آن رو که واقعه ا  گرید  ياست. از سو   رانیاز حق طالق در حقوق ا  يبرخوردار

رو ه ه   نیدارد و از ه   يتفاوت اساس  ،ياع ال حقوق  ریااست با س  -ایاش  ای  اموال  نه  و  –دو طرف آن انسان  

از  يرغههم ذکههر تعههداد يعلهه   رانیهه اسههاس در حقههوق ا  نی. بر ه ستندین  ينیب  شیو موجبات آن قابل ي  سبابا

 ينهه یب شیگرارده شده است تا بتواند موارد ي يقاض اریعام به نام عسر و حرج در اخت  يموجبات طالق، مفهوم

متعارف  ریرفتار غ يکل  مبا وجود ذکر موجبات طالق، مفهو   زین  فرانسهنشده را يوشش دهد چنانکه در حقوق  

   وانهاده شده است.  يقاض صیبه تشخ

   شنهادهایي

 باشد که عبارتند از:  مي  بر سه محور استوار  يیشنهادهاي مقاله ي حاضر
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   یيقضا ي هیرو   ادیا -1

 میواتخاذ تص  يدگ یدخالت قضات زن در رس -2

 آموزش قضات  -3 

شههود در  يمهه  شههنهادیبه بار آورده است، امهها ي  يدرج شروط فوق در عقدنامه ها، در ظاهر، آثار م لوب  هرچند

که   يبه گونه ا  م،یآگاه ن ائ  قیطر  نیاز ا  شیحقوق خو   نیابتدا زنان جامعه را به اثرات شرط ض ن عقد و تأم

. دیهه بدسههت آ  يمعقههول تههر   هههیتا نت  ند،ین ا  يکه مد نظر دارند، توافق واقع  يقبل از نکاح، بر شروط  نیزوج

قبههل از اخههر   نیج در عقدنامه ها بههه زوجهه شروط مندر  میشود سردفتران ازدواج در تفه  يم  شنهادیي  نیه چن

 شههتریب  يشروط بهها آگههاه  نیا  ن،یآزاد زوج  يآنان، دقت الزم را مبرول دارند تا ض ن احترام به اراده    يامضا

اثههر تهها   نیحدود و ثغور هر شرط که در ا  حیصر  نییدر شروط و تع  ودآنان امضا شود. البته رفع ابهامات موج

توسههط  يا قهیمختلف، متعارض و صههدور آراء سههل  يرهایتواند از تفس  يم  زیمورد بحث قرار گرفت، ن  يحد

 .دین ا  يریقضات، جلوگ 

 منابع  فهرست 

  ۔تا يب  روت،ی، داراالضواء ب ۷و  ۶جلد   ،يفروع کاف  ،ينیجعفر کل  يابن اب

.   هیهه و فقههه امام  رانیهه . موجبات طالق به درخواست زوجه در حقههوق ا13۸۸جواد.    ،ي. طه اسبدیح   ،يابهر

 . 1۸، ش اره  ۶. دوره  يفقه و حقوق اسالم يفصلنامه يژوهش ها

   ۴و3، ش اره  1. دوره ي. فصلنامه م العات حقوق يدر قانون مدن يطالق قضائ ي. بررس13۸5هاشم.  ،ياح د

 .35. فصلنامه فقه وحقوق. ش اره    هیعسر و حرج در قانون و رو  گاهی. جا13۸3سادات.  الیل ،ياسد

 . 2۸، ش اره  5صادق. دوره  يطالق به درخواست زوجه . فصلنامه ندا ي. آثار حقوق13۸۷سادات.  الیل ،ياسد

فقههه   طههالق و يههس از آن . فصههلنامه  نیحهه   يمههال  يمعاضدت ههها  يقیت ب  ي. بررس1390سادات.    الیل  ،ياسد

 . 5۴صادق(. ش اره   يوحقوق خانواده )ندا

  ۔تا يتهران، ب ه،ی، مکتبه العل یه االسالم3ج  له،یالوس ریروح ا ، تحر  ،ينیامام خ 

 .13۷2تهران،  ه،یاسالم  ي، کتابفروش 5و  ۴جلد ،يحسن ، حقوق مدن دی، س  يامام

 .13۷9تهران،   ها،ینظام خانواده در اسالم، ام اب  ن،یحس ان،یانصار

، ۸. دوره  ي. عسر و حرج در طالق به درخواست زوجههه . فصههلنامه حقههوق خصوصهه 1391 ،يمرتض  ،يبهرام

 .1۸ش اره  

زوجه در موارد صدور حکم طالق بههه درخواسههت   يحقوق مال  ي. بررس  13۸5عباس.    ،يدولت آباد  يجعفر

 . 5۸. ش اره  يزوجه . ماهنامه دادرس

  .13۷2مح د جعفر حقوق خانواده، گنج دانش، تهران،  ،يلنگرود يجعفر
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 .13۷۸، انتشارات گنج دانش، 3حقوق، جلد  ينولوژیمح د جعفر، مبسوط در ترم ،يلنگرود يجعفر

 . لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .13۸۴اکبر.   يدهخدا، عل

)طههالق بههه درخواسههت زن(، دانشههگاه  يقههانون مههدن 1130ماده  يو حقوق  يفقه  ي. بررس13۸3.هیآس  ،يدهقان

 معلم تهران.   ت یترب

مکتبههه   ،يمرعشهه   میابوالقاسم حسین ابن مح د، مع م مفردات الفاظ قرآن، بههه کوشههش نههد  ،يراغب اصفهان

 ه.ق.  1392 ه،یال رتضو 

 ي. حقوق زوجه نسبت بههه زوج در حقههوق مههدن139۴.  نیمح دحس  ،ياله . جعفر  يول  ،يمح ود آباد  يزارع

 . رانیا

 فرهن  جامع ال ن د. تهران: انتشارات اسالم.  1391اح د.   اح،یس

  ۸مسکوه النور . ش اره  طالق در فقه و حقوق . ماهنامه  يقیت ب  يبررس 13۸۷راحله .   ،ينیحس يمرتض دیس

 دیدانشگاه شه  ران،یعسر و حرج در حقوق ا  لی. حکم طالق به درخواست زوجه به دل139۴.  ترایم  ،ياریشهر

 باهنر کرمان.  

قم: دار العههالم   ه،یشرح الل عه الدمشق  يف  هیق. الروضه البه1۴10  ،يعامل  يجبع  يبن عل  نیالد  نیز  ،يثان  دیشه

 ياالسالم

 يفقههه و مبههان فصلنامه ، دارالهدى لل باعه و النشر، قم،1االسالم، ج عیمسالو االفهام في شرح شرا ،يثان  دیشه

 1۸اسال ششم / ش اره   يحقوق اسالم

صههدور اجههازه طههالق.   يموارد درخواست زوجه از دادگاه بههرا  يو حقوق  يفقه  ي. بررس1392اح د.  ،يصارم

 واحد تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم

 دیسهه  ،یي. صفا1۷ زیو آل ان، دانشگاه تبر رانیموجبات طالق در حقوق ا يقیت ب  ي. بررس1392  نیریصانع، ش

 192.زانی. مختصر حقوق خانواده. تهران: انتشارات م13۸۸اسدا .   ،يامام  ن،یحس

 یيطباطبهها-10.  13۸۴تهههران،    زان،یهه ، اسدا ، مختصر حقههوق خههانواده، نشههر م  يو امام  نیحس  دی، س  یيصفا

 ه.ق.  13۷۸، تهران، 2ج  ،يمح د کاظم، ملحقات عروه الوثق ،يزدی

. فصههلنامه رانیهه موجبات طالق به درخواست زوجه در حقوق ا  ي. بررس1395. جعفرزاده، جعفر.  اسری  ،يعبد

  1۷در آغاز هزاره سوم . ش اره    يحقوق و علوم اجت اع  ،يتیو علوم ترب  يروانشناس  يکنفرانس جهان

 . 13۸۷تهران،  زان،ینشر م ،يکنون يدر نظم حقوق يناصر ، قانون مدن  ان،یکاتوز

  زانی. تهران: انتشارات ميدر نظم کنون ي. قانون مدن13۸9ناصر.    ان،یکاتوز

 13۷۸، نشر انتشار ، تهران ، 1ناصر، حقوق خانواده ، ج   ان،یکاتوز
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 . 29آموزش . ش اره   امی. فصلنامه ي رانیبه عسر و حرج زوجه در حقوق ا  ي. نگاه13۸5قوام.   ،ي یکر

. دیهه و فرانسه . فصههلنامه مف  رانیدر حقوق ا  نیاموال زوج  ب ی.ترت  13۸۸  ،يمرتض  ،يمح د  ين اد عل  ،يال اس

 29ش اره .

 تا يعبد ا ، مناهج ال تقین، ن ف، ب ،يمامقان

 .  انیلیاالسالم في مسائل الحالل والحرام. قم: مؤسسه اس اع  عیق. شرا1۴0۸جعفربن حسن.   ،يمحقق حل

  13۶۸تهران،  ،يحقوق خانواده ، نشر علوم االسالم ،يمص ف دیمحقق داماد، س

 رازیطالق حاکم به درخواست زوجه، دانشگاه ش  ت ی.ماه 1390. میابراه ،يمح د

 .13۸5، تهران، 1القواعد الفقهیه، ج   ،يب نورد  يموسو 

 .هانینگهبان. تهران: نشر مؤسسه ک   يشورا اتی. م  وعه نظر13۷1.  نیمهريور، حس

زوج بههه  يوکالت در طالق از سو  يو حقوق يفقه ي. بررس1393.  يم تب  ،يدوست  ویزاده، محسن . ن  يناظ 

 . ۴عدالت، اخالق، فقه وحقوق. ش اره   يمل  شیزوجه . فصلنامه ه ا

 م. 19۸1 روت،ی، ب32و  30حسن، جواهر الکالم، ج ،ين ف

 : مؤسسه ال رتضى العال یه. روتی. جواهر الکالم. ب 1۴12. دمح دحسنیس ،ين ف

 تا  يب ،يرتیاألیام، مکتب بص  دیمال اح د، عوا ،ينراق

 فرانسه . ي. طالق در حقوق مدن13۴1مح ود .  ،يدینظام شه

 ،ي، انتشههارات بهنههام  يدادگسههتر  ياداره حقههوق  ،يدر مسائل مههدن  يمشورت  يها  هیم  وعه نظر  د،یسع  ،يسین

  .13۸5تهران، 

  193مشهد.  يآن، دانشگاه فردوس يقیمسأله طالق در اسالم و موارد ت ب ي. بررس13۷۴. دیم   ،يریوز

 


