صالحیت دادگاههای ایران در طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور
*بهشید ارفع نیا
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تاریخ پذیرش1397/08/09:

چکیده
در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال  1391در ایران وجود داشت ،توجه چندانی
ب ه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکالتی برای این قبیل هم وطنان پییش میی
آمد و در واقع تکلیف خود را نمی دانستند .زیرا قانون مشخصی وجود نداشت تا با مراجعه به آن ،روند
طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شود .از طرفی در ایران نیز بیا مقرراتیی کیه از نظیر آییین
دادرسی مدنی حاکم بود ،معموال در طالقهایی که به درخواست زن پرونده تشکیل می شد اگر هم زن با
توسل به موارد محدودی که جهت تقاضای طالق پیش بینی شده ،موفق به اخذ حکم در این خصوص
می گردید ،اما نهایتا برای اجرای صیغه طالق در صورت عدم مراجعه به دفتیر طیالق ،زن هیی گونیه
اقدامی نمی توانست بکند ،مگر این که در هنگام صدور رای از دادگاه می خواست که او را در اجیرای
صیغه طالق وکیل و وکیل در توکیل کند که بتواند از طرف شوهر مبادرت به درخواست اجرای صییغه
طالق نماید .از این رو قانون حمایت خانواده مصوب  91/12/1از یک سو جهیت رعاییت حیال اتبیا
ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن بیه صیالحیت دادگیاه هیای
ایران ،مقررات خاصی را در مورد صالحیت دادگاههای ایران وضع نموده که با قوانین دادرسیی میدنی
تفاوت هایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقیا بییان
شد ،موفق بوده است.
واژگان کلیدی :طالق ایرانیان ،صالحیت دادگاه های ایران ،ایرانیان مقیم کشورهای خارجی ،قیانون
حمایت خانواده .91/12/1
*دانشیار گروه حقوق ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال  1346تنها در چند ماده
از مواد قانونی مدنی به موضو طالق پرداخته شده بود  ،که این میواد عینیا برگرفتیه از
فقه امامیه بود .یکی از این مواد ماده  1133ق.م .است که اختیار کامل را در مورد طیالق
به مرد واگذار نموده و چون این امر آمار طالق را باال برده بود ،از این رو قانونگیذار در
صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب قیانون حماییت خیانواده
مصوب  1346به دادگاهها اختیار داد که فقط در میوارد خاصیی بیه درخواسیت زن ییا
شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سیاز

بیرای طیالق صیادر کنید( .صیفایی و

امامی)204 :1389 ،
همچنین قانون حمایت خانواده مصوب  1353در جهت برقراری تساوی بیین زن و
مرد در ماده  8خود  14مورد را برای صدور گواهی عدم امکان ساز

پیش بینیی نمیود

و می توان گفت ماده  1133را بیه صیورت ضیمنی نسید کیرده بیود .پی

از پییروزی

انقالب ،قانون دادگاههای مدنی خاص در سال  1358نوعی دادگاه شر را به همین نیام
برای رسیدگی به امور خانوادگی ایجاد کرد و در تبصره  2ماده  3این قیانون ککیر شیده
بود که موارد طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شر مقرر گردییده وییی در
مواردی که شوهر به استناد ماده  1133قانون مدنی تقاضای طالق می کند ،دادگیاه بیدوا
موضو را به داوری ارجا می کند و در صورتی که بین زوجین ساز

حاصل نشیود،

اجازه طالق به زوج خواهد داد.
1

با انحالل دادگاه مدنی خاص در  1373ضمن ادامه حکومت قانون حمایت خانواده
مصوب 1353بعضی از مواد محدود آن که توسط شورای نگهبان مخایف شر تشخیص
1

 -به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  1373دادگاه مدنی خاص منحل و دادگاه

عمومی جایگزین آن شد (سیدحسین صفایی و اسداهلل امامی)233 :1389 ،
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داده شد ،نسد گردید (مثل مجازات مذکور در ماده  17آن در میورد ازدواج مجیدد) بیه
عالوه به موجب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصیوب  11371/8/28حتیی در
صورت توافق طرفین نسبت به طالق ،مراجعه بیه دادگیاه و اخیذ گیواهی عیدم امکیان
ساز  ،قبل از مراجعه به دفتر طالق ایزامی گردید.
الزم به ککر است که ماده  6ق.م .ایران ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طالق مطییع
قانون ایران شناخته است( .ایماسی )176 :1368 ،به عالوه در مورد طالق فقیط شیرایط
ماهوی طالق تابع قانون دویت متبو شخص است( .ارفع نیا ،1389 ،ج)49 :2
قانون حمایت خیانواده مصیوب  ،2 1391/12/1پی

از ایین کیه در بنید  9میاده 4

رسیدگی به دعاوی مربوط به طالق را در صالحیت دادگاه خانواده دانسیته ،درمیاده 14
اعالم داشته است :هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ،دادگاه محل اقامیت
طرفی که در ایران اقامت دارد ،برای رسیدگی صایح است و در این خصیوص صیراحتا
روی صالحیت دادگاه ایران صحه گذارده است .گرچه قبال نیز در چنین موردی ممکین
بود به دادگاه ایران مراجعه شود ،اما در قانون ککری از صالحیت این دادگاه نرفته بود.
سپ

در همین ماده اعالم نموده که اگر زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشیند،

ویی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد،دادگاه محل سیکونت فیرد سیاکن
در ایران ،صالحیت رسیدگی دارد و در این حایت فرقی نمی کنید کیه شخصیی کیه در
ایران سکونت موقت دارد ،خواهان باشد یا خوانده ،در حایی که این میوارد در میاده 11
قانون آیین دادرسی مدنی فقط در مورد اقامت ،سکونت یا سکونت موقت خوانیده ککیر
شده است .مطابق ماده  11ق.ا.د.م« :.دعوا باید در دادگیاهی اقامیه شیود کیه خوانیده در
حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشید ،در صیورتی
1

 -این قانون به موجب بند  8ماده  58قانون حمایت خانواده مصوب  91/12/1نسد شده به جز بند ب تبصره 6

آن.
2

 -روزنامه رسمی شماره  562مورخ  ،92/1/22قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1

........230تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ،در دادگاه همان محل باید اقامه گیردد» ...
به نظر می رسد قانونگذار بدین وسیله تمایل خود را به گستر

صالحیت دادگاههیای

ایران اعالم نموده است و بدون توجه به خوانده یا خواهان بودن شخصی که مقیم ایران
است ،یا حتی سکونت موقت وی؛ صالحیت رسیدگی دادگیاه ایرانیی را میورد تدییید و
تدکید قرار داده است.
از سوی دیگر قانونگذار جدید نظر یطفی نسبت به بانوان پیدا کرده و عالوه بیر ایین
که در ماده  12خود به زوجه اجازه داده که در محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید:
« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ،زوجه می تواند در دادگاه محل اقامیت
خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسیته مطایبیه مهرییه
غیرمنقول باشد ».بدیهی است که هر گاه خواسته مربوط به میال غیرمنقیول باشید ،تنهیا
دادگاه محل وقو مال صالحیت انحصاری دارد و هیی دادگیاه دیگیری نسیبت بیه آن
موضو صایح نخواهد بود( .ماده  12قانون آیین دادرسی مدنی)
در ادامه ماده  14اعالم نموده :و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشیته باشیند،
دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صایح است .در اینجا نییز خواهیان ییا
خوانده بودن زوجه مد نظر قانونگذار نبوده و مشخصا نظر حمایتی نسبت به زن داشیته
است .در قانون جدید حمایت خیانواده ،قانونگیذار بیرای وسیعت بخشییدن بیشیتر بیه
صالحیت دادگاه ایران پا را فراتر نهاده و در قسمت اخیر ماده  14اعالم می دارد :هرگیاه
هی یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ،دادگاه شهرسیتان تهیران صیالحیت
رسیدگی دارد ،مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند .یذا به نظیر
می رسد در این قانون از نظر رسیدگی و صالحیت دادگاه مقررات خاصیی ،متفیاوت از
مقررات معمول در زمینه صالحیت دادگاهها در نظر گرفته شده ،به نحوی کیه حتیی بیه
زوجین اجازه داده که برای طرح دعوا در میورد صیالحیت دادگیاه بیا یکیدیگر توافیق
نمایند ،که نکته بسیار جایبی است ،زیرابه نظر قانونگذار حتی در زمینه جدایی ،هر گونه
توافقی بین زوجین مغتنم است و باید از آن منتهای استفاده را برد.
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با توجه به کل ماده  14ق.ح.خ ، .به نظر می رسد که قانونگیذار بیه نحیوی تابعییت
ایرانی را به منزیه ضابطه ای برای تعیین صالحیت دادگاه ایران در دعاوی بیین زوجیین
در نظر گرفته است .این امر در کشورهایی از جمله فرانسه و آیمیان سیابقه داشیته و در
این دو کشور تابعیت فرانسوی یا آیمانی را ضابطه تعیین صالحیت دادگاههیای فرانسیه
(مواد  14و  15قانون مدنی فرانسه) و آیمان دانسته اند ،با این تفاوت که در آیمان ایین
صالحیت محدودتر است و تنها در دعاوی مربیوط بیه ارو واحیوال شخصییه ،آیمیانی
بودن یکی از طیرفین میی توانید تعییین کننیده صیالحیت دادگیاه آیمیان باشید( .ارفیع
نیا،1389،ج)39 :3
با توجه به اهمیت موضو  ،نخست موجبیات طیالق و سیپ

صیدور حکیم نیزد

دادگاههای ایران و اجرای صیغه طالق را بررسی می کنیم.
گفتار اول :موجبات طالق
در صورتی که زوجین ایرانی در ایران به دادگاه مراجعیه نماینید،تا قبیل از تصیویب
قانون جدید حمایت خانواده ،دادگاه پ

از شرو به رسیدگی ،چیه تقاضیای طیالق از

سوی مرد بود ،چه از سوی زن و یا با توافق طرفین ،در هر سه حایت ،قرار ارجیا امیر
به داوری صادرمی نمود .اما مطابق قانون جدید بر حسب این که طالق توافقی باشد ییا
به درخواست یکی از زوجین،نحوه رسیدگی متفاوت خواهد بود.
 – 1درخواست طالق با توافق طرفین
منظور ار طالق توافقی  ،طالقی است که در خصوص آثار آن توافیق شیده اسیت و
می توان گفت رضایت زوجه به نوعی توافق بر حقوق مایی وی به عنوان یک شیرط از
شرایط صحت طالق می باشد( .دیانی )236 :1387 ،در صیورتی کیه زوجیین متقاضیی
طالق توافقی باشند،مطابق ماده  25قانون حمایت خانواده مصوب  91/12/1می تواننید
تقاضای خود را از ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند .مراکز مزبور در فصل دوم
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این قانون پیش بینی شده و  4ماده به آن اختصاص یافته است .به موجب میاده  16ایین
قانون قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تیارید الزم االجیرا شیدن ایین قیانون،
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجیاد کنید.این مراکیز بیه منظیور
تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خیانوادگی و طیالق و سیعی در
ایجاد صلیح و ساز

برقرارمی گردنید و در مناطی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به

سازمان بهزیستی وجود دارد،دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
پیش بینی مراکز مشاوره و ارجا موضو طالق توافقی به این مراکز ،از نکات قابیل
توجه قانون حمایت خانواده جدید است .زیرا این مراکز به منظور تحکیم مبانی خانواده
و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق ،سعی در ایجاد صلح و ساز

بین

طرفین خواهند داشت و به خصوص در مورد طالق توافقی چون وضعیت کودکان ،کیه
به هر حال از جدایی پدر و مادر دچار مشکالت عدیده می شوند ،در توافق بین زوجین
چندان در نظر گرفته نمی شود ،حداقل ایین امیید میی رود کیه ایین مراکیز بتواننید بیا
راهنمایی و دالیت طرفین ،بسیاری از این طالق ها را به آشیتی و ادامیه زنیدگی منتهیی
کنند.
در صورتی که طرفین در طالق توافقی از ابتدا به دادگاه مراجعیه کننید ،دادگیاه نییز
باید موضو را به مرکز مشاوره خانواده ارجا دهد .مرکز مشاوره ابتدا سیعی در ایجیاد
صلح و ساز

بین طرفین می کند و اگر در این امر موفق نشد ،موضو را بیا مشیخص

کردن موارد توافق ،جهت اتخاک تصمیم نهایی به دادگاه منعک

میی نمایید (میاده .)25

منظور از موارد توافق ،موضوعات مختلف مربوط به نکاح مثیل مهرییه ،جهیزییه ،نفقیه،
حضانت ،مالقات فرزندان می باشد .دادگاه در این مرحله بدون ارجیا امیر بیه داوری،
اقدام به صدور گواهی عدم امکان ساز

خواهد کرد ،زیرا طبق میاده  27قیانون جدیید

خانواده در کلیه موارد درخواست طالق به جز طالق توافقی ،دادگاه باید به منظور ایجاد
صلح و ساز

موضو را به داوری ارجا کند.
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 – 2درخواست طالق از سوی مرد
مطابق قوانین فقهی به ویژه براساس قاعیده معیروف "ایطیالق بیدیدنمن اخَذَبایسیاق"
(یطفی 1)59 :1389 ،اختیار طالق در دست مرد است .در اسالم طیالق حیالل منفیور و
مبغوض نزد خداوند است و مرد مسلمان نبایید از روی هیوی و هیوس و بیدون دیییل
موجه اقدام به طالق زن خود کند .سعی اسالم بر این است کیه حتیی ایمقیدور طالقیی
واقع نشود و تا حد امکان جلوی ویران شدن خانواده گرفته شود (همیان .)59 ،در ایین
خصوص در قانون مدنی ماده  1133وجود داشت  ،که با توجه به مقررات مختلفیی کیه
در زمینه خانواده پ

از قانون مدنی تصویب شده بود ،می بایست اصالح میی گردیید،

زیرا این ماده با آنچه که در عمل در مورد طالق انجام می شد ،مغایرت داشت .یذا میاده
مذکور در  1381/8/19به این صورت اصالح شد« :مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر
در این قانون با مراجعه به دادگاه ،تقاضای طالق همسر

را بنماید.

تبصره  -زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در میواد  1119 ،1129و  1130ایین
قانون ،از دادگاه تقاضای طالق نماید».
برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ،قانونگذارارجا بیه داوری و سیعی در سیاز
زوجین از این طریق و یزوم اجازه دادگاه برای طالق در صورت عدم حصول ساز

را

مقرر داشت( .همان)75 ،
با توجه به آنچه در اصالح ماده  1133ق.م .آمده است،گرچه از نظر فقهی طیالق از
حقوق اختصاص داده شده به مرد است،اما دادگاه با دقیت دالییل ابیراز شیده از ناحییه
شوهر و همچنین پاسد زن به موارد ابرازی را بررسی میی کنید و قاضیی در وهلیه اول
سعی در دعوت آنان به ساز

و ادامه زندگی خواهد کرد .در صورتی کیه در ایین امیر

موفق نشود براساس آیه  35سوره نساء ،قرار ارجا امر به داوری را صیادر میی نمایید.
1

 -این حدیث در منابع اهل سنت آمده است و در کتب معتبر حدیثی شیعه ککر نشده است بلکه تنها در برخی

کتب حدیثی نقل شده و فقهایی چون صاحب جواهر (جواهر ایکالم ،ج  32ص  5و  ،)23شهید ثانی ( ایروضة
ایبهیة  ،ج  ، 2ص  1439رجلی) و خواجوی (ایرسائل ایفقیهه  ،ج  ،1ص  )29بدان استناد کرده اند.
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مطابق ماده  28ق.ح.خ .جدید ،پ

از صیدور قیرار ارجیا امیر بیه داوری هیر ییک از

زوجین مکلفند ظرف یک هفته  1از تارید ابالغ ،یک نفر از اقیارب متدهیل خیود را کیه
حداقل سی سال 2داشته و آشنا به مسایییییل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد ،بیه
عنوان داور به دادگاه معرفی کنند .بیه موجیب تبصیره  1ایین میاده محیارم زوجیه کیه
همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند ،در صورت وجود سایر شیرایط میذکور
در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند .
تبصره  2ماده  28ق.ح.خ .نیز مثل آیین نامه اجرایی سال  71مقرر داشته در صیورت
نبود افراد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی بیه ایشیان ییا اسیتنکاف آنیان از
پذیر

داوری ،هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجید صیالحیت

دیگر تعیین و معرفییی کنند .در صورت امتنا زوجین از معرفی داور ییا عیدم توانیایی
آنان ،دادگاه ،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
نظر به این که طالق در قانون ایران به تبعیت از فقه اسالمی از اختیارات مرد اسیت،
یذا در مواردی که به نحوی اراده مرد بر وقو طالق در درخواست منعک

شیده باشید

(تقاضای طالق از سوی مرد و یا تقاضای طالق تیوافقی) حکیم صیادره از دادگیاه ،بیه
عنوان گواهی عدم امکان ساز

خواهد بود ،در حایی که اگر درخواست طالق از ناحیه

زن باشد ،دیگر این عنوان برازنده آن نیست و باید عنیوان حکیم ،اییزام زوج بیه طیالق
باشد.اما در مقررات پیشین در مورد طالق ،تصمیم دادگاه در همه موارد اعم از ایین کیه
درخواست طالق از ناحیه مرد یا زن یا به توافق بود ،گواهی عدم امکان سیاز

نامییده

شده بود .یذا قانون جدید حمایت خانواده به این نکته توجه کرده و در ماده  26بین این
1

 -این مهلت طبق آیین نامه اجرایی  ( 71/12/21نسد شده) بیست روز بود.

2

 -حداقل سن داور طبق بند  3ماده  4آیین نامه اجرایی سال ، 71چهل سال بود که به موجب رای شماره 13

مورخ  82/2/13دیوان عدایت اداری ابطال گردیده بود .اما مجددا قانون خانواده مصوب  91/12/1حداقل سن
داور را سی سال در نظر گرفته است .
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دو تصمیم دادگاه قایل به تفکیک شده اسیت « :درصیورتی کیه طیالق ،تیوافقی ییا بیه
درخواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان ساز
دادگاه در مورد درخواست طالق از ناحیه زوج ،پ

اقدام ...می کند»  .ییذا

از رسیدگی و ارجا امر به داوری،

براساس نظر داوران ،یا با ککر دییل بر رد آن ،اقدام به صدور گواهی عدم امکان سیاز
می نماید.
 -3درخواست طالق از سوی زن
هرگاه درخواست طالق از سوی زوجه باشد ،دادگاه حسب مورد ،مطابق قیانون بیه
صدور حکم ایزام زوج به طالق ،یا احراز شرایط اعمال وکایت در طیالق مبیادرت میی
کند .در این خصوص قانون مدنی موجباتی را برای طالق مقرر داشته که همان طور کیه
در تبصره اصالحی ماده  1133نییز آمیده ،میوارد منیدرج در میواد 1129،1119و 1130
قانون مدنی است .عالوه بر سه ماده مزبور ماده  1029قانون میدنی نییز غیبیت طیوالنی
مدت شوهر را به عنوان موجبی برای طالق زن پیش بینی نموده است.
 -3-1ماده  1119قانون مدنی
در این ماده وکایت زن برای طالق پیش بینی شده است و بیه موجیب آن «طیرفین
عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخایف با مقتضای عقید مزبیور نباشید ،در ضیمن
عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند .مثل این که شرط شیود هرگیاه شیوهر زن دیگیر
بگیرد ،یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصید
کند ،یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ،زن وکییل و
وکیل در توکیل باشد که پ

از اثبات تحقق شرط در محکمیه و صیدور حکیم نهیایی،

خود را مطلقه سازد ».موارد مذکور در این میاده حصیری نیسیت و جنبیه تمثیلیی دارد.
بنابراین می توان موارد دیگری را نیز پیش بینی نمود و به نحو مذکور در ایین میاده بیه
عنوان شرایط ضمن عقد گنجاند .مثل تعیین مسکن وتامین شیغل زن .در میورد مسیکن
باید گفت از آنجا که برابر مواد  1005و 1114ق .م اصوال زن باید در منزل شوهر ساکن

........236تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

باشد و ریاست خانواده با شوهر است (ماده  1105ق  .م) در واقع مرکز مهیم امیور زن،
خانه شوهر است.
ماده  1114ق.م .اعالم می دارد :زن باید در منزیی که شوهر تعیین میی کنید سیکنی
نماید ،مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .در خصوص شغل زن نیز ماده
 1117ق.م .مقررمی دارد :شوهر می تواند زن خیود را از حرفیه ییا صینفی کیه منیافی
مصایح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .ایبته این ماده به موجب میاده 18
ق.ح.خ 1353 .تعدیل شده و به زن نیز اختیار مشابهی را داده است .الزم به ککر اسیت
که در مورد شرایط ضمن عقید نکیاح ،در زمیان کنیونی در میتن اسیناد رسیمی ازدواج
شروطی چاپ شده که طرفین عقد نکاح می توانند با امضای کیل هر یک از آنهیا ،تمیام
یا برخی از ایین شیرایط را بپذیرنید .ایین شیروط عیالوه بیر شیرط انتقیال تیا نصیف
دارایی(صفایی و امامی ،)66 :1389 ،شامل وکایت بالعزل برای طالق در مواردی اسیت
که با عنوان شرط "ب" برخی از آنها در ماده  1119فوق االشعار ،بیه عنیوان مثیال ککیر
شده ،مانند این که هرگاه شوهر بدون اجازه زن اول یا دادگاه اقدام بیه ازدواج کنید زن
حق طالق دارد .برخی به نحوی در مواد دیگر قانون مدنی که اجازه درخواسیت طیالق
را به زن می دهد ،آمده ،مثل این که هرگاه زوج به میدت شیش میاه از پرداخیت نفقیه
خودداری کند زن حق طالق دارد و برخی صرفا برای رعایت نسبی حقوق زن است که
چندان توجهی در قوانین مربوط به خانواده به وی نشده اسیت ،ماننید ایین کیه پی

از

گذشت  5سال شوهر نتواند به علت عقیم بودن یا عوارض دیگر صاحب فرزند شود.
طالق موضو ماده  1119ق.م .که زوج به زوجه در مطلقه نمودن خیود

وکاییت

می دهد  ،طالق رجعی است زیرا اوال" اصل براین است که هیر طالقیی رجعیی اسیت
مگر اینکه به دییلی بائن بوده باشد .ثانیا" امری که قابل وکایت است ،خود موکل هم بیه
طریق اویی می تواند آن را انجام دهد ،یذا وکایتی که زوج به زوجه خود در امیر طیالق
می دهد ،وکایت برای طالق رجعی است .ثایثا" رجعی بیودن طیالق بیه یحیاا مصیایح
اجتماعی نیز قابل توجیه است زیرا نهاد خیانواده بیشیتر تقوییت میی شیود و در بقیا و
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استمرار آن کمک می کند .رابعا" رجعی دانستن طالق وکایتی از جانیب زوجیه  ،خیود
نوعی ضمانت اجرایی برای زوج و در جهت تحکیم مبانی خانواده به حساب می آید.
 -3-2ماده  1129قانون مدنی
در این ماده خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه مورد نظیر قانونگیذار بیوده
است .ماده  1129اعالم می دارد «:در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان
اجرای حکم محکمه و ایزام او به دادن نفقه ،زن می تواند برای طالق بیه حیاکم رجیو
کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق می نماید.هم چنین است در صورت عجیز شیوهر
از دادن نفقه» .منظور این است که هرگاه در اثر نپرداختن نفقه زن به دادگاه مراجعه کنید
و حکم ایزام شوهر به دادن نفقه را بگیرد ،پ

از صدور اجراییه ،به هیر علتیی ،اعیم از

امتنا شوهر به اجرای حکم یا عیدم توانیایی وی بیه پرداخیت نفقیه ،زن حیق دارد از
دادگاه تقاضای صدور حکم طالق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طیالق خواهید کیرد.
اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طالق ندهد ،قاضی یا نماینده او بیه جیای
شوهر مستنکف  ،اقدام به طالق و امضای سند آن خواهد کرد( .همان)213،
در این که آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طیالق اسیت صیرفا
نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود ،اختالق نظر وجود دارد .به نظر می
رسد استنکاف از پرداخت نفقه  ،منظور نفقه آینده باشد و ماده قانون ناظر بیه ایین نفقیه
است ،زیرا اوال" نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر و بیه معنیای حقیقیی بیه آن
نفقه اطالق نمی شود .ثانیا" مبنای طالق در مورد اسیتنکاف شیوهر از دادن نفقیه ،عیدم
امکان ادامه زندگی زناشویی و ایجاد عسر و حرج است که این امر فقط در میورد نفقیه
آینده صدق می کند .ثایثا" از نظر اجتماعی مصلحت ایجاب می کنید کیه میوارد طیالق
حتی االمکان محدود شود و تفسیر موسع از ماده  1129ق.م .و شناختن حق طالق برای
زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با ایین هیدف سیازگار نیسیت(.یطفی،
 )113-114 :1389به موجب بند  7ماده  4ق.ح.خ .رسیدگی بیه نفقیه زوجیه و اجیرت
ایمثل ایام زوجیت در صالحیت دادگاه خانواده است .نفقه از دو طرییق قابیل طیرح در
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دادگاه می باشد :یکی از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست که در این صورت نفقه اییام
گذشته نیز در صورت اثبات ،قابل وصول است.ماده  1206قانون مدنی در این خصوص
مقرر می دارد« :زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمیان گذشیته خیود اقامیه دعیوا
نماید و طلب او از بابت مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افیالس ییا ورشکسیتگی
شوهر ،زن مقدم بر غرما خواهد بود ویی اقارب فقط نسبت به آینده میی تواننید مطایبیه
نفقه نمایند ».دیگری از طریق طرح شکایت کیفری با عنیوان تیرک انفیاق ،کیه معمیوال
مربوط به نفقه جاریه ،یعنی همان ماه که در آن شکایت طرح شده ،میی باشید و دادگیاه
می تواند نسبت به آینده نیز حکم دهد ،اما این نو تقاضا شامل نفقه اییام گذشیته نمیی
شود.
با توجه به اینکه وفق بند  9ماده  58ق.ح.خ .مواد ( 642راجع بیه نفقیه) و ( 645در
مورد عدم ثبت ازدواج و طالق و رجو ) و ( 646مربوط به ازدواج قبل از بلوغ) قیانون
مجازات اسالمی مصوب  75/3/2نسد شده  ،ماده  53ق.ح.خ .در مورد مقررات کیفیری
مربوط به نفقه اعالم داشته است :هرک

با داشتن استطاعت مایی،نفقیه زن خیود را در

صورت تمکین او ندهد یا از تددیه نفقه سایر اشخاص واجب اینفقه امتنا کند به حیب
تعزیری درجه شش  1محکوم می شود.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصیی
است و در صورت گذشت وی از شکایت درهر زمان ،تعقیب جزایی یا اجرای مجازات
موقوف می شود .تبصره این ماده نیز در تکمیل آن اعیالم میی دارد :امتنیا از پرداخیت
نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عییدم تمکیین اسیت و نییز نفقیه فرزنیدان
ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

1

 -حب

تعزیری درجه شش طبق ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب  92/2/1از شش ماه تا دو سال می

باشد ( معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،قانون مجازات اسالمی  ،اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین و تنفیح
قوانین و مقررات)1392 ،
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 -3-3ماده  1130قانون مدنی
این ماده راجع به عسر و حرج زن است که به معنی مشقت شدید می باشد .عسر و
حرج از قواعد فقهی است که مورد بحث بسیاربوده و برداشیت هیای مختلفیی توسیط
قضات مختلف ،از آن می شد .عُسر در مقابل یُسربه معنای تنگی و دشواری و تنگدستی
و فقر و تهیدستی است  .در قرآن کریم هم آمده است  :فاننَ مع ایعُسریُسرا (آیه  5سیوره
انشراح) ،اننَ مع ایعُسریُسرا (آیه  6سوره انشراح) .در مجمو عسر بیه معنیای صیعوبت،
سختی و مشقت است .حرج هم به معنای تنگی و سختی و در تنگنیا قیرار گیرفتن میی
باشد و همچنین به معنای ضیق و گناه است( .جوهری ،ایصحاح ،ج.ا ،.ص  305به نقیل
از یطفی )103 :1389 ،هر چند در اسالم طالق منحصرا در اختیاز شوهر می باشد ،وییی
به مقتضای قاعده الحرج یا قاعده نفی عسر و حرج ،انحصار امر طالق در اختیار شوهر
منتفییی مییی گییردد (.یطفییی )105 :1389 ،مییاده  1130ق.م .در سییال  1361و سییپ

در

 1370/8/14به این صورت اصالح گردید« :در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و
حرج زوجه باشد ،وی می تواند به حاکم شر مراجعه و تقاضای طیالق کنید .چنانچیه
عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه میی توانید زوج را اجبیار بیه طیالق
نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ،زوجه به اکن حاکم شر طالق داده می شود».
اما این ماده که یکی از دالیل اصلی درخواست طالق از سوی زن میی باشید ،عمیال بیا
وجود اصالحی که در آن صورت گرفت ،دارای ابهام بود و مصادیق تشیخیص عسیر و
حرج توسط قاضی معلوم نبود .با توجه به قاعده نفی عسر و حیرج و میاده  1130ق.م.
اوال" عسر و حرج بایستی در زمان درخواست طالق موجود باشد و اگیر رفتیار شیوهر
اصالح شده باشد موجبی برای عسر و حرج نیست( .کاتوزیان )385 :1371 ،ثانیا" معیار
عسر و حرج هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد .نوعی است از این جهت که انسانی
متعارف و توان و طاقت او مورد نظر قرار می گیرد ،شخصی اسیت بیه ایین اعتبیار کیه
وضع انسان متعارف در شرایط ویژه زن معیار است نه به طور نوعی( .همان )386،ثایثیا"
بار اثبات دعوی بر عهده زن است.
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جهت ارائه تعریفی از عسر و حرج و مصادیق آن طرح ایحاق یک تبصیره بیه میاده
 1130قانون مدنی در  1379/7/3به تصویب مجل

شورای اسالمی رسید ،امیا با توجیه

به ایراد شورای نگهبان ،به مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام ارجیا شید و نهایتیا در
 81/4/29به صورت ماده واحده ای به این شرح تصویب گردید« :تبصره عسیر و حیرج
موضو این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه
با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد کیل در صورت احیراز توسیط
دادگاه صایح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
 – 1ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوایی ،ییا  9میاه
متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
 – 2اعتیاد زوج به یکی از انوا مواد مخدر و یا ابتالی وی به مشروبات ایکلی کیه
به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتنا یا عدم امکان ایزام وی بیه تیرک آن
در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است.
 -3محکومیت قطعی زوج به حب

 5سال یا بیشتر.

-4ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج کیه عرفیا بیا توجیه بیه وضیعیت
زوجه قابل تحمل نباشد.
 -5ابتالی زوج به بیماری صعب ایعالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب ایعیالج
دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر میواردی کیه عسیر و
حرج زن در دادگاه احراز شود ،حکم طالق صادر نماید».
در تنظیم تبصره فوق ایذکر از بعضی موارد مندرج در ماده  8قانون حمایت خیانواده
 1353ایهام گرفته شده است .اما باید توجه داشت که موارد مذکور جنبه تمثیلیی دارد و
همان طور که در جمله اخیر ماده صراحتا قید گردییده ،هیر میورد دیگیری نییز کیه بیه
تشخیص قاضی برای زن ایجاد عسر و حرج کند ،می توانید از مصیادیق عسیر و حیرج
باشد.
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با توجه به فلسفه عقد ازدواج در سه میورد قطعیا میی تیوان گفیت ادامیه زوجییت
مستلزم عسر و حرج برای زوجه است که عبارتند از :سیوء خلیق زوج ،عیدم پرداخیت
نفقه و عدم ارتباط جنسی  .ایبته غیبت شوهر هم به دییل این که مستلزم عدم انجام یکی
از سه وظیفه فوق است جزو موارد عسر و حرج می تواند باشید (یطفیی.)108 :1389 ،
مصادیق دیگری که در قانون ککر نشده ویی می تواند به عنیوان عسیر و حیرج در نظیر
گرفته شود عبارتند از  :امتنا از انجام وظایف زناشویی بیه میدت بییش از چهیار میاه،
(اراکی ،ج .) 89 ،2عقیم بودن زوج (در صورت جاهل بودن زن و انحصاری بیودن ایین
دییل برای بچه دار نشدن)  ،ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زن و عیدم امکیان ممانعیت
شوهر از اشتغال به امور منافی مصایح خانوادگی.
 -3-4ماده  1029قانون مدنی–
این ماده مربوط به شخصیی اسیت کیه غیبیت طیوالنی داشیته و بیا تیرک زنیدگی
خانوادگی که در بند یک تبصره ماده  1130به آن اشاره شد متفاوت است .ترک زنیدگی
خانوادگی ناظر به موردی است که شوهر عمدا" زندگی مشترک را رها کند ،خیواه از او
خبری باشد یا نباشد ،اما غیبت زمانی تحقق میی یابید کیه شیوهر عمیدا" ییا در نتیجیه
حوادو قهری از خانواده دور بماند و از او خبری در دست نباشد( ،یطفیی)110 :1389،
به نحوی که بتوان او را غایب مفقوداالثر دانست .غایب مفقود االثر کسیی اسیت کیه از
غیبیت او میدت باینسییبه مدییدی گذشیته و از او بییه هیی وجیه خبییری نباشید (مییاده
 1011ق.م) .همان طور که برای چنین شخصی با توجه به مقررات قانون مدنی می تیوان
حکم موت فرضی از دادگاه اخذ نمود ،زن وی نیز می تواند از دادگیاه صیایح تقاضیای
طالق کند .در ماده  1029قانون مدنی غیبت بیش از چهار سال شوهر به عنوان میوجبی
برای تقاضای طالق از سوی همسر زن پیش بینی شده است« :هرگاه شخصی چهارسیال
تمام غایب مفقود االثر باشد ،زن او می تواند تقاضیای طیالق کنید.در ایین صیورت بیا
رعایت ماده  1023حاکم او را طالق می دهد ».ماده  1023مربوط به آگهیی در روزنامیه
توسط دادگاه است که باید در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار تهیران اعالنیی در سیه
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دفعه متوایی ،هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصیی را کیه ممکین اسیت از
غایب خبری داشته باشند ،دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطال محکمه برسیانند .بیا
گذشت یک سال از تارید اویین اعالن ،محکمه حکم طالق را صادر می نمایید .ییذا در
جمع بیش از  5سال باید از آخرین خبری که از شخص غایب رسیده بگذرد ،تیا حکیم
طالق از دادگاه صادر شود.
1

اگر احیانا شخص غایب در مدت عده مراجعت کنید ،حیق رجیو دارد ،امیا اگیر
بازگشت او پ

از گذشتن مدت عده باشد ،طبیعی است که طالق قطعیی میی شیود و

رجو منتفی است.این امر بایصراحه در ماده  1030قانون مدنی ککر شیده اسیت .میدت
عده طالق سه طهر یا سه ماه است (ماده .) 1151

2

گفتار دوم :صدور حکم و اجرای صیغه طالق
پ

از بررسی موجبات طالق ،اکنون به بررسیی چگیونگی صیدور حکیم و سیپ

اجرای صیغه طالق می پردازیم.
-1صدور حکم طالق یا عدم امکان سازش
طبق قانون حمایت خانواده سابق رسیدگی به دعوای طالق و صیدور گیواهی عیدم
امکان ساز

در صیالحیت دادگیاه حماییت خیانواده بودکیه جیزو دادگیاه شهرسیتان

محسوب می شد .پ

از ایجاد دادگاه میدنی خیاص و انحییالل آن و جیایگزین شیدن

دادگاه عمومی ،به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههیای موجود به دادگاههای
موضو اصل  21قانون اساسی مصوب  31376رسیدگی به دعاوی خیانوادگی از جملیه
1

 -به موجب ماده  1150ق.م " .عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده

2

 -جهت توضیحات بیشتر در مورد عده ر .ک .سلیمان فدوی ،تعارض قوانین ،تهران ،انتشارات طرح نوین

است  ،نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند" .
اندیشه  ،چاپ اول  ،بهار  ،1385ص 303
3

- -این قانون به موجب بند  10ماده  58ق.ح.خ  91/12/1نسد شده است.
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طالق ،در صالحیت دادگاه خانواده قرار گرفت .به عالوه احکام مربوط به طیالق قابیل
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و این احکام برابر رای وحدت رویه دییوان
عایی کشور مورخ  83/3/19قابل رسیدگی فرجیامی در دییوان عیایی کشیور میی باشید
(صفایی و امامی.)233 :1389 ،
در حال حاضر بیه موجیب میاده  4ق.ح.خ .مصیوب  91/12/1رسییدگی بیه امیور
خانوادگی در صالحیت دادگاه خانواده است .این ماده شامل  18بند است کیه در بنید 9
آن « طالق ،رجو  ،فسد و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای آن» ککر شده است.
مطییابق مییاده  8قییانون حمایییت خییانواده رسیییدگی در دادگییاه خییانواده بییا تقییدیم
دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی میدنی انجیام میی شود.تبصیره
این ماده جهت جلوگیری از هر گونیه سیوء اسیتفاده احتمیایی اعیالم میی دارد :هرگیاه
خ واهان خوانده را مجهول ایمکان معرفی کند ،باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعیالم
کند.دادگاه به طور مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
دادگاه پ

از بررسی تقاضای طالق که از سوی زن یا میرد تقیدیم شیده ،اقیدام بیه

رسیدگی می کند و پ

از صدور قرار ارجا امر به داوری به شیرحی کیه پییش تیر در

درخواست طالق از سوی مرد ککر شد و بررسی نظر داوران ،برحسب میورد اقیدام بیه
صدور حکم طالق و یا گواهی عدم امکان ساز

می نماید.

نکته ای که در قانون حمایت خانواده جدید جایب به نظر می رسید ایین اسیت کیه
استفاده از پست ،نمابر ،پیام تلفنی و پست ایکترونیک را برای اویین بار به عنیوان نحیوه
ابالغ پیش بینی نموده ،اما این امر بستگی بیه نظیر طیرفین دعیوا دارد .میاده  9ق.ح.خ.
اعالم می دارد :تشریفات و نحوه ابالغ در دادگیاه خیانواده تیابع مقیررات قیانون آییین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است .یکین چنانچیه طیرفین طیرق
دیگری از قبیل پست ،نمابر ،پیام تلفنی و پست ایکترونیک را برای این منظور به دادگیاه
اعالم کنند ،دادگاه می تواند ابالغ را به آن طرییق انجیام دهید .در هیر صیورت احیراز
صحت ابالغ با دادگاه است.
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به موجب ماده  29ق.ح.خ« .دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقید و
مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه زوجه ،اطفال و حمیل را معیین و
هم چنین اجرت ایمثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده  336قانون مدنی تعییین
و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و
نگهداری ،تصمیم مقتضی اتخاک می کند .هم چنین دادگاه بایید بیا توجیه بیه وابسیتگی
عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب و زمان و مکیان مالقیات وی بیا پیدر و میادر و سیایر
بستگان را تعیین کند ».ماده 336ق.م .مقرر می دارد« :هرگاه کسی بر حسب امر دیگیری
اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهییای آن
عمل باشد ،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود کیه قصید
تبر داشته است».
مطابق ماده  7ق.ح.خ دادگاه می تواند پیش از اتخاک تصمیم در مورد اصل دعیوا بیه
درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،نگهداری و مالقات طفل و نفقیه
زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد ،بدون اخذ تامین ،دستور موقت صیادر
کند.این دستور بدون نیاز به تایید ریی

حوزه قضایی قابل اجرا اسیت .چنانچیه دادگیاه

ظرف شش ماه راجع به اصیل دعیوا اتخیاک تصیمیم نکنید ،دسیتور صیادر شیده ملغیی
محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر اینکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت
صادر کند.
در مورد اجرت ایمثل وفق ماده  30ق .ح.خ .در مواردی که زوجه در دادگیاه ثابیت
کند به امر زوج با اکن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهیده
زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبر زوجه را اثبات کند ،می تواند معیادل آن
را از وی دریافت نماید .هم چنین گر چه مطابق بند  8ماده  58قانون حماییت خیانواده
 91/12/1قانون اصالح مقررات مربوط به طییالق مصوب  71/12/21نسید شیده  ،امیا
بند ب تبصره  6آن راجع به نحله همچنان به قوت خود باقیست .بند ب تبصره  6قانون
اصالح مقررات مربوط به طالق اعالم نموده است« :با توجه به سنوات زندگی مشیترک
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ونو کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده و وضع میایی زوج ،دادگیاه مبلغیی را
ازبابت بخشش (نحله) 1بیرای زوجیه تعییین خواهید نمیود ».ایین مطلیب در صیورت
درخواست زوجه ،از سوی دادگاه بررسی و سپ

حکم صادر می شود.

 -2اجرای صیغه طالق و ثبت آن
طالق یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقا ) است که تشیریفاتی دارد میثال وجیود دو
شاهد مرد عادل در هنگام جاری ساختن صیغه الزم است و نیاز به انشای یفظی یا صیغه
دارد ،همچنین بایستی به طور منجز باشد (یطفیی .)135 :1389 ،حکمیی کیه از دادگیاه
ایران درباره طالق یا عدم امکان ساز

زن و شوهر ایرانی صادر می شیود ،گرچیه الزم

است اما کافی نیست .منظور این است که حییکم به تنهایی فقط مقدمه ای اسیت بیرای
جدایی زن و شوهر و پ

از صدور حکم باید ظرف مدت مشخصی کیه قیبال سیه میاه

بود و طبق ماده  33قانون جدید حمایت خانواده به شش ماه افزایش یافته ( که سیه میاه
برای تسلیم به دفتر رسمی طالق و سه ماه جهت حضیور در دفترخانیه از زمیان تسیلیم
است) ،طرفین یا یکی از آنان باید به یکی از دفاتر طالق بیرای اجیرای صییغه طیالق و
ثبت آن مراجعه کنند .مطابق ماده  24ق .ح.خ« .ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و
نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسیمی ازدواج و طیالق حسیب میورد پی
صدور گواهی عدم امکان ساز

از

یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است ».اگر ایین

مراجعه در مدت مشخص قانونی انجام نشود ،حکم صادره اثر خود را از دست می دهد
و زوجین یا یکی از آنان در صورت تمایل به انجام جدایی ،میی بایسیت مجیددا بیرای
صدور حکم طالق یا عدم امکان ساز
1

به دادگاه خانواده مراجعه نمایند.

 -در مواردی که طالق به درخواست زوجه نباشد " مقنن در مورد طریقه تعیین مقدار نحله به سه ضابطه توجه

داشته که عبارتند از -1 :سنوات زندگی مشترک  -2نو کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است

 – 3وسع مایی زوج (محمد جواد صفار ،درسهایی از حقوق خانواده ،چاپ دوم ،انتشارات جنگل ،1390 ،ص
)99
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به موجب ماده  34قاننن حمایت خانواده مدت اعتبار گیواهی عیدم امکیان سیاز
برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پی

از تیارید ابیالغ رای قطعیی ییا

قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود ،یا طرفی که
آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظیرف سیه میاه از تیارید تسیلیم در
دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائیه نکنید ،گیواهی صییییادر شیده از درجیه
اعتبارساقط است .مطابق تبصره ماده  34ق.ح.خ .هرگاه گواهی عدم امکان ساز

صادر

شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود ،کلیه توافقاتی کیه
گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ،ملغی می گردد.
از آنجا که معموال کیل احکام صادره از دادگاه های ایران ،موضو مراجعه بیه دفتیر
طالق ظرف مدت معین قید می شود،به ندرت اتفاق می افتد که پی

از صیدور حکیم

ازدادگاه ایرانی مبنی بر جدایی،طرفین یا یکی از آنان در مهلت قانونی بیه دفتیر طیالق
مراجعه نکنند.
بدیهی است که حکم طالق یا گواهی عدم امکان ساز

که از دادگیاه صیادر شیده

،باید قطعی و الزم االجرا باشد ،تا بتوان آن را به دفتر رسمی طالق ارائیه داد.از ایین رو
ماده  39ق.ح.خ اعالم می دارد « :در کلیه موارد ،قطعی و قابل اجرا بیودن گیواهی عیدم
امکان ساز

یا حکم طالق باید از سیوی دادگیاه صیادرکننده رای نخسیتین گیواهی و

همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود» .به موجب ماده  32ق.ح.خ .در میورد
حکم طالق ،اجرای صیغه و ثبت آن حسیب میورد ،منیوط بیه انقضیای مهلیت فرجیام
خواهی یا ابالغ رای فرجامی است.
به موجب ماده  1134قانون مدنی طالق باید به صیغه طالق و در حضیور الاقیل دو
نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد .منظور از صیغه طالق به کار بردن ایفیاظی
است که صریح در طالق باشد.هر یفظی که به صراحت دالیت بر طالق نمایید کفاییت
می کند ،هر چند که احتیاط در استعمال یفظ عربی اسیت .هرگیاه شیوهر نتوانید صییغه
طالق را به کار برد ،باید بدییین منظور وکیل بگیرد .در عمل نیز غایبا مرد برای اجیرای
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صیغه طالق به سردفتر وکایت می دهید( .صیفایی و امیامی )240 :1389،صییغه طیالق
عبارت است از "انت طایق" یا هذه طایق" به عالوه طالق باید در حضور الاقل دو نفیر
مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد و گرنیه باطیل اسیت .ایین قاعیده کیه از فقیه
اسالمی گرفتیه شیده ،دارای ایین فاییده اسیت کیه اجیرای طیالق را دشیوار میی کنید
(همان .)241،یزوم حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد بر وقیو طیالق از آییه شیریفه
"واَشهدوا کَوا عدلٍ منکم و اقیموایشهاددةَ ینله" (آیه  2سیوره طیالق) اسیتفاده میی شیود
عالوه بر آیه مزبور روایات زیادی در این خصوص وارد شده کیه بیر ییزوم حضیور دو
شاهد عادل در وقت طالق تصریح و تاکید دارند (وسیایل ایشییعه ،ج  ،5ص  )283هیم
چنین عالوه بر کتاب و سینت بیر ایین امیر اجمیا فقهیای شییعه هیم مسیتقر اسیت
(یطفی .)136 :1389،ماده  1135ق.م .مقرر می دارد :طیالق بایید منجیز باشید و طیالق
معلق به شرط باطل است زیرا شرط امری است که در آینده ممکین ایوقیو باشید و از
امور قطعی و مسلم محسوب نمی شود.
فلسفه اصلی عدم امکان تعلیق در طالق و نکاح این است که زن نبایسیتی در رابطیه
زناشویی خود بالتکلیف باشد .هر امری که موجب شود روابیط زناشیویی در وضیعیت
مبهم و نامعلومی قرار گیرد ،چه از ناحیه شرط فسد یا شرط تعلیقی ،هم موجب بطیالن
شرط و هم موجب بطالن طالق می گردد (دیانی.)1387:231،
ماده  37قانون حمایت خانواده مقرر می دارد :اجرای صیغه طالق با رعاییت جهیات
شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد .به عالوه طبق
ماده  1136ق .م شرایطی برای مطلنق (طالق دهنده) ککر شده است« :طالق دهنده بایید
بایغ و عاقل و قاصد و مختار باشد ».منظور از بلوغ در اصطالح فقهی رسییدن پسیر بیه
سن  15سال قمری و دختر به سن  9سال قمیری اسیت .بنیابراین طیالق توسیط وییی
کودک صحیح نیست و طالق معتبر مختص زوج است .اما در مورد ویی مجنون دییدگاه
مشهور در فقه امامیه این است که ویی مجنون می توانید در صیورت وجیود مصیلحت
همسر مجنون اطباقی را طالق دهد (شهید ثانی1430،ق،ج .)11 :9قانون میدنی هیم بیه
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پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده  1137می گویید  :وییی مجنیون دایمیی میی
تواند در صورت مصلحت مویی علیه ،زن او را طالق دهد  .شرط عقل در طالق دهنیده
مورد اتفاق در فقه است ،بنابراین مجنون دایمی که فاقید ایین شیرط اسیت نمیی توانید
زوجه خود را طالق دهد و طالق توسط مجنیون ادوازی هیم در زمیان جنیون صیحیح
نیست .منظور از قصد این است که مطلق در ادای یفظ و صییغه طیالق قاصید باشید و
بداند چه می گوید در این مورد نیز فقهای اتفاق نظیر دارنید (یطفیی .)144 :1389،هیم
چنین طالق دهنده باید مختار باشد و منظور این است که باید دارای اختییار و رضیایت
بر طالق همسر

باشد .پ

طالق توسط شخص مکره باطل است .این مسیایه نییز در

فقه یک حکم اجماعی است (همان .)146،مطابق احکام فقهی شیرایطی بیرای مطلقیه (
زنی که طالق داده می شود) در نظر گرفته شده است از جمله ایین کیه طیالق بایید در
حال پاکی زن باشد و پ

از پایان عیادت زنیانگی تیا هنگیام طیالق بیین زن و شیوهر

نزدیکی رخ نداده باشد .این شرایط از این بابت است که زوجین مدتی برای طالق تامل
کنند و این امر ممکن اسیت باعیث انصیراف از طیالق شیود .ییذا قیانون میدنی بیرای
جلوگیری از ازدیاد طالق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل ،رعایت شیرایطی را
در زن نیز در زمان اجرای صیغه طالق الزم دانسته است (امامی،1370،ج .)13 :5مطیابق
ماده  1140ق .م" .طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حیال نفیاس صیحیح نیسیت
مگر اینیکه زن حامیل باشید یا طیالق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شیوهر غاییب
باشد  .به طیوری کییه اطال ازعادت زنانگی بودن زن نتوانید حاصیل کنید ".در ادامیه
ماده  1141ق.م مقرر می دارد " :طالق در طهر مواقعه صیحیح نیسیت ،مگیر اینکیه زن
یائسه یا حامل باشد ".همچنین ماده  1142ق.م اعالم می دارد :طالق زنی که با وجیود
اقتضای سن  ،عادت زنانگی نمی شود ،وقتی صحیح است که از تارید آخرین نزدیکی با
زن سه ماه گذشته باشد".
به علت مشکالتی که در عمل برای زوجه در هنگام مراجعه به دفتر طیالق ،پی

از

صدور حکم از دادگاه پیش می آمد ،قانون حمایت خانواده جدید ،بر حسب اینکه حکم
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صادره از دادگاه توسط زوجه به دفترخانیه تسیلیم شیود ،ییا توسیط زوج ،بیه صیورت
متفاوت موضو را در نظر گرفته است.
 -2-1تسلیم حکم به دفتر طالق از سوی زوجه
مطابق ماده  33ق.ح.خ .هرگاه حکم طالق از سوی زوجه به دفتر رسیمی ازدواج و
طالق تسلیم شیود،در صیورتی کیه زوج ظیرف ییک هفتیه از تیارید ابیالغ مراتیب در
دفترخانه حاضر نشود ،سردفتر به زوجین ابالغ می کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت
آن در دفترخانه حاضر شوند .در صورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عیذر از سیوی
وی یا امتنا او از اجرای صیغه ،صیغه طالق جاری و ثبت می شیود و مراتیب بیه زوج
ابالغ می گردد .در صورت اعالم عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتییب میذکور
از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره این ماده نیز به موضوعی که اغلب باعث ایجاد مشکل برای زنانی می گردید
که به اخذ حکم طالق نایل شده بودند ،اما با امتنا زوج از مراجعه به دفترخانیه مواجیه
می شدند ،دقت نموده و مقرر می دارد« :دادگاه صیادرکننده حکیم طیالق بایید در رای
صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتنیا زوج تصیریح
کند ».در همین راستا ماده  36ق.ح.خ .نیز درخصوص گواهی عدم امکان ساز
از دادگاه با توافق زوجین اعالم می دارد «:هر گاه گواهی عدم امکان ساز

صادره

بنابر توافیق

زوجین صادر شده باشد ،در صورتی که زوجه بنابر اعالم دادگاه صادرکننده رای و یا به
موجب سند رسمی در اجرای صیغه طالق وکایت بالعزل داشیته باشید  ،عیدم حضیور
زوج مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست».
 -2-2تسلیم حکم به دفتر طالالق از سالوی زوج -بیه موجیب میاده  35ق .ح.خ.
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکیان
ساز

را تسلیم کند ،درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانیه حاضیر نشیود،

سردفتر به زوجین اخطار می کند بیرای اجیرای صییغه طیالق و ثبیت آن در دفترخانیه
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حاضر شوند.در صورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پ

از ثبت به وسییله

دفترخانه مراتب به اطال زوجه می رسد.
در تبصره این ماده اعالم شده« :فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجیرای صییغه در
این ماده و ماده  34نباید از یک هفته کمتر باشد .در مواردی که زوج یا زوجیه مجهیول
ایمکان باشند ،دعوت از شخص مجهول ایمکان از طرییق نشیر آگهیی در جرایید کثییر
االنتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید».ماده  34مربوط به
مدت اعتبار گواهی عدم امکان ساز

است که سه ماه از تارید قطعی شیدن رای بیرای

تسلیم به دفتر و سه ماه از تارید تسلیم برای حضیور در دفترخانیه و جمعیا شیش میاه
است.
پ

ازاجرای صیغه طالق وفق ماده  20ق.ح.خ .ثبت طالق ایزامی است .یذا سردفتر

آن را دردفتررسمی طالق ثبت و سپ

درشناسنامه هردوطرف وارد میی کنید .نظیر بیه

اینکه درطالق رجعی وفق ماده  1148ق .م درطول مدت عیده بیرای میرد حیق رجیو
وجود دارد وپرداخت نفقه نیز دراین مدت طبق ماده  1109ق .م برعهده زوج است ودر
صورت رجو  ،1عقد نکاح سابق باهمه شرایط خود ادامه می یابد ،ماده  38ق.ح.خ .می
گوید" :در طالق رجعی ،صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتیب صیورت
جلسه می شود ،ویی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی کتبی حیداقل دو شیاهد مبنیی بیر
سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است 2،مگیر اینکیه زن رضیایت بیه
ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجو  ،صورت جلسه طیالق ابطیال و در صیورت عیدم رجیو ،
صورت جلسه تکمیل و طالق ثبت می شود .صورت جلسیه تکمییل شیده بیه امضیای
1

-مطابق ماده 1149ق.م  « :رجو در طالق به هر یفظ یا فعلی حاصل می شود که دالیت بر رجو کند ،مشروط

بر اینکه به قصد رجو باشد».
2

 -جهت توضیحات بیشتر در مورد طالق رجعی و گواهی مذکور ر.ک سیدحسین صفایی و اسداهلل امامی ،

مختصر حقوق خانواده ،همان ،ص 245
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سردفتر ،زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طالق می رسید .در صیورت درخواسیت
زوجه ،گواهی اجرای صیغه طالق و عدم رجو زوج به وی اعطا می شود ".در هرحال
در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجو  ،طالق ثبت میی شیود .زییرا مطلقیه
رجعیه زوجه یا درحکم زوجه است و مادام که عیده او منقضیی نگردد،رابطیه زوجییت
باقی محسوب می شود (امامی،1370،ج .)248 :4و پ

از انقضیای میدت عیده طیالق

قطعی می گردد .به عالوه ماده  31ق.ح.خ .ارائیه گیواهی پزشیک کی صیالح در میورد
وجود جنین یا عدم آن را برای ثبت طالق ایزامی دانسته ،مگر آنکه زوجیین بیر وجیود
جنین اتفاق نظر داشته باشند .وفق ماده  56ق.ح.خ .سردفتری که بدون اخذ این گیواهی
یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عییدم امکان ساز

ییا حکیم تنفییذ راجیع بیه احکیام

خارجی به ثبت طالق مبادرت کند به محرومیت درجه چهیار موضیو قیانون مجیازات
اسالمی1از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ضمانت اجرای عدم ثبت طالق در ماده  49ق.ح.خ .به این شرح آمده است :چنانچه
مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم ،طالق یا فسد نکاح اقیدام ییا پی

از

رجو تا یک ماه از ثبت آن خودداری  ...کند ،ضمن ایزام بیه ثبیت واقعیه بیه پرداخیت
جزای نقدی درجه پنج  2ویا حب

تعزیری درجه هفت  3محکوم می شود .این مجازات

در مورد مردی که از ثبت انفساخ دایم و اعالم بطالن نکاح یا طالق اسیتنکاف کنید نییز
مقرراست.

1
2

 -محرومیت درجه چهار مطابق ماده  19ق.م.ا " .انفصال دایم از خدمات دویتی و عمومی " است.

 -طبق ماده  19ق.م.ا .مصوب  1392/2/1جزای نقدی درجه پنج " ،جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا

یکصد و هشتاد میلیون ریال " است.
3

 -طبق ماده  19ق.م.ا .حب

تعزیری درجه هفت " از نود و یک روز تا شش ماه " است.
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نتیجه گیری:
با توجه به آنچه ککر شد به نظر می رسد که قانونگذار جدید نوآوری هایی در زمینه
های مختلف داشته است:
-1از نظییر آیییین دادرسییی در مسییایل خییانوادگی صییالحیت هییای خاصییی رابییرای
دادگاههای ایران پیش بینی کرده ،در حدی که حتی در مواردی تعیین دادگاه صایح را به
توافق طرفین واگذار کرده و با عدول از قاعده کلی صالحیت دادگیاه اقامتگیاه خوانیده،
در برخی موارد صرف اقامتگاه یکی از طرفین در ایران یا محل سیکونت موقیت وی را
موجبی برای صالحیت دادگاه ایران دانسته است.
 -2با ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی گام مهمی در جلوگیری از طالق هیایی کیه بیه
علت عدم هماهنگی و عدم راهنمایی طرفین یا یکی از آنها ممکن اسیت مطیرح شیود،
برداشته شده است  .امید است این مراکز که وفیق میاده  17از کارشناسیان رشیته هیای
مختلف مانند مطایعات خانواده ،مشیاور ،روان پزشیک ،روانشیناس ،میددکار اجتمیاعی،
حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی انتخاب می شوند ،بیه همیان صیورتی کیه منظیور
قانونگذار بوده ،سعی واهتمام اصلی خود رادر جهت ایجاد صلح و ساز

بیین طیرفین

به کار بندند ،تا شاید از این طریق از آمار طیالق ،کیه میدتی اسیت بیه سیرعت رو بیه
افزایش گذارده ،جلوگیری شود.
 -3تفکیک بین احکام طالق و احکام عدم امکان ساز
تفاوت  ،همه این احکام به عنوان عدم امکان ساز
مناسب می باشد.

که در مقررات قبلی بیدون

نامیده شده بیود ،بسییار بیه جیا و

صالحیت دادگاههای ایران در طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور253..........................................

منابع
 ارفع نیا ،بهشید ( ،)1389تعارض قوانین ،حقوق بین الملل خصوصی ،جلید دوم،انتشارات بهتاب.
 ارفع نیا ،بهشید ( ،)1391تعارض دادگالاه هالا ،حقالوق بالین الملالل خصوصالی،جلدسوم ،انتشارات بهتاب.
 ایماسی ،نجادعلی ( ،)1368تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران. امامی ،سید حسن ( ،)1370حقالوق مالدنی ،جلید چهیارم ،انتشیارات کتابفروشییاسالمیه.
 امامی ،سید حسین ( ،)1370حقالوق مالدنی ،جلید پینجم ،انتشیارات کتابفروشییاسالمیه.
 دیانی ،عبدایرسول ( ،)1378حقوق خانواده ،نشر میزان ،تهران. شهید ثانی ،زین ایدین بن علی بن احمد عاملی ( ،)1430الروضه البهیه فی شالراللمعه الدمشقیه ،بیروت ،داراحیاء ایتراو ایعربی.
 صفار ،محمدجواد ( ،)1390درسهایی از حقوق خالانواده ،چیاپ دوم ،انتشیاراتجنگل.
 صفایی ،سید حسین و امامی ،اسدایه ( ،)1389مختصر حقوق خانواده ،بنیاد حقوقیمیزان.
 -صفایی ،سیدحسین و قاسم زاده ،سید مرتضی ( ،)1390حقوق مدنی اشالاا

و

محجورین ،تهران ،سمت.
 فدوی ،سلیمان( ،)1385تعارض قوانین ،تهران ،انتشارات طرح نوین اندیشه. کاتوزیان ،ناصر( ،)1371حقوق خانواده ،ج  ،1تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپسوم.

........254تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

 یطفی ،اسداهلل ( ،)1389حقوق خیانواده ،جلید دوم ،انتشیارات خرسیندی ،تهیران،چاپ اول.
 نجفی ،محمدحسین ( ،)1981جیواهرایکالم فیی شیرح شیرایع االسیالم ،بییروت،دارااحیاء ایتراو ایعربی ،چاپ هفتم.

