
تصميمات نهايي دادگاه در 
طالق و آثار ناشي از آن

ليال سادات اسدي١٭

چکيده
در قانون آئين دادرسي مدني، تصميم قضايي دادگاه تحت عنوان «رأي»، به دو 
نوع «حكم» و «قرار» تقسيم شده است اما گواهي عدم امكان سازش كه به عنوان يكي 
از انواع تصميمات دادگاه در دعوي طالق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. 
نوشتار حاضر درصدد بيان اين مطلب است  كه قوانين موجود، در تعيين جايگاه حكم 
طالق و تفكيك آن از گواهي عدم امكان سازش موفق نبوده و قضات نيز در جهت رفع 
ابهام ها و خأل هاي قانوني، رويه اي مقبول ارائه نداده اند اما اليحه ي حمايت از خانواده، 
در قالب شناسي صحيح تصميمات نهايي دادگاه در موضوع طالق تا حدي موفق بوده 

است، اگرچه در برخي موارد نيازمند اصالح است.

کليد واژه
طالق، تصميم قضايي، دادگاه، گواهي عدم امکان سازش، حکم، اليحه ي  حمايت 

از خانواده ، رويه ي قضايي

٭ ـ  مدير گروه حقوق خانواده دانشگاه امام صادق 7
ـ تاريخ دريافت: ۸۹/۸/۶ تاريخ تصويب نهايي ۸۹/۷/۱۰
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ــي دادگاه هاي عمومي و انقالب در  مطابق ماده ي ۲۹۹ قانون آئين دادرس
امور مدني (مصوب ۱۳۷۹)، تصميمات دادگاه مي تواند در قالب حكم يا قرار 
صادر شود. در قوانين متفرقه، عناوين ديگري براي تصميمات مراجع قضايي 
ــتور» كه در موارد مختلف از جمله فروش مال  ــده است. مانند «دس اتخاذ ش
مشاع يا ضبط وثيقه، وجه الكفاله و مانند آن به كار مي رود يا «گواهي» که در 

مواردي مانند حصر وراثت و عدم امکان سازش كاربرد دارد. 
اصطالح گواهي عدم امكان سازش اولين  بار در قانون حمايت از خانواده 
ــون تعيين مدت اعتبار  ــون اصالح مقررات طالق و قان ــس از آن در قان و پ
گواهي هاي عدم امكان سازش به كار گرفته شد، بدون آنكه تفكيكي ميان آن 
ــازش  و حكم طالق صورت گيرد. درحالي كه تفکيک گواهي عدم امکان س
و حکم آثار و نتايج مهمي به دنبال دارد. اين نوشتار در صدد روشن نمودن 
ــم در تصميمات دادگاه بر طالق  ــازش و حك جايگاه گواهي عدم امکان س
است و ضمن تبيين مفهوم گواهي عدم امكان سازش و تمايز آن از حكم، به 
ــن نمودن مرز اين دو  راه کارهاي اليحه ي حمايت از خانواده در جهت روش

اصطالح و به كارگيري هر يك در جايگاه خود مي پردازد.  

۱)  ماهيت تصميمات قضايي
ــيم  ــات دادگاه از نظر ماهيت به دو نوع «اداري» و «قضايي» تقس تصميم
مي شود و آنچه دادگاه در پايان يک دادرسي انشاء مي کند، يک تصميم قضايي 
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سا ــي ۱۳۶۸: ج۲، ص۵۱۳). تصميمات قضايي از  ــت (واحدي ۱۳۸۶: ج۲، ص ۱۵۵؛ مدن اس

ــت. مطابق  ــكل، عنوان كلي «رأي» دارد كه بر دو نوع حكم و قرار اس نظر ش
ــي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني،۱  ماده ۲۹۹ قانون آئين دادرس
حکم داراي دو وصف است؛ قاطع دعوي و راجع به ماهيت آن است. ماهوي 
ــده است  ــي داليل دعوي اتخاذ ش ــت كه با بررس بودن حكم بدين  معنا اس

(جعفري لنگرودي ۱۳۶۸: ۵۳۱).

ــا بعضًا قاطع خصومت  ــم دادگاه در امر ترافعي که کًال ي ــرار را تصمي ق
نباشد، تعريف كرده اند۲ (مدني ۱۳۶۸: ۵۱۵). 

برخي اختصاص حكم به امور ترافعي را به عنوان سومين معيار تميز حكم 
از قرار دانسته و اظهار داشته اند: سياق عبارت ماده ي ۲۹۹ گوياي اين امر است 
كه معيار ارائه شده و تفكيك انجام شده در اين ماده، ويژه ي امور ترافعي بوده 
و شامل امور حسبي نمي شود و رأي دادگاه در صورتي حكم شمرده مي شود 
كه درباره ي ماهيت دعوا و قاطع آن باشد. بنابراين يكي از عناصر حكم، وجود 

اختالفي است كه به موجب آن حل و فصل مي شود (شمس: ۲۰۱). 

۱ ـ  ماده ۲۹۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني در تفکيک اين دو 
مي گويد: «رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئًا يا کًال باشد، حکم و اّال قرار ناميده 

مي شود.»
۲ ـ  قرار به دو نوع اعدادي و نهايي تقسيم مي شود ؛ قرار اعدادي قراري است که به منظور آماده 
کردن پرونده براي صدور حکم صادر مي شود. از قبيل قرار رجوع به کارشناس، قرار رسيدگي به 
اصالت سند، قرار اناطه و مانند اينها که عدول از آن جايز است و قرار نهايي قراري است که کار را 
در حدود موضوع خاتمه دهد. مانند قرار رد دادخواست (جعفري لنگرودي ۱۳۶۳: ج۱، ص۵۴۴).
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ــد چنين معياري اختصاص به حكم ندارد و در قرار نيز به سا به نظر مي رس

چشم مي خورد. مثًال، صدور قرار رد دادخواست۱ و قرار ابطال دادخواست۲ 
نيز در امور ترافعي صورت مي گيرد كه انصراف خواهان از دعوي يا حاضر 
ــت. لذا دو وجه فارق قيد  ــدن او براي اخذ توضيح، مبناي صدور آنها اس نش
ــي دادگاه هاي عمومي و انقالب در  ــده در ماده ي ۲۹۹ قانون آئين دادرس ش
ــبي و  ــور مدني، براي تفكيك حكم و قرار كفايت مي كند و در امور حس ام
ــوي ديگر در تفکيک حکم و  غيرترافعي نيز مي توان حكم صادر كرد. از س
قرار، بايد به فقدان يکي از دو ويژگي حکم مندرج در ماده ي ۲۹۹ يا هر دوي 
ــي، قاطع دعوي  ــن ويژگي ها توجه کرد. مثًال، قرار ارجاع امر به كارشناس اي
ــت شاکي اگرچه قاطع دعوي  ــت يا قرار موقوفي تعقيب به لحاظ گذش نيس
است اما صرف نظر از ماهيت قضيه صادر مي شود. لذا بهتر است بگوييم رأي 
ــد و قرار مي تواند  با هر دو خصيصه ي  مندرج در ماده ي ۲۹۹، حكم مي باش

صرفًا واجد يكي از اين خصيصه ها باشد (واحدي ۱۳۸۶: ج۲، ص ۱۵۸). 

۱ ـ  ماده ي ۱۰۷ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني: «استرداد دعوي 
دادرسي  جلسه ي  اولين  تا  مي تواند  الف)خواهان  مي گيرد:  صورت  زير  ترتيب  به  دادخواست  و 

دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد. 
ب)خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده، دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت 

دادگاه قرار رد دعوي صادر مي نمايد... »
۲ ـ  ماده ي ۹۵ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني: «عدم حضور هر 
يك از اصحاب دعوي و يا وكيل آنان در جلسه ي دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در 
موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر 
نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت 
قبلي هيچ يك از اصحاب دعوي حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوي بدون اخذ توضيح 

رأي صادر كند، دادخواست ابطال خواهد شد.»
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سا ــت. قانون آئين  ــده اس ــتور» داده ش گاه به تصميمات دادگاه عنوان «دس

ــي مدني سابق، دستور را از انواع قرار دانسته و در ماده ي ۷۷۸، آن را  دادرس
ــمار آورده است. مانند دستور  ــعر بر فعل، ترک فعل يا توقيف مال به ش مش
ــي جديد در اين  ــتور توقيف اموال. اما قانون آئين دادرس ضبط وثيقه يا دس
ــاكت است، همچنين است گواهي که در درخواست  هايي چون  خصوص س
انحصار وراثت صادر مي شود. محتواي اين تصميم تصديق وضعيت موجود 
است. به عنوان مثال، تصديق محصور بودن وراث متوفي به اشخاص معين.

۲)  جايگاه گواهي عدم امکان سازش در انواع تصميمات دادگاه
در اين قسمت مي خواهيم بدانيم گواهي عدم امكان سازش، حكم است 
يا قرار يا نوع سومي از تصميمات قضايي است كه در هيچ يك از دو تقسيم 

پيشين جاي نمي گيرد. 
ــاي الزام به چيزي (مال، عقد و...) يا انشاي  ــت از: انش حکم عبارت اس
اثبات امري (جعفري لنگرودي ۱۳۶۳: ج۱، ص ۵۴۴). حکم مخصوص دعاوي است و 
اگر رأي قاضي در قلمرو دعوي صادر شود و موجب فصل خصومت شود، 
ــتور مهر و موم  ــبي مانند دس حکم نام دارد. پس تصميم دادگاه در امور حس
ترکه، حکم محسوب نمي شود. حقوق دانان در اين خصوص كه گواهي عدم 
ــازش حكم محسوب مي شود يا قرار بحث نكرده اند. آنها كه اقسام  امكان س
ــكام را احصاء نموده اند، به رغم گواهي انحصار وراثت، گواهي  قرارها و اح
ــمار نياورده اند (بهرامي ۱۳۸۷: ۱۵۷).  ــازش را در قالب قرار به ش عدم امكان س
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برخي بدون احصاء احكام و قرارها، به تعريف و تفكيك اين دو پرداخته اند سا

و ويژگي هايي را براي هر يك ذكر كرده اند كه هيچ يك تمامًا بر گواهي عدم 
ــازش بار نمي شود (واحدي، همان: ۱۵۷ و ۱۶۷). حتي نويسندگاني كه به  امكان س
آئين دادرسي خانواده پرداخته اند، جايگاه گواهي عدم امكان سازش را روشن 
نساخته و اصوًال در اين باب وارد نشده اند (بداغي ۱۳۸۸) لذا بجاست که با تبيين 
ــينه ي تاريخي آن، به تبيين ماهيت  ــازش و پيش جايگاه گواهي عدم امكان س

آن نائل شويم.

۲ ـ ۱) پيشينه ي قانوني گواهي عدم امکان سازش 
اصطالح گواهي عدم امکان سازش براي اولين در ماده ي ۶ قانون حمايت 
ــد، بدون آنکه تعريف  از خانواده مصوب۱۳۴۶ ۱ وارد نظام حقوقي ايران ش
ــود. مواد ديگر اين قانون نيز که براي زن و مرد به طور  دقيقي از آن ارائه ش
مساوي حق تقاضاي طالق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طالق» 
گواهي عدم امکان سازش را جايگزين آن نمود. مثًال،  صدر ماده ي ۸ چنين 
ــب مورد مي تواند از دادگاه  ــوهر حس ــت: «در موارد زير زن يا ش آورده اس

تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد...». 
استفاده از اصطالح گواهي عدم امکان سازش در قانون حمايت از خانواده، 
ــواري هاي فراوان داشت. البته در مواردي که شوهر خواستار طالق بود،  دش

۱  ـ  ماده ۶. هرگاه يکي ازطرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير 
قوانين موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده و حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان 

سازش صادر خواهد کرد.
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سا اين دشواري کمتر احساس مي شد؛ زيرا در اين فرض، شوهر طالق را واقع 

ــدارد. در اين حال دادگاه  ــازد و اذن به طالق، نيازي به صدور حکم ن مي س
سعي مي کند که بين زن و شوهر را اصالح کند اما اگر از اين تالش نتيجه اي 
ــت را با قانون منطبق مي داند و گواهي مي دهد که سازش  نگرفت و درخواس
بين آنها ممکن نيست و مرد مي تواند از اختيار قانوني خود استفاده کند ولي 
ــت  ــتناد ماده ي ۸ قانون حمايت از خانواده درخواس در مواردي که زن به اس
ــازش منطبق  ــت تصميم دادگاه با گواهي عدم امکان س ــالق مي کند، ماهي ط
ــعي در اصالح و حل اختالف طرفين،  ــت؛ زيرا دادگاه بايد عالوه بر س نيس
درباره ي  تحقق سببي که زن بدان استناد کرده است، رسيدگي کند و همچنين، 

شوهر را مجبور به طالق سازد (کاتوزيان ۱۳۷۱: ج۱، ص۳۴۶). 
ــالمي، قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸  پس از انقالب اس
در تبصره ي ۲ ماده ي ۳، با احياي مقررات قانون مدني در خصوص حق طالق 
و ارجاع موارد طالق به قانون مدني و احکام شرع به حاکميت ماده ي ۸ قانون 
ــازش خاتمه داد۱ و ضمن اينکه  حمايت از خانواده و نيز گواهي عدم امکان س
ــد، در مواردي که بين  ــالق زوج را «اجازه» نامي ــم دادگاه در تقاضاي ط تصمي
زوجين درباره ي به طالق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را الزم ندانست. 

۱ ـ  موارد طالق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده است، ولي در مواردي 
كه شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدني تقاضاي طالق مي كند، دادگاه بدواً حسب آيه ي كريمه 
(فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من اهله و حكمًا من اهلها فان يريدا اصالحًا يوفق اهللا بينهما 
ان اهللا كان عليما خبيرا) موضوع را به داوري ارجاع مي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش 
حاصل نشود، اجازه  طالق به زوج خواهد داد. در مواردي كه بين زوجين راجع به طالق توافق شده 

باشد، مراجعه به دادگاه الزم نيست... 
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ــرح سا ــن قانون، تصميمات دادگاه در دعوي طالق را در دو حالت به ش اي

زير تعيين کرد: 
 ـ  طالق به درخواست زوجه که نيازمند صدور حکم است؛

ــت زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتويات  ـ   طالق به درخواس
ــعي در ايجاد سازش و ارجاع امر به داوري، در صورت عدم  آن، صرفًا با س
موفقيت، اجازه ي ثبت صيغه ي طالق۱ را صادر مي کند. بدين ترتيب طالق با 

توافق زوجين بدون رجوع به دادگاه از طريق دفاتر رسمي ثبت مي  شد.
ــوط به طالق مصوب  ــده ي  قانون اصالح مقررات مرب ــًا ماده واح متعاقب
۱۳۷۰ با الزام زوجين متقاضي طالق به رجوع به دادگاه مدني خاص، عنوان 
«گواهي عدم امکان سازش» را احياءکرد.۲ در خصوص حدود و ثغور اين ماده 
واحده و حاکميت آن بر انواع طالق ها اختالف نظر است، که به آن خواهيم 
ــد صدر اين ماده واحده مختص به طالق هاي به  پرداخت، اما به نظر مي رس
درخواست زوجين است؛ زيرا تصميم دادگاه در طـالق  به درخواست زوج 

۱ـ   تبصره ي ۲ ماده ي ۳ قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مقرر داشته است که در درخواست طالق 
زوج، دادگاه اجازه  طالق به زوج خواهد داد اما با توجه به ارجاع امر طالق به قانون مدني در صدر 
اين تبصره و ماده ۱۱۳۳ قانون مدني که به زوج اجازه داده بود هرگاه که بخواهد زن خود را طالق 
دهد لذا اثر اجازه  دادگاه صرفًا امکان ثبت طالق است، اعم از آن که صيغه  طالق قبل از رجوع به 

دادگاه اجرا شده باشد يا پس از آن.
۲ ـ  مطابق صدر اين ماده واحده: «از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي که قصد طالق و جدايي 
از يکديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختالف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه 
دعوي کنند. چنانچه اختالف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين از دو طرف که برگزيده  دادگاه اند 
(آن طور که قرآن کريم فرموده است) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان 

سازش، آنان را به دفاتر رسمي طالق خواهد فرستاد.»
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سا در قانون تشکيل دادگاه مدني خاص ذکر شده است و تبصره هاي ۳ و۶ ماده 

واحده ي  قانون اصالح مقررات طالق۱ صرفًا به حقوق مالي زوجه و نحوه ي 
مطالبه ي آن در طالق  به درخواست زوج مي پردازد. طالق از ناحيه ي زوجه 
نيز به موجب موادي از قانون مدني كه به زن حق طالق يا درخواست طالق 

داده، مستلزم رسيدگي ماهوي و صدور حکم است.
ــواده تصميم خود بر طالق را در دو قالب حكم  امروزه، دادگاه هاي خان
ــد كه حکم، انشاي به  ــاء مي كنند. بيان ش ــازش انش و گواهي عدم امكان س
امري است اما گواهي، تصديق وضعيت موجود است؛ در گواهي عدم امکان 
سازش دادگاه صرفًا وجود اختالف بين زوجين، در حدي که امکان سازش 
منتفي است، را تصديق مي کند و به ماهيت حق يا اختيار طالق براي متقاضي 

يا متقاضيان طالق وارد نمي شود.

۱ ـ   تبصره ۳. اجراي صيغه طالق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأديه ي حقوق شرعي و قانوني 
زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد، مگر در طالق خلع و مبارات 
(در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق 

فوق الذکر.
تبصره ۶. پس از طالق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعًا به 
عهده ي وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته ي زوجه اقدام مي نمايد 
و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج الزم، درخصوص امور مالي 
شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي شود و در غير اين صورت هرگاه طالق به درخواست زوجه 
نباشد و نيز تقاضاي طالق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخالق و رفتار وي نباشد، 

به ترتيب زير عمل مي شود... 
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۲ ـ ۲) تفكيك حكم طالق از گواهي عدم امكان سازشسا

ــازش و با  ــوالت قوانين در خصوص گواهي عدم امکان س ــا توجه به تح ب
عنايت به صدر ماده واحده ي  قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، که در حال 
حاضر مستند قانوني صدور گواهي عدم امکان سازش است، بايد گفت که صدور 
گواهي عدم امکان سازش صرفًا در طالق هاي توافقي و طالق به درخواست زوج 

کاربرد دارد و در طالق هاي به درخواست زوجه بايد حکم صادر شود؛ زيرا: 
ــازش در مقام فصل  ــن صدور گواهي عدم امكان س ــف ـ  دادگاه حي ال
خصومت و تشخيص ذي حق نيست، بلکه در مقام صدور گواهي بر مبناي 
ــت. در طالق به درخواست زوجه۱  ــازش اس واقعيت موجود يعني عدم س
احراز جهات طالق براي خواهان (عسروحرج،۲ شروط ضمن عقد،۳ غيبت 

۱ ـ   در طالق هاي موضوع مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ زن صرفًا حق درخواست الزام زوج به طالق 
را دارد و اين قاضي يا حاکم است که پس از احراز ادعاي زوجه بر تحقق حاالت مندرج در اين 
مواد، در صورت عدم تسليم زوج بر اجراي صيغه طالق، به واليت از او طالق را واقع مي سازد. 
در طالق مبتني بر شروط ضمن عقد مبني بر وکالت زن بر اجراي صيغه  ي طالق به طور مطلق يا با 
تحقق شرايطي (ماده ۱۱۱۹ قانون مدني) نيز زوجه با ارائه ي  دليل بر تحقق يک يا چند شرط ضمن 
عقد نکاح در دادگاه از قاضي مي خواهد با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد به وي اذن 

دهد تا از وکالت اعطايي از ناحيه ي زوج براي طالق استفاده کند و خود را مطلقه سازد.
۲ ـ  ماده ي۱۱۳۰ قانون مدني اصالحي ۱۳۷۰: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج 
زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق كند. چنانچه عسروحرج مذكور 
در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر 

نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طالق داده مي شود.»
۳ـ   ماده ي ۱۱۱۹ قانون مدني: «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد 
مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن 
ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء  قصد كند يا 
سوء  رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد 

كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»
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سا ــاس آن حق طالق  ــط او۲)، كه زوجه بر اس زوج۱ يا عدم پرداخت نفقه توس

پيدا مي کند، امري کشفي است و دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت 
ــخيص ذي حق به آن مي پردازد، لذا تصميم دادگاه بايد در قالب حكم  و تش
ــازش. به عبارت ديگر دخالت دادگاه  ــود، نه گواهي عدم امكان س صادر ش
در دعوي طالق از ناحيه ي  زوجه دخالتي با ماهيت حاکم است که با احراز 
حق بر اساس واقعيت موجود استوار مي باشد. اما در طالق توافقي يا طالق 
ــريفات  ــت زوج، تکليف زوجين در مراجعه به دادگاه و طي تش به درخواس
ــا هدف تأخير در امر  ــير آنان ب ــًا به منظور ايجاد مانعي در مس داوري، صرف
ــاري در محدود نمودن  ــت و دادگاه اختي ــالح بين زوجين اس ــالق و اص ط
حقوق خواهان هاي اين دعوي را ندارد. بنابراين آنچه دادگاه در پايان اجراي 
ــريفات مقرر در قانون صادر مي کند، صرفًا گواهي بر عدم امکان سازش  تش
است، نه محکوميت زوج يا زوجين به حضور در دفترخانه و تسليم به اجراي 

صيغه ي طالق.
ب ـ  جمله ي «از تاريخ تصويب اين قانون، زوج هايي که قصد طالق و 
جدايي از يکديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختالف خود به دادگاه 
ــي خاص مراجعه نمايند»، در  صدر ماده واحده ي قانون اصالح مقررات  مدن

۱ـ   ماده ۱۰۲۹ قانون مدني: «هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب و مفقود االثر باشد، زن او مي تواند 
تقاضاي طالق كند. در اين صورت با رعايت ماده ي ۱۰۲۳ حاكم او را طالق مي دهد.»

۲ ـ ماده ي ۱۱۲۹ قانون مدني: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم 
محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار 

به طالق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
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طالق نشان مي دهد که اين ماده واحده درصدد انشاي تکليف جديدي است سا

ــاده واحده، صرفًا  ــت. در زمان تصويب اين م ــته اس که تاکنون وجود نداش
طالق هاي توافقي بدون مراجعه به دادگاه در دفترخانه اجرا مي شد و به ثبت 
ــه دادگاه مدني خاص  ــت زوج، مراجعه ب ــيد و در طالق به درخواس مي رس
ضروري بود. طالق به درخواست زوجه نيز با احراز موجبات طالق و صدور 

حکم طالق، صورت مي گرفت. 
ج  ـ کلمات به كار گرفته شده در صدر ماده واحده، از جمله «زوج هايي»، 
ــه خواهان طالق،  ــت ک ــر» و «مراجعه نمايند»، همگي مؤيد آن اس «يکديگ
زوجين مي باشند، نه يکي از آنها. همچنين ميزان اختيار دادگاه در صدر ماده 
واحده نمايانگر آن است که اين ماده واحده در مقام منظم نمودن طالق  هاي 
ــت. عبارت «چنانچه اختالف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين  توافقي اس
ــل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور  ــرف که برگزيده ي دادگاه اند ح از دو ط
گواهي عـدم امکان سـازش آنان را به دفاتر رسمي طالق خواهد فرستاد...» 
ــت طالق مخالفت کند و در  ــان مي دهد که دادگاه نمي تواند با درخواس نش

صورت موفق نشدن در اصالح بايد گواهي عدم امکان سازش صادر کند.
دـ نحوه ي  اجراي طالق در صدر ماده واحده با عبارت «آنان را به دفاتر 
رسمي طالق خواهد فرستاد» نشان دهنده ي حضور زوجين و تمايل هر دوي 

آنها بر اجراي طالق است.
هـ ـ  ممنوعيت سردفتر از ثبت طالق  هاي فاقد گواهي عدم امکان سازش 
ــت؛ زيرا قانون در مقام  ــدر ماده واحده، دليل ديگري بر اين مدعا اس در ص
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سا ــت، نه حکمي که سابقًا وجود داشته است و مطابق  وضع حکم جديدي اس

آن سردفتران طالق صرفًا در طالق  هاي توافقي حق ثبت طالق بدون ارائه  ي 
رأي دادگاه را داشتند.

ــراي زوجين به جمله ي  «آن طور که  ــل دادگاه در تعيين حکمين ب وـ عم
قرآن کريم فرموده است» مقيد شده است و قرآن کريم تعيين داور براي رفع 
ــقاق» مقرر نموده و آن حالتي است که  اختالف بين زوجين را در حالت «ش

«کراهت و نشوز و سرکشي از دو طرف (زن و شوهر) باشد».۱
زـ    تبصره ي ۲ ماده ي واحده قانون اصالح مقررات طالق دادگاه را مکلف 
ــتي فرزندان  به اخذ گزارش کتبي مبني بر نحوه  ي توافق در خصوص سرپرس
و مسائل مالي که به امضاي حکمين زوجين رسيده، نموده است و اين تبصره 
نشان از اختصاص اين ماده واحده به طالق توافقي دارد. همچنين الزام دادگاه به 
اخذ گواهي سالمت رواني زوجين در تبصره ي۲ به منظور احراز اعتبار اراده ي 

زوجين براي توافق بر طالق و مسائل مالي و غيرمالي پيرامون آن است. 

۲ ـ ۳)  آثار ناشي از تفكيك حكم طالق از گواهي عدم امکان سازش 
موارد پيش گفته، حاکي از آن است كه حقوق دانان در خصوص حکم يا 
ــازش بحث نكرده اند. حكم دانستن گواهي  قرار بودن گواهي عدم امكان س

۱ ـ  محسن جابري عربلو، فرهنگ اصطالحات فقه اسالمي، ص۱۱۹؛ عالمه طباطبايي نيز در اين 
خصوص مي فرمايد: «کلمه ي شقاق به معناي قهر کردن و عداوت است. خداي سبحان براي مواردي 
که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمني بيانجامد، دستور تعيين حکم داده و اگر واقعًا هر دو طرف 
نزاع، بناي اصالح داشته باشند و عناد و لجبازي در کارشان نباشد، خداي تعالي به وسيله  اين دو َحَکم 

بين آن دو توافق و اصالح برقرار مي کند» (عالمه طباطبايي، تفسير الميزان، ج ۴، ص۵۴۷).
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عدم امكان سازش آثاري بدين  شرح در پي دارد:سا

الف ـ   شمول قاعده  ي اعتبار امر مختومه بر حکم ـ فرض صّحت احکام 
ايجاب مي کند پس از دادرسي و صدور حکم، مفتوح شدن پرونده يا طرح مجدد 
ــات دادگاه از اعتباري برخوردار  ــد. به همين جهت تصميم دعوي ممکن نباش
است که همان مرجع يا مرجع ديگر نمي تواند تصميمي مخالف آن اتخاذ کند و 
آثار آن را از بين ببرد. اعتبار قضيه ي محکوم  بها كه در بند ۶ ماده ي ۸۴ قانون آئين 
ــي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني ۱۳۷۹ ۱ توجه شده است،  دادرس

ايجاب مي كند كه هيچ دادگاهي حق استماع مجدد آن دعوي را نداشته باشد.
تصميماتي که دادگاه در راه تميز حق مي گيرد و با آن دعوي را فصل مي کند، 

به طور مطلق از اعتبار قضيه ي  محکوم بها برخوردار است (كاتوزيان ۱۳۵۴: ۷۵). 
ــمول قاعده ي  فراغ دادرس بر حکم ـ مطابق ماده ي ۱۵۵ قانون  ب ـ  ش
ــي کيفري مصوب ۱۳۱۸ «دادگاه پس از امضاي رأي، حق تغيير  آئين دادرس
ــت.۲ قانون آئين دادرسي  آن را ندارد» و اين مفهوم قاعده ي  فراغ دادرس اس
ــي و انقالب در امور مدني به اين قاعده تصريح نكرده اما  دادگاه هاي عموم

۱ ـ  «هرگاه دعواي طرح شده [،] سابقًا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام 
آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، خوانده مي تواند ضمن پاسخ 

نسبت به ماهيت دعوا به اين موضوع نيز ايراد وارد کند.»
۲ ـ  در تفاوت دو قاعده ي  فراغ دادرس و اعتبار قضيه ي محکوم بها بايد گفت: در اولي دادگاه 
صادرکننده  رأي، حق تغيير آن را ندارد، اما مرجع قضايي باالتر (دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي 
کشور) در مقام رسيدگي به اعتراض از چنين اختياري برخوردارند و تصميم دادگاه بدوي براي 
آنان الزم االتباع نيست. از سوي ديگر قاعده ي فراغ دادرس شامل احکام صادره از محاکم بدوي و 
مرجع تجديدنظر، هر دو مي شود و دادگاه تجديدنظر نيز پس از صدور رأي، حق تغيير آن را ندارد. 

اما اعتبار قضيه  محکوم بها صرفًا در آراء قطعي کارساز است.
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سا ــهو قلم قرار داده كه امکان  ــتثناي وارد بر آن را در ماده ي ۳۰۹ ۱، موارد س اس

تصحيح رأي براي مرجع صادرکننده موجود است. 
ــت و غير از  ج ـ   دائمي بودن اعتبار حکم ـ حکم فاقد مدت اعتبار اس
ــمول مرور زمان مي شود براي هميشه مجري است و اين اثر  مواردي که مش

ناشي از اعتبار قضيه ي  محکوم  بها بر آن است. 
ــا گواهي عدم امکان  ــر طالق، چنانچه حکم ي ــات دادگاه ب دـ   تصميم
سازش محسوب شود، از نحوه  ي اجراي متفاوتي برخوردارند.۲ مطابق ماده ي 
۲۱ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، در صورتي که ظرف مدت سه 
ــازش به دفتر طالق تسـليم شود، دفتر طالق به  ماه، گـواهي عـدم امکان س
ــه از يک ماه تجاوز نکند، براي  ــرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي ک ط
ــود. در صورتي که ظرف مهلت  ــراي صيغه  ي طالق و ثبت آن حاضر ش اج
مقرر حاضر نشود، دفتر طالق مکلف است حسب تقاضاي يکي از طرفين، 

صيغه  ي طالق را جاري و ثبت کند.

۲ ـ ۴) داليل محسوب نشدن گواهي امکان سازش از مصاديق حکم 
با توجه به ويژگي هاي حكم بايد گفت که گواهي عدم امكان سازش به 

داليل زير از مصاديق حكم محسوب نمي شود:
الف  ـ عدم امكان سازش امر حادث است و چنانچه زوجين پس از اخذ 

۱ ـ   «هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن 
آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه 

رأسًا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابالغ خواهد شد... »
۲ ـ ر.ك: اسدي ۱۳۸۳: ۱۳۷ ـ ۱۱۳.
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گواهي عدم امكان سازش براي تداوم زندگي مشترك توافق کنند و از اجراي سا

ــوند، حق درخواست مجدد صدور اين گواهي را از دست  گواهي منصرف ش
نخواهند داد. به همين جهت قاعده  ي اعتبار امر مختومه بر گواهي عدم امكان 
ــت زوجه که دادگاه وارد  ــود. در دعوي طالق به درخواس ــازش بار نمي ش س
ماهيت دعوي مي شود و حق طالق۱ يا حق درخواست طالق۲ را احراز مي کند، 
اتخاذ تصميم دادگاه در قالب حکم است، لذا درخواست مجدد طالق به همان 
ــار امر محکوم  بها  ــت. يعني دعوي از اعتب ــوي زوجه ممکن نيس جهت از س
برخوردار است اما در طالق به درخواست زوج، دخالت دادگاه صرفًا در جهت 
رفع اختالف بين زوجين و منصرف ساختن زوج از طالق است و در صورت 
موفق نشدن در انصراف، مكلف به تعيين حقوق مالي زوجه است. اين اختيار 
ــتقيمي به حق طالق زوج ندارد. همچنين در طالق توافقي  دادگاه، ارتباط مس
که مساعي دادگاه در جهت اصالح و سازش است، صدور گواهي عدم امکان 
سازش در پايان دعوي به آن اعتبار قضيه ي محکوم بها نداده و زوج يا زوجين 

مي توانند بار ديگر چنين درخواستي را از دادگاه داشته باشند.
ــازش زوجين و عدم اعتبار قضيه ي  ــا توجه به حادث بودن عدم امكان س ب
ــل  بودن اعتبار دائمي براي گواهي عدم امكان  محكوم بها بر آن ضرورتي بر قائ

۱ ـ  در طالق بر اساس شروط ضمن عقد (ماده ي ۱۱۱۹ قانون مدني) زن با اثبات موضوع شرط 
در محضر دادگاه به وكالت از زوج حق طالق دارد.

۲ ـ  در طالق قضايي يا طالق بر اساس واليت حاكم از زوج ممتنع، قاضي با احراز عسروحرج 
زوجه، غيبت زوج يا عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، طبق قاعده  «الحاكم ولي الممتنع» به 
واليت از زوج ممتنع زوجه را طالق مي دهد. بنابراين در اين موارد زن حق طالق ندارد، بلكه حق 

دارد از دادگاه الزام به طالق يا اجراي طالق به واليت از زوج ممتنع را بخواهد.
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سا ــر دادگاه موفق به اثبات حالت  ــت. بنابراين زوجه اي که در محض ــازش نيس س

عسروحرج ناشي از اعتياد زوج و اخذ حکم طالق بر مبناي آن شده است، بايد 
بتواند بدون محدوديت زماني حکم را اجرا کند؛ زيرا امکان طرح دعوي مجدد 
بر مبناي همان جهت که موجد عسروحرج او شده است، وجود ندارد. مگر آنكه 

زوج پس از ترك اعتياد و رفع عسروحرج زوجه دوباره به اعتياد روي  آورد. 
گواهي عدم امكان سازش در مقام رسيدگي به حق و يک امر ترافعي صادر 
ــتباه احتمالي در تعيين ميزان  ــود، بنابراين همچنان که امکان اصالح اش نمي ش
ــهم االرث در گواهي حصر وراثت وجود دارد، در گواهي عدم امکان سازش  س
نيز در صورت بروز اشتباه در تقرير توافق طرفين در امور مالي و غيرمالي و غير 
آن دادگاه مي تواند آن را تغيير دهد.۱ پس قاعده  ي فراغ دادرس بر آن حاكم نيست.

ب ـ   بيان شد كه ماده ي ۲۱ قانون حمايت از خانواده، امكان اجراي گواهي 
ــازش را با حضور يكي از زوجين ميسر ساخت. اين ماده عينًا با  عدم امكان س
قانون تعيين مدت اعتبار گواهي  هاي عدم امکان سازش احياء شد که به لحاظ 
اختالف در مفهوم گواهي عدم امکان سازش، رويه  هاي معارضي را به بار آورده 
ــت. اين اختالف رويه در زمان حاکميت قانون حمايت از خانواده به چشم  اس

۱ ـ  طبق تبصره ي ۳ ماده واحده  قانون اصالح مقررات طالق، گواهي عدم امکان سازش که در 
طالق به درخواست زوج صادر مي شود، بايد در بردارنده  ي حقوق مالي زوجه نيز باشد. تعيين 
حقوق مالي زوجه شامل مهريه، نفقه، اجرت المثل يا نحله و غيره حين صدور گواهي عدم امکان 
سازش به منزله  ي تبديل آن به حکم نيست، بلکه صرفًا به مسئله  ي امکان سازش زوجين اشاره دارد. 
تعيين حقوق مالي زوجه، که يک امر ترافعي است و بنا به مصالحي، حين رسيدگي به درخواست 
زوج بر طالق به صرف مطالبه ي  زوجه و بدون تقديم دادخواست به عمل مي آيد، بخشي از گواهي 
عدم امکان سازش محسوب نمي شود، بلکه حکمي است که اجراي آن منوط به اجراي گواهي عدم 

امکان سازش است.
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نمي خورد، زيرا ماده ي ۸ قانون فوق، عنوان گواهي عدم امکان سازش را بر کليه ي سا

طالق  ها، صرف نظر از اينکه درخواست کننده چه کسي باشد، بار کرده بود. لذا 
اگرچه اين ماده مبناي شرعي نداشت اما با حاکميت آن، رويه  هاي معارض محل 
ــتند. پس از انقالب اسالمي با توجه به نسخ ضمني ماده ي ۸ قانون  ورود نداش
ــکيل دادگاه مدني خاص،  حمايت از خانواده با تبصره ي ۲ ماده ي ۳ قانون تش
اجراي يکسان تصميمات دادگاه بر طالق فاقد وجاهت قانوني و شرعي بود. در 
خصوص عدم مبناي قانوني براي اين روش بايد به ماده ي ۲ قانون اجراي احكام 
مدني۱ اشاره كرد كه اجراي حکم را صرفًا به درخواست خواهان ممكن دانسته 
ــت. از اين رو در حکم طالق به درخواست زوجه، زوج نمي تواند متقاضي  اس
اجرا باشد. اما گواهي عدم امکان سازش که به درخواست و توافق زوجين صادر 
مي شود، قاعدتًا با درخواست هر دو مجري است؛ زيرا هر دو خواهان هستند. 

ــازش، امكان  ماده واحده ي قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان س
اجراي گواهي عدم امكان سازش را توسط يكي از زوجين فراهم كرده است.۲ 

۱ـ   «احكام دادگاه هاي دادگستري وقتي به موقع به اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم 
مقام قانوني او ابالغ شده و محكوم له يا نماينده و قائم مقام قانوني او كتبًا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.»

۲ـ   «... در صورتي كه ظرف مدت مقرر، گواهي ياد شده جهت اجراي طالق تسليم دفتر ثبت طالق 
شود، سردفتر مكلف است به طرفين اعالم نمايد تا جهت اجراي صيغه ي طالق و ثبت آن حضور 
يابند. در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه ي  دوم حداكثر ظرف يك ماه 
دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد: الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طالق 
را جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطالع زوجه رسانده مي شود. بـ  در صورت امتناع زوج 
از حضور و اجراي طالق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعالم مي دارد. دادگاه 
به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي، 
صيغه طالق را جاري و دستور ثبت و اعالم آن را به دفتر ثبت طالق صادر مي كند. جـ  در صورتي كه 
زوج به دفترخانه مراجعه، ولي از اجراي صيغه طالق امتناع نمايد، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد... »
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سا ــن جوازي با مقررات قانون مدني در خصوص محدود بودن حق طالق  چني

ــت، زيرا مطابق حديث  ــرعي اس ــت و نيز فاقد مبناي ش زوجه نيز مغاير اس
ــاق» توافق زوجين به طالق، تا وقتي منتهي به  نبوي «الطالق بيد من اخذ بالّس
ــود، نمي تواند حقي براي  ــط زوج يا وكيل او نش اجراي صيغه ي  طالق توس
ــن به طالق، عبارت از تعهد مرد به  ــه بر طالق ايجاد کند. توافق زوجي زوج
اجراي حق خود بر طالق در مقابل فديه اي است که زوجه تعهد به بذل آن 
نموده است، پس چنانچه زوج از اجراي تعهد خود منصرف شود، نمي توان 
ــاير موضوعات را بر آن بار  ضمانت اجراهاي وارد بر تخلف از تعهد در س
کرد و اجراي ماده ي ۲۲۲ قانون مدني۱ (انجام تعهد توسط متعهدله يا ثالث) 
ممکن نيست. با اين حال بر قانون تعيين مدت اعتبار گواهي هاي عدم امکان 
ــازش که امکان اجراي طالق به درخواست زوجه را قرار داده است، اين  س
ايراد وارد است که بدون توجه به استثنايي بودن حق طالق زوجه که آن هم 
ــاي (ب) و (ج)، در تمامي طالق ها از  ــد، در بنده منتهي به حکم خواهد ش
جمله طالق توافقي يا طالق از ناحيه ي زوج، امکان اجراي صيغه ي طالق را 

بدون رضايت زوج قرار داده است.
ــت كه امروزه دادگاه ها از اجراي اين ماده  ــده اس ــكال موجب ش اين اش
ــوق ۱۳۸۴: ج۱۴ و  ــود (تعالي حق ــتت آراء ديده ش واحده خودداري نمايند و تش
ــه ۱۳۸۴: ج۱۶، صص۱۷۲ـ   ۱۶۹). اداره ي  حقوقي  ــت آموزش قوه قضائي ۱۵، ص ۲۹؛ معاون

۱ ـ  «در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق، حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او 
شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم كند.»
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ــتت نظر مصون سا ــورتي قضات از اين تش قوه ي قضائيه نيز به عنوان مقام مش

ــن اداره، گاه نوع تصميم دادگاه بر  ــت؛ در نظريه هاي صادره از اي نمانده اس
ــت،۱ گاه اعزام نماينده براي  ــت خواهان واگذار شده اس طالق، به درخواس
ــازش در خصوص كليه طالق ها (توافقي يا به  اجراي گواهي عدم امكان س
درخواست يكي از زوجين) ممكن دانسته شده است،۲ در برخي نظريه ها نيز 
بين انواع طالق ها از نظر قالب تصميم (حكم يا گواهي عدم امكان سازش) 
و نحوه  ي اجرا تفاوت قائل شده است۳ و باالخره در برخي نظريه ها، صدور 

۱ ـ  نظريه ي  مشورتي شماره ۷/۷۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۱۴ اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه: «دادگاه حسب 
نوع خواسته ي  خواهان، گواهي عدم امکان سازش صادر و يا حکم به طالق مي دهد...».اين نظر 
ابتکار عمل را از دادگاه گرفته و نوع تصميم دادگاه را که آثار مهمي بر آن بار است، به اختيار 
خواهان گذارده است، و نيز نظريه  ي شماره ۷/۱۲۳۰ـ  ۱۳۷۸/۵/۱۴: «اعمال ماده واحده  قانون اصالح 
مقررات مربوط به طالق، منحصر به درخواست طالق به توافق طرفين نيست، بلکه در ساير موارد 
زير قابل اعمال و اجراست. با اين توضيح که دادگاه، حسب خواسته  خواهان و مطابق قانون، گواهي 
عدم امکان سازش صادر مي کند يا حکم به طالق مي دهد که در صورت اول طبق ماده واحده  قانون 
تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهي مزبور از تاريخ ابالغ آن سه ماه 
است. ليکن در صورت دوم که دادگاه حکم به طالق مي دهد، چنين حکمي مقيد به زمان نيست».

۲ـ   نظريه ي شماره ۷/۷۸۳۱ـ  ۱۳۸۰/۱۲/۶: «مقررات قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و قانون 
تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش در خصوص لزوم اصدار گواهي عدم امکان سازش 
بين زن و شوهر و تسليم آن به دفتر ثبت طالق، ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ، عام است و شامل تمام 
دادخواست  هاي طالق مي باشد و لذا لزوم اصدار گواهي عدم امکان سازش، منحصر به طالقي که 

زوجين در مورد آن توافق دارند، نيست».
۳ـ   نظريه ي  شماره ۷/۷۶۳۹ـ  ۱۳۸۰/۷/۳۰: «اگر درخواست طالق از طرف هر دوي زوجين يا از طرف 
زوج تنها باشد، گواهي عدم امکان سازش کافي است، اما اگر دادخواست از طرف زوجه باشد، صدور 
گواهي تنها و يا به انضمام حکم به طالق، صحيح نيست و فقط بايد حکم صادر شود». همچنين نظريه ي  
شماره ۷/۸۶۲۹ـ  ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ چنين آورده است: «اگر دادگاه حکم طالق يا اجبار زوج به طالق بدهد، 
اعتبار آن محدود به سه ماه نيست، ولي اگر به درخواست زوج يا توافق زوجين گواهي عدم امکان 
سازش صادر نمايد و يا حکم به تحقق شرط وکالت زوجه براي طالق بدهد و به اين علت گواهي عدم 
امکان سازش صادر نمايد، مشمول مقررات قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مي باشد».
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سا گواهي عدم امكان سازش را صرفًا براي طالق توافقي ممكن دانسته و بر اين 

ــاس جواز اعزام نماينده براي اجراي صيغه ي  طالق در صورت انصراف  اس
هر يك از زوجين را صادر كرده است.۱

اين اختالف نظرها که اجراي قانون تعيين مدت اعتبار گواه ي  عدم امکان 
ــازش را نيز تحت تأثير قرار داده است، موجب چاره جويي قوه ي قضائيه  س
ــماره ۱/۷۷/۱۳۳۶۳ـ  ۱۳۷۷/۱۲/۹ ۲ شده است. اين  ــنامه ي ش و صدور بخش
ــنامه بر ضرورت اجراي بند (ب) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم  بخش
امکان سازش۳  توسط دادگاه  ها تأكيد كرده است. درحالي كه ابهام مندرج در 
اين قانون ناشي از عدم تفكيك حكم طالق از گواهي عدم امكان سازش و 
ــرعي اجراي صيغه  طالق بدون رضايت زوج يا  نيز عدم توجه به مشكل ش

بدون احراز يكي از جهات طالق براي زوجه مي باشد. 

۱ـ   نظريه ي شماره ۷/۳۳۰۶ـ  ۱۳۸۳/۵/۱۱: «گواهي عدم امکان سازش پس از رسيدگي و بر اساس 
رأي  قطعي دادگاه صادر مي شود و با رأي دادگاه که ممکن است اجازه  طالق (به درخواست زوج) 
و يا حکم طالق (به درخواست زوجه) باشد، تفاوت دارد. طبق قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم 
امکان سازش، گواهي مزبور سه ماه اعتبار دارد، درحالي که حکم دادگاه مادام که به طرق قانوني 

نقض نشود، معتبر است».
۲ـ   «... نظر به اينکه قانون مذکور پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي در تاريخ ۱۳۷۶/۸/۲۸ به 
تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال مي باشد، لذا دادگاه  ها طبق اصل يک صد و 
شصت و هفتم قانون اساسي مکلف به رعايت آن مي باشند و تخلف از اجراي صحيح قانون موجب 

تعقيب انتظامي خواهد بود.»
۳ ـ  بند (ب) : در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طالق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه 
صادر کننده ي گواهي اعالم مي دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از 
حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه ي  طالق را جاري و دستور ثبت طالق را صادر مي کند.
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۳) تفکيک حکم طالق از گواهي عدم امکان سازش در اليحه ي حمايت سا

از خانواده
ــواده۱ در بيان ثبت طالق به دو تصميم  ــاده ۲۷ اليحه ي حمايت از خان م
ــاره كرده و نحوه ي  اجراي اين دو را  ــازش و حكم اش گواهي عدم امكان س

تفكيك نموده است.

۳ ـ ۱) نوع تصميم دادگاه
اليحه  ي حمايت از خانواده، صيغه ي  طالق و ثبت آن را در دفترخانه در 

دو حالت به شرح زير در نظر گرفته است:
ــازش ـ ماده ي ۲۹ اليحه  ي حمايت  الف  ـ صدور گواهي عدم امکان س
از خانواده، اصطالح گواهي عدم امكان سازش را در طالق توافقي۲ و طالق 
ــت. اطالق گواهي بر تصميم دادگاه در  ــت زوج به کار برده اس به درخواس

۱ـ   ثبت طالق و ساير موارد انحالل نكاح و نيز اعالم بطالن نكاح يا طالق در دفاتر رسمي طالق، 
حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

۲ ـ  پيش نويس اليحه ي  حمايت از خانواده تقديمي از سوي قوه ي قضائيه به هيئت دولت و پس از 
آن به مجلس شوراي اسالمي، اصطالح «گواهي توافق بر طالق» را كه عنوان جديدي در حقوق ايران 
است، براي طالق توافقي اتخاذ نموده و با رجعت به وضعيت قبل از تصويب ماده واحده  قانون اصالح 
مقررات مربوط به طالق، دخالت دادگاه را در طالق توافقي بي وجه دانسته و تالش به منظور ايجاد 
سازش بين زوجين را به مرکز مشاوره محول كرده بود. مطابق تبصره ي  ماده ي ۱۹ اين پيش نويس، در 
صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طالق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ي ۲۶ اين 
قانون عمل مي نمايد. ماده ي ۲۶ نيز گواهي مراکز مشاوره ي خانواده مبني بر توافق زوجين به طالق 
را يکي از جهات ثبت طالق دانسته و ماده ي ۲۷ در خصوص تکليف مراکز مشاوره در قبال زوجين 
متقاضي طالق، مقرر داشته بود: اين مراکز ضمن ارائه  خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف 
آنان از درخواست طالق مي نمايند و در صورت حصول سازش و انصراف از طالق، سازش نامه تنظيم 

و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طالق صادر مي نمايند.
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سا طالق توافقي يا به درخواست زوج مطلوب است، زيرا طالق توافقي اصوًال 

ــت، بلكه زوجين در يك امر (عدم سازش موجود و عدم امكان  دعوي نيس
نيل به سازش) متفق   القول اند و اين امر فاقد خوانده است. بنابراين دادگاه به 
احراز حق نمي پردازد، بلكه وضعيت ادعايي زوجين را بررسي كرده و بر آن 
ــت زوج نيز في نفسه دعوي نيست، بلكه  صحه مي گذارد. طالق به درخواس
ــرع مي تواند رأسًا و حتي بدون اطالع زوجه، صيغه ي طالق  زوج كه طبق ش
ــريفات مقرر در قانون به منظور ثبت  ــازد، از جهت رعايت تش را جاري س
واقعه ي طالق و نيز عدم تحمل مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات 
ــايد بتوان گفت،  ــت خود را به دادگاه تقديم مي كند. ش ــالمي،۱ درخواس اس
ــت،۲ به عنوان  ــرط اجرا و ثبت صيغه ي طالق اس ــوق مالي زوجه كه ش حق
يك امر ترافعي مطرح مي باشد اما از آنجا كه تعيين حقوق مالي زوجه، مانند 
ــته،  ــه، اجرت المثل يا نحله، تمليك تا نصف دارايي زوج، نفقه ي گذش مهري
ــالق خللي وارد  ــق يا اختيار زوج بر ط ــده و مانند آن، به ح ــه  ي ايام ع نفق
ــازش در تصميم دادگاه به  ــازد، بنابراين اطالق گواهي عدم امكان س نمي س

طالق از ناحيه ي زوج، داراي وجاهت قانوني است.
اليحه در خصوص جايگاه گواهي عدم امكان سازش در تصميمات دادگاه، 

۱ ـ  «به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ي ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات الزامي 
است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طالق و رجوع نمايد، به 

مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد.»
۲ـ   به اين موضوع در تبصره ي ۳ ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق تصريح شده است. اليحه ي 
حمايت از خانواده نيز در ماده ي ۳۲ به آن اشاره كرده است: «... ثبت طالق موكول به تأديه حقوق مالي 

زوجه است، مگر با رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي دائر بر اعسار زوج يا تقسيط آن...»
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به صراحت اظهار نظر نكرده است، با اين حال اطالق واژه ي «رأي» بر گواهي در سا

ماده ۳۵ اليحه۱ و تفكيك حكم از گواهي عدم امكان سازش در ماده ۲۹ اليحه، 
ــي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور  با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آئين دادرس
مدني، نشان مي دهد كه اليحه بر «قرار» بودن گواهي عدم امكان سازش نظر دارد.
ــه ماهه براي اجراي طالق را به گواهي عدم  ماده ي ۳۳ اليحه، مهلت س
امکان سازش اختصاص داده است و در ماده ي ۳۵ نحوه ي  اجراي اين گواهي 
ــده است. اين راه کار  در صورت مراجعه  نکردن زوجه به دفترخانه، معين ش
ــته است، منافات ندارد.  ــرعي که طالق را ايقاع و حق زوج دانس با احکام ش
ــاده واحده ي قانون اصالح مقررات طالق، اجراي  با عنايت به تبصره ي ۳ م
صيغه  ي طالق منوط به تأمين حقوق مالي زوجه است و قرار دادن حق عدم 
ــيدگي دادگاه به امور مالي را كه مستلزم صرف  اجراي گواهي براي زوج رس
وقت زيادي است، كان لم يكن مي سازد و بودجه  ي زيادي از دولت را صرف 
ــت زوج وي  مي كند. عنوان «گواهي» بر تصميم دادگاه در طالق به درخواس
ــت و تشريفات آن مبرا مي سازد و همچنين با توجه به  را از تقديم دادخواس
تبصره ي۶ قانون اصالح مقررات طالق، زوجه در پاسخ به درخواست طالق 
ــت، حقوق مالي خود را مطالبه  از ناحيه زوج مي تواند بدون تقديم دادخواس

كند و دادگاه مكلف به رسيدگي است. 

۱ـ   «مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي طالق، سه ماه از تاريخ ابالغ 
رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا طرفي 
که آن را به دفتر رسمي طالق تسليم کرده است، ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود 

يا مدارک الزم را ارائه نکند، گواهي صادر شده از درجه ي اعتبار ساقط است.»
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سا ــم ـ اليحه عنوان «حکم» را بر تصميم دادگاه بر طالق  ب  ـ  صدور حک

ــت، بارکرده است. ماده ي ۲۹ اليحه  در مواردي که زوجه متقاضي طالق اس
ــت: مفاد حكم حسب جهت طالق مي تواند  به اين موضوع تصريح كرده اس
الزام زوج به طالق (مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدني) يا احراز شرايط 
اعمال وكالت در طالق (ماده ي ۱۱۱۹ همان قانون) باشد. اين راه کار مطلوب 
ــت؛ زيرا ورود دادگاه به دعوي طالق به درخواست زوجه، ورود ماهيتي  اس
ــت و دادگاه بايد با بررسي وضعيت زوجه صحت ادعاي وي را مبني بر  اس
تحقق موضوعي كه از جهات طالق بوده و به وي اختيار درخواست طالق يا 
اجراي طالق به وكالت از زوج را مي دهد، احراز كند. از اين رو دادخواست 
ــرايط اعمال وكالت در طالق  ــزام زوج به طالق يا احراز ش ــدور حكم ال ص

تقديم دادگاه مي شود. 
ــط قوه ي قضائيه  تبصره ي ۴ ماده ي ۳۳ پيش نويس اليحه ي تنظيمي توس
ــدن حکم طالق، زوجه مطلقه  پيش بيني كرده بود كه هرگاه پس از قطعي ش
ــد، ديگر نمي توان حکم به فسخ رأيي که طالق بر  گرديد و ازدواج کرده باش
اساس آن ثبت شده است، صادر کرد. صرف نظر از ايراد نگارشي بر اين ماده، 
ــخ رأي» به جاي «نقض رأي»، بايد گفت:  مبني بر به کار بردن اصطالح «فس
ــي از دادگاه حكم به طالق  ــرگرداني زوجه كه به طور غياب اين تبصره به س
ــاس پس از اجراي صيغه ي  طالق، با رعايت عّده، با  اخذ نموده و بر اين اس
مرد ديگري ازدواج كرده است، پايان مي داد. اين تبصره در نسخه ي مصوب 

كميسيون حقوقي و قضايي شوراي اسالمي حذف شده است. 
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۳ ـ ۲) نحوه ي اجراي طالق در دادگاهسا

ــي در اجراي تصميمات دادگاه در  ــوع چالش دار در قوانين فعل دو موض
طالق، مدت اعتباري رأي دادگاه و نحوه ي اجراي آن است.

الف) مدت اعتبار رأي 
بيان شد كه اعتبار حكم با توجه به ويژگي هايش، مقيد به مدت نيست اما 
گواهي مي تواند مقيد به مهلت باشد. ماده ي ۳۴ اليحه۱ با عدول از اين ويژگي 
ــاه از تاريخ ابالغ رأي فرجامي يا  ــش م حكم، مدت اعتبار حكم طالق را ش
ــته و از اين جهت خدشه دار است. مع هذا  انقضاي مهلت فرجام خواهي دانس
به تعيين مهلت سه ماهه براي گواهي عدم امكان سازش در ماده ي ۳۵ اليحه 

ايرادي وارد نيست.

ب) نحوه ي اجراي رأي 
ــه طالق، با ايرادهايي  ــه بر چگونگي اجراي رأي دادگاه ب رويكرد اليح
روبه روست. از جمله آنكه ماده ي ۳۴ در نحوه اجراي حكم طالق در صورت 
حاضر نشدن زوج، صيغه  ي طالق را توسط سردفتر مجري دانسته و تبصره ي 

۱ ـ  «مدت اعتبار حکم طالق شش ماه از تاريخ ابالغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي 
است. هرگاه حکم طالق از سوي زوجه به دفتر رسمي طالق تسليم شود، درصورتي که زوج ظرف 
يک هفته از تاريخ ابالغ مراتب به او در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابالغ مي کند 
براي اجراي صيغه ي طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوج و 
عدم اعالم عذر از سوي وي يا امتناع وي از اجراي صيغه ي طالق، صيغه ي طالق جاري و ثبت 
مي شود و به زوج ابالغ مي گردد و درصورت اعالم عذر، يک نوبت ديگر، به ترتيب مذکور از 

طرفين دعوت به عمل آيد.»
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سا اين ماده۱ به تصريح اين امر در حكم دادگاه اشاره دارد. درحالي كه در طالقي 

ــازد، اعطاي وكالت به سردفتر توسط  كه زوجه به وكالت از زوج اجرا مي س
دادگاه فاقد وجاهت قانوني و شرعي است، زيرا اعطاي وكالت بايد از سوي 
ــه از زوج وکالت طالق دارد. ماده ي  ــق صورت گيرد و در اينجا زوج ذي ح
۲۹ اليحه كه دادگاه را به صدور حكم بر احراز شرايط اعمال وكالت داللت 
نموده، نيز بر اين مبنا استوار است، زيرا دادگاه صرفًا تحقق جهت يا جهاتي را 
كه موجب تحقق وكالت زوجه بر طالق شده، احراز مي كند. از اين رو حكم 
دادگاه در اين قسمت انشايي است، نه اجرايي و دادگاه صرفًا در موضوع ثبت 
ــالق، حكم اجرايي صادر مي كند. از طرفي، ماده ي ۳۴ اليحه، حكم طالق  ط
به درخواست زوجه را صرف نظر از جهت طالق (مندرج در مواد چهارگانه 
قانون مدني) به نوعي مجري دانسته است. بدين صورت كه سردفتر حضور 
ــدن او صيغه ي  در دفترخانه را به زوج ابالغ مي كند و در صورت حاضر نش
ــراي اجراي صيغه ي طالق در  ــود. احضار زوج ب طالق جاري و ثبت مي ش
ــًا در طالق حاكم موضوعيت  ــد، صرف صورتي كه زوجه خواهان طالق  باش
ــرا در چنين طالق هايي حاكم به واليت از زوج ممتنع عمل مي كند.  دارد؛ زي
بنابراين ابتدا بايد به اصل (اجراي طالق توسط َمن اخذ بالساق) مراجعه كرد 
ــده و حاكم حق ورود  و در صورت امتناع زوج، وصف «ممتنع» بر او بار ش
مي يابد اما در طالق ناشي از تحقق شروط ضمن عقد، زوجه به صرف تحقق 

۱ ـ  تبصره ي ماده ي ۳۴: «دادگاه صادركننده ي حكم طالق بايد در رأي صادر شده بر نمايندگي 
وكالت سردفتر در اجراي صيغه ي طالق در صورت امتناع زوج تصريح كند.»
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ــود. در چنين مواردي احضار زوج براي سا ــرط وكيل بر اجراي طالق مي ش ش

اجراي صيغه ي طالق جايگاهي نداشته و موجب اطاله ي وقت و تضييع حق 
زوجه مي شود.

ــت. اين تبصره ظاهراً به  ــر بر تبصره ي ۲ ماده ي ۳۶ ۱ وارد اس ــراد ديگ اي
ــان مي كند. عبارت  ــه مطلبي را به نفع زوج بي ــت، اما در لفاف نفع زوجه اس
ــت» ظاهري به  «عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه ي طالق و ثبت آن نيس
ــراي طالق در چنين حالتي به وكالت  ــروط کردن اج نفع زوجه دارد اما مش
بالعزل داشتن زوجه به موجب اعالم دادگاه يا سند رسمي نشان مي دهد  که 
ــت؛  ــازش بدون رضايت زوج مجري نيس به هر حال، گواهي عدم امكان س
ــرا اثبات جهات وكالت در دادگاه، طالق توافقي را به طالق يك طرفه از  زي
ــت  ناحيه ي زوجه تبديل مي كند. دوم اينكه مفهوم مخالف تبصره ي ۲ آن اس
كه در گواهي عدم امكان سازش مبتني بر توافق زوجين، حاضر نشدن زوجه 
بدون هيچ شرطي مانع اجراي طالق توسط زوج نيست در صورتي كه قائل 
ــيم، حداقل آنكه حكم اجراي  به چنين مفهوم مخالفي براي تبصره ي ۲ نباش

طالق توافقي بدون حضور زوجه در ابهام است.
ــازش را صرفًا با  ــاده ي ۳۶ پيش نويس اليحه كه گواهي عدم امكان س م
ــت، مطلوب تر بود؛ زيرا امكان  ــور زوجين در دفترخانه مجري مي دانس حض
اجراي طالق توافقي درحالي كه زوجه پس از صدور گواهي توافق بر طالق، 

۱ ـ  «هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا به توافق زوجين صادر شده باشد، عدم حضور زوج مانع 
اجراي صيغه ي  طالق و ثبت آن نيست، مشروط بر آنكه زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادر كننده ي رأي 

و يا به موجب سند رسمي، در اجراي صيغه ي طالق وكالت بالعزل داشته باشد.»
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سا از آن منصرف گرديده، موجب مي شود مرد كه در طالق يك طرفه مي بايست 

ــي زن را تأمين كند، بتواند بدون تأديه ي اين حقوق، زن را طالق  حقوق مال
دهد. اين ايراد با توجه به اينكه در اكثر قريب به اتفاق طالق هاي توافقي زن 
که كليه ي حقوق مالي خود را در قبال طالق بذل مي كند، قابل توجه است.

نتيجه
ــازش» در  ــف و مصاديق اصطالح «گواهي عدم امکان س ــروزه، تعري ام
ــت. رفع اين مناقشه، نيازمند دقت  ــه اس قانون و رويه ي  قضايي مورد مناقش
ــالمي  ــه  ي زماني پيش و پس از انقالب اس ــوالت قوانين در دو بره در تح
ــت دادگاه در طالق از باب  ــق طالق زن و مرد و ميزان دخال ــوع ح در موض
ــد. همچنين از مشکل تصويب ماده واحده  ها بدون توجه به  حاکميت مي باش
ــابق، نبايد غافل بود. اين بي توجهي مانع از آن است که بتوان ماده  قوانين س
ــود جاي داد و مجموعه اي  ــا را در خأل هاي مندرج در قوانين موج واحده  ه
منسجم، هماهنگ و مکمل يکديگر ايجاد کرد. لذا اصالح قوانين در اين باب 

ضروري است. 
اليحه ي  حمايت از خانواده در تعريف دقيق از گواهي عدم امکان سازش، 
ــک آن از حکم و تعيين نحوه ي  صحيح اجراي آن، به گونه اي منطبق با  تفکي
احکام شرعي تا حدي موفق بوده است و تصويب اين اليحه حداقل در اين 
موضوع راه گشا خواهد بود. مع هذا ايرادهايي به شرح زير بر آن وارد است:

ــه ماهه براي گواهي عدم امكان سازش  الف ـ  قرار دادن مهلت اعتبار س
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ــود، از آن جهت كه زوج هر سا ــت زوج صادر مي ش كه در طالق به درخواس

زمان مي تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور اذن به طالق كند، با مباني 
ــاي ۳ و ۶ قانون  ــا توجه به اينكه مطابق تبصره ه ــاق دارد، اما ب ــي انطب قانون
ــت زوج، دادگاه بايد به صرف  اصالح مقررات طالق، در طالق به درخواس
مطالبه ي زوجه، حقوق مالي وي را تعيين كند و اجراي صيغه ي  طالق منوط 
ــت، لذا رسيدگي دادگاه در اين جهات كه مستلزم  به پرداخت اين حقوق اس
طي مراحل دادرسي از جمله شناسايي اموال زوج، ارجاع به كارشناس براي 
ــت، فاقد اثر مي شود. به  ارزيابي اموال زوج يا حق مالي زوجه و مانند آن اس
ــب است مطالبه ي حقوق مالي زوجه با تقديم دادخواست  همين جهت مناس
ــد تا زوج در صورت انصراف از طالق، به  ــي باش ــريفات دادرس و طي تش
عنوان خوانده يا مـحكوم عليِه دعوي حقوق مالي، ملزم به پرداخت هزينه هاي 
ــگيري از ارائه ي بي جهت و نسنجيده ي  ــود. اين امر ضمن پيش ــي ش دادرس

درخواست هاي طالق از ناحيه ي زوج، حقوق دولت را نيز تأمين مي كند.
ــت  ب  ـ اطالق «حكم» بر تصميمات دادگاه در موارد طالق به درخواس
زوجه با مباني حقوقي و شرعي سازگار است اما قرار دادن مدت براي حكم 
ــرار دادن مهلت اعتبار  ــه آن هم خواني ندارد. البته ق ــا ويژگي هاي مربوط ب ب
ــاس عسروحرج زوجه توجيه پذير است، زيرا  براي حكم طالق صادره بر اس
در غير اين صورت، با اين اشكال شرعي و قانوني روبه روست كه به زوجه 
ــروحرج بتواند اعزام نماينده براي  اجازه مي دهد حتي پس از رفع جهت عس
ــد حكم طالق به  اجراي حكم طالق را از دادگاه بخواهد. لذا به نظر مي رس
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سا ــتند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني بايد در فاصله ي زماني  درخواست زوجه مس

ــبي بين قطعيت حكم و اجراي حكم مجري باشد و اجراي حكم پس  متناس
از مضي زمان نسبتًا طوالني، منوط به بررسي تداوم حالت عسروحرج باشد. 
ــت اجراي آن بدون  ــه مفهوم طالق توافقي ضروري اس ــا توجه ب ج ـ  ب
حضور هر يك از زوجين مّيسر نباشد، زيرا وصف خواهان بودن زوجين در 
ــالق توافقي ايجاب مي کند كه اين وصف تا پايان موضوع (اجراي طالق)  ط

موجود باشد.
ــت  ــردفتر در طالق به درخواس ــوي دادگاه به س دـ اعطاي وكالت از س
ــاده ي ۱۱۱۹ قانون مدني با عمومات وكالت و وكيل بودن  ــه مبتني بر م زوج

زوجه مغاير است.
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