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مادهي  1133قانون مدني مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طالق دهد ،اما
حق درخواست طالق از جانب زن محدود به موارد خاصي از قبيل مادهي  1130ق.م است.
مادهي مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعدهي فقهي نفي عسروحرج در قانون بدون تقييد به قيد يا
وصف خاصي معيار عسروحرج را به عنوان مفر رهايي زن از زندگي مشقت بار خويش معرفي
و قاعدهي عام «الطالق بيد من اخذ بالساق» را تعديل ميکند.مقالهي حاضر بر آن است در
راستاي پاسخگويي به چگونگي برون رفت از اشکاالت اجرايي مادهي  1130ق.م ،ضمن بررسي
اشکاالت و خألهاي موجود در رويهي قضايي ،نقش حساس و تعيين کنندهي رويهي قضايي در
راستاي اجراي مفاد و شناسايي مصاديق مادهي  1130ق.م را نمايان سازد.

کليد واژه

عسروحرج ،قانون ،رويهي قضايي ،طالق ،زوجه

∗ -استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه الزهرا(س)
∗∗-دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
 -تاريخ دريافت  88/12/15 :تاريخ تصويب نهايي89/10/5 :

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
سال سیزدهم  /شماره  / 51بهار 1390

مقدمه
عسروحرج يک قاعدهي مترقي اسالمي است که در مسائل و موضوعات گوناگون
کاربرد داشته و يکي از مهمترين موارد تمسک به آن در زمان طالق زوجه است  .
زوجه ميتواند طبق مفاد مادهي  1130ق.م 1با اثبات وضعيت مشقت بار خود
درخواست طالق و خود را از علقهي زوجيت رها کند .مادهي  1130ق.م به جهت
سليقهاي عمل کردن قضات در تشخيص مصاديق عسروحرج و تالش در جهت

 -1مادهي  1130قانون مدني مقرر کرده است که :در صورتي که دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد
وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند ،چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،
دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق
داده ميشود.
تبصره :عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامهی زندگي را براي زوجه
با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق
عسروحرج محسوب ميگردد:
.1ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يک سال
بدون عذر موجه.
.2اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتالء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي
خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد
الزم بوده است.
.3محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
.4ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرف ًا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
.5ابتالء زوج به بيماري صعبالعالج رواني يا ساري يا هر عارضهي صعبالعالج ديگري که زندگي مشترک
را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسروحرج زن در دادگاه احراز
شود حکم طالق صادر نمايد.
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تبصره به مادهي  1130ق.م  2به نوعي کوشيده است که مانع تشتت آراء  شود ،اما
دوباره قانونگذار ذيل تبصره تصريح کرده است که موارد مذکور حصري نيستند و
دادگاه ميتواند همچنان در موارد ديگر با احراز عسروحرج حکم طالق زوجه را
صادر کند .در واقع قانونگذار در نهايت به درستي بدين نتيجه رسيده است که در
هر حال نميتوان همهي مصاديق عسروحرج را در بطن قانون گنجاند و اين رويهي
قضايي است که به عنوان اولين گام مؤثر در راستاي اجراي مفاد اين قاعده تعيين
مصاديق عسروحرج را برعهده دارد .بدين ترتيب به نظر ميرسد مهمترين وسيله در
تعيين مصاديق عسروحرج در شرايط فعلي ،به جهت جلوگيري از اعمال سليقههاي
شخصي به لحاظ عموميت و کليت مادهي  1130ق.م  که البته از مزاياي مهم آن است
توسل به رويهي قضايي است ،چنانچه قانونگذار نيز ذيل تبصرهي الحاقي به تلويح
به نقش اساسي آن نظر داشته است .از اين رو نگارنده بر آن است تا ضمن مباحث
آتي نقش پررنگ و اثرگذار رويهي قضايي را جهت جلوگيري از مشکالت اجرايي
 -1قبل از انقالب مادهي  1130با بيان سه مورد براي زن حق طالق قرار داده بود و حكم مادهي  1129قانون
مدني (اجبار زوج تارك انفاق به طالق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاري ساخته بود؛ 1ـ در مواردي كه
شوهر ساير حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدي
كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتي كه به واسطهي امراض مسري صعبالعالج
دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد .مقنن در اين ماده به بيان حاالتي كه ميتوانست موجب
عسرت و سختي زوجه شود ،پرداخته بود ،اما صريح ًا به بروز عسروحرج به عنوان علت طالق اشاره نشده بود.
براي اولين بار بعد از انقالب ماده 1130در سال  61به شرح ذيل تصويب شد«  :در مورد زير زن ميتواند به
حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق نمايد .در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب
عسروحرج است ،ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج ،زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورت ميسر
نشدن به اذن حاكم شرع طالق داده ميشود«
به علت اشکاالت انشايي در مادهي 1130مصوب  ،1361قانونگذار در سال  70آن را به شکل زير اصالح کرد:
«در صورتي که دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد ،وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي
طالق کند .چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در
صورتي که اجبار ميسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده مي شود.
 -2طرح الحاق تبصره به مادهي  1130در سال  79تصويب و در سال 81اصالح گرديد.
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مادهي  1130ق.م نمايان سازد.
 )1معناشناسي عسروحرج
عسر در مقابل يسر و به معناي تنگي ،ضيق و دشواري (سياح ،)1049 :1373
تنگدستي ،فقر و تهيدستي (معين  )230 :1379و حرج نيز به معناي تنگنا و ضيق ،تنگدل
شدن و به کار درماندن است (همان) .ابن اثير ميگويد« :الحرج في االصل ضيق و يقع
علي االثم و الحرام» ،حرج در اصل به معناي تنگناست و به گناه و حرام نيز گفته
ميشود (ابن اثير  :1364ماده حرج) .ابن منظور نيز با تعبيري مشابه حرج را اثم و ضيق
معرفي ميکند (ابن منظور  :1405ماده حرج) در قرآن نيز گاهي حرج به معناي اثم و گناه
معرفي شده است (توبه91 :؛ نور ،) 61 :همچنين حرج در قرآن در معناي اصلي خود نيز
به کار رفته است (انعام125 :؛ اعراف .)2 :بر مبناي آنچه اهل لغت گفتهاند ميتوان براي
عسر معنايي نزديک به معناي حرج در نظر گرفت و در واقع بايد گفت که نميتوان
براي اين دو ذات معنايي مجزا ،در نظر گرفت چنانچه از عسر هم همچون حرج
تعبير به «ضيق و الشده و الصعوبة» شده است (جوهري 1420؛ ابن منظور  .)1405تا آنجا
که فقها اغلب اين دو را کنار هم آوردهاند و به نفي هر دو استدالل کردهاند ،با وجود
اين برخي عسر را اعم از ضيق  ميدانند و رابطهي اين دو را عموم و خصوص مطلق
توصيف ميکنند (نراقي ،)67 :اما بايد گفت استدالل ايشان مناقشهپذير است ،گرچه
ضيق مراتبي دارد و عسر هميشه سبب پيدايش ضيق در حد اعالي خود نميشود ،اما
از آنجا که مجراي قاعدهي مزبور تنها حرج و ضيقي است که تحمل کردني نيست،
چنين تفکيکي منطقي نمينمايد و  بايد گفت در محل اجراي قاعدهي مزبور رابطهي
اين دو تساوي است .در تعريف عسروحرج و رابطهي آن دو بايد گفت :هر عملي
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که انجام دادنش براي آدمي سخت و شاق باشد موجب تنگي و اعمال فشار بر او نيز
ميشود (محقق داماد .)62 :1374

 )2عسروحرج مفهومي برگرفته از فقه در قانون
قاعدهي نفي عسروحرج از قواعدي است که فقها در موارد فراوان به آن استناد
کردهاند و به موجب آن تکاليفي که مستلزم عسروحرج براي مکلف است نفي ميکنند
(طباطبايي  :1362ج ،5ص230؛ مکارم شيرازي  :1416ج ،14ص182؛ الهيجي :1391ج ،3ص.)248

اين قاعده اختصاص به باب خاصي ندارد و در مباحث مختلف اعم از عبادات و
معامالت بدان تمسک شده است ،از اين رو فقها در پارهاي موارد به زن اجازه ميدهند
که بنا بر مفاد همين قاعده از حاکم درخواست طالق کند و حکم اوليه «الطالق بيد
من اخذ بالساق» را تعديل ميکنند.
در تأييد اين قاعده گفته شده است که به حکم عقل ،تکليف بايستي درخور توان
شخص باشد ،نه خارج از طاقت او ،چرا که سختگيريهاي بيهوده واکنش نامطلوب
در مقابل تکليف به بار ميآورد .از اين رو ،تخلف شوهر از اداي وظايف زوجيت
(اعم از انفاق و همخوابگي و حسن معاشرت و  )...در فقه اماميه ـ چه ناشي از تقصير
شوهر باشد و چه بدون تقصير وي ـ در صورتي که زندگي زناشويي و بقاي نکاح را
دشوار سازد ،به زن حق طالق ميدهد تا با رجوع به حاکم شرع خود را از مشقت رها
سازد (بحرالعلوم  .)183 :1393البته بايد گفت استناد به اين قاعده فقط محدود به تخلف
زوج از وظايف زوجيت نميشود و موارد ديگري همچون بيماري مسري مرد يا عقيم
بودن را در صورتي که زن در حرج قرار گيرد شامل ميشود.
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که انسان را به تنگنا و ضيق اندازد ،دشوار و سخت هم هست و برعکس هر کاري
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دربارهي همين واليت ،1در صحيحهي ابيبصير آمده است« :هرکس زني داشته
باشد که پوشاک ساتر عورت و خوراک الزم براي حيات او را ندهد امام حق دارد
اقدام به تفريق آنها کند» (همان.)191 :

حضرت امام خميني (ره) نيز در باب عسروحرج زوجه به علت غياب شوهر ،بنا
بر اهميت مفسدهي موجود و جنبهي عمومي آن براي حاکم حق ميداند که رأس ًا و
حتي بدون درخواست زوجه نسبت به طالق وي اقدام کند (کريمي  .)139 :1365از اين
رو قاعدهي نفي عسروحرج به عنوان يکي از قواعد مهم فقهي به قانون مدني راه يافت
و مجوز طالق زن در هنگام عسرت و سختي شد.
مادهي  1130پيشين ق.م مصوب  1314گرچه به صراحت به عنوان فقهي
عسروحرج اشاره نميکرد ،اما براي طالق به درخواست زن سه علت را ذکر کرده بود
که اين موارد اشارهي تلويحي به عسروحرج زوجه داشتند:
 )1مواردي که شوهر ساير حقوق واجبهي زن را وفا نکند و اجبار او هم به ايفاء
ممکن نباشد.
 )2سوء معاشرت شوهر به حدي که ادامهي زندگي زن را با او غيرقابل تحمل
سازد.
 )3در صورتي که به واسطهي امراض مسري صعب العالج ،دوام زناشويي براي
زن قابل مخاطره باشد.
در واقع مقنن در اين ماده به بيان حاالتي که ميتواند موجب عسرت و سختي
زوجه شود پرداخته بود ،اما به صراحت به بروز عسروحرج به عنوان علت اصلي
طالق اشاره نکرده بود تا اينکه در سال  1361اصالح مادهي  1130به شرح زير منشأ
 -1از قدرت حاکم جهت طالق دادن زن در برخي از کتب فقهي  همچون کتاب فوقالذکر تعبير واليت ميشود.
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زوجه گرديد:
در مورد زير زن ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق نمايد ،در صورتي که براي
محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسروحرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر
و حرج ،زوج را اجبار به طالق نمايد و درصورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طالق داده
ميشود.

اقدام قانونگذار در استفاده از قاعدهي عسروحرج در دعواي طالق فتح بابي بر
کاربرد اين قاعده در حقوق مدون ايران شد.
در سال  1370دوباره قانونگذار به اصالح مادهي مزبور همت گمارد و اشکال
ادبي و شکلي مادهي قبل را رفع کرد:
در صورتي که دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد وي ميتواند به حاکم
شرع مراجعه و تقاضاي طالق  کند ،چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،
دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه
به اذن حاکم شرع طالق داده ميشود.

قانونگذار قصد داشت با تصويب اين ماده و کليتر کردن مسئله اختيارات قاضي
را براي حل مشکالت زنان بيافزايد و مصاديق درخواست طالق را محدود به چند
مورد خاص نکند ،اما در عمل مشخص شد از آنجا که مصاديق عسروحرج در قانون
مرزبندي خاصي ندارد  موجب برخوردهاي سليقهاي محاکم و استنباطهاي گوناگون
قضات ميشود و ابزاري که بتواند قضات را در يک جهت کمک کند موجود نيست،
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لذا قانون در اجرا دچار تشتت آراء گرديد (انديشههاي حقوقي  .)179 :1386از اين رو
طرح الحاق يک تبصره به مادهي  1130ق.م از سوي برخي از نمايندگان مجلس
دورهي پنجم پيشنهاد شد تا با احصاء برخي مصاديق بارز موجب سهولت امر قضاوت
و ايجاد رويهي واحد قضايي گردد و در نهايت طرح مزبور با اندک تغييرات در تاريخ
 79/2/18تصويب شد.
تبصره :عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامهي زندگي
زناشويي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد زير در
صورت احراز توسط دادگاه صالح ،از مصاديق عسروحرج محسوب ميشود:
 )1ترک عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت  6ماه بدون عذر موجه؛
 )2اعتياد مضر به يکي از انواع مواد مخدر؛
 )3استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأديهي نفقه؛
 )4ابتالي زوج به امراض مسري صعب العالج يا هر عارضهي ديگري که دوام زناشويي و
سالمت زوجه را به خطر اندازد؛
 )5عقيم بودن زوج به نحوي که مانع اوالد دار شدن زوجه شود؛
 )6سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي که عرف ًا با توجه به مصالح اجتماعي و اخالقي و
روحي و از نظر مکاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد؛
 )7اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت؛
 )8عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفهاي که منافي با مصالح
خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد؛
 )9محکوميت قطعي زوج به حبس بر اثر ارتکاب جرايمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و
شئون زوجه باشد (م  1130ق .م).
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که مصاديق عنوان شده قابل تطبيق نسبت به همهي افراد نميباشند (انديشههاي حقوقي

 )182 :1386بلکه در هر اوضاع و احوال  امکان تغيير داشته و مصداق تام حرج نبوده
و کام ً
ال تابع شرايط هستند و تأييد مجدد تبصره توسط مجلس امر به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارجاع و سرانجام در تاريخ   81/4/29به شرح زير اصالح شد:
تبصره :عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامهي زندگي
زناشويي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل ميباشد و موارد زير در
صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب  ميگردد:
 )1ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه متناوب در
مدت يک سال بدون عذر موجه؛
 )2اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتالء وي به مشروبات الکلي که به اساس
زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به
تشخيص پزشک براي ترک اعتياد الزم بوده است.
درصورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک مجددا ً به مصرف مواد مذکور
روي آورد ،بنا به درخواست زوجه طالق انجام خواهد شد؛
 )3محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر؛      
 )4ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرف ًا با توجه به وضعيت زوجه قابل
تحمل نباشد؛
 )5ابتالء زوج به بيماريهاي صعبالعالج رواني يا ساري يا هر عارضهي صعبالعالج
ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد؛
مواد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسروحرج زن در
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دادگاه احراز شود حکم طالق صادر نمايد.

بايد گفت گرچه هدف از الحاق اين تبصره به مادهي  1130ق.م براي جلوگيري
از سليقهاي عمل کردن قضات در تشخيص مصاديق عسروحرج بوده که منجر به
رويههاي قضايي مختلف و در نتيجه تشتت آراء و متروک ماندن مادهي  1130ق.م
ميشد ،اما قانونگذار دوباره ذيل تبصره تصريح کرده که موارد مذکور حصري نيستند
و دادگاه ميتواند همچنان در موارد ديگر با احراز عسروحرج حکم طالق زوجه را
صادر کند .در واقع بايد گفت قانونگذار در نهايت به درستي بدين نتيجه رسيده
است که در هر حال نميتوان همهي مصاديق عسروحرج را در بطن قانون گنجاند
و اين رويهي قضايي است که به عنوان اولين گام مؤثر در راستاي اجراي مفاد اين
قاعده تعيين مصاديق عسروحرج را برعهده دارد .بدين ترتيب مهمترين وسيله در
تعيين مصاديق عسروحرج در شرايط فعلي و به جهت جلوگيري از اعمال سليقههاي
شخصي به لحاظ ابهامات و کليت مادهي  1130ق.م و عموميت قاعدهي مذکور
تمسک به رويهي قضايي است .چنانچه قانونگذار نيز به نقش اساسي آن نظري  
تلويحي داشته است .پس بايد گفت موارد تمثيلي تبصره فقط به عنوان امارهي قانوني
عسروحرج ذکر شدهاند و حتي خالف آن هم مثبت است (همان).

رويهي قضايي براي رفع ابهامات ،نقشي حساس و تعيينکننده دارد .استقرار اين
رويه ميتواند از قضاوتهاي خصوصي ،پراکنده و آميخته با غرض جلوگيري کرده،
اجراي قانون را به اوصاف قاعدهي حقوقي بيارايد و نوعي و کلي سازد (کاتوزيان

 .)385 :1368نويسندگان حقوقي نيز وظيفه دارند که به هدايت رويهي قضايي در اين
خصوص پرداخته و قاعدهاي انعطافپذير را محل تجلي اخالق اجتماعي گردانند.
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عسروحرج و اجراي مفاد مادهي  1130ق.م به تعيين مصاديق عسروحرج محدود
نشده و حتي در تبيين قلمرو و شرايط اجراي اين قاعده نيز ايفاي نقش ميکند.
 )3عسروحرج در رويهي قضايي
اهميت رويهي قضايي در شفافسازي نکات تاريک و منفي مستمسک از آراء
متضاد و متناقض  بر کسي پوشيده نيست .توسل به رويهي قضايي در غياب اصالحات
قانونگذاري يا در هنگام وضع قانون نارسا و ضعيف ميتواند راهگشا باشد .قاعدهي
عسروحرج به دليل عموميت شمول آن ناگزير از خطور ابهامات به ذهن هر محققي
است و از اين رو بايد گفت که اجراي صحيح مفاد آن جز در پناه تمسک به رويهاي
واحد و ثابت ميسر نميشود ،اما رويهي قضايي چيست و چگونه ميتواند نقشي تا
اين حد تعيينکننده را ايفا کند؟ بدون شک رويهي قضايي و انديشههاي حقوقي در
رفع ابهامات و تنوير افکار قضات نقش مهمي ايفا ميکنند .رويهي قضايي در معناي
خاص عبارت است از آراء صادره در هيئت عمومي تمييزـ خواه به صورت اصراري
باشد خواه به صورت الزماالتباع  و در معناي عام شامل مجموع آراء قضايي است
(جعفري لنگرودي  .)340 :1368در واقع بايد گفت رويهي قضايي صورت خاصي از عرف
است جز اينکه عادت عموم مردم نيست و مبناي آن را رسمي تشکيل ميدهد که
دادرسان محاکم از آن پيروي ميکنند ،پس رويه عادتي است که دادگاهها براي حل
يکي از مسائل حقوقي به صورت خاص پيدا کردهاند ،هرچند اين عادت و راه حل
نتيجهي تکرار آراء است (کاتوزيان .)202 :1368

در اين قسمت نقش رويهي قضايي در مورد مادهي  1130در دو بند بررسي
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ميشود.
 )1-3نقش رويهي قضايي در تعيين مفاد ،محدوده و شرايط اجراي مادهي
1130ق.م
همان طور که اشاره شد ،اولين نقش رويه در راستاي اجراي  مفاد مادهي 1130
ق.م تعيين مصاديق عسروحرج است ،اما نقش رويه در جهت تبيين مفاد اين قاعده
بسيار فراتر از اين است .قلمرو و شرايط اجراي اين ماده نيز توسط رويهي قضايي
شفاف ميشود .البته هنوز در بسياري از موارد خأل وجود رويهاي واحد احساس و
تشتت آراء مانع از تمسک به رويهاي واحد ميشود و اجراي قاعده را با نارسايي
مواجه ميسازد.
 )1-1-3وجود سبب درخواست حين درخواست طالق
سببي که زندگي زناشويي را تلخ و دشوار ساخته و براي زن مشقتي ناگوار ايجاد
کرده است بايستي هنگام طرح دعواي طالق و صدور حکم موجود باشد .هدف
دادرسي کيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست .طالق تازيانهي
مجازات نيست ،ريسمان رهايي است .در دعواي طالق گذشته آيينهي آينده است و
تنها به اين اعتبار به آن توجه ميشود (همان  ،)262 :1384زيرا در چنين فرضي نميتوان
ادعا کرد که دوام زوجيت موجب عسروحرج است.
به عالوه هدف از وضع اين ماده جلوگيري از حرج و ضرر موجود است نه جبران
ضررهاي مادي و معنوياي که گذشت .چنانچه در رأي شمارهي 71/2/14 – 7/123
شعبهي  7ديوان عالي کشور  نيز به صراحت ذکر شده است که امکان اينکه زوجه در
آتيه دچار عسروحرج شود موجب اجازه طالق نيست (حسيني  294 :1379و  .)295در
واقع بايد گفت در اين مورد رويهي واحدي تشکيل شده و عليرغم صريح نبودن ماده

192

نقش رويهي قضايي در اجراي مفاد مادهي  1130قانون مدني

سرايت آن به آينده محتمل باشد.
 )2-1-3حاکم شرع
نکتهي مبهم ديگر در مادهي  1130واژهي حاکم شرع است که در راستاي رفع آن
تمسک به رويهي قضايي جهت شفافسازي نص قانون ضروري است .معلوم نيست
واژهي حاکم شرع به چه معناست .آيا حکام دادگاههاي خارجي نيز ميتوانند مصداق
حاکم شرع گردند؟ بنا بر نظريهي  1367/3/5 – 7/1149ادارهي حقوقي قضات شاغل
در دادگاهها که از طرف شوراي عالي قضايي تعيين شدهاند حاکم شرع محسوب
ميشوند و حق رسيدگي به دعاوي مطروحه و من جمله دعواي طالق موضوع  
مادهي 1130ق.م را دارند .دادرس عليالبدل نيز هنگام تصدي دادگاه حاکم شرع
دادگاه است .بنابراين چنانچه دادگاه به تصدي دادرس عليالبدل تشکيل و شرايط
الزم و کافي براي صدور حکم طالق موجود باشد دادرس عليالبدل ميتواند حکم
قانوني و شرعي الزم را صادر کند (منتصر اسدي  144 :1384و  .)145در نظريهي 7/3396
–  1362/8/7ادارهي حقوقي نيز به صراحت اشاره شده که حکام دادگاههاي خارجي
به هيچ عنوان حاکم شرع نبوده و نميتوانند حکم صادر کنند و در صورت صدور،
اين حکم از جهت عدم صالحيت قاضي  بياثر است (همان .)145 :در همين رابطه در
نظريهي  1378/9/18 – 7/7ادارهي حقوقي نيز آمده است که صرف ًا دادگاههاي ايران
واجد صفت شرعي بودن هستند و صدور حکم از دادگاههاي خارج فاقد اعتبار است.
از اين رو ،عقد نکاح دوم در اين فرض باطل خواهد بود (همان).

بدين ترتيب بايد گفت عليرغم جواز درخواست حکم طالق از دادگاههاي
خارجي با رعايت مقررات احوال شخصيه کشور متبوع زوجه ،در مورد مادهي 1130
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احکام صادره از دادگاههاي خارجي بنا بر رويهاي واحد و ثابت باطل و بياثرند.
 ) 3-1-3ضابطهي نوعي يا شخصي تشخيص عسروحرج
همان طور که اشاره شد ،رويهي قضايي در تعيين مصاديق بارز عسروحرج و
جلوگيري از تشتت آراء ميتواند بسيار راهگشا باشد ،اما معلوم نيست که در تشخيص
و احراز عسروحرج ميبايست چه معياري لحاظ شود  .
در حرج شخصي حکم يا عملي براي شخص طاقتفرسا ميشود ،اما در حرج
نوعي حکم يا عمل براي نوع مردم طاقتفرساست .عليرغم اختالف نظر در اينباره،
عسروحرج يا ضرري که براي جلوگيري از آن حکم به طالق داده ميشود ،جنبهي
نوعي دارد .بايد در نظر عرف ادامهي زندگي طاقتفرسا و مشقت بار باشد منتها چون
در هر دعوا وضع خاص زن و شوهر و شرايط زندگي زناشويي آنها مطرح ميشود
بايد عسروحرج انساني متعارف در آن شرايط خاص معيار قرار گيرد .بدين ترتيب
بايد پذيرفت که معيار تمييز عسروحرج هر دو چهرهي نوعي و شخصي را دارد ،از
اين جهت که طاقت انساني متعارف مد نظر قرار ميگيرد ،نوعي است و بدين اعتبار
که وضع انسان متعارف در شرايط ويژهي زن معيار است نه به طور نوعي شخصي
است (کاتوزيان .)262 :1384

در اين باره در بند الف نظريهي شمارهي  1377/9/9 – 7/2865ادارهي حقوقي
مقرر شده است که مالک عسروحرج هم شخصي است و هم نوعي .شخصي بودن
آن به مناسبت تنگ شدن عرصه بر فرد است که به مناسبت تحمل و بنيه و طاقت او
آستانهي وقوع اختالف فرق ميکند و از آن نظر نوعي است که عموم ًا نمونهي عنوان
شده از طريق دادگاه و به ياري کارشناس و اهل خبره مشخص و سنجيدني است
(منتصر اسدي .)144 :1384
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در واقع هر زني وضعيت خاص زندگي زناشويي خود را در معرض قضاوت قرار
ميدهد ،اما در نهايت با توجه به اقدامات و افعال وي نوعي است و او ميبايست ثابت
کند که هر زني در وضعيت امثال او قادر به تحمل و دوام زندگي مشترک اينچنيني
نخواهد بود (موگوئي  94 :1379و .)95

دکتر سيد حسن امامي در اين باره نوشته است« :تشخيص درجهاي که زن نميتواند
زندگاني زناشويي را ادامه دهد به نظر عرف ميباشد که در هر مورد با در نظر گرفتن
وضعيت روحي و اخالقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث
زمان و مکان آن را تعيين ميکند (امامي  .)37 :1369بدين ترتيب در کليهي مصاديقي
که حد توان و تحمل زوجه به طور عرفي از بين رفته و تحمل زندگي مشترک دشوار
باشد عسروحرج زوجه محقق و منطبق با مادهي  1130قانون مدني است.
 )4-1-3مدخوله بودن يا نبودن
از ديگر ابهامات مطرح پيرامون مادهي  1130ق.م امکان استناد به عسروحرج و
درخواست طالق از جانب زوجه مقيد به مدخوله بودن و زفاف است يا اينکه در
زمان قبل زفاف نيز در صورت وقوع اختالف ناشي از عسروحرج زوجه ،تمسک به
اين ماده جهت رهايي امکانپذير است؟
در اين زمينه در آراء دادگاهها نيز رويهي واحدي ثابت شده که ميتوان به آن
استناد کرد .در پرونده کالسهي  376 11/69دادگاه مدني قم زوج ،زوجهي دوشيزه را
مدت  7سال در خانهي پدر گذاشته نفقهي وي را نيز به مدت  6ماه پرداخت نکرده
بود ،لذا دوشيزه الف به طرفيت آقاي ب درخواست طالق به استناد مادهي  1130ق.م
کرده و عنوان ميکند حاضر است تمام حق و حقوق خود را ببخشد تا از اين عسرت
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نجات يابد .با توجه به محتويات پرونده دادگاه با وجود باکره بودن زوجه با احراز
عسروحرج وي نپرداختن نفقه به مدت  6ماه را براي صدور حکم به اجبار زوج به
طالق کافي ميداند (بازگير  422 :1386و.)423

البته در اين پرونده از آنجا که دادگاه ملزم به پذيرش مادهي استنادي خواهان
نيست ،به استناد هر دو مادهي  1129و 1130قانون مدني به طالق حکم داده تا شايد
بتوان گفت نيازي به استناد به مادهي  1130نبوده است و همان طور که اشاره هم شده
نپرداختن نفقه براي مدت  6ماه براي صدور حکم طالق قضايي کافي است.
همچنين در رأي شمارهي  30/252شعبهي  30ديوان عالي کشور مورخ   71/3/9
ذکر گرديده که چنانچه زوجه بتواند ادعاي عسروحرج خود را اثبات کند ،نيازي به
شروع زندگي مشترک نبوده و به عبارت ديگر شرط طالق ،شروع زندگي مشترک
نيست بلکه اثبات سوء رفتار زوج است که در هر زمان ميتواند با اقامهي دليل و
اثبات ادعاي خود محقق شود .به عالوه  در رأي شمارهي  30/177مورخ 74/3/10
که مورد تنفيذ همين شعبهي ديوان عالي قرارگرفته است ،مقررگرديده عليرغم اينکه
زوجه باکره است دادگاه با احراز سوء رفتار زوج حکم طالق بائن زوجه را صادر
ميکند (حسيني  294 :1379و .)295

در نظريهي مشورتي ادارهي حقوقي نيز در همين رابطه عنوان شده استناد به مالک
عسروحرج مقيد به زفاف نيست و در زمان ماقبل آن نيز به مناسبت وقوع اختالف  
امکانپذير است (منتصر اسدي .)144 :1384

بدين ترتيب بايد گفت گرچه مادهي 1130ق.م ميتوانسته در اين باره مستمسک
آراء متضاد قرار گيرد ،اما رويه توانسته است با گامهايي ثابت ،از تشتت آراء در اين
زمينه بکاهد و به صراحت با ايجاد رويهاي واحد ،تمسک به مادهي  1130ق.م را مقيد
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 )5-1-3دائم يا موقت بودن رابطهي زوجيت
مادهي  1130قانون مدني به دليل اشاره به لفظ طالق در ذهن برخي از محققان
و نظريهپردازان اين  اشکال را ايجاد کرده است که به دليل اختصاص طالق به نکاح
دائم استناد به عسروحرج در ازدواج موقت امکانپذير نيست درحالي که بايد گفت
در نکاح موقت امکان الزام شوهر به بذل مدت متصور است.
طبق نظري قاعدهي عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد .از آنجا که طبق قانون
اساسي دادگستري مرجع رسيدگي به کليهي تظلمات است .لذا امکان تمسک به اين
قاعده وجود دارد .از نظر برخي مبناي اين جواز ميتواند قاعدهي الضرر و مادهي
 1130قانون مدني باشد و دادگاه ميتواند شوهر را به بذل مدت اجبار کند ،اما عدهاي
بر اين عقيدهاند که عسروحرج ايجاد شده در نکاح دائم در متعه بروز نميکند و از
اين رو قائل به نبود جواز هستند .برخي ديگر هم بدون هيچ منطقي فقط در عقد
منقطع طوالني مدت اجازهي اجبار زوج را صادر کردهاند (معاونت آموزش و تحقيقات

قوهي قضائيه .)186-189  :1382آيا به راستي ميتوان فرض وجود عسروحرج را در نکاح
موقت ناديده گرفت؟   
مقام معظم رهبري در پاسخ به اين سؤال که هرگاه در ازدواج موقت يکي از
اسباب طالق حاکم محقق گردد و شوهر حاضر به بخشيدن مدت نباشد  آيا زوجه
ميتواند از دادگاه تقاضاي فسخ متعه يا بذل باقي مدت را کند  ،فرمودند« :مراجعه
مانعي ندارد ولي طالق و بذل مدت به دست شوهر است مگر در موارد خاصي که
حاکم به هر نحو که صالح بداند عمل ميکند» (معاونت آموزش قوهي قضائيه  :1388ج،3
ص.)43
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بنا بر نظر برخي در مناط و دليل حکم که عسروحرج است فرقي بين دائم و منقطع
نيست و اطالق ادلهي حرج بر همهي ادلهي احکام ـ که از جملهي آنها بودن بذل
مدت در منقطع به دست زوج است ـ حاکم ميباشد و اختيار تا جايي است که باعث
عسروحرج نشود .بنابراين در حرج موجود در عقد منقطع حاکم زوج را به هبهي
منقطع مجبور ميکند و بر فرض امتناع حاکم واليت علي الممتنع مدت را هبه ميکند
وآثار بخشش آن همانند ترتيب آثار بر طالق واليي بار ميشود (همان).

در همين زمينه در نظريهي مشورتي  1364/2/27 -7/4140ادارهي حقوقي آمده
است« :هرچند تحقق عسروحرج در مورد ازدواج موقت مشکل و اغلب غير متصور
است ،زيرا در غالب موارد در ازدواجهاي موقت ،زوجه تا حدودي از آزادي بيشتري
برخوردار بوده و حقوق و تکاليفي که در ازدواج دائم بر عهدهي زن هست در ازدواج
موقت نيست يا خيلي کمتر است .در عين حال چنانچه در موارد ثبوت مواجههي
زوجه با عسروحرج دادگاه ميتواند از مالک مادهي  1130قانون مدني تنقيح مناط
کرده و به اجبار زوج به بذل بقيهي مدت متعه و در صورت ميسر نشدن اين امر به
انحالل زوجيت و قطع بقيهي مدت نکاح موقت حکم کند» (منتصر اسدي .)145 :1384

در همين زمينه در نظريهي ديگري از ادارهي حقوقي مورخ  1381/3/2آمده است:
«درخصوص استفاده از قاعدهي عسروحرج براي بذل باقيماندهي مدت از طرف
دادگاه قانوني وجود ندارد ولي با توجه به آنکه حاکم ولي ممتنع است و با توجه به
مالک مادهي  1130قانون مدني در صورتي که حرج زوجه به هر جهت بر دادگاه ثابت
شود ميتواند به بذل بقيهي مدت اقدام کند» (همان.)144 :

در نشست قضايي قضات دادگستري اراک در شهريور ماه  1379در همين رابطه با
استدالل جالبي مواجه ميشويم .قضات مذکور در اين نشست به اتفاق آراء رأي دادند
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از زوجيت خارج ميشود با استناد به قياس منصوصالعله و نيز قياس اولويت الزام
زوج به بذل مدت توسط حاکم جايز است چرا که در عقد دائم دليل و مجوز طالق
براي حاکم عسروحرج است و همين مالک و علت در عقد موقت نيز وجود دارد.
از سوي ديگر ،همان طور که در عقد دائم با آن همه استحکام و دوام حاکم ميتواند
رأي به اجبار زوج به طالق بدهد در نکاح منقطع نيز به طريق اولي ميتواند حکم به
بذل مدت دهد .از اين رو زوجهي منقطعه نيز ميتواند به منظور صدور گواهي عدم
امکان سازش به دادگاه مراجعه کند (عرب  ،)280 :1385اما متأسفانه در نشست قضايي
دادگستري تنکابن در بهمن ماه  ،1380قضات در پاسخ به اين سؤال خود را محدود
به لفظ طالق کردهاند و بنا بر اتفاق آراء چنين نظر دادهاند که زن منقطعه به اعتبار
عسروحرج هم قادر به اخذ طالق نميباشد و چون نفقه مخصوص عقد دائم است به
استناد ترک نفقه هم نميتواند تقاضاي طالق کند .کميسيون نيز در نهايت نظر مزبور
را تأييد و چنين مقرر کرده است که زوجه منقطعه قانون ًا حق درخواست طالق را
ندارد و ميبايست درخواست گواهي عدم امکان سازش کند (همان 281 :و  )282غافل
از اينکه در اين موضوع شکي نيست و مسئله ،استناد به عمومات قاعده به منظور الزام
شوهر به بذل مدت در صورت احراز عسروحرج زوجه است .در واقع بايد گفت
گرچه مادهي 1130ق.م با ذکر لفظ طالق آن را مختص نکاح دائم ساخته ،اما از آنجا
که وفق اصل  167ق.ا و مادهي  3ق.آ.د.م  در موارد سکوت ،نقص ،اجمال يا تعارض
قوانين قاضي مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسالمي است تا حکم قضيه را بيابد .در
اين مورد نيز دادگاه ميتواند با مراجعه به عمومات که همان قاعدهي نفي عسروحرج
است به الزام زوج به بذل بقيهي مدت اقدام کند (اسدي.)18 :1383
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بدين ترتيب بايد گفت عليرغم اينکه نفي عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد
و ضرورت تمسک به مادهي  1130ق.م در ازدواج موقت هم مشهود و بر هر ذهن
روشنبيني آشکار است ،اشتباه قانونگذار در استفاده از لفظ طالق در اين ماده از
شهامت قضات کاسته و مانع از اين است که پروندهي زوجهي منقطعه که در آن به
استناد مادهي  1130ق.م .تقاضاي اجبار شوهر به بذل مدت را دارد ،به رأي منتهي
شود .عليرغم اينکه در عرصهي نظري اين موضوع تقريب ًا موضع وفاق است و جواز
تمسک به مادهي  1130ق.م .در نکاح منقطع از قوت بيشتري برخوردار است ،به
نظر ميرسد ايجاد رويهاي ثابت و واحد در آراء دادگاهها  و رسيدگي به پروندههايي  
با اين موضوع و اصالح قانون  در اين زمينه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق
زوجهي منقطعه ضروري است.
 )6-1-3ماهيت طالق
به جرأت ميتوان گفت  در مورد مادهي  1130ق.م ،هيچ موضوعي همچون اين
مسئله ابهام ايجاد نکرده و مستمسک آراء متضاد و متناقض قرار نگرفته است! پاسخ
به اين سؤال جدال بي پاياني بين انديشمندان به راه انداخته است.
برخي از فقها ميان مبناي درخواست طالق زن تفاوت گذاشته و معتقدند طالق
حاکم در مورد زني که شوهر او غايب يا مفقوداالثر ميباشد رجعي است (نجفي

 :1386ج ،32ص297؛ موسوي الخميني :ج ،2ص306؛) ،اما در مورد طالق به جهت ناتواني
يا خودداري شوهر از پرداخت نفقه يا عسروحرج يا تخلف از شروط ضمن عقد
عليرغم اختالف آراء اکثر فقهاي معاصر نظر بر بائن بودن طالق دارند (شهنايي :1385
.)38

در پاسخ به اين سؤال بين حقوقدانان دو نظر  وجود دارد؛ مطابق نظر اول چنين
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وجودي طالق به حکم دادگاه از بين خواهد رفت .طبق نظر ديگر با توجه به اصل
رجعي بودن طالق و اينکه طالق بائن منحصر به موارد مذکور و مصرح است  چنين
طالقي رجعي است (منتصر اسدي 146 :1384و.)147

در اين باره نظريات متعددي در ادارهي حقوقي وجود دارد ،در نظريهي مشورتي
شمارهي  69/3/29 -7/697ادارهي حقوقي بيان شده است طالقهايي که زوج با
اختيار و حقي که دارد واقع مينمايد اصوالً رجعي است به جز در مواردي که تصريح
به بائن بودن آن شده است و اين امر منصرف از مواردي است که عليرغم اراده و
خواست مرد به حکم دادگاه طالق واقع ميشود .بنابراين با توجه به حکمتي که براي
الزام شوهر به طالق توسط دادگاه وجود دارد و مالک موجود در روايات مربوط به
اختيار حاکم در تفريق زوجين ،طالق در اين مورد بائن است .همچنين در نظريهي
شمارهي   80/8/23 – 7/7925ادارهي حقوقي نيز تصريح شده که طالق به علت
عسروحرج بائن است و نميتواند رجعي باشد  ،زيرا در آن صورت رافع عسروحرج
زوجه نخواهد بود .نظريات شمارهي  1382/4/16- 7/849و 1378/11/5  - 7/8004
ادارهي حقوقي نيز به بائن بودن اين طالق اشاره دارند (عرب  260 :1385و .)261

در پاسخ به اين سؤال نشستهاي قضايي متعددي نيز تشکيل شده است .در
نشست قضات دادگستري در دي و بهمن ماه  1379اکثريت بنا بر فتواي آيات عظام
خوئي و سيستاني نظر بر بائن بودن اين طالق داشتند و اقليت با توجه به نظريهي
حضرت امام (ره) به رجعي بودن طالق قائل  بودند مگر در فرضي که زوجه تمام
يا قسمتي از مهريهاش را به زوج ببخشد يا يائسه يا غير مدخوله يا سه طالقه باشد
که در نهايت کميسيون با تأييد نظر اکثريت ،بائن بودن طالق را اظهار داشت ،اما در
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نشست ديگري در قزوين در سال  1379به رجعي بودن طالق مذکور نظر داده شد و
نظر اقليت تأييد گرديد (همان.)263 -265 :

در نشست قضات اصفهان در تير ماه  1380طالق مصداق مادهي  1130ق.م در
حکم بائن تلقي شد چون رجعي دانستن اين نوع طالق براي مرد حق رجوع ايجاد
ميکند و سلب آن هم فاقد مجوز شرعي و قانوني است ،لذا بايد احکام بائن را بر آن
بار نمود و اين نوع طالق را در حکم بائن دانست (همان.)262 :

در نشست قضات گرگان در اسفند ماه  1380نيز طالق موضوع مادهي  1130ق.م  
بائن معرفي شد (همان  ،)266 :اما با وجود همهي اين نظرات هنوز رويهي واحدي در
دادگاهها به چشم نميخورد .برخي از قضات از اعالم نوع حکم ابا ميکنند و بعضي
با تمسک به اصل رجعي بودن طالق و موارد منصوص طالق بائن نوع طالق را
رجعي اعالم ميکنند .چنانچه دادگاه لرستان در پرونده کالسهي  ،1009/76دادنامهي
شمارهي  69/77مورخ  77/2/14به خواستهي طالق به علت اعتياد شوهر رأي به
طالق داده و نوع آن را رجعي معرفي کرده است (موگوئي .)117-119 :1379

بدين ترتيب بايد گفت متأسفانه در اين زمينه خأل جدي احساس ميشود ،اما به
راستي راهکار اصلي چيست؟ اخيرا ً يکي از قضات شعبهي  262دادگاه خانواده پس
از احراز عسروحرج زوجه به علت فشار و تنگدستي وي ضمن حکم خود نوع آن را
بائن قضايي معرفي کرده است تا هم ايراد منصوص بودن موارد طالق بائن وارد نباشد
و هم طالق رجعي نباشد تا امکان اعادهي عسروحرج براي زن مهيا  شود.
بدين ترتيب بايد گفت در عين حال که طالق قضايي نه خلعي است و نه مبارات
مطابق قاعدهي اوليه الطالق بيد من اخذ بالساق و حق طالق مرد ،ميپذيريم که اصل
اولي در طالق رجعي بودن آن است و طالق بائن به دليل منصوص بودن موارد آن
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به بائن بودن آن شد نه از نوع خلع و مبارات بلکه بهترين شيوه ،تئوريپردازي در
اين باره و قلمداد نمودن اين نوع طالق به عنوان بائن قضايي يا در حکم بائن است.
همچنين الزم به ذکر است که در مورد طالق مادهي  1130ق.م به هيچ عنوان
موجبي براي بذل تمام يا قسمتي از مهريه وجود ندارد (معاونت آموزش قوهي قضائيه
 :1388کد .)858

 )2-3نقش رويهي قضايي در تعيين مصاديق و احراز عسروحرج
اختالف سليقهها در تشخيص مصاديق عسروحرج و متروک ماندن مادهي 1130
ق.م موجب شد تا در نهايت تبصرهاي به مادهي  1130الحاق  شود .قانونگذار ايران
با تصويب قانون الحاق يک تبصره درصدد بيان آن مصاديقي بوده که حکم مادهي
مذکور آنها را دربرميگيرد ،اما بخش اخير الحاقيه سبب شده ارزش قانون به يک
قانون تمثيلي و صرف ًا راهنما و تکميلي فرو کاسته شود و ديگر قانوني حصري و امري
که آرمان بنيادين هر قانونگذار مدرن و توسعهيافتهاي است نباشد .البته اين مزيت را
هم داشته که راه را بر امور مستحدث و جاري در روابط پيچيدهي زن و مرد نبندد .به
عالوه بسياري از اين مصاديق عام و غير مفيد است مثل ضرب و شتم ،اما به هرحال
بدون شک تعيين مصاديق به طور خاص امکانپذير نيست زيرا اين قاعده ،قاعدهاي
عام است که ميتواند با توجه به شرايط ،مصاديق متعدد و متفاوتي پيدا کند .بدين
ترتيب بهتر است به جاي تنگ کردن دامنهي تمسک به قاعده چند مصداق به عنوان
نمونه ذکر شود .همانطور که موارد مذکور در تبصره نوعي اماره محسوب ميشوند
ـ که البته احتمال اثبات خالف آنها هم هست ـ اما در هر صورت رهنمودي براي
قاضي است که ميتواند تا حدودي از پراکندگي آراء و تضييع حقوق زنان جلوگيري
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کند .البته بايد گفت مصاديق ديگري نيز ميتواند وجود داشته باشد که در حال حاضر
به ذهن قانونگذارخطور نکرده است ولي ممکن است قاضي در عمل با اين مصاديق
برخورد کند و در حکم دادن دچار مشکل شود .بدين ترتيب بايد گفت که تعيين
مصاديق عسروحرج در شرايط کنوني با توجه به اوضاع و احوال و وضعيت زنان در
محاکمه يک نياز حياتي است ،اما به راستي تعيين اين مصاديق با کيست؟ بدون شک
قاضي که خود يکي از افراد عرف است ميبايست با توجه به ادلهي پيوست پرونده
حکم صادر کند اما اين قاضي تا چه حد ميتواند در تشخيص عرف موفق باشد
و عرف را از ديد چه کسي معني ميبخشد؟ به عالوه در اين صورت همه چيز به
شخصيت قاضي وابسته است و اگر قاضي از شخصيت از روحيهي تعهد و تخصص
برخوردار نباشد ممکن است با اعمال سليقههاي شخصي امر دشواري را عسروحرج
تشخيص نداده ولي امر سادهاي را سبب ايجاد عسروحرج تلقي کند که اين امر سبب
ميشود اصل عدالت در مورد همه به طور يکسان اجرا نشود (انديشههاي حقوقي :1385
.)187

بدين ترتيب بايد گفت اهميت رويهي قضايي در اينجا آشکار ميشود که مهمترين
وسيله در تعيين مصاديق عسروحرج است ،اما در حال حاضر جمعبندي و به دست
آوردن نکات عامالشمول و در حد اعتنا به عنوان رويهي قضايي کاري بس دشوار
است ،زيرا متأسفانه تا کنون در اين منبع ويژهي حقوق به طور جدي تأمل نشده است.
اين مقاله بر آن است تا اشکاالت موجود در اين باره را تا حدودي بازگو کند .براي  
مثال ،در پروندهاي در تاريخ  60/3/8زوجه مدعي بوده است که زوج دو زن ديگر دارد
و يک زن را فروخته و او را هم ميخواهد بفروشد و حتي مردي را براي زنفروشي
به منزل آورده است .او عنوان داشته که زندگي با او برايش غير ممکن است .همچنين
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دليل فقدان دليل حکم به ر ّد دعواي طالق ميدهد (بازگير  426  :1386و )427و زن را
در خوف خطر حيثيتي رها ميسازد .در واقع بايد گفت اثبات عسروحرج زوجه امري
بسيار شاق است .از اين جهت که شهودي ناظر ايجاد اين حرج در زوجه نيست و
زوجه چطور ميتواند براي خصوصيترين روابطش با همسرش شهود بياورد ،آن
وقت چگونه میتوان چنين پروندههايي را واگذاشته و زنان را در مشقت رها کرده و
پس از گذشت سالها حکم به ر ّد دعوي داد در حالي که به راستي ميتوان مشقت
زندگي اين زن را حس کرد؟ حتي اين تشتت تا آنجاست که پروندههايي مشابه با آراء
متضاد روبهرو ميشوند .آيا دادگاه مکلف نيست در خصوص علل ارائه شده توسط
زوجه و توضيحات وي  تحقيق کند و حتما بايد ضرب و جرح شديد زوجه يا ترک
انفاق طوالني مدت وجود داشته باشد تا عسروحرج احراز  شود؟ 1آيا سوابق مکرر
اعتياد زوج به مواد مخدر يا ارتکاب سرقت و بيمسئوليتي در زندگي و ترک انفاق
کافي براي صدور حکم طالق و احراز مشقت زن نيست؟

2

در پروندهاي با همين موضوع زوجه بيان کرده که چند سال پيش به وي افترايي
زده شده بوده و زوج وي اصرار مکرر به مجازات وي و محکوميت و زندان و شالق
داشته .با اينکه او تبرئه شده ولي  6سال است بين آنها جدايي است و زوجه نفرت
شديد دارد .دادگاه معتقد بوده که اين عسروحرج نيست و عسروحرج بايد طوري
- 1در رأي شمارهي  80/10/30-41صادره از شعبه  1705دادگاه عمومي تهران حکم محکوميت زوج به نفقهي
معوقهي زوجه و همچنين پرداخت ديه به وي به علت ضربوجرح را به علت جزئي بودن صدمات موجد
عسروحرج ندانسته و رأي مورخ  75/2/16صادره از شعبه  158صرف تقديم گواهي پزشکي قانوني  را از علل
بروز عسروحرج دانسته است (بازگير.)94 -104 :1382
 -2دادگاه بدوي در پروندهاي به استناد سوابق اعتياد زوج به مواد مخدر و ارتکاب سرقت و ترک انفاق و عدم
احساس مسئوليت در زندگي   به استناد سوابق محکوميت و گزارش مفصل دايرهي مددکاري حکم طالق زوجه
را صادر کرد که با اعتراض زوج دادگاه تجديد نظر آن را مدلل ندانسته و نقض ميکند (طباطبايي .)521 :1381
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باشد که مخلصي جز طالق نباشد (همان 428 :و  )429و دعوا را مردود اعالم کرده .البته
با اعتراض خواهان شعبهي  33ديوان اعتراض را وارد دانسته و با توجه به صدمهي
روحي زوجه آن را با مادهي  1130ق.م منطبق دانسته است ،اما همان طور که مشاهده
شد قاضي دادگاه بدوي دعوي خواهان را مردود دانسته است .همچنين در پروندهي
ديگري دادگاه با اين استدالل که يک دفعه کتککاري دليل عسروحرج نيست دعوي
را رد و چنين استدالل کرده است که براي احراز سوء رفتار ادامهي کتککاري الزم
است (همان .)331 :آيا به راستي صرف ًا شکستگيها و کبوديهاي متعدد در بدن زوجه
حکايت از عسروحرج دارد و آيا چنانکه در برخي آراء ديده ميشود تنها زني که
تحت شکنجهي شوهر خويش ،حق و حقوق خود را بخشيده مبتال به عسروحرج  
است (همان .)439 :آيا ناتواني در بارور کردن زوجه و بقاي بکارت دختر پس از  4سال
نميتواند مؤيد وجود عسروحرج باشد 1و حتم ًا  ميبايست پس از گذشت سالهاي
جواني زوجه و اتالف عمر وي عسروحرج را محرز دانست (انديشههاي حقوقي :1386
.)192

2

به راستي در اين راه پرفراز و نشيب مشکالتي اساسي فرا روي زنان است که
عليرغم آواره ساختن زنان بيپناه در دادگاه براي ساليان دراز و غفلت از گذر عمر
و جواني زنان و چه بسا فرصت ازدواج مجدد آنها ،گاه با سطحي انگاري  و احتياط
ناروا حکم به ر ّد دعوي داده ميشود و وضعيت مشقتبار زنان بيگناه مغفول ميماند.
استاد مطهري چه زيبا ميفرمايد« :خانواده از نظر اسالم يک واحد زنده است و
اسالم کوشش ميکند اين موجود به حيات خويش ادامه دهد ،اما وقتي اين موجود
 -1در پروندهاي با اين موضوع درخواست طالق زن مردود اعالم شده (همان.) 419 :

 -2در پروندهاي پس از  15سال ناتواني زوج در بارورکردن زوجه با اين استدالل که داشتن اوالد حق طبيعي

هرکس است حکم به طالق داده شده است.
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حاضر نيست پيکرهي او را با موميايي قانون موميايي کند» (مطهري .)308 :1353

پيشنهادات
 گام اول براي حل اين مشکالت ايجاد رويهاي واحد و ثابت در دادگاههاست.اين امر فقط با آموزش و اطالعرساني قضات و آشنايي آنها با مفهوم واقعي عسروحرج
و منع آنان از رعايت احتياط بي مورد که تباهي آينده و سرنوشت زنان را به دنبال
دارد ،ميسر خواهد شد.
  ديگر اينکه به نظر ميرسد استفادهي الزامي از قضات زن براي درک واقعيمشقت جنس زنان ضروري به نظر ميرسد چون بدون شک زنان در درک احساس
واقعي همجنسان خود خيلي مستعدترند (اسدي .)24 :1383

 گام بعدي چاپ ،انتشار و اطالعرساني رويهي صحيح موجود و نکات عامالشمول است تا برخي از قضات با کوتهنظري دست به صدور برخي آراء شاذ نزنند و
به مرور آنچه صحيح است شيوع يابد و آنچه بعيد است مضمحل گردد.
 ديگر اينکه مي بايست از مشقت اثبات عسروحرج براي زنان در دادگاه کاستهشود و درخواست زنان بيدليل رد نشود .به راستي چرا وقتي زني در زندگي زناشويي
خود بارها به دليل مشقت دست به خودکشي ميزند باز هم قضات آن را عسروحرج
نميدانند ،گرچه کراهت زوجه به تنهايي سبب تحقق عنوان عسروحرج نيست ،اما
اگر نفرت به حدي باشد که ادامهي زوجيت را براي زوجه غيرممکن سازد ميتواند
سبب صدور حکم طالق گردد (منتصر اسدي  1.)143 :1384پس نبايد بيدليل اثبات امر
 -1ر.ک نظريهي شمارهي  75/2/25 – 7/989و نظريهي شمارهي  79/2/8 -7/976ادارهيحقوقي
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را دشوار ساخت و همين که زوجه بتواند کراهت و نفرت خود را به اثبات برساند به
نوعي که ديگر قادر به تحمل زندگي نيست کافي است.
 احکام جدايي موقت است .چنانچه در کشور سوئيس حکم جدايي  6ماهه ،درآلمان  1ساله و در امريکا  3ساله صادر ميشود تا اگر در اين مدت زوجين توانستند
وفاق حاصل کنند زندگي آنها ادامه يابد و حکم جدايي موقت بياثر شود  و الاّ در
صورت تمايل به قطع هميشگي رابطه ،دادگاه مکلف به صدور حکم طالق دائم
ميشود.
 شناسايي مواضع وفاق و اختالفي رويهي قضايي در مادهي  1130قانون مدني. پرهيز از احتياطهاي ناروا و سختگيريهاي بيمورد در صدور حکم طالق.نتيجهگيري
در مقالهي حاضر تالش شده است به عنوان اولين گام نقش اساسي ،تعيين کننده
و حساس رويهي قضايي در تبيين مفهوم ،قلمرو و شرايط اجراي مادهي  1130ق.م
و همچنين تعيين مصاديق عسروحرج نشان داده شود  و سپس ضمن ترسيم مواضع
وفاق و اختالفي رويهي قضايي در مورد مادهي  ،1130ضرورت ايجاد رويهاي واحد
و ثابت در مواضع اختالفي که ضمن مقاله به آن اشاره ميشود آشکار شود.
اوالً -در مواضع وفاق که مشکلي به چشم نميخورد همچون ضرورت وجود
سبب در هنگام درخواست طالق؛ عليرغم صريح نبودن ماده در اين مورد بيشک
ميبايست حرج در حين درخواست طالق موجود بوده و احتمال سرايت آن به آينده
باشد  .اينکه عليرغم جواز درخواست حکم طالق از دادگاههاي خارجي با رعايت
مقررات احوال شخصيه کشور متبوع زوجه ،در مورد مادهي  1130ق.م ،احکام صادره
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رويهاي واحد و ثابت باطل و بياثرند.
الزم به ذکر است که در برخي موارد عليرغم وجود نظريات متعدد ادارهي
حقوقي و آراء متعدد مشابه ،به جهت بياطالعي بعضي از قضات آراء شاذ صادر
ميشود .همچون مدخوله بودن يا نبودن زوجه که علي رغم نظريات متعدد ادارهي
حقوقي  و آراء بسياري از قضات مبني بر اينکه نيازي به مدخوله بودن زوجه براي
تمسک به قاعدهي عسروحرج نيست ،اما همچنان برخي تمسک به عسروحرج را
مقيد به دخول ميدانند .با اين وجود اگرچه نميتوان گفت اين آراء به رويهي موجود
صدمه ميزند ،اما ممکن است در صورت کثرت ،رويهي موجود را آسيبپذير کند .از
اين رو انتشار و گسترش رويهي صحيح موجود و به دست آوردن نکات عام الشمول
جهت شيوع آراء صحيح و اضمحالل رويهي نادرست و آراء شاذ برخي قضات تنگ
نظر مفيد به نظر ميرسد.
ثاني ًا -مواردي همچون دائم يا موقت بودن عقد ،از مواضع اختالفي است که
نيازمند ايجاد رويه است ،همچنين بائن يا رجعي بودن طالق حاکم از ديگر مواضع
اختالفي است که نيازمند ايجاد رويهاي واحد و ثابت  است.
در مواردي همچون دائم يا موقت بودن عقد ،اشتباه قانونگذار در استفاده از لفظ
طالق ،از شهامت قضات کاسته و مانع از اين است که پروندهاي که زوجهي منقطعه
در آن با استناد مادهي  1130ق.م .تقاضاي اجبار شوهر  به بذل مدت را دارد ،به رأي
منتهي شود و متأسفانه عليرغم اينکه در عرصهي نظري جواز تمسک به مادهي 1130
در نکاح منقطع از قوت بيشتري برخوردار است به نظر ميرسد در آراء دادگاهها اين
امر از مواضع اختالفي است که نيازمند ايجاد رويه ميباشد .همچنين بائن يا رجعي
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از دادگاههاي خارجي با وجود صراحت ماده و اکتفا به واژهي حاکم شرع بنا بر
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بودن طالق حاکم در اين مورد از ديگر مواضع اختالفي است که نيازمند ايجاد رويهاي
واحد و ثابت ميباشد.
ثالث ًا -در مواردي که هنوز رويهاي ثابت نشده با آموزش مفهوم واقعي عسروحرج
و مهارت تشخيص مصاديق آن به قضات و ديگر آموزشهاي الزم به منظور
کسب مهارتهاي الزم قضاوت در اين مورد و استفادهي الزامي از قضات زن
در پروندههاي مذکور به جهت زمينهي مستعد زنان در مقايسه با مردان در درک
مشقتهاي همجنسان خود امکان ايجاد رويهي قضايي سهل و ممکنشود .همچنين
ايجاد شهامت تئوريسازي در قضات ،پرهيز از احتياط ناروا ،ارزيابي صحت و سقم
تئوريهاي موجود و وارد ساختن انديشههاي صحيح به رويهي قضايي و گسترش آن
به جهت ايجاد رويهاي صحيح بدون شک سازنده و در جهت رفع ابهامات اجرايي
مادهي  1130ثمربخش است .بدين ترتيب پيشنهاد ميشود:
 -1در مواضع وفاق بايد تثبيت و ترويج رويه صورت گيرد و مانع آسيب رساندن
آراء شاذ به وحدت رويهي موجود شد.
 -2در مواضع اختالفي بايد وحدت رويه به وجود آيد و بدين منظور بايد از
رويهي عرفي در تبيين معنا و مفهوم و مصاديق عسروحرج استفاده کرد.
 -3در مواضعي که رويهاي وجود ندارد بايد با آموزشهاي الزم قضات را براي
شناخت و به کارگيري رويهاي واحد آماده ساخت.
منابع
قرآن کريم
قانون مدني
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نقش رويهي قضايي در اجراي مفاد مادهي  1130قانون مدني

ابن اثير ،مبارکبن محمد  .1364النهايه في غريب الحديث و االثر ،قم ،اسماعيليه.
اسدي ،ليال سادات« .جايگاه عسروحرج در قانون و رويهي قضايي» ،نداي صادق ،سال
 ،9ش  34و ( 35تابستان و پاييز .)1383
امامي ،سيد حسن  .1369حقوق مدني ،تهران ،اسالميه.
انديشههاي حقوقي .1386 ،تهران ،مجد.
بازگير ،يداهلل  .1386قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي کشور ،تهران ،فردوسي.
بحرالعلوم ،عز الدين  .1393بحوث الفقهيه ،تهران ،مکتبه الصادق.
تبريزي ،ميرزا جواد  .1382منهاج الصالحين ،قم ،دارالصديقه الشهيده.
جعفري لنگرودي ،محمد جعفر  .1386دايره المعارف علوم اسالمي ،تهران،گنج دانش.
جوهري ،اسماعيل بن حماد  .1420الصحاح ،دارالکتب االسالميه.
حسيني ،سيد محمد رضا  .1379قانون مدني در رويهي قضايي ،تهران ،مجد.
شهنايي ،خليل  .1385گستره حمايت قانون از نهاد خانواده ،تهران ،الزهراء.
صفايي ،سيد حسين و اسداهلل امامي  .1385حقوق خانواده ،تهران ،دانشگاه تهران.

طباطبايي،سيد عبد الرضا  .1378گزيدهاي از موارد تجديد نظر فوق العاده در امور مدني،
تهران ،روزنامه رسمي.
عرب ،حسين  .1385مجموعه نشستهاي قضايي قضات ،تهران ،خط سوم ،ج.1
کاتوزيان ،ناصر  .1368حقوق مدني(خانواده) ،تهران ،به نشر ،ج.2
ـــــــ  .1384دوره مقدماتي حقوق خانواده ،تهران ،ميزان.
کريمي ،حسين  .1365موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ،قم ،شکور.
محقق داماد ،سيد مصطفي  .1374قواعد فقه ،تهران ،سمت.
مطهري ،مرتضي  ،1353نظام حقوق زن در اسالم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
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 ابن منظور ،محمد بن مکرم  .1405لسان العرب ،بيروت ،داراالحياء التراث العربي.
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معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه  .1382مجموعه نشستهاي قضايي ،تهران.
ـــــــ  .1388مجموعه پرسش و پاسخ هاي حقوقي (خانواده) ،تهران.
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ـــــــ   .1384مجموعه بخشنامهها ،قم.
منتصر اسدي ،فاطمه  .1384مجموعه قوانين و مقررات خانواده ،تهران ،اداره چاپ و
انتشار.
موسوي خميني ،سيد روح اهلل  .1381تحرير الوسيله ،قم ،اسالمي.
  ـــــــ  .1424تحرير الوسيله ،قم ،دارالعلم.
موگويي ،حاج علي  .1379قاعده عسروحرج و حق زنان در طالق ،تهران ،اطالعات.
نجفي ،محمد حسن  .1386جواهر الکالم في شرح شرايع اسالم ،تهران ،اسالميه.
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