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چکیده
هدف :با عنایت به افزایش آمارهای طالق توافقی بین زوجینِ متقاضی طالق ،پژوهش پیش رو با هدف
تبیین طالق توافقی در نظام حقوقی ایران ،سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طالق ،ضعفهای قانونی و
علل تمایل متقاضیان طالق به چنین طالقی دارد .همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه ،میزان اعتبار
و نحوه اجرای طالق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه و تبیین نماید .با بهرهگیری از مطالب مندرج در قانون
از روش کتابخانهای استفاده گردیده است تا نارساییها و ضعفهای قانونی در این مورد استخراج گردد.
یافته ها :یافته ها ،حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طالق توافقی و ماهیت آن ،افزایش
آمارهای طالق توافقی که اغلب به درخواست زوجه بوده که به دلیل دشواری شرایط طالق قضایی و اثبات
موارد عسر و حرج ،وی با بذل بخشی از حقوق خود ،موافقت زوج را برای طالق جلب مینماید ،وجود
ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش ،و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات
طالق توافقی می باشد .همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طالق توافقی ارائه نگردیده و به
صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است.
نتیجه گیری :در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طالق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین
و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طالق توافقی دارند به تصویب برسد ،همچنین مصادیق عسر و حرج به
درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طالق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه ،موارد
دیگری نیز افزوده گردد ،و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود ،همگی سبب
خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طالق هستند از امنیت کامل برخوردار بوده و به غیر از نگرانی های مربوط
به جدایی ،نگرانی دیگری را متحمل نشوند.

واژگان کلیدی :طالق توافقی ،عدم امکان سازش ،خلع و مبارات.
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مقدمه
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحوّالت آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است.
امروزه بیشترین تغییر در حوزه خانواده ،رشد طالق می باشد که در چند سال اخیر در ایران در حال افزایش
است.
سیر تحوالت این نهاد در کشور بیانگر کمرنگ شدن پایبندی افراد در جهت حفظ آن است بطوریکه بر
اساس آمار ثبت احوال در سال  1395تعداد  1۸1۰49رویداد طالق ثبت شده است که بیشترین مقدار را طی
 5۰سال اخیر به خود اختصاص داده است .در سال  139۷در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت۷ ،
ازدواج و  2طالق رخ داده است(سازمان ثبت احوال کشور ۸4 :139۸ ،و .)۸5
در میان آمارهای اعالم شده در  ۸ماه اول سال  13۸۷تعداد  ۶۸۷49طالق ثبت شده است که از این
میان طالق توافقی  ٪۷۰آن را مشمول خود نموده است(شریفی و عزیزی.)4 :1393 ،
اطالعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفیِ اجتماعی آن خواهد
بود .به همین منظور در این پژوهش با آسیب شناسی طالق توافقی ،سعی در یافتن نقاط ضعف و نارسایی
های آن داشته تا با استفاده از راهکارهای پیشنهادی ،شاهد جامعهای باشیم که در آن زوجینی که متقاضی
طالق هستند از امنیت کامل برخوردار بوده و به غیر از نگرانیهای مربوط به جدایی ،نگرانی دیگری را
متحمل نشوند .در کنار آن با نگاهی بر قانون مدنی فرانسه ،سعی در یافتن میزان اعتبار ،مقبولیت و نحوه
اجرای طالق توافقی در این کشور داریم.
معنا و مفهوم طالق توافقی
عنوان طالق توافقی برای اولین بار در قانون حمایت خانواده ظهور نمود .در این قانون عالوه بر طالق
به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی ،طالق دیگری با عنوان «طالق توافقی» پذیرفته
شد و از آن زمان این عنوان وارد فرهنگ حقوقی کشورمان شد.
ترکیب شدن لفظ طالق با توافق ،نشان دهنده طالقی است که در آن زن و شوهر هردو با رضایت در
سدد جدایی برآمده و پس از طی تشریفات قانونی اقدام به طالق نمودهاند(شریفی و عزیزی)5 :1393،
در جامعه بسیاری از زوجین را مشاهده میکنیم که به علل مختلفی نمیتوانند زندگی زناشویی خود را
ادامه دهند و در عین حال خواهان دعوا و جنجال نیز نیستند .لذا نوعی از طالق به آنها پیشنهاد میشود که
در آن زوج و زوجه تمامی مسائل زندگی خود از قبیل جهیزیه ،مهریه ،نفقه و اگر دارای فرزند مشترکی
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هستند بحث حضانت او را ،با یکدیگر توافق کرده و پس از چنین توافقی ،برای طالق توافقی اقدام می
نمایند.
وجود چنین تراضی بین زوجین همواره دالّ بر وجود کراهت و نفرت بین ایشان نمیباشد .بلکه گاهی
ممکن است به دال یلی دیگر از جمله پیشرفت تحصیلی یا کاری و با عقاید و تفکرات شخصی چنین اقدامی
انجام دهند .در ذیل این توافقات ممکن است زوجه تمام یا بخشی از حقوق خود را اسقاط نماید؛ هرچند
ممکن است بر مبنای توافقشان تمامی مهریه و نفقه را دریافت کند( رحمانی 31 :1395 ،و .)32
همانطور که مالحظه میشود در تمامی این موارد طالق به نحوی با تراضی و توافق زوجین حاصل می
شود .شاید بتوان گفت در صورتیکه زوجین شرط انصاف را رعایت نمایند بهترین شکل طالق ،طالق توافقی
خواهد بود زیرا در این نوع از طالق ،از دعوا و مشاجرات طوالنی و اتالف زمان در دادگاهها جلوگیری می
شود .همچنین بحث حضانت فرزندان و مالقات آنها نیز با تفاهم طرفین انجام میشود که خود سبب تنش
زدایی و عدم آسیب فرزندان میگردد( شهیدی.)3۸ :139۰ ،
برخی از حقوقدانان معتقدند طالق توافقی ناظر به جایی است که زوج و زوجه ،بدون رعایت شرایط
طالق خلع و مبارات ،در حالیکه بر روی مسائلی چون نفقه ،مهریه ،حضانت فرزندان و  ...تراضی و توافق
نموده اند درخواست طالق داده و یک نوعی از رابطه شبه قراردادی را فی مابین خود ایجاد می کنند .در
حقیقت همین توافق طرفین به تنهایی از موجبات طالق بشمار می آید و دیگر بذل فدیه به زوج و یا وجود
شرایط عسر و حرجی و ..الزم نیست.
این حقوقدانان معتقدند که طالق توافقی با چنین مفهومی نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی پیش
بینی نشده است .بدلیل آن که طالق ناشی از ارادهی مرد بوده و از حقوق و اختیارات اوست .پس رضایت و
عدم رضایت زن نمیتواند اثری در موضوع داشته باشد( مهرپور محمدآبادی 2۷ :1351 ،و .)2۸
اما باید گفت این نظریه بر مبنای مفهومی مضیق از طالق توافقی گرفته شده است .در حقیقت اگر
معنای طالق توافقی این باشد که در آن اراده زن شبیه اراده مرد و به همان اندازه مؤثر در طالق باشد ،در
اینصورت طالق به یک قرارداد بین زوجین تلقی میشود .که طالق توافقی با چنین معنایی در فقه امامیه و
قانون مدنی پذیرفته نشده است( صفایی و امامی.)212 :1392،
حقیقت آن است که با قائل شدن به مفهوم گسترده برای طالق توافقی ،حتی میتوان طالق خلع و
مبارات را هم به نوعی طالق با توافق محسوب نمود .زیرا هرچند که میدانیم طالق خلع و مبارات ایقاع
است اما شکی نیست که بر اساس توافق زوجین واقع گردیده و توافق انگیزه و مبنای طالق بوده است.
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لذا با عنایت به مفهوم گسترده از طالق با توافق میتوان طالق توافقی را نوعی از طالق دانست که در
آن زن و شوهر به انحالل نکاح توافق میکنند(رحمانی 33 :1395 ،و  )32و آن بر دو قسم است:
الف) طالق خلع و مبارات:
مطابق ماده  114۶قانون مدنی ،طالق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در
مقابل مالی که به شوهر میدهد طالق میگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا
کمتر از مهر باشد .و مطابق ماده  114۷قانون مدنی ،طالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در
این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ب) طالق توافقی به معنای عرفی (طالق بدون تملیک فدیه به شوهر):
در این نوع از طالق کراهتی از جانب زن نسبت به شوهر و یا از جانب زن و شوهر نسبت به یکدیگر
وجود ندارد و یا اگر کراهتی هم وجود دارد ،زوجه بدون تملیک هیچگونه فدیه یا عوضی به زوج ،موافقت
او را برای طالق جلب می نماید.
ماهیت طالق توافقی
همانطور که از عنوان طالق توافقی پیداست ،نقش ارادهی زن و قصد و رضای او ،در طالق توافقی
حضور مؤثر دارد .بطوریکه موجب شده است که توافق بدون حضور دو اراده زن و مرد امکان پذیر نباشد.
همین امر سبب ایجاد تردیدهایی در ماهیت طالق توافقی شده است(کاتوزیان 421 :13۷1 ،و  .)422و
همواره فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این اعمال حقوقی و آثار آنها با یکدیگر اختالف نظر داشته و
برخی آن را عقد و برخی آن را ایقاع خواندهاند .بعنوان مثال اینکه آیا توافق زوجین ،طالق توافقی را از
حالت ایقاع خارج میکند و آن را در مسیر حقوقی قراردادی جای میدهد؟ اگر نه همان ایقاع است از
مصادیق طالق است یا فسخ نکاح؟ این توافقات تا چه میزان برای زن و شوهر الزام آورند؟ آیا همه اقسام
طالق توافقی ماهیتی شبیه به یکدیگر دارند؟ اینها همگی از جمله سؤاالتی است که در صورت پاسخ به آن
ها کمک شایانی به توجیه ماهیت حقوقی طالق توافقی خواهد کرد.
الزم به ذکر است که قائل شدن به هر کدام از دیدگاهها در خصوص ماهیت طالق توافقی ،آثار و نتایج
متفاوتی را خواهد داشت .که به چند نمونه از این نتایج اشاره میشود:
 .1با مشخص شدن ماهیت طالق توافقی ،میزان دخالت اراده و نقش آن در طالق توافقی روشن خواهد
شد .بطوری که اگر طالق توافقی را ایقاع در نظر بگیریم ،تنها نیازمند اراده شوهر خواهد بود در حالیکه اگر آن
را عقد در نظر بگیریم ،نیازمند هر دو اراده زن و شوهر خواهد بود به نحویکه وجود اراده سالم زن و شوهر،
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شرط صحت طالق توافقی خواهد بود .اما در فرضی که طالق توافقی ایقاع است ،نبود اراده زن یا معیوب
بودن آن ،تأثیری در ساختمان حقوقی طالق نخواهد داشت.
 . 2با مشخص شدن ماهیت حقوقی خلع ،وضعیت انشای آن نیز روشن خواهد شد .بطوریکه مشخص
خواهد شد پس از خلع اجرای صیغه طالق ضرورت دارد یا بصرف خلع ،طالق واقع خواهد شد.
با عنایت به آن که طالق های توافقی ،بدلیل وجود نقش تراضی طرفین در انگیزه و منشأ پیدایش طالق،
شباهت بسیاری به طالقهای خلع و مبارات دارند و حتی همانطور که گذشت میتوان طالقهای خلع و
مبارات را نوعی از طالق توافقی دانست ،لذا بسیاری از حقوقدانان و فقهای معاصر ماهیت طالق توافقی را
مانند ماهیت طالق خلع و مبارات میپندارند(رحمانی.)۶۰ :1395 ،
بر همین اساس ماهیت حقوقی خلع و مبارات را ابتدائاً از منظر فقها ،حقوقدانان و قانون مدنی تبیین
نموده تا در نهایت با نقد آن ها به برداشت جامعی در خصوص ماهیت طالق های توافقی دست یابیم.
ماهیت خلع
در ماهیت خلع همواره میان فقها و حقوقدانان از دیرباز تا کنون بحث و اختالف نظر وجود داشته
است .برخی آن را ایقاع و برخی عقد خوانده اند .برخی نیز قائل به ماهیت دوگانه برای خلع هستند .در ادامه
به تبیین و نقد دیدگاه فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و نحوه وقوع خلع میپردازیم.
 .۱ایقاع
الف) نظریه ایقاع بودن خلع و ضرورت اجرای صیغه طالق توسط زوج
فقیهان مشهوری همچون شیخ طوسی ،شهید اول و ابن ادریس معتقدند در صورت تراضی زوجین بر
جدایی در عوض تملیک مال از سوی زن برای شوهر ،زوج موظف است صیغه طالق را جاری کرده و زوجه
را طالق دهد و اگر نکند ،بصرف تراضی ،طالق حاصل نمیشود.
دالیلی که این گروه اقامه کرده اند استناد به آیه  229سوره بقره ،اجماع ،تمسک به اصل بقای زوجیت
(ابن ادریس  141۰ ،ه.ق ،ج  )۷2۶: 2و همچنین روایتی از موسی بن بکر از امام کاظم (ع) است که در آن،
امام (ع) صراحتاً فرمودند پس از خلع تا زمانیکه زوجه در عده است طالق اجرا گردد(حر عاملی 14۰9 ،ه.ق
 ،ج  )49۰ : 15میباشد.
همانطور که پیداست ،معتقدین به این نظریه میگویند خلع مرکب از دو عمل حقوقی است:
.1قراردادی فی مابین زوج و زوجه مبنی بر اینکه زوج قبول میکند بخاطر کراهتی که زوجه نسبت به
او دارد ،در ازای مالی که از او دریافت می کند ،زوجه را طالقی دهد که قابلیت رجوع نداشته باشد.
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.2براساس توافق مزبور ،زوج زوجه را با اراده خود طالق میدهد و باید شرایط صحت طالق رعایت
شود.
نقد این نظریه :مشهور فقها معتقدند مستندات اقامه شده توسط این افراد ،ضعیف بوده و قوّتی ندارد.
(نجفی ،13۷۶ ،ج  )۷ : 33بدلیل آن که اوالً اجماعی در این زمینه حاصل نشده و ثانیاً روایت مذکور هم از
حیث سند و هم از حیث داللت ضعیف است .ثالثاً روایات معتبر گوناگونی ،عدم ضرورت اجرای طالق را
بیان میکند(حر عاملی 14۰9 ،ه.ق  ،ج .)49۰ : 15
ب) نظریه ایقاع بودن خلع و عدم ضرورت اجرای صیغه طالق توسط زوج
بسیاری از فقیهان معتقدند خلع یک عمل حقوقی بوده و خود به خود موجب جدایی زن و شوهر می
شود .لذا هیچ ضرورتی به اجرای صیغه طالق نیست(حلی 1413 ،ه.ق.)549 :
دالیل این افراد ،عالوه بر دالیلی که در رد نظریه پیشین بیان گردید ،استناد به روایاتی است که در آنها
خلع را طالق دانستهاند و حتی در برخی از آنها صراحتاً قید شده که نیازی به طالق بعد از خلع نمی
باشد(حر عاملی 14۰9 ،ه.ق  ،ج .)29 : 15
فقیهان معتقد به این نظریه ،هرچند در عدم نیاز به صیغه طالق پس از خلع اتفاق نظر دارند ،اما در
خصوص ماهیت خلع با یکدیگر اختالف عقیده دارند .برخی از ایشان همچون عالمه اردبیلی(مقدس اردبیلی،
بی تا )۶۰9 :معتقدند خلع ،فسخ میباشد و برخی دیگر که شامل بسیاری از فقها و حقوقدانان میباشد
معتقدند خلع ،طالق بشمار آمده و در آن احکام و تشریفات خاص طالق الزم الرعایه میباشد(حلی1412 ،
ه.ق  ،ج .)549 : ۷
نظریه عقد معوض بودن طالق توافقی
برخی طالق توافقی خصوصاً خلع را یک نوع عقد معوّض میپندارند و در توجیه آن میگویند با
عنایت به آن که در چنین طالقهایی همانند عقود ،عوضین وجود دارد بطوریکه فدیه از سوی زوجه در برابر
طالق از سوی زوج قرار می گیرد ،همچنین اراده هر دو طرف در وقوع خلع نقش داشته و همانند عقود،
ایجاب و قبول و اهلیت زوجه نیز در آن شرط میباشد پس میتوان چنین برداشت نمود .ماده  114۷قانون
مدنی نیز برای فدیه از عنوان عوض استفاده نموده است.
رد نظریه معاوضی بودن طالقهای توافقی:
از مهمترین دالیل رد معاوضی بودن طالق خلع ،عدم انحالل آن بر اثر رجوع به فدیه میباشد .زیرا می
دانیم با از بین رفتن یکی از عوضین در عقود معاوضی ،تعهد متقابل نیز منتفی میشود و این از اقتضائات این
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عقود است(کاتوزیان ،13۸۸ ،ج  .)4۰1 : 1اما مادام که زوجه به فدیه رجوع نماید ،طالق خلع باطل نشده و
به طالق رجعی مبدّل میگردد .مورد دیگر آن که میدانیم معاوضه از اقسام معامالت بوده که در آن ها مالیت
داشتن مورد معامله جزو شروط اساسی صحت عقد میباشد .در حالیکه در خلع ،آنچه به زوجه خواهد رسید
طالق است که ارزش مالی نداشته و مصداق مبادله دو مال نمیباشد(نجفی 14۰9 ،ه.ق ،ج  .)22 :33بر مبنای
نظر کاتوزیان ،پذیرفتن معاوضه بودن خلع دشوار است(کاتوزیان ،13۸۸ ،ج .)4۰۰: 1
نظریه ماهیت دوگانه
برخی از نویسندگان قائل به ماهیت دوگانه برای خلع هستند ،بطوریکه آن را متشکّل از یک عقد و یک
ایقاع می دانند .توافق در خصوص تملیک مال توسط زوجه و تعهد به انجام طالق توسط زوج را عقد و
اجرای طالق را ایقاع میپندارند.
بعنوان مثال محقق داماد از سویی خلع را از جمله عقود معاوضی میداند و از سویی دیگر ایقاع(محقق
داماد 333 :13۸1 ،الی  .)429کاتوزیان نیز از جمله قائلین به این نظریه است .وی بیان میدارد خلع متشکّل از
دو عمل حقوقی مستقل است :اول قراردادی که موجب تملیک فدیه به زوج شده و در ازای آن شوهر دیگر
حق رجوع در طالق ندارد (عقد) و دوم ایقاعی که سبب جدایی زوج و زوجه میشود بطوریکه زوج تنها با
اراده خود و بدون مداخله اراده زوجه ،طالق را اجرا مینماید(ایقاع) .در واقع توافق طرفین مبنا و انگیزه
طالق بوده و در ماهیت عمل حقوقی طالق دخالتی ندارد و بر همین اساس است که نباید چنین برداشت
شود که طالق با توافق طرفین در زمره عقود است(کاتوزیان ،13۸9 ،ج .)42۰ : 1
ماهیت مبارات
ماهیت حقوقی مبارات شبیه خلع می باشد .از فقهای متقدّم شهید اول(المکی العاملی 1411 ،ه.ق)1۸5 :
و شیخ طوسی(طوسی ،13۸۸ ،ج )2۷3 : 4بر این باورند که مبارات نوعی از خلع بوده فلذا ماهیت خلع و
مبارات یکی است .از فقهای متأخر نیز شهید ثانی و صاحب جواهر ،مبارات را قسمی از خلع دانستهاند
(الجبلی العاملی ،13۸3 ،ج.)111 : ۶
میان حقوقدانان نیز همواره بحث و اختالف نظر وجود دارد .برخی مبارات را طالق دانسته و برخی
دیگر بدلیل آن که در مقابل بذل فدیه از سوی زن قرار می گیرد ،آن را عقد دانسته و معتقدند مبارات دارای
دو طرف بوده و توافق دو اراده زن و شوهر مشترکاً الزم است(علوی و اشرفی ۷ :139۷،الی .)9
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ماهیت طالق توافقی در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران ،از وضع قوانین قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب  1391و همچنین
رویه دادگاهها در خصوص طالقهای توافقی ،میتوان چنین استنباط نمود که طالقهای توافقی ،چه از نوع
خلع و مبارات و چه به معنای عرفی ،یک عمل حقوقی واحد نیستند ،بلکه با دو عمل حقوقی مستقل مواجه
هستیم که در عین ارتباط با یکدیگر ،برخالف عقود معاوضی که در آنها بین عوض و معوض رابطه علّیت
وجود دارد ،رابطه علّیتی بین عوض و جدایی وجود ندارد.
این دو عمل حقوقی مستقل ،شامل یک قرارداد و یک ایقاع میباشند .قرارداد که فیمابین زوجین است
و به موجب آن یا زوجه مالی را به زوج تملیک و در مقابل حق رجوع زوج را اسقاط میکند(در طالقهای
توافقی در قالب خلع) و یا قرارداد فیمابین زوجین در خصوص شرایطی مثل میزان پرداخت مهریه ،حضانت
فرزندان و  ..بوده که در مقابل انجام طالق توسط زوج منعقد گشته و مبنای صدور گواهیهای مربوطه توسط
دادگاه میشود(در طالقهای توافقی به معنای عرفی) .بخش ایقاع نیز ناظر به اراده یکجانبه زوج نسبت به
اجرای طالق بوده و اراده و اختیار زوجه در این مرحله نقشی ندارد .بطوریکه اجرای طالق منوط به حضور
زوج در دفترخانه بوده و عدم حضور وی ،بطالن گواهیهای صادره را در پیخواهد داشت(رحمانی:1395 ،
 ۷9الی .)۸2
از سویی دیگر باید اذعان داشت با توجه به نقش مهم و حضور پررنگ توافق و تراضی زوجین در
طالق توافقی ،این نهاد بسیار مشابه به نهاد اقاله گردیده است .زیرا ماده و جوهرهی اصلی هر دو نهاد ،از دو
ارادهای تشکیل شده که عقد سابق را تشکیل داده بودند .به دیگر سخن ،همان ارادههای موجد عقد ،اکنون در
توافقی معارض با تراضی سابق موجب انحالل عقد سابق میگردند(محسنی. )43 : 1394،
اما باید دانست که منظور از توافق زن و شوهر این نیست که اراده هر دو به یک میزان در طالق مؤثر
باشد .به بیان دیگر طالق ،اقاله قرارداد بین زوجین تلقی نمیگردد .در حقیقت زمانیکه عقد نکاح با اراده
طرفین منعقد میگردد ،سازمانی مستقل یافته ،از تبعیت اراده خارج شده و دیگر زن و شوهر نمیتوانند با
توافق یکدیگر نکاح را اقاله نمایند؛ زیرا این عمل ،طبق عقیده قانونگذار مخالف مصالح خانواده و قواعد نظم
عمومی میباشد(مشهدی 129: 13۸۸،الی .)131
شرایط شکلی طالق توافقی
برای به سرانجام رسیدن پروسه طالق توافقی ،عالوه بر رعایت شرایط ماهوی ،رعایت شرایط شکلی و
تشریفات خاصی نیز الزم و ضروری می باشد .این تشریفات جزو قواعد آمره محسوب شده و عدم رعایت آن
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ها بمنزله بطالن طالق توافقی خواهد بود .در حقیقت وضع اغلب این تشریفات ،بمنظور پیشگیری از
سوءاستفادههای احتمالی و یا کنترل روند افزایشی آمار طالق میباشد .قوانینی چون الزام به صدور گواهی
عدم امکان سازش و یا لزوم ارجاع به داوری به همین منظور وضع گردیدهاند.
با عنایت به آن که شرایط ماهوی برگرفته از شرع بوده و هیچگاه تغییر نمیکنند ،اما شرایط شکلی بر
مبنای ضروریات و مصالح جامعه ،برای حفظ نظم عمومی از سوی قانونگذار وضع میگردند و ممکن است
بنا به مقتضیات زمان و مکان ،از طرف وی تغییر یا اصالح پذیرند؛ در این قسمت بر آن هستیم تا شرایط
شکلی و تشریفات آئین دادرسی طالق توافقی را با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته از سوی قانونگذار
تبیین نماییم.
ثبت نام در سامانه های سخا و تصمیم
مطابق با بخشنامه شماره  9۰۰۰/131۰4/55مورخ  139۷/9/1خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی ،زوجین متقاضی طالق توافقی در شهرهای تهران ،ری و شمیرانات ،باید ابتدائاً به دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی مراجعه و اطالعات ایشان توسط این دفاتر در سامانههای سخا و تصمیم(سامانه سازمان
بهزیستی) ثبت گردد.
برای این منظور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میبایست اطالعات زوجین را تا مرحله ثبت اولیه در
سامانه سخا درج کرده و پس از أخذ معرفی نامه از سخا به سامانه تصمیم وارد شده و اطالعات مورد نیاز را
ثبت و کد پیگیری ارائه شده از طریق سامانه تصمیم را چاپ و در اختیار زوجین قرار دهند .و پس از آن با
قید نام مرکز غربالگری انتخاب شده در سامانه تصمیم ،زوجیت متقاضی را به آن مرکز معرّفی و راهنمایی
کنند.
الزم به ذکر است در غیر از شهرهای تهران ،ری و شمیرانات ،تا اطالع ثانوی بدون ثبت در سامانه
تصمیم ،زوجین را به مراکز بهزیستی شهرهای مربوطه راهنمایی مینمایند.
مشاوره های اجباری
پس از ثبت نام در سامانه های سخا و تصمیم ،طی چهل و پنج روز ،وقت مشاوره روانشناسی اجباری با
دعوت اجباری از زوجین برای صلح و سازش آغاز میگردد .مشاوران حرفهای و تخصصی در حوزه خانواده
تالش خود را می کنند تا با ارائه راهکارهای مناسب ،زوجین متقاضی طالق توافقی را از تصمیم خود منصرف
سازند .هزینه هر جلسه مشاوره مبلغ پنجاه هزار تومان میباشد.
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مشاوره روانشناختی ،خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی ـ مذهبی ،هر یک از منظر
کارشناسی خود به بررسی پرونده و مداخله سازش میپردازد(مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضائیه .)1399/۰۷/13
گواهی عدم انصراف از طالق
پس از طی این پنج جلسه مشاوره ،در صورتیکه صلح و سازش فیمابین زوجین ایجاد نشود و ایشان از
طالق منصرف نگردند ،گواهی عدم انصراف از طالق از مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده بصورت آنالین
صادر میگردد.
أخذ گواهی عدم انصراف از طالق ،برای ثبت دادخواست طالق توافقی در شهرهای تهران ،ری و
شمیرانات الزامی است.
تنظیم دادخواست طالق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
زوجین متقاضی طالق توافقی موظف اند گواهی صادره از مراکز غربالگری یا مشاوره خانواده را به هر
یک از دفاتر خدمات قضایی ارائه و فرایند ثبت دادخواست طالق توافقی خویش را تکمیل نمایند تا
دادخواست به مراجع قضایی ارسال گردد .شایان ذکر است که این دفاتر از ارسال دادخواست طالق توافقی
بدون گواهی عدم انصراف از طالق ،خودداری مینمایند.
ارجاع به مشاوران خانواده
مطابق ماده  25قانون حمایت خانواده سال  1391که مقرر میدارد «در صورتی که زوجین متقاضی
طالق توافقی باشند ،دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد .در این موارد طرفین
میتوانند تقاضای طالق ت وافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند .در صورت عـدم انصراف متقاضی از
طالق ،مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه
منعکس میکند».
برخالف نظر مشهور فقها و قانون مدنی که طالق توافقی موضوع این موادِ قانونی را تنها طالق توافقی
در قالب خلع و مبارات دانستهاند ،حقوقدانان معتقدند با توجه به اطالق عبارت «طالق توافقی» در این مواد،
میتوان آن را شامل تمامی انواع طالقهای توافقی ،أعم از خلع و مبارات و یا به معنای عرفی دانست(صفایی
و امامی.)23۸ :1392،
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گواهی عدم امکان سازش
ماده  2۶قانون حمایت خانواده سال  1391مقرر میدارد «:در صورتی که طالق ،توافقی یا به درخواست
زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ،حسب مورد،
مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت میکند».
با توجه به تبصره  19قانون حمایت خانواده  1391که بیان میدارد« :دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی
مراکز خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی میکند» در مییابیم که نظریه کارشناسی مشاوران،
برای قاضی جنبه مشورتی داشته و وی الزامی به تبعیت از آن نظریه نخواهد داشت.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر اساس ماده  34قانون حمایت خانواده  1391سه ماه از تاریخ
ابالغ رأی قطعی و یا قطعی شدن رأی میباشد.
این گواهی در دو صورت باطل می گردد :اول زمانی که مهلت سه ماهه پایان یابد و زوج در طول این
مدت به دفترخانه مراجعه ننماید و دوم زمانیکه نتواند در این مدت سه ماهه مدارک الزمه را که مهمترین آن،
مدرک تأدیه حقوق مالی زوجه است ،تدارک نماید .که در اینصورت حتی اگر حضور هم یابد باز هم گواهی
باطل میگردد.
ماده  2۰آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده سال  ،1391که در سال  1393به تصویب رسید ،بیان
می دارد «:چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند
ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و
تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد ،اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا
تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند» .مطابق با مفهوم مخالف این ماده ،در می یابیم اگر زوج
گواهی تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط را در مهلت سه ماهه به دفترخانه ارائه ندهد ،گواهی عدم امکان
سازش باطل خواهد شد.
جلسه در خصوص نحوه تأدیه حقوق مالی زوجه
پس از اعالم نظریه کارشناسی مشاوران در خصوص عدم امکان صلح و سازش و برگشت به زندگی
زناشویی متقاضیان ،دادگاه مقرر میدارد که برای مشخص شدن نحوه پرداخت حقوق مالی زوجه ،جلسهای
تشکیل شود تا یا در آن جلسه در امور مالی مصالحه انجام شود و یا در غیرمصالحه ،با جلب نظر کارشناس،
مسائل مالی زوجه از قبیل مهریه ،نفقه ،هزینه های حضانت فرزندان و  ...تعیین تکلیف شود.
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ارجاع زوجه به پزشکی قانونی
مطابق ماده  31قانون حمایت خانواده  1391زوجه به پزشک قانونی معرفی میشود تا مشخص شود
باردار هست یا خیر و یا باکره هست یا خیر ،و ارائه این گواهی برای ثبت طالق الزامی است مگر اینکه
زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
بعد از آن که دادگاه نظریه پزشکی قانونی را دریافت نمود زوج را ملزم به طالق می نماید.
اجرای صیغه طالق و ثبت آن
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ،زوجین به مدت سه ماه مهلت دارند تا به دفاتر رسمی طالق
مراجعه ،صیغه طالق را اجرا و در نهایت طالق را ثبت نمایند.
بر اساس ماده  3۷قانون حمایت خانواده ،اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در
محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
علل افزایش آمار طالق های توافقی
امروزه شواهد و آمارها حاکی از رشد چشمگیر طالقهای توافقی در مقایسه با سایر انواع طالق می
باشد .بطوریکه به عنوان مثال در میان آمارهای اعالم شده در  ۸ماه اول سال  13۸۷تعداد  ۶۸۷49طالق ثبت
شده که از این میان طالق توافقی  ٪۷۰آن را مشمول خود نموده است(شریفی و عزیزی.)2: 1393،
در نظام حقوقی ایران ،طالق به دست مرد بوده و زن تنها در شرایط محدودی از جمله استنکاف شوهر
از پرداخت نفقه (م  1129ق.م) ،عسر و حرج (م  113۰ق.م) ،غیبت شوهر (م  1۰29ق.م) ،و وکالت از شوهر
(م  1119ق.م) ،میتواند تقاضای طالق نموده و قاضی با بررسی موارد فوق شوهر را ملزم به اجرای طالق
مینماید .اما شواهد حاکی از آن است که زنان در چنین مواردی ،بجای اثبات موارد فوق و اخذ طالق قضایی
یا به وکالت ،ترجیح می دهند با مرد به توافق رسیده و طالق را به نحو توافقی اجرا نمایند .در این شرایط مرد
نیز که الزم نیست حقوق مالی زوجه را کامل پرداخت کند ،این درخواست را میپذیرد.
اکنون بر آن هستیم تا علل تمایل زوجین به طالق توافقی را به نسبت طالقهای رجعی و قضایی بررسی
نماییم.
علل تمایل زوج به طالق توافقی بجای طالق رجعی
در طالق رجعی ،زوج موظف است تمامی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید تا مجوز طالق را
دریافت نماید .در این میان با توجه به مهریه های سنگینی که در حال حاضر وجود داشته و عدم تمکن مالی
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زوج بدلیل مشکالت اقتصادی موجود ،وی تن به جدایی نمیدهد .در این شرایط وجود اختالفات و شرایط
خفقان آور برای زوجه و عدم تحمل وی منجر به راضی شدن او به طالق توافقی با گذشتن از بخشی یا همه
ی حقوق مالی خود شده تا بتواند خود را از این شرایط نامطلوب برهاند.
بنظر می رسد تنها علت تمایل زوج به طالق توافقی در مقابل طالق رجعی ،ذینفع بودن او در طالق
های توافقی بدلیل عدم پرداخت کامل حقوق مالی زوجه باشد.
علل تمایل زوجه به طالق توافقی بجای طالق قضایی
همانطور که قبالً نیز بیان گردید ،زوجه در سه موردِ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ،غیبت شوهر و
عسر و حرج می تواند درخواست طالق قضایی نماید .اما اثبات این موارد بخصوص عسر و حرج ،سبب
گردیده تا زوجه بعضاً تا سال ها درگیر و منتظر تعیین تکلیف خود بماند.
اکنون الزم است با نقد رویه اجرای طالق قضایی در نظام حقوقی ایران اشکاالت آن را بررسی نموده
تا با برطرف نمودن آنها ،بتوانیم به زوجهای که متقاضی طالق قضایی است کمک کرده تا بدون گذشتن از
حقوق مالی خود بتواند پروسه طالق قضایی را به راحتی سپری نماید.
الف) دشواری فرایند دادرسی در طالق قضایی
از جمله اشکاالت در طالق قضایی ،دشواری و اطاله دادرسی در اثبات موارد خاصی است که قانون در
أخذ طالق قضایی از زوجه می خواهد .بطوری که زوجه پس از مراجعه به دادگاه و ثبت دادخواست خود در
قالب موارد خاص ،باید منتظر بماند که آیا موارد مذکور وی مورد تأیید قاضی بعنوان موارد خاص قرار
میگیرد یا خیر .تا پس از بررسی های طوالنی منجر به طالق شود .و این طوالنی بودن پروسه ،تبعات منفی
فراوانی را برای زوجه بهمراه دارد .از جمله انزوای اجتماعی وی ،عدم ایفای صحیح نقش همسری و مادری،
ایجاد تمایل او به استفاده از کانال های غیرمشروع جهت سرعت بخشیدن به پروسه طالق.
ب) کلیّت عنوان عسر و حرج
مطابق تبصره ماده  113۰قانون مدنی عسر و حرج را بوجود آمدن وضعیتی برای زوجه میداند که ادامه
زندگی وی با مشقت همراه بوده و تحمل آن مشکل باشد .کلیت این عنوان سبب میگردد که قضات بتوانند
شرط عدل و انصاف را در آرای خود در این خصوص رعایت نمایند .اما شواهد حاکی از آن است که اِعمال
سلیقه و نظر شخصی قضات در تشخیص عسر و حرج ،در عمل مشکالتی را ایجاد نموده است و آنها اغلب
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با استناد به احتیاط و اصل «الطالق بید من أخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثنای وارد بر اصل(قاعده نفی
عسر و حرج) ندارند.
ج) ضابطه تعیین عسر و حرج
ضابطه تعیین عسر و حرج زوجه یک معیار شخصی است و باید بر اساس شخصیت زوجه و وضعیت
روحی روانی وی مورد ارزیابی قرار گیرد .امامی معتقد است این مالک وابسته به عرف بوده و در هر مورد
بستگی به شرایط روحی ،اخالقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان دارد
(امامی ،1391 ،ج .)3۷ : 5
قسمت قابل تأمل ماجرا اینجاست که زوجه ادلهای که موجب بروز عسر و حرج برای وی شده است
را بیان مینماید و پس از اثبات آن ،این قاضی است که حکم میدهد که این شرایط مصداق عسر و حرج می
باشد یا خیر .همچنین بانوانی که قصد اثبات عسر و حرج را دارند نمیدانند که فالن امر آیا مصداقی از عسر
و حرج هست یا خیر.
بخاطر همین امر است که در عمل آرای متضادی از تعیین مصادیق عسر و حرج در شرایط نسبتاً مشابه
میبینیم.
د) علل اندک قانونی برای طالق به درخواست زوجه
مطابق با شریعت و همچنین قانون مدنی ،طالق حق زوج میباشد و تنها در موارد محدودی از جمله
استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ،غیبت شوهر ،عسر و حرج و وکالت در طالق ،زوجه میتواند تقاضای
طالق نماید .این محدود بودن علل قانونی برای زوجه ای که تقاضای طالق دارد ،او را به سمت گرفتن طالق
توافقی برده و روند اخذ طالق وی را تسهیل می بخشد.
طالق توافقی در فرانسه
الف) پیدایش طالق توافقی در فرانسه
در اروپا مقتضیات اجتماعی و دیدگاههای جدید در دهه  ۶۰سبب پیدایش نگرشی نو در خصوص
طال ق گردید .به طوری که هم موجب گسترش طرق و موجبات طالق شد و هم دیدگاه ایشان را نسبت به
طالق از مجازات در برابر خطا و تقصیر یکی از زوجین ،به درمان برای معضالت غیر قابل حل زندگی
زناشویی تغییر داد.

34

طالق توافقی در حقوق ایران و فرانسه

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

صفحات  21تا 45

سال سوم ،شماره دهم ،پاییز 1399

در فرانسه این دیدگاه در مقابل نظریه «طالق به منزله یک مجازات»1مطرح شد که قبل از اصالحات
 19۷5بر قوانین مربوط به طالق حاکم بود و موجبات اصلی طالق زوجین را تنها به تقصیر یکی از ایشان
منحصر نموده بود.
شکوفایی این نگرش جدید در فرانسه که منجر به ایجاد اصالحات  19۷5شده بود ،در راستای جنبش
کلی اصالح حقوق خانواده در اروپا شکل گرفته بود .طی سالهای  19۶۸تا  19۷5کشورهای اروپای
کاتولیک عالوه بر اینکه طالق را پذیرفتند و یکی پس از دیگری آن را در قوانین خود وارد نمودند ،حتی
دامنه علل آن را نیز گسترش بخشیدند .و این در حالی است که تا پیش از آن به شدت با طالق مخالف بوده
و یا موجبات آن را بسیار محدود نموده بودند.
در همین زمان وزیر دادگستری فرانسه پس از پرس و جوهای مقدماتی ،پیش نویس قانون اصالحی
طالق را در سال  19۷3تهیه کرد .دولت ژیسکارد2هم در  1۷آوریل  19۷5آن را تقدیم مجلس ملی فرانسه

3

نمود و ایشان نیز پس از بررسی سریع آن ،قانون  11ژوئیه  19۷5را به تصویب رساندند که در آن سه نوع
طالق پیش بینی شده بود و اولین مورد آن ،طالق با توافق طرفین4عنوان گردیده بود.
می توان این تغییرِ افزوده شدن طالق با توافق طرفین را به انواع طالق در قانون ،یکی از مهمترین
ویژگیهای اصالحات ذکر نمود.
البته باید اذعان داشت که مدت زمان زیادی بود که نظریه طالق با توافق طرفین مطرح گردیده بود اما
این پیشنهادها اغلب به دلیل پاسخگویی به نیازها و ضرورتهای اجتماعی بودند و خیلی بر مبنای ایدئولوژی
و تفکر مطرح نمیشدند.
از جمله علل پذیرش طالق توافقی در فرانسه میتوان به غیر قابل درک بودن ردّ پیشنهاد جدایی
زوجین در حالی که ایشان توافق بر جدایی داشتند ،و همچنین واقف بودن مقامات قضایی از پنهان کردن
دعوای طالق توافقی زوجین تحت دعاوی صوری و توسل به اهانت و مشاجرات ساختگی جهت أخذ حکم
طالق از دادگاه ،اشاره نمود .از طرفی بر کسی پوشیده نبود که یک طالق مسالمت آمیز همواره برتر از یک

1

- divorce-Sanction

2

-Giscard

3

-Assemble` nationale

4

-divorce par consentement mutuel
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مشاجره توهین آمیز است .در واقع امروزه از طالق به عنوان یک عالج و دارو نگاه میشود تا به اعضای
خانواده آسیبهای غیرقابل جبران وارد نگردد(اختیاری 1۰ :13۸3 ،و .)11
امروزه بر مبنای آخرین اصالحات صورت پذیرفته در قانون مدنی فرانسه ،مطابق ماده  229آن ،طالق
میتواند در این موارد صادر گردد .1 :با توافق طرفین؛  . 2با پذیرش اصل فروپاشی ازدواج؛  .3به دلیل
تخریب قطعی رابطه زناشویی و  .4به دلیل تقصیر.
همان گونه که پیداست ،طالق با توافق طرفین به عنوان اولین موجبِ أخذ طالق در قانون مدنی فرانسه،
به صورت رسمی و قانونی پذیرفته شده و رشد روزافزونی در جامعه فرانسه داشته است .به طوری که در
سال  2۰۰۶بیش از نیمی از طالقها را به خود اختصاص داده است.
ب) آئین دادرسی طالق با توافق طرفین در فرانسه
آئین دادرسی طالق در قوانین فرانسه به جای آن که در آئین دادرسی مدنی فرانسه باشد ،در قانون
مدنی آورده شده است و علت آن بوده است که در سال  1۸۸4هنوز نمیدانستند که آئین دادرسی مدنی
تصویب خواهد شد یا خیر(زائری .)5۶: 1394 ،طالق توافقی در قانون فرانسه به دو شیوه امکان پذیر است:
اول آن که طالق ب ه درخواست مشترک زوج و زوجه باشد و دوم آن که یکی از زوجین تقاضای طالق نماید
و دیگری آن را بپذیرد(هاشمیان.)5۸: 13۷۷ ،
با توجه به مواد قانونی در خصوص طالق توافقی در قانون مدنی فرانسه ،میتوان مراحل آئین دادرسی
چنین طالقی را به صورت ذیل دسته بندی نمود(فولیشقون و محسنی 13۷ :1395 ،الی .)142
مرحله  :۱تفاهم و توافق زوجین بر طالق
در ابتدا در صورتی که زوجین تشخیص دهند که ادامه زندگی برای ایشان به صالح نیست و تفاهم بر
جدایی داشته باشند ،اولین قدم در راستای أخذ طالق توافقی را پیمودهاند.
مرحله  :۲تنظیم توافق نامه جهت تنظیم نتایج طالق
در مرحله دوم مطابق ماده  23۰قانون مدنی فرانسه که بیان میدارد« :زوجین زمانی که راجع به انحالل
ازدواج و آثار آن تفاهم داشته و توافق نامهای برای تنظیم نتایج طالق به تأیید دادرس برسانند ،میتوانند به
اتفاق درخواست طالق دهند ».نیاز است که زوجین توافق نامهای را تنظیم نمایند.
مرحله  :۳درخواست طالق توسط وکالی اختصاصی یا وکیل منتخب مشترک زوجین
مطابق ماده  25۰قانون مدنی فرانسه« ،درخواست طالق توسط وکالی اختصاصی طرفین یا وکیل
مشترک منتخب ارائه میگردد».
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مرحله  :۴بررسی درخواست طالق با هریک از زوجین و هردوی ایشان و وکیل یا وکالی ایشان.
در مرحله بعد ،دادرس درخواست طالق را با هر یک از زوجین بررسی نموده ،سپس ایشان را نزد هم
جمع میکند .و در نهایت ،وکیل یا وکیالن را فرا میخواند.
مرحله  :۵تأیید توافق نامه توسط دادرس
الزم است که توافق نامهی زوجین متقاضی ،مطابق با ماده  23۰قانون مدنی فرانسه ،به تأیید دادرس
برسد .و مطابق ماده  232قانون مدنی فرانسه ،قاضی در صورت احراز واقعی بودن اراده هر یک از زوجین و
آزادانه و صریح بودن رضایت ایشان ،توافق نامه را تأیید مینماید .اما اگر دادرس تشخیص دهد که توافق نامه
به نحو کافی تأمین کننده منافع فرزندان یا یکی از زوجین نیست ،میتواند از تأیید آن و صدور طالق امتناع
ورزد.
در صورتی که دادرس از تأیید توافق نامه خودداری نماید ،مطابق با ماده 2ـ 25۰همان قانون ،میتواند
اقدامات موقتی که طرفین بر انجام آنها تا تاریخی که رأی طالق اعتبار امر قضاوت شده یابد توافق کردند،
تأیید کند .مشروط به آن که اقدامات مطابق مصلحت فرزند یا فرزندان باشد.
البته زوجین نیز موظف اند ظرف حداکثر شش ماه توافق نامه جدید ارائه دهند .وگرنه مطابق ماده
3ـ 25۰قانون مدنی فرانسه ،در صورت عدم ارائه توافق نامه جدید در مهلت مقرر یا امتناع مجدد دادرس از
تأیید توافق نامه ،در خواست طالق باطل میگردد.
مرحله  :۶دستور طالق توسط قاضی
مطابق ماده 1ـ 25۰قانون مدنی فرانسه ،هرگاه دادرس توافق نامه تنظیم کننده نتایج طالق را تأیید کند،
در همان رأی دستور طالق را صادر می نماید.
آسیب شناسی طالق توافقی در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی
باید توجه داشت که سوای جنبههای مثبت طالق توافقی ،ذکر این نکته ضروری است که قوانین
حمایتی ،در صورتیکه اخالق افراد ترقی و تحکیم نیافته باشد ،نه تنها فایدهای نداشته ،بلکه خود عاملی می
شود که با جمع سایر عوامل ،موجب افزایش آمار طالق خواهد شد(موسوی .)2 : 1395 ،لذا بر آن هستیم تا
پدیده طالق توافقی را در نظام حقوقی ایران نقد و آسیب شناسی نماییم.
الف) عدم وجود تعریف دقیق از طالق توافقی و ماهیت آن در قوانین ایران
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یکی از عمدهترین مشکالت موجود ،نبود تعریف دقیق از طالق توافقی بعنوان یک پدیده نوظهور در
نظام حقوقی ایران می باشد .این کمبود سبب گردیده تا ماهیت آن نیز زیر سؤال رفته و منجر به تشتّت آرا بین
حقوقدانان گردد .بطوریکه برخی از ایشان آن را عقد و برخی دیگر ایقاع نامیدهاند.
ب) عدم تطابق نام توافق در اکثر موارد طالق توافقی
تحقیقات صورت گرفته نشان از آن دارد که بکاربردن لفظ توافق در طالق توافقی محل تأمّل است .زیرا
در حدود  ٪32طالق های توافقی ،واژه توافق برازنده نبوده و زوجه از روی ناچاری ،اجبار و حتی در مواردی
تهدید ،تن به این طالق داده است(موسوی.)2 : 1395 ،
مثالً گاهی توافق ،در واقع اجبار خودخواستهی زنان بدلیل مقوالتی از جمله خیانت ،اعتیاد ،عدم
مسئولیت پذیری ،خشونت و پرخاشگری ،اختالالت شخصیتی و رفتاری مرد میباشد.
ج) عدم حمایت مالی زوجه در طالقهای توافقی
با وجود آن که ازدواج یک قرارداد شخصی میان زن و شوهر میباشد ،دولتها موظفند برای رعایت
مصالح فردی و اجتماعی زوجین و حمایت از آنها ،مقرراتی را در این خصوص پیشبینی و وضع نمایند.
یکی از بارزترین این مقررات ،حمایت مالی از زوجهی در حال طالق میباشد .قانونگذار مطابق با تبصره 3
ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق بیان میدارد« :اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفتر ،موکول به
تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ،نفقه ،جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد میباشد مگر در
طالق خلع یا مبارات( در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از
پرداخت حقوقفوقالذکر».
حمایت مالی از زنان مطلقه ،خصوصاً برای زنانی که شغل و درآمدی ندارند بسیار حیاتی بوده و می
تواند مانع بسیاری از مشکالت حادّ اجتماعی گردد .اما این ماده بیانگر آن است که تنها در طالق رجعی زن
تمامی حقوق مالی خود را پیش از طالق دریافت مینماید و در طالقهای توافقی با توجه به آن که اغلب
زنان با بخشیدن تمام یا بخشی از حقوق مالی خود به زوج ،وی را راضی به طالق مینماید ،حمایت مالی
متوجه زن نیست.
در تحقیقی که موسوی از  3۰نفر از زنان متقاضی طالق توافقی بعمل آورده است ٪ ۶4/5 ،تمام مهریه
خود را بخشیده بودند ٪ ۶/5 ،تمام مهریه را بخشیده ولی خانه یا ملکی در عوض مهریه به نام زن شده بوده
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است ٪ ۶/5 ،صرفاً بخشی از مهریه را دریافت کرده بودند و تنها  ٪ 22/۶مهریه خود را بصورت کامل
دریافت نموده بودند(موسوی.)۸ : 1395 ،
این آمار بیانگر آن است که تنها زنان اندکی بدون از دست دادن حمایتهای مالی ،موفق به گرفتن
طالق توافقی میشوند.
د) دشوار نمودن شرایط طالق و افزایش درخواست طالق از سوی زنان
همانطور که در بخش قبلی آوردیم ،مطابق با قانون مدنی و شرع ،طالق در دست مرد میباشد .بنابراین
جز در موارد محدودی زن نمیتواند تقا ضای طالق نماید .شواهد حاکی از آن است که زنان در چنین
مواردی ،بجای اثبات موارد فوق و اخذ طالق قضایی یا به وکالت ،ترجیح میدهند با مرد به توافق رسیده و
طالق را به نحو توافقی اجرا نمایند زیرا اثبات موارد عسر و حرج و تطبیق موارد ،و یا موارد دیگر خفقان
آوری که در این چهار عنوان نمیگنجد ،همچنین زمان بر بودن پروسه اثبات موارد فوق و موارد دیگر ،همه و
همه سبب گردیده تا زنان در صورتیکه متقاضی طالق باشند ،تقاضای خود را در قالب طالق توافقی مطرح
نمایند .در این شرایط مرد نیز که الزم نیست حقوق مالی زوجه را کامل پرداخت کند ،این درخواست را می
پذیرد.
ه) ایرادات قانونی در استفاده از گواهی عدم امکان سازش
یکی از مراحل طالق توافقی ،گرفتن گواهی عدم امکان سازش میباشد .اما بدلیل ضعف قانونی موجود،
ایرادات و نواقصی در این زمینه وجود دارد که به بیان آن میپردازیم.
 .1الزام آور نبودن گواهی برای اجبار زوج به طالق
مطابق با نظریه نظریه  13۷5/1۰/1۷ـ  ۶۷3۸/۷اداره حقوق دادگستری ،در صورتی که دادخواست طالق
بر مبنای توافق طرفین باشد ،اجرای گواهی عدم امکان سا زش بدون حضور زوج امکان پذیر نمیباشد .به
اینصورت که زوج در مهلت اعتبار گواهی حق استفاده از آن را حتی بدون حضور زوجه دارد اما زوجه تنها
در صورتی می تواند بدون حضور زوج از آن استفاده نماید که زوج رضایت خویش را اعالم کرده باشد.
بنابراین دادگاه نمی تواند تنها به صرف گواهی عدم امکان سازش و بدون حضور زوج ،به تقاضای زوجه
طالق را اجرا نماید .زیرا مفاد گواهی عدم امکان سازش برای زوج الزام آور نیست.
 .2امکان اجرای طالق بدون حضور زوجه در دفترخانه
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ماده  35قانون حمایت خانواده  1391بیان میدارد « :هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج
و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه
حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه
میرسد» .پس برای گرفتن طالق زوج میتواند با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و بدون حضور
زوجه ،طالق را اجرا نماید و این در حالی است که میدانیم فعلیت داشتن توافق در زمان طالق یکی از
شرایط صحت طالق توافقی است.
در حقیقت باید گفت توافق طرفین باید در زمان وقوع طالق موجود باشد و اگر یکی از ایشان حضور
نیافت به منزله عدم تمایل وی به طالق توافقی و رجوع او از توافق گذشته تلقی گردد .همانطور که میدانیم
آثار ناشی از توافقات در گذشته ،از موجبات طالق محسوب نمیگردد و توافق باید در زمان وقوع طالق
فعلیت یابد(کاتوزیان.)13۸۸،
در ماده  35قانون حمایت خانواده  1391انصراف زوجه از طالق نادیده گرفته شده است.
 . 3اختالف در ماهیت گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه قابلیت اجرایی آن
اخیراً تعدادی از محاکم خانواده ،از اجرای مفاد حکم طالق توافقی ممانعت میکنند .این قضات
معتقدند استفاده از لفظ «گواهی» در طالق توافقی ،آنچه صادر میگردد قابلیت اجرا نداشته و صرفاً این
گواهی به منظور معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طالق میباشد .پس متقاضی اجرا که اغلب زوجه می
باشد ،می بایست مجدداً دادخواست الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که
بصورت توافقی صادر گردیده بود را تقدیم نماید.
این رویه ناصواب سبب بروز معضلی جدید برای زنان متقاضی طالق توافقی در مراجعه به محاکم و
احقاق حقوقشان گردیده است.
اما باید گفت ماهیت گواهی عدم امکان سازش چه حکم باشد یا گزارش اصالحی ،قابلیت اجرا دارد و
بروز این رویه ناصواب بدلیل استفاده از لفظ گواهی در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق میباشد که اگر
براساس قانون آئین دادرسی مدنی تفسیر شود ،از آن حکم یا گزارش اصالحی برداشت میشود که قابلیت
اجرا دارد(مشهدی زاده 129 :13۸۸ ،الی .)145
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نتیجهگیری
اوالً تعریف دقیقی از طالق توافقی و ماهیت آن در قوانین ایران موجود نمی باشد که این خود سبب
گردیده تا ماهیت آن نیز زیر سؤال رفته و منجر به تشتّت آرا بین حقوقدانان گردد .بطوریکه برخی از ایشان
آن را عقد و برخی دیگر ایقاع نامیده اند .برخی آن را همان طالق خلع می دانند و برخی دیگر معتقدند با آن
متفاوت است.
ثانیاً در اکثر م واردِ طالق توافقی ،نام توافق مصداقی نداشته و واژه توافق در طالق توافقی ،معانی
متفاوتی را در بر گرفته است.
ثالثاً آمار بیانگر آن است که تنها زنان اندکی بدون از دست دادن حمایت های مالی ،موفق به گرفتن
طالق توافقی می شوند .بنظر می رسد با روند افزایشی طالق توافقی با این شرایط ،شاهد جامعه ای خواهیم
بود که بسیاری از زنان آن مطلقه به طالق توافقی شده ولی بدلیل مشکالت مالی که عالوه بر مسائل روحی
پس از طالق پیدا می کنند ،دچار رشد نرخ بزهکاری ،فرار از خانه ،عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکالت
روانی و عاطفی می شوند.
رابعاً دشوار نمودن شرایط طالق قضایی و اثبات موارد عسر و حرج و تطبیق موارد ،و یا موارد دیگرِ
خفقان آوری که در چهار عنوان مذکور در قانون نمی گنجد ،همچنین زمان بر بودن پروسه اثبات موارد فوق،
همه و همه سبب گردیده تا زنان در صورتیکه متقاضی طالق باشند ،تقاضای خود را در قالب طالق توافقی و
اغلب با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه خود مطرح نمایند.
خامساً در استفاده از گواهی عدم امکان سازش ایرادات قانونی وجود دارد .از جمله آن که:
الف) مطابق با نظریه  ۶۷3۸/۷ -13۷5/1۰/1۷اداره حقوق دادگستری ،در صورتی که دادخواست طالق
بر مبنا ی توافق طرفین باشد ،اجرای گواهی عدم امکان سازش بدون حضور زوج امکان پذیر نمی باشد .به
اینصورت که زوج در مهلت اعتبار گواهی حق استفاده از آن را حتی بدون حضور زوجه دارد اما زوجه تنها
در صورتی می تواند بدون حضور زوج از آن استفاده نماید که زوج رضایت خویش را اعالم کرده باشد.
بنابراین دادگاه نمی تواند تنها به صرف گواهی عدم امکان سازش و بدون حضور زوج ،به تقاضای زوجه
طالق را اجرا نماید .زیرا مفاد گواهی عدم امکان سازش برای زوج الزام آور نیست.
ب) ماده  35قانون حمایت خانواده  1391بیان می دارد « :هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی
ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در
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دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه
حاضر شوند .درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به
اطالع زوجه میرسد» .پس برای گرفتن طالق زوج می تواند با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و
بدون حضور زوجه ،طالق را اجرا نماید و این در حالی است که می دانیم فعلیت داشتن توافق در زمان
طالق یکی از شرایط صحت طالق توافقی است.
در حقیقت باید گفت توافق طرفین باید در زمان وقوع طالق موجود باشد و اگر یکی از ایشان حضور
نیافت بمنزله عدم تمایل وی به طالق توافقی و رجوع او از توافق گذشته تلقی گردد .همانطور که می دانیم
آثار ناشی از توافقات در گذشته ،از موجبات طالق محسوب نمی گردد و توافق باید در زمان وقوع طالق
فعلیت یابد .اما در ماده  35قانون حمایت خانواده  1391انصراف زوجه از طالق نادیده گرفته شده است.
ج) برخی از قضات معتقدند با عنایت به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق
 ،13۷1/۸/2۸استفاده از لفظ «گواهی» در «گواهی عدم امکان سازش»  ،آنچه صادر می گردد قابلیت اجرا
نداشته و صرفاً این گواهی به منظور معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طالق می باشد .پس متقاضی
اجرا که اغلب زوجه می باشد ،می بایست مجدداً دادخواست الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی
عدم امکان سازش که بصورت توافقی صادر گردیده بود را تقدیم نماید .این رویه ناصواب سبب بروز
معضلی جدید برای زنان متقاضی طالق توافقی در مراجعه به محاکم و احقاق حقوقشان گردیده است.
در حالی که ماهیت گواهی عدم امکان سازش چه حکم باشد یا گزارش اصالحی ،قابلیت اجرا دارد و
بروز این رویه ناصواب بدلیل استفاده از لفظ گواهی در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق می باشد که
اگر براساس قانون آئین دادرسی مدنی تفسیر شود ،از آن حکم یا گزارش اصالحی برداشت می شود که
قابلیت اجرا دارد.
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قانون حمایت از خانواده.قانون مدنی.کاتوزیان ،ناصر ( )13۷1دوره مقدماتی حقوق مدنی :اعمال حقوقی-قرارداد-ایقاع ،انتشارات میزان،تهران.
محقق داماد ،سید مصطفی ( )13۸1نکاح و انحالل آن ،انتشارات نشر علوم اسالمی ،تهران.ب) کتب عربی:
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حلی ،ابی منصور حسن بن یوسف بن مطهر ( 1413ه.ق ) قواعداالحکام ،انتشارات مؤسسه نشراسالمی ،چاپ اول ،قم.
طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ( )13۸۸المبسوط فی فقه االمامیة ،انتشارات المکتبة المرتضویة ،ج ،4تهران.
عاملی جبعی (شهید ثانی) ،زین الدین ( )13۸3الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة ،انتشارات مکتباعالم اسالمی ،ج  2و  ،۶قم.
مقدس اردبیلی (بی تا) زبدة البیان فی احکام القرآن ،مکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ،تهران.مکی عاملی ،محمدبن جمال الدین ( 1411ه.ق) اللمعة الدمشقیة ،منشورات دارالفکر ،الطبعة االولی ،قم.نجفی ،محمدحسن ( 14۰9ه.ق) جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم ،المکتبة االسالمیة ،الطبعةالسادسة ،ج  2و  ،33تهران.
ج) مقاالت
اختیاری) )13۸3تحوالت علل و موجبات طالق در فرانسه از حقوق رم تا اصالحات  ،۱۹۷۵گواهدوره جدید ،شماره یک.
رحمانی ،مهدی ( )1395طالق با توافق طرفین ،دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهمازندران.
زائری ،حمید ( )1394بررسی واقعه طالق توافقی در حقوق ایران ،فرانسه و فقه امامیه ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکزی.
شریفی ،علیرضا و عزیزی ،شهریار( )1393بررسی علل حقوقی ترویج طالق توافقی ،همایش منطقهای آسیب شناسی پدیده طالق.
علوی ،سید محمدتقی و اشرفی ،مهدی ( )139۷ماهیت حقوقی طالق توافقی در نظام حقوقی ایران،دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده ،شماره .۶9
محسنی ،فاطمه ( )1394ماهیت و آثار طالق توافقی ،کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه محدث نوری.مشهدی زاده ،علیرضا ( )13۸۸بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طالقتوافقی ،پژوهشنامه حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق(ع) ،دوره  ، 1۰شماره .29
مهرپور محمدآبادی ،حسین ( )1351طالق با توافق زوجین ،دانشگاه تهران.44
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