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 طالق توافقی در حقوق ایران و فرانسه
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 چکیده

آمارهای طالق توافقی بین زوجینِ متقاضی طالق، پژوهش پیش رو با هدف  با عنایت به افزایشهدف: 

های قانونی و م این نوع طالق، ضعفر یافتن چگونگی انجاتبیین طالق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی د

علل تمایل متقاضیان طالق به چنین طالقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار 

گیری از مطالب مندرج در قانون با بهره انسه مورد مطالعه و تبیین نماید.و نحوه اجرای طالق توافقی را در فر

 های قانونی در این مورد استخراج گردد.ها و ضعفی استفاده گردیده است تا نارساییاروش کتابخانه از

ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طالق توافقی و ماهیت آن، افزایش یافته یافته ها:

الق قضایی و اثبات آمارهای طالق توافقی که اغلب به درخواست زوجه بوده که به دلیل دشواری شرایط ط

نماید، وجود موافقت زوج را برای طالق جلب می موارد عسر و حرج، وی با بذل بخشی از حقوق خود،

ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات 

قی از طالق توافقی ارائه نگردیده و به طالق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقی

 صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. 

قوانین نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طالق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و 

رسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به توافقی دارند به تصویب بطالق  ی که قصدو مقرراتی به نفع زنان

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 

هستند از امنیت کامل برخوردار بوده و به غیر از نگرانی های مربوط خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طالق 

 به جدایی، نگرانی دیگری را متحمل نشوند.

 

 عدم امکان سازش، خلع و مبارات. طالق توافقی، :کلیدی واژگان

 19/09/1399:اريخ پذيرشت 27/07/1399:تاريخ دريافت
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 مقدمه

. استیرگذار ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحوّالت آن بر اجتماع نیز تأثخانواده یکی از مهم

ش حال افزای باشد که در چند سال اخیر در ایران دریر در حوزه خانواده، رشد طالق میامروزه بیشترین تغی

 است.

که بر سیر تحوالت این نهاد در کشور بیانگر کمرنگ شدن پایبندی افراد در جهت حفظ آن است بطوری

را طی  شده است که بیشترین مقدار رویداد طالق ثبت 1۸1۰49تعداد  1395اساس آمار ثبت احوال در سال 

 ۷، در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت 139۷سال اخیر به خود اختصاص داده است. در سال  5۰

 (.۸5و  ۸4: 139۸)سازمان ثبت احوال کشور، طالق رخ داده است 2ازدواج و 

ز این شده است که ا طالق ثبت ۶۸۷49تعداد  13۸۷ماه اول سال  ۸در میان آمارهای اعالم شده در  

 .(4: 1393، شریفی و عزیزیآن را مشمول خود نموده است) ٪۷۰میان طالق توافقی 

 ی آن خواهداطالعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفیِ اجتماع 

رسایی نقاط ضعف و نابود. به همین منظور در این پژوهش با آسیب شناسی طالق توافقی، سعی در یافتن 

 که متقاضی ای باشیم که در آن زوجینیراهکارهای پیشنهادی، شاهد جامعه های آن داشته تا با استفاده از

یگری را دهای مربوط به جدایی، نگرانی رخوردار بوده و به غیر از نگرانیطالق هستند از امنیت کامل ب

ه ولیت و نحوفرانسه، سعی در یافتن میزان اعتبار، مقبمتحمل نشوند. در کنار آن با نگاهی بر قانون مدنی 

 اجرای طالق توافقی در این کشور داریم.

 

 طالق توافقی معنا و مفهوم

ق الوه بر طالعنوان طالق توافقی برای اولین بار در قانون حمایت خانواده ظهور نمود. در این قانون ع 

پذیرفته « طالق توافقی»دنی، طالق دیگری با عنوان به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون م

 شد و از آن زمان این عنوان وارد فرهنگ حقوقی کشورمان شد. 

ت در نشان دهنده طالقی است که در آن زن و شوهر هردو با رضای با توافق،طالق ترکیب شدن لفظ  

 ( 5 :1393،)شریفی و عزیزیاندیفات قانونی اقدام به طالق نمودهدد جدایی برآمده و پس از طی تشرس

توانند زندگی زناشویی خود را کنیم که به علل مختلفی نمیعه بسیاری از زوجین را مشاهده میدر جام 

شود که ها پیشنهاد مینیستند. لذا نوعی از طالق به آن ادامه دهند و در عین حال خواهان دعوا و جنجال نیز

اگر دارای فرزند مشترکی  قه واز قبیل جهیزیه، مهریه، نف در آن زوج و زوجه تمامی مسائل زندگی خود
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برای طالق توافقی اقدام می هستند بحث حضانت او را، با یکدیگر توافق کرده و پس از چنین توافقی، 

 .نمایند

گاهی  باشد. بلکهوجود کراهت و نفرت بین ایشان نمیوجود چنین تراضی بین زوجین همواره دالّ بر 

قدامی یلی دیگر از جمله پیشرفت تحصیلی یا کاری و با عقاید و تفکرات شخصی چنین اممکن است به دال

هرچند  انجام دهند. در ذیل این توافقات ممکن است زوجه تمام یا بخشی از حقوق خود را اسقاط نماید؛

 .(32و  31 :1395رحمانی،  )مامی مهریه و نفقه را دریافت کندممکن است بر مبنای توافقشان ت

اصل می شود در تمامی این موارد طالق به نحوی با تراضی و توافق زوجین حمانطور که مالحظه میه 

وافقی تشود. شاید بتوان گفت در صورتیکه زوجین شرط انصاف را رعایت نمایند بهترین شکل طالق، طالق 

 لوگیری میجها ادگاهت طوالنی و اتالف زمان در دخواهد بود زیرا در این نوع از طالق، از دعوا و مشاجرا

تنش بب شود که خود سها نیز با تفاهم طرفین انجام میشود. همچنین بحث حضانت فرزندان و مالقات آن

 .(3۸ :139۰شهیدی،  )گرددزدایی و عدم آسیب فرزندان می

رایط برخی از حقوقدانان معتقدند طالق توافقی ناظر به جایی است که زوج و زوجه، بدون رعایت ش

و توافق  خلع و مبارات، در حالیکه بر روی مسائلی چون نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و ... تراضیطالق 

نند. در کنموده اند درخواست طالق داده و یک نوعی از رابطه شبه قراردادی را فی مابین خود ایجاد می 

یا وجود  دیه به زوج وحقیقت همین توافق طرفین به تنهایی از موجبات طالق بشمار می آید و دیگر بذل ف

 شرایط عسر و حرجی  و.. الزم نیست. 

ش ن مدنی پیاین حقوقدانان معتقدند که طالق توافقی با چنین مفهومی نه در فقه امامیه و نه در قانو 

رضایت و  ست. پسی مرد بوده و از حقوق و اختیارات اوبدلیل آن که طالق ناشی از اراده بینی نشده است.

 .(2۸و  2۷: 1351مهرپور محمدآبادی،  )تواند اثری در موضوع داشته باشدنمیعدم رضایت زن 

ت اگر این نظریه بر مبنای مفهومی مضیق از طالق توافقی گرفته شده است. در حقیقباید گفت  اما 

 در الق باشد،طمعنای طالق توافقی این باشد که در آن اراده زن شبیه اراده مرد و به همان اندازه مؤثر در 

ه و ه امامیشود. که طالق توافقی با چنین معنایی در فقبه یک قرارداد بین زوجین تلقی میاینصورت طالق 

 .(212: 1392صفایی و امامی، )قانون مدنی پذیرفته نشده است

ع و توان طالق خلگسترده برای طالق توافقی، حتی مین است که با قائل شدن به مفهوم آحقیقت  

ات ایقاع دانیم طالق خلع و مبارفق محسوب نمود. زیرا هرچند که میعی طالق با توامبارات را هم به نو

 ست. ااست اما شکی نیست که بر اساس توافق زوجین واقع گردیده و توافق انگیزه و مبنای طالق بوده 
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ر که ددانست  توان طالق توافقی را نوعی از طالقفهوم گسترده از طالق با توافق میلذا با عنایت به م 

 ( و آن بر دو قسم است:32و  33: 1395 ،)رحمانیکنندو شوهر به انحالل نکاح توافق می آن زن

 :طالق خلع و مباراتالف( 

رد در طالق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود داقانون مدنی،  114۶مطابق ماده  

یا  یا بیشتر و وه مال مزبور عین مهر یا معادل آن گیرد اعم از اینکدهد طالق میر میمقابل مالی که به شوه

اشد ولی در بطالق مبارات آن است که کراهت از طرفین قانون مدنی،  114۷مطابق ماده و  کمتر از مهر باشد.

 این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

 :معنای عرفی )طالق بدون تملیک فدیه به شوهر(ه طالق توافقی بب( 

کدیگر ینوع از طالق کراهتی از جانب زن نسبت به شوهر و یا از جانب زن و شوهر نسبت به  در این 

موافقت  وجود ندارد و یا اگر کراهتی هم وجود دارد، زوجه بدون تملیک هیچگونه فدیه یا عوضی به زوج،

 او را برای طالق جلب می نماید.

 

 ماهیت طالق توافقی

وافقی ی زن و قصد و رضای او، در طالق تپیداست، نقش اراده ن طالق توافقیهمانطور که از عنوا 

باشد. نحضور مؤثر دارد. بطوریکه موجب شده است که توافق بدون حضور دو اراده زن و مرد امکان پذیر 

 و .(422و  421: 13۷1، )کاتوزیانتهمین امر سبب ایجاد تردیدهایی در ماهیت طالق توافقی شده اس

ظر داشته و ها با یکدیگر اختالف نماهیت این اعمال حقوقی و آثار آننان در خصوص همواره فقها و حقوقدا

از  توافقی را اند. بعنوان مثال اینکه آیا توافق زوجین، طالقا عقد و برخی آن را ایقاع خواندهبرخی آن ر

ت از اع اسدهد؟ اگر نه همان ایقردادی جای میکند و آن را در مسیر حقوقی قراحالت ایقاع خارج می

مه اقسام همصادیق طالق است یا فسخ نکاح؟ این توافقات تا چه میزان برای زن و شوهر الزام آورند؟ آیا 

اسخ به آن ها همگی از جمله سؤاالتی است که در صورت پاهیتی شبیه به یکدیگر دارند؟ اینطالق توافقی م

 .ها کمک شایانی به توجیه ماهیت حقوقی طالق توافقی خواهد کرد

ر و نتایج ها در خصوص ماهیت طالق توافقی، آثاه قائل شدن به هر کدام از دیدگاهالزم به ذکر است ک

 شود:چند نمونه از این نتایج اشاره میمتفاوتی را خواهد داشت. که به 

با مشخص شدن ماهیت طالق توافقی، میزان دخالت اراده و نقش آن در طالق توافقی روشن خواهد  .1

که اگر طالق توافقی را ایقاع در نظر بگیریم، تنها نیازمند اراده شوهر خواهد بود در حالیکه اگر آن شد. بطوری

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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است، نبود اراده زن یا معیوب  شرط صحت طالق توافقی خواهد بود. اما در فرضی که طالق توافقی ایقاع

 بودن آن، تأثیری در ساختمان حقوقی طالق نخواهد داشت.

. با مشخص شدن ماهیت حقوقی خلع، وضعیت انشای آن نیز روشن خواهد شد. بطوریکه مشخص 2

 خواهد شد پس از خلع اجرای صیغه طالق ضرورت دارد یا بصرف خلع، طالق واقع خواهد شد.

دایش طالق، های توافقی، بدلیل وجود نقش تراضی طرفین در انگیزه و منشأ پیطالق با عنایت به آن که 

و  های خلعتوان طالقدارند و حتی همانطور که گذشت می های خلع و مباراتشباهت بسیاری به طالق

ا ر توافقی مبارات را نوعی از طالق توافقی دانست، لذا بسیاری از حقوقدانان و فقهای معاصر ماهیت طالق

 .(۶۰: 1395، )رحمانیپندارندانند ماهیت طالق خلع و مبارات میم

مدنی تبیین  از منظر فقها، حقوقدانان و قانون خلع و مبارات را ابتدائاً بر همین اساس ماهیت حقوقی 

 م.نموده تا در نهایت با نقد آن ها به برداشت جامعی در خصوص ماهیت طالق های توافقی دست یابی

 

 ماهیت خلع

داشته  در ماهیت خلع همواره میان فقها و حقوقدانان از دیرباز تا کنون بحث و اختالف نظر وجود 

دامه استند. در است. برخی آن را ایقاع و برخی عقد خوانده اند. برخی نیز قائل به ماهیت دوگانه برای خلع ه

 پردازیم.لع میر خصوص ماهیت و نحوه وقوع خبه تبیین و نقد دیدگاه فقها و حقوقدانان د

 . ایقاع۱

 نظریه ایقاع بودن خلع و ضرورت اجرای صیغه طالق توسط زوجالف( 

 فقیهان مشهوری همچون شیخ طوسی، شهید اول و ابن ادریس معتقدند در صورت تراضی زوجین بر 

ه جدایی در عوض تملیک مال از سوی زن برای شوهر، زوج موظف است صیغه طالق را جاری کرده و زوج

 شود. نکند، بصرف تراضی، طالق حاصل نمیطالق دهد و اگر را 

 قای زوجیتبتمسک به اصل ، اجماع، سوره بقره 229دالیلی که این گروه اقامه کرده اند استناد به آیه 

ه در آن، کهمچنین روایتی از موسی بن بکر از امام کاظم )ع( است  ( و۷2۶: 2ج  ه.ق، 141۰)ابن ادریس ، 

ه.ق  14۰9 ،)حر عاملی فرمودند پس از خلع تا زمانیکه زوجه در عده است طالق اجرا گرددامام )ع( صراحتاً

 باشد. ( می49۰:  15ج  ،

 گویند خلع مرکب از دو عمل حقوقی است:پیداست، معتقدین به این نظریه میهمانطور که 

سبت به نتی که زوجه کند بخاطر کراهاینکه زوج قبول می قراردادی فی مابین زوج و زوجه مبنی بر.1 

 باشد. او دارد، در ازای مالی که از او دریافت می کند، زوجه را طالقی دهد که قابلیت رجوع نداشته
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عایت ردهد و باید شرایط صحت طالق وج زوجه را با اراده خود طالق میبراساس توافق مزبور، ز.2 

 شود.

 تی ندارد.توسط این افراد، ضعیف بوده و قوّمشهور فقها معتقدند مستندات اقامه شده  نقد این نظریه:

مذکور هم از  بدلیل آن که اوالً اجماعی در این زمینه حاصل نشده و ثانیاً روایت (۷:  33ج ، 13۷۶، )نجفی

ق را ضرورت اجرای طالحیث سند و هم از حیث داللت ضعیف است. ثالثاً روایات معتبر گوناگونی، عدم 

 .(49۰:  15ج  ه.ق ، 14۰9 ،)حر عاملیکندبیان می

 نظریه ایقاع بودن خلع و عدم ضرورت اجرای صیغه طالق توسط زوجب( 

ی خود موجب جدایی زن و شوهر مه ب بسیاری از فقیهان معتقدند خلع یک عمل حقوقی بوده و خود

 .(549ه.ق:  1413، )حلیضرورتی به اجرای صیغه طالق نیست شود. لذا هیچ

ها ر آندتی است که استناد به روایا دالیلی که در رد نظریه پیشین بیان گردید،دالیل این افراد، عالوه بر  

 خلع نمی که نیازی به طالق بعد ازها صراحتاً قید شده اند و حتی در برخی از آنخلع را طالق دانسته

 .(29:  15ج  ه.ق ، 14۰9 ،)حر عاملیباشد

 ند، اما دریغه طالق پس از خلع اتفاق نظر دارفقیهان معتقد به این نظریه، هرچند در عدم نیاز به ص 

دبیلی، مقدس ار). برخی از ایشان همچون عالمه اردبیلیخصوص ماهیت خلع با یکدیگر اختالف عقیده دارند

باشد یا و حقوقدانان مباشد و برخی دیگر که شامل بسیاری از فقه( معتقدند خلع، فسخ می۶۰9بی تا: 

 1412، حلی)باشدت خاص طالق الزم الرعایه میو در آن احکام و تشریفا طالق بشمار آمدهمعتقدند خلع، 

 .(549 : ۷ج  ،ه.ق 

 

 نظریه عقد معوض بودن طالق توافقی

 ابگویند پندارند و در توجیه آن میوصاً خلع را یک نوع عقد معوّض میبرخی طالق توافقی خص 

 ر برابره دود دارد بطوریکه فدیه از سوی زوجهایی همانند عقود، عوضین وجعنایت به آن که در چنین طالق

قود، گیرد، همچنین اراده هر دو طرف در وقوع خلع نقش داشته و همانند عطالق از سوی زوج قرار می

قانون  114۷توان چنین برداشت نمود. ماده باشد پس میایجاب و قبول و اهلیت زوجه نیز در آن شرط می

 استفاده نموده است.  مدنی نیز برای فدیه از عنوان عوض

 های توافقی:رد نظریه معاوضی بودن طالق

باشد. زیرا می نحالل آن بر اثر رجوع به فدیه میترین دالیل رد معاوضی بودن طالق خلع، عدم ااز مهم 

و این از اقتضائات این  شود، تعهد متقابل نیز منتفی میدانیم با از بین رفتن یکی از عوضین در عقود معاوضی
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طل نشده و مادام که زوجه به فدیه رجوع نماید، طالق خلع با اما .(4۰1:  1، ج 13۸۸، کاتوزیان)قود استع

دانیم معاوضه از اقسام معامالت بوده که در آن ها مالیت مورد دیگر آن که می گردد.به طالق رجعی مبدّل می

ر خلع، آنچه به زوجه خواهد رسید باشد. در حالیکه دعامله جزو شروط اساسی صحت عقد میداشتن مورد م

بر مبنای . (22: 33ج ، ه.ق 14۰9، )نجفیباشدداشته و مصداق مبادله دو مال نمیطالق است که ارزش مالی ن

 .(4۰۰: 1ج  ،13۸۸ ،)کاتوزیانیرفتن معاوضه بودن خلع دشوار استنظر کاتوزیان، پذ

 

 نظریه ماهیت دوگانه

عقد و یک  متشکّل از یک وگانه برای خلع هستند، بطوریکه آن رابرخی از نویسندگان قائل به ماهیت د 

و  را عقددانند. توافق در خصوص تملیک مال توسط زوجه و تعهد به انجام طالق توسط زوج ایقاع می

 پندارند.اجرای طالق را ایقاع می

محقق )یقاعدیگر اداند و از سویی ی خلع را از جمله عقود معاوضی میبعنوان مثال محقق داماد از سوی 

ل از رد خلع متشکّداین به این نظریه است. وی بیان میاز جمله قائل نیز کاتوزیان .(429الی  333: 13۸1، داماد

یگر ددو عمل حقوقی مستقل است: اول قراردادی که موجب تملیک فدیه به زوج شده و در ازای آن شوهر 

نها با شود بطوریکه زوج تجدایی زوج و زوجه می قاعی که سببحق رجوع در طالق ندارد )عقد( و دوم ای

گیزه مبنا و ان نماید)ایقاع(. در واقع توافق طرفینخله اراده زوجه، طالق را اجرا میاراده خود و بدون مدا

اشت طالق بوده و در ماهیت عمل حقوقی طالق دخالتی ندارد و بر همین اساس است که نباید چنین برد

 .(42۰:  1ج ، 13۸9، )کاتوزیانرفین در زمره عقود استبا توافق طشود که طالق 

 

 ماهیت مبارات

( 1۸5.ق: ه 1411، )المکی العاملیماهیت حقوقی مبارات شبیه خلع می باشد. از فقهای متقدّم شهید اول 

لع و خبر این باورند که مبارات نوعی از خلع بوده فلذا ماهیت  (2۷3:  4ج ،13۸۸، )طوسیو شیخ طوسی

 اندتهر، مبارات را قسمی از خلع دانسشهید ثانی و صاحب جواهنیز کی است. از فقهای متأخر مبارات ی

 .(111:  ۶ج، 13۸3)الجبلی العاملی، 

برخی  ورا طالق دانسته  مباراتبحث و اختالف نظر وجود دارد. برخی نیز همواره میان حقوقدانان  

رای مبارات دا آن را عقد دانسته و معتقدند می گیرد، دیگر بدلیل آن که در مقابل بذل فدیه از سوی زن قرار

 .(9الی  ۷: 139۷،)علوی و اشرفیراده زن و شوهر مشترکاً الزم استدو طرف بوده و توافق دو ا
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 ماهیت طالق توافقی در نظام حقوقی ایران

مچنین و ه 1391مصوب  در نظام حقوقی ایران، از وضع قوانین قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 

ه از نوع چهای توافقی، توان چنین استنباط نمود که طالقهای توافقی، میها در خصوص طالقرویه دادگاه

مواجه  خلع و مبارات و چه به معنای عرفی، یک عمل حقوقی واحد نیستند، بلکه با دو عمل حقوقی مستقل

علّیت  ها بین عوض و معوض رابطهگر، برخالف عقود معاوضی که در آنهستیم که در عین ارتباط با یکدی

 وجود دارد، رابطه علّیتی بین عوض و جدایی وجود ندارد. 

وجین است باشند. قرارداد که فیمابین ز، شامل یک قرارداد و یک ایقاع میاین دو عمل حقوقی مستقل 

های قر طالکند)در مقابل حق رجوع زوج را اسقاط میموجب آن یا زوجه مالی را به زوج تملیک و ده و ب

حضانت  توافقی در قالب خلع( و یا قرارداد فیمابین زوجین در خصوص شرایطی مثل میزان پرداخت مهریه،

 بوطه توسطهای مرصدور گواهی فرزندان و .. بوده که در مقابل انجام طالق توسط زوج منعقد گشته و مبنای

وج نسبت به زع نیز ناظر به اراده یکجانبه معنای عرفی(. بخش ایقاه های توافقی بشود)در طالقدادگاه می

 ط به حضوراجرای طالق بوده و اراده و اختیار زوجه در این مرحله نقشی ندارد. بطوریکه اجرای طالق منو

: 1395، )رحمانیخواهد داشتهای صادره را در پیطالن گواهیزوج در دفترخانه بوده و عدم حضور وی، ب

 .(۸2الی  ۷9

ر به نقش مهم و حضور پررنگ توافق و تراضی زوجین د توجهبا اذعان داشت  از سویی دیگر باید

، از دو ر دو نهادی اصلی هه گردیده است. زیرا ماده و جوهرهطالق توافقی، این نهاد بسیار مشابه به نهاد اقال

ر دقد، اکنون های موجد عبودند. به دیگر سخن، همان اراده ای تشکیل شده که عقد سابق را تشکیل دادهرادها

 .( 43 : 1394محسنی،)گردندضی سابق موجب انحالل عقد سابق میتوافقی معارض با ترا

الق مؤثر طاما باید دانست که منظور از توافق زن و شوهر این نیست که اراده هر دو به یک میزان در 

اده کاح با ارقد نانیکه عگردد. در حقیقت زمقاله قرارداد بین زوجین تلقی نمیباشد. به بیان دیگر طالق، ا

ا توانند بیه خارج شده و دیگر زن و شوهر نمگردد، سازمانی مستقل یافته، از تبعیت ارادطرفین منعقد می

عد نظم ده و قوالح خانواتوافق یکدیگر نکاح را اقاله نمایند؛ زیرا این عمل، طبق عقیده قانونگذار مخالف مصا

 .(131الی  129: 13۸۸،مشهدی)باشدعمومی می

 

 طالق توافقی شرایط شکلی

برای به سرانجام رسیدن پروسه طالق توافقی، عالوه بر رعایت شرایط ماهوی، رعایت شرایط شکلی و  

باشد. این تشریفات جزو قواعد آمره محسوب شده و عدم رعایت آن شریفات خاصی نیز الزم و ضروری میت
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ت وضع اغلب این تشریفات، بمنظور پیشگیری از ها بمنزله بطالن طالق توافقی خواهد بود. در حقیق

باشد. قوانینی چون الزام به صدور گواهی کنترل روند افزایشی آمار طالق میهای احتمالی و یا سوءاستفاده

 اند.داوری به همین منظور وضع گردیده عدم امکان سازش و یا لزوم ارجاع به

 ایط شکلی برکنند، اما شربوده و هیچگاه تغییر نمیاز شرع  با عنایت به آن که شرایط ماهوی برگرفته 

ست اگردند و ممکن م عمومی از سوی قانونگذار وضع میمبنای ضروریات و مصالح جامعه، برای حفظ نظ

ا شرایط تبر آن هستیم  قسمتبنا به مقتضیات زمان و مکان، از طرف وی تغییر یا اصالح پذیرند؛ در این 

انونگذار قی طالق توافقی را با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته از سوی شکلی و تشریفات آئین دادرس

 تبیین نماییم.

 

 ثبت نام در سامانه های سخا و تصمیم

خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک  1/9/139۷مورخ  55/131۰4/9۰۰۰مطابق با بخشنامه شماره 

ر خدمات یرانات، باید ابتدائاً به دفاتقضایی، زوجین متقاضی طالق توافقی در شهرهای تهران، ری و شم

سازمان  )سامانههای سخا و تصمیمایشان توسط این دفاتر در سامانه الکترونیک قضایی مراجعه و اطالعات

 بهزیستی( ثبت گردد.

اولیه در  تا مرحله ثبترا بایست اطالعات زوجین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می برای این منظور 

 ورد نیاز رامو پس از أخذ معرفی نامه از سخا به سامانه تصمیم وارد شده و اطالعات کرده  سامانه سخا درج

ا س از آن بپثبت و کد پیگیری ارائه شده از طریق سامانه تصمیم را چاپ و در اختیار زوجین قرار دهند. و 

اهنمایی رفی و ز معرّبه آن مرکزوجیت متقاضی را قید نام مرکز غربالگری انتخاب شده در سامانه تصمیم، 

 د.کنن

سامانه  الزم به ذکر است در غیر از شهرهای تهران، ری و شمیرانات، تا اطالع ثانوی بدون ثبت در 

 نمایند.تصمیم، زوجین را به مراکز بهزیستی شهرهای مربوطه راهنمایی می

 

 مشاوره های اجباری

باری با روز، وقت مشاوره روانشناسی اجپس از ثبت نام در سامانه های سخا و تصمیم، طی چهل و پنج 

واده در حوزه خان ای و تخصصیگردد. مشاوران حرفهز زوجین برای صلح و سازش آغاز میدعوت اجباری ا

 خود منصرف کنند تا با ارائه راهکارهای مناسب، زوجین متقاضی طالق توافقی را از تصمیمتالش خود را می

 باشد.پنجاه هزار تومان میمشاوره مبلغ سازند. هزینه هر جلسه 
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هر یک از منظر ، مذهبیـ  مشاوره روانشناختی، خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی 

مشاوران  ووکال، کارشناسان رسمی مرکز )پردازدکارشناسی خود به بررسی پرونده و مداخله سازش می

 .(13/۰۷/1399خانواده قوه قضائیه 

 

 گواهی عدم انصراف از طالق

شان از از طی این پنج جلسه مشاوره، در صورتیکه صلح و سازش فیمابین زوجین ایجاد نشود و ای پس 

نالین آه خانواده بصورت طالق منصرف نگردند، گواهی عدم انصراف از طالق از مرکز غربالگری یا مشاور

 گردد. صادر می

شهرهای تهران، ری و أخذ گواهی عدم انصراف از طالق، برای ثبت دادخواست طالق توافقی در 

 شمیرانات الزامی است.

 

 تنظیم دادخواست طالق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

را به هر  اند گواهی صادره از مراکز غربالگری یا مشاوره خانوادهزوجین متقاضی طالق توافقی موظف 

ا تخویش را تکمیل نمایند  یک از دفاتر خدمات قضایی ارائه و فرایند ثبت دادخواست طالق توافقی

توافقی  دادخواست به مراجع قضایی ارسال گردد. شایان ذکر است که این دفاتر از ارسال دادخواست طالق

 نمایند.اری میبدون گواهی عدم انصراف از طالق، خودد

 

 ارجاع به مشاوران خانواده 

ضی وجین متقادر صورتی که ز»دارد که مقرر می 1391ایت خانواده سال قانون حم 25مطابق ماده  

د طرفین دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارطالق توافقی باشند، 

ز ادر صورت عـدم انصراف متقاضی  .وافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنندتتوانند تقاضای طالق می

ادگاه دخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مش

 «.کندمنعکس می

ی فقالق تواطبرخالف نظر مشهور فقها و قانون مدنی که طالق توافقی موضوع این موادِ قانونی را تنها  

واد، مدر این « یطالق توافق»ت اند، حقوقدانان معتقدند با توجه به اطالق عباردر قالب خلع و مبارات دانسته

ی )صفایدانست معنای عرفیه های توافقی، أعم از خلع و مبارات و یا بوان آن را شامل تمامی انواع طالقتمی

 .(23۸: 1392و امامی،
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 گواهی عدم امکان سازش

ه درخواست در صورتی که طالق، توافقی یا ب» دارد:مقرر می 1391حمایت خانواده سال  قانون 2۶ماده  

ورد، مبه صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد،  حسب زوج باشد، دادگاه 

 «. کندیمطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت م

ارشناسی ظریه کدادگاه با مالحظه ن»دارد: که بیان می 1391ن حمایت خانواده قانو 19با توجه به تبصره  

شاوران، یابیم که نظریه کارشناسی مدر می« کندتشخیص خود مبادرت به صدور رأی میمراکز خانواده به 

 برای قاضی جنبه مشورتی داشته و وی الزامی به تبعیت از آن نظریه نخواهد داشت.

تاریخ  ازسه ماه  1391قانون حمایت خانواده  34مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر اساس ماده  

 باشد. ابالغ رأی قطعی و یا قطعی شدن رأی می

ول این طگردد: اول زمانی که مهلت سه ماهه پایان یابد و زوج در این گواهی در دو صورت باطل می 

ن آن، تریه مهمکمدت به دفترخانه مراجعه ننماید و دوم زمانیکه نتواند در این مدت سه ماهه مدارک الزمه را 

گواهی  ور هم یابد باز هموق مالی زوجه است، تدارک نماید. که در اینصورت حتی اگر حضمدرک تأدیه حق

 گردد.باطل می

د، بیان به تصویب رسی 1393، که در سال 1391آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده سال  2۰ماده  

سلیم کند لت سه ماهه تچنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مه» می دارد:

و  ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار

ازش تا ستقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد،  اعتبار گواهی عدم امکان 

وج ابیم اگر زا مفهوم مخالف این ماده، در می یمطابق ب«. تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند

دم امکان عگواهی تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط را در مهلت سه ماهه به دفترخانه ارائه ندهد، گواهی 

 سازش باطل خواهد شد.

 

 جلسه در خصوص نحوه تأدیه حقوق مالی زوجه

و سازش و برگشت به زندگی پس از اعالم نظریه کارشناسی مشاوران در خصوص عدم امکان صلح 

ای سهحوه پرداخت حقوق مالی زوجه، جلدارد که برای مشخص شدن نناشویی متقاضیان، دادگاه مقرر میز

، ر کارشناستشکیل شود تا یا در آن جلسه در امور مالی مصالحه انجام شود و یا در غیرمصالحه، با جلب نظ

 ی حضانت فرزندان و ... تعیین تکلیف شود.مسائل مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، هزینه ها
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 ارجاع زوجه به پزشکی قانونی 

ود شود تا مشخص شزوجه به پزشک قانونی معرفی می 1391قانون حمایت خانواده  31مطابق ماده  

گر اینکه باردار هست یا خیر و یا باکره هست یا خیر، و ارائه این گواهی برای ثبت طالق الزامی است م

 وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.زوجین بر 

 د.بعد از آن که دادگاه نظریه پزشکی قانونی را دریافت نمود زوج را ملزم به طالق می نمای 

 

 اجرای صیغه طالق و ثبت آن

الق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین به مدت سه ماه مهلت دارند تا به دفاتر رسمی ط

 و در نهایت طالق را ثبت نمایند.مراجعه، صیغه طالق را اجرا 

ه یا در قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخان 3۷بر اساس ماده 

 محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

 

 علل افزایش آمار طالق های توافقی

طالق می  مقایسه با سایر انواع های توافقی درآمارها حاکی از رشد چشمگیر طالق شواهد وامروزه   

طالق ثبت  ۶۸۷49تعداد  13۸۷ماه اول سال  ۸باشد. بطوریکه به عنوان مثال در میان آمارهای اعالم شده در 

 .(2: 1393،عزیزیو  شریفیاست) نموده خود مشمول را آن ٪۷۰شده که از این میان طالق توافقی 

ف شوهر ست مرد بوده و زن تنها در شرایط محدودی از جمله استنکادر نظام حقوقی ایران، طالق به د

ز شوهر اق.م(، و وکالت  1۰29ق.م(، غیبت شوهر )م  113۰ق.م(، عسر و حرج )م  1129از پرداخت نفقه )م 

رای طالق ق شوهر را ملزم به اجتواند تقاضای طالق نموده و قاضی با بررسی موارد فوق.م(، می 1119)م 

 الق قضاییط اما شواهد حاکی از آن است که زنان در چنین مواردی، بجای اثبات موارد فوق و اخذنماید. می

مرد  طدر این شرای دهند با مرد به توافق رسیده و طالق را به نحو توافقی اجرا نمایند.یا به وکالت، ترجیح می

 پذیرد.می ل پرداخت کند، این درخواست رانیز که الزم نیست حقوق مالی زوجه را کام

یی بررسی های رجعی و قضابه طالق توافقی را به نسبت طالق اکنون بر آن هستیم تا علل تمایل زوجین

 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 

های سنگینی که در حال حاضر وجود داشته و عدم تمکن مالی میان با توجه به مهریهد. در این دریافت نمای
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دهد. در این شرایط وجود اختالفات و شرایط تصادی موجود، وی تن به جدایی نمیزوج بدلیل مشکالت اق

مه خفقان آور برای زوجه و عدم تحمل وی منجر به راضی شدن او به طالق توافقی با گذشتن از بخشی یا ه

 ی حقوق مالی خود شده تا بتواند خود را از این شرایط نامطلوب برهاند. 

ر طالق رسد تنها علت تمایل زوج به طالق توافقی در مقابل طالق رجعی، ذینفع بودن او دبنظر می 

 های توافقی بدلیل عدم پرداخت کامل حقوق مالی زوجه باشد.

 

 اییعلل تمایل زوجه به طالق توافقی بجای طالق قض

شوهر و  نفقه، غیبت همانطور که قبالً نیز بیان گردید، زوجه در سه موردِ استنکاف شوهر از پرداخت

 تواند درخواست طالق قضایی نماید. اما اثبات این موارد بخصوص عسر و حرج، سببعسر و حرج می

 گردیده تا زوجه بعضاً تا سال ها درگیر و منتظر تعیین تکلیف خود بماند.

 سی نمودهررالزم است با نقد رویه اجرای طالق قضایی در نظام حقوقی ایران اشکاالت آن را ب اکنون  

گذشتن از  ای که متقاضی طالق قضایی است کمک کرده تا بدونها، بتوانیم به زوجهتا با برطرف نمودن آن

 حقوق مالی خود بتواند پروسه طالق قضایی را به راحتی سپری نماید.

 

 رایند دادرسی در طالق قضاییالف( دشواری ف

نون در از جمله اشکاالت در طالق قضایی، دشواری و اطاله دادرسی در اثبات موارد خاصی است که قا

ود در خخواهد. بطوری که زوجه پس از مراجعه به دادگاه و ثبت دادخواست از زوجه می أخذ طالق قضایی

اص قرار کور وی مورد تأیید قاضی بعنوان موارد خقالب موارد خاص، باید منتظر بماند که آیا موارد مذ

 بعات منفیمیگیرد یا خیر. تا پس از بررسی های طوالنی منجر به طالق شود. و این طوالنی بودن پروسه، ت

 و مادری، فراوانی را برای زوجه بهمراه دارد. از جمله انزوای اجتماعی وی، عدم ایفای صحیح نقش همسری

 فاده از کانال های غیرمشروع جهت سرعت بخشیدن به پروسه طالق. ایجاد تمایل او به است

 

 ب( کلیّت عنوان عسر و حرج

داند که ادامه بوجود آمدن وضعیتی برای زوجه میقانون مدنی عسر و حرج را  113۰تبصره ماده مطابق 

ضات بتوانند گردد که قشکل باشد. کلیت این عنوان سبب میزندگی وی با مشقت همراه بوده و تحمل آن م

شرط عدل و انصاف را در آرای خود در این خصوص رعایت نمایند. اما شواهد حاکی از آن است که اِعمال 

ها اغلب مشکالتی را ایجاد نموده است و آنسلیقه و نظر شخصی قضات در تشخیص عسر و حرج، در عمل 
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)قاعده نفی توسل به استثنای وارد بر اصل به تمایلی« الطالق بید من أخذ بالسّاق»با استناد به احتیاط و اصل 

 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  

 وردر هر مروحی روانی وی مورد ارزیابی قرار گیرد. امامی معتقد است این مالک وابسته به عرف بوده و د

 ردیت محیط از حیث زمان و مکان دابستگی به شرایط روحی، اخالقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضع

 .(3۷:  5، ج 1391)امامی، 

ست حرج برای وی شده ا ای که موجب بروز عسر ول ماجرا اینجاست که زوجه ادلهقسمت قابل تأم 

حرج می  ودهد که این شرایط مصداق عسر می ثبات آن، این قاضی است که حکمنماید و پس از ارا بیان می

عسر  مصداقی از دانند که فالن امر آیاصد اثبات عسر و حرج را دارند نمیباشد یا خیر. همچنین بانوانی که ق

 و حرج هست یا خیر.

مشابه  و حرج در شرایط نسبتاً بخاطر همین امر است که در عمل آرای متضادی از تعیین مصادیق عسر

  بینیم.می

 

 د( علل اندک قانونی برای طالق به درخواست زوجه

جمله  باشد و تنها در موارد محدودی ازچنین قانون مدنی، طالق حق زوج میمطابق با شریعت و هم 

ی تواند تقاضاو حرج و وکالت در طالق، زوجه می استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر، عسر

 رفتن طالقگانونی برای زوجه ای که تقاضای طالق دارد، او را به سمت طالق نماید. این محدود بودن علل ق

 توافقی برده و روند اخذ طالق وی را تسهیل می بخشد.

 

 طالق توافقی در فرانسه

 الف( پیدایش طالق توافقی در فرانسه 

سبب پیدایش نگرشی نو در خصوص  ۶۰های جدید در دهه اروپا مقتضیات اجتماعی و دیدگاه در 

ه ق گردید. به طوری که هم موجب گسترش طرق و موجبات طالق شد و هم دیدگاه ایشان را نسبت بطال

دگی طالق از مجازات در برابر خطا و تقصیر یکی از زوجین، به درمان برای معضالت غیر قابل حل زن

 زناشویی تغییر داد.
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مطرح شد که قبل از اصالحات  1«طالق به منزله یک مجازات»در فرانسه این دیدگاه در مقابل نظریه  

بر قوانین مربوط به طالق حاکم بود و موجبات اصلی طالق زوجین را تنها به تقصیر یکی از ایشان  19۷5

 منحصر نموده بود.

نبش جشده بود، در راستای  19۷5شکوفایی این نگرش جدید در فرانسه که منجر به ایجاد اصالحات  

 کشورهای اروپای 19۷5تا  19۶۸های کل گرفته بود. طی سالدر اروپا ش کلی اصالح حقوق خانواده

 ودند، حتیکاتولیک عالوه بر اینکه طالق را پذیرفتند و یکی پس از دیگری آن را در قوانین خود وارد نم

 خالف بودهدامنه علل آن را نیز گسترش بخشیدند. و این در حالی است که تا پیش از آن به شدت با طالق م

 ن را بسیار محدود نموده بودند.و یا موجبات آ

در همین زمان وزیر دادگستری فرانسه پس از پرس و جوهای مقدماتی، پیش نویس قانون اصالحی  

 3آن را تقدیم مجلس ملی فرانسه 19۷5آوریل  1۷هم در  2تهیه کرد. دولت ژیسکارد 19۷3طالق را در سال 

را به تصویب رساندند که در آن سه نوع  19۷5ئیه ژو 11نمود و ایشان نیز پس از بررسی سریع آن، قانون 

 عنوان گردیده بود. 4طالق پیش بینی شده بود و اولین مورد آن، طالق با توافق طرفین

 ترینز مهماتوان این تغییرِ افزوده شدن طالق با توافق طرفین را به انواع طالق در قانون، یکی می 

 های اصالحات ذکر نمود.ویژگی

ما یده بود ااذعان داشت که مدت زمان زیادی بود که نظریه طالق با توافق طرفین مطرح گرد البته باید 

 ی ایدئولوژیمبناهای اجتماعی بودند و خیلی بر و ضرورتاین پیشنهادها اغلب به دلیل پاسخگویی به نیازها 

 شدند.و تفکر مطرح نمی

یر قابل درک بودن ردّ پیشنهاد جدایی توان به غپذیرش طالق توافقی در فرانسه می از جمله علل 

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 

شیده نبود که یک طالق مسالمت آمیز همواره برتر از یک طالق از دادگاه، اشاره نمود. از طرفی بر کسی پو

                                                           
1 - divorce-Sanction 

2 -Giscard 

3 -Assemble` nationale 

4 -divorce par consentement mutuel 
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شود تا به اعضای به عنوان یک عالج و دارو نگاه میمشاجره توهین آمیز است. در واقع امروزه از طالق 

 .(11و  1۰: 13۸3)اختیاری، های غیرقابل جبران وارد نگرددخانواده آسیب

ن، طالق آ 229نسه، مطابق ماده در قانون مدنی فراامروزه بر مبنای آخرین اصالحات صورت پذیرفته  

. به دلیل 3. با پذیرش اصل فروپاشی ازدواج؛ 2. با توافق طرفین؛  1تواند در این موارد صادر گردد: می

 . به دلیل تقصیر.4تخریب قطعی رابطه زناشویی و 

ه، دنی فرانسق در قانون مهمان گونه که پیداست، طالق با توافق طرفین به عنوان اولین موجبِ أخذ طال 

ه در کبه صورت رسمی و قانونی پذیرفته شده و رشد روزافزونی در جامعه فرانسه داشته است. به طوری 

 ها را به خود اختصاص داده است.از نیمی از طالق بیش 2۰۰۶سال 

 

 ب( آئین دادرسی طالق با توافق طرفین در فرانسه

ر قانون دبه جای آن که در آئین دادرسی مدنی فرانسه باشد،  آئین دادرسی طالق در قوانین فرانسه  

نی رسی مددانستند که آئین دادهنوز نمی 1۸۸4وده است که در سال مدنی آورده شده است و علت آن ب

ذیر است: پطالق توافقی در قانون فرانسه به دو شیوه امکان  .(5۶: 1394)زائری، تصویب خواهد شد یا خیر

ماید الق نه درخواست مشترک زوج و زوجه باشد و دوم آن که یکی از زوجین تقاضای طاول آن که طالق ب

 .(5۸: 13۷۷)هاشمیان، و دیگری آن را بپذیرد

ین دادرسی توان مراحل آئتوافقی در قانون مدنی فرانسه، میبا توجه به مواد قانونی در خصوص طالق  

 .(142الی  13۷: 1395ن و محسنی، )فولیشقورا به صورت ذیل دسته بندی نمود چنین طالقی

 : تفاهم و توافق زوجین بر طالق۱مرحله 

هم بر در ابتدا در صورتی که زوجین تشخیص دهند که ادامه زندگی برای ایشان به صالح نیست و تفا

 اند.استای أخذ طالق توافقی را پیمودهجدایی داشته باشند، اولین قدم در ر

 تنظیم نتایج طالق: تنظیم توافق نامه جهت ۲مرحله 

جع به انحالل زوجین زمانی که را»دارد: قانون مدنی فرانسه که بیان می 23۰در مرحله دوم مطابق ماده  

انند به توانند، میطالق به تأیید دادرس برسای برای تنظیم نتایج آن تفاهم داشته و توافق نامه ازدواج و آثار

 ای را تنظیم نمایند.جین توافق نامهنیاز است که زو« .اتفاق درخواست طالق دهند

 : درخواست طالق توسط وکالی اختصاصی یا وکیل منتخب مشترک زوجین۳مرحله 

ین یا وکیل درخواست طالق توسط وکالی اختصاصی طرف»قانون مدنی فرانسه،  25۰مطابق ماده  

 «گردد.مشترک منتخب ارائه می
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 و هردوی ایشان و وکیل یا وکالی ایشان. : بررسی درخواست طالق با هریک از زوجین۴مرحله 

 زد همدر مرحله بعد، دادرس درخواست طالق را با هر یک از زوجین بررسی نموده، سپس ایشان را ن 

 خواند.نهایت، وکیل یا وکیالن را فرا میکند. و در جمع می

 : تأیید توافق نامه توسط دادرس۵مرحله 

یید دادرس قانون مدنی فرانسه، به تأ 23۰ی، مطابق با ماده ی زوجین متقاضالزم است که توافق نامه 

ز زوجین و قانون مدنی فرانسه، قاضی در صورت احراز واقعی بودن اراده هر یک ا 232برسد. و مطابق ماده 

نامه  د که توافقنماید. اما اگر دادرس تشخیص دهت ایشان، توافق نامه را تأیید میآزادانه و صریح بودن رضای

تناع ور طالق امتواند از تأیید آن و صدرزندان یا یکی از زوجین نیست، میو کافی تأمین کننده منافع فبه نح

 ورزد.

تواند ن، میهمان قانو 25۰ـ2بق با ماده در صورتی که دادرس از تأیید توافق نامه خودداری نماید، مطا

ند، توافق کرد عتبار امر قضاوت شده یابدها تا تاریخی که رأی طالق اامات موقتی که طرفین بر انجام آناقد

 تأیید کند. مشروط به آن که اقدامات مطابق مصلحت فرزند یا فرزندان باشد.

ق ماده اند ظرف حداکثر شش ماه توافق نامه جدید ارائه دهند. وگرنه مطابوظفالبته زوجین نیز م 

 د دادرس ازر مهلت مقرر یا امتناع مجدقانون مدنی فرانسه، در صورت عدم ارائه توافق نامه جدید د 25۰ـ3

 گردد.افق نامه، در خواست طالق باطل میتأیید تو

 : دستور طالق توسط قاضی۶مرحله 

 را تأیید کند، قانون مدنی فرانسه، هرگاه دادرس توافق نامه تنظیم کننده نتایج طالق 25۰ـ1مطابق ماده  

 در همان رأی دستور طالق را صادر می نماید. 

 

 قضایی شناسی طالق توافقی در نظام حقوقی ایران و رویه  آسیب

ن های مثبت طالق توافقی، ذکر این نکته ضروری است که قوانیباید توجه داشت که سوای جنبه 

ی می ه خود عاملای نداشته، بلکحکیم نیافته باشد، نه تنها فایدهحمایتی، در صورتیکه اخالق افراد ترقی و ت

ستیم تا لذا بر آن ه .(2:  1395عوامل، موجب افزایش آمار طالق خواهد شد)موسوی، شود که با جمع سایر 

 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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ور در ه نوظهاز طالق توافقی بعنوان یک پدید ترین مشکالت موجود، نبود تعریف دقیقیکی از عمده 

ا بین ه تشتّت آرباشد. این کمبود سبب گردیده تا ماهیت آن نیز زیر سؤال رفته و منجر بنظام حقوقی ایران می

 اند. را عقد و برخی دیگر ایقاع نامیدهحقوقدانان گردد. بطوریکه برخی از ایشان آن 
 

 ارد طالق توافقیب( عدم تطابق نام توافق در اکثر مو

ا است. زیر تحقیقات صورت گرفته نشان از آن دارد که بکاربردن لفظ توافق در طالق توافقی محل تأمّل 

تی در مواردی های توافقی، واژه توافق برازنده نبوده و زوجه از روی ناچاری، اجبار و حطالق ٪32در حدود 

 .(2:  1395)موسوی، تهدید، تن به این طالق داده است

اد، عدم ی زنان بدلیل مقوالتی از جمله خیانت، اعتیتوافق، در واقع اجبار خودخواسته مثالً گاهی

 باشد.اختالالت شخصیتی و رفتاری مرد میمسئولیت پذیری، خشونت و پرخاشگری، 

 

 های توافقیج( عدم حمایت مالی زوجه در طالق

عایت رها موظفند برای باشد، دولتمی قرارداد شخصی میان زن و شوهر با وجود آن که ازدواج یک 

ایند. بینی و وضع نمها، مقرراتی را در این خصوص پیشی و اجتماعی زوجین و حمایت از آنمصالح فرد

 3با تبصره  باشد. قانونگذار مطابقی در حال طالق میاین مقررات، حمایت مالی از زوجه یکی از بارزترین

، موکول به اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفتر»دارد: طالق بیان می ح مقررات مربوط بهماده واحده اصال

باشد مگر در نقد می اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن( به صورتتأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه )

در حد آن چه بذل شده( و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از )طالق خلع یا مبارات

 «. الذکرفوقت حقوقپرداخ

ه و می حمایت مالی از زنان مطلقه، خصوصاً برای زنانی که شغل و درآمدی ندارند بسیار حیاتی بود

ن زالق رجعی طتواند مانع بسیاری از مشکالت حادّ اجتماعی گردد. اما این ماده بیانگر آن است که تنها در 

که اغلب  های توافقی با توجه به آند و در طالقنمایلی خود را پیش از طالق دریافت میتمامی حقوق ما

ت مالی نماید، حماید به زوج، وی را راضی به طالق میزنان با بخشیدن تمام یا بخشی از حقوق مالی خو

 متوجه زن نیست.

تمام مهریه  ٪ 5/۶4نفر از زنان متقاضی طالق توافقی بعمل آورده است،  3۰در تحقیقی که موسوی از  

تمام مهریه را بخشیده ولی خانه یا ملکی در عوض مهریه به نام زن شده بوده  ٪ 5/۶ه بودند، خود را بخشید



 
و فرانسه طالق توافقی در حقوق ایران  

45تا  21صفحات   
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بصورت کامل  مهریه خود را ٪ ۶/22صرفاً بخشی از مهریه را دریافت کرده بودند و تنها  ٪ 5/۶است، 

 .(۸:  1395)موسوی، دریافت نموده بودند

گرفتن  ی، موفق بههای مالدون از دست دادن حمایتان اندکی باین آمار بیانگر آن است که تنها زن 

 شوند.طالق توافقی می

 

 د( دشوار نمودن شرایط طالق و افزایش درخواست طالق از سوی زنان

براین بنا باشد.مدنی و شرع، طالق در دست مرد می همانطور که در بخش قبلی آوردیم، مطابق با قانون 

ین ضای طالق نماید. شواهد حاکی از آن است که زنان در چنتواند تقاجز در موارد محدودی زن نمی

 وافق رسیده دهند با مرد به تویمواردی، بجای اثبات موارد فوق و اخذ طالق قضایی یا به وکالت، ترجیح م

ن قاد دیگر خفطالق را به نحو توافقی اجرا نمایند زیرا اثبات موارد عسر و حرج و تطبیق موارد، و یا موار

 ودیگر، همه  گنجد، همچنین زمان بر بودن پروسه اثبات موارد فوق و موارددر این چهار عنوان نمیآوری که 

ی مطرح همه سبب گردیده تا زنان در صورتیکه متقاضی طالق باشند، تقاضای خود را در قالب طالق توافق

 ست را مید، این درخوانمایند. در این شرایط مرد نیز که الزم نیست حقوق مالی زوجه را کامل پرداخت کن

 پذیرد.

 

 ه( ایرادات قانونی در استفاده از گواهی عدم امکان سازش

موجود،  باشد. اما بدلیل ضعف قانونیعدم امکان سازش می یکی از مراحل طالق توافقی، گرفتن گواهی

 پردازیم.به بیان آن میایرادات و نواقصی در این زمینه وجود دارد که 

 ن گواهی برای اجبار زوج به طالق.  الزام آور نبود1

طالق  اداره حقوق دادگستری، در صورتی که دادخواست ۷/۶۷3۸ـ  1۷/1۰/13۷5مطابق با نظریه نظریه 

د. به باشزش بدون حضور زوج امکان پذیر نمیبر مبنای توافق طرفین باشد، اجرای گواهی عدم امکان سا

جه تنها دارد اما زو ه از آن را حتی بدون حضور زوجهاینصورت که زوج در مهلت اعتبار گواهی حق استفاد

شد. کرده با تواند بدون حضور زوج از آن استفاده نماید که زوج رضایت خویش را اعالمدر صورتی می

زوجه  تواند تنها به صرف گواهی عدم امکان سازش و بدون حضور زوج، به تقاضایبنابراین دادگاه نمی

 فاد گواهی عدم امکان سازش برای زوج الزام آور نیست.طالق را اجرا نماید. زیرا م

 .  امکان اجرای طالق بدون حضور زوجه در دفترخانه2
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سمی ازدواج هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر ر »دارد: بیان می 1391قانون حمایت خانواده  35ماده  

ترخانه جه ظرف یک هفته در دفصورتی که زو و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در

کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می

 درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه

ون حضور داشتن گواهی عدم امکان سازش و بدتواند با در دست پس برای گرفتن طالق زوج می«. رسدمی

یکی از  دانیم فعلیت داشتن توافق در زمان طالقا نماید و این در حالی است که میزوجه، طالق را اجر

 شرایط صحت طالق توافقی است.

ن حضور در حقیقت باید گفت توافق طرفین باید در زمان وقوع طالق موجود باشد و اگر یکی از ایشا 

نیم دار که میگذشته تلقی گردد. همانطو منزله عدم تمایل وی به طالق توافقی و رجوع او از توافق هنیافت ب

ع طالق د در زمان وقوگردد و توافق بایگذشته، از موجبات طالق محسوب نمیآثار ناشی از توافقات در 

 .(13۸۸)کاتوزیان،فعلیت یابد

 جه از طالق نادیده گرفته شده است.انصراف زو 1391قانون حمایت خانواده  35در ماده  

 .  اختالف در ماهیت گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه قابلیت اجرایی آن3

ضات قکنند. این مفاد حکم طالق توافقی ممانعت می اخیراً تعدادی از محاکم خانواده، از اجرای 

صرفاً این  ابلیت اجرا نداشته وگردد قدر طالق توافقی، آنچه صادر می« یگواه»معتقدند استفاده از لفظ 

وجه می اغلب ز باشد. پس متقاضی اجرا کهدفترخانه جهت اجرای صیغه طالق میمنظور معرفی به ه گواهی ب

ش که بایست مجدداً دادخواست الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازباشد، می

 .بصورت توافقی صادر گردیده بود را تقدیم نماید

کم و این رویه ناصواب سبب بروز معضلی جدید برای زنان متقاضی طالق توافقی در مراجعه به محا 

 احقاق حقوقشان گردیده است.

ارد و داما باید گفت ماهیت گواهی عدم امکان سازش چه حکم باشد یا گزارش اصالحی، قابلیت اجرا  

اگر  باشد کهین اصالح مقررات مربوط به طالق مانوبروز این رویه ناصواب بدلیل استفاده از لفظ گواهی در ق

بلیت شود که قاالحی برداشت میبراساس قانون آئین دادرسی مدنی تفسیر شود، از آن حکم یا گزارش اص

 .(145الی  129: 13۸۸مشهدی زاده، )اجرا دارد
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 گیرینتیجه

ود سبب خجود نمی باشد که این تعریف دقیقی از طالق توافقی و ماهیت آن در قوانین ایران مواوالً 

شان رخی از ایبگردیده تا ماهیت آن نیز زیر سؤال رفته و منجر به تشتّت آرا بین حقوقدانان گردد. بطوریکه 

ا آن بمعتقدند  آن را عقد و برخی دیگر ایقاع نامیده اند. برخی آن را همان طالق خلع می دانند و برخی دیگر

 متفاوت است.

نی وافقی، معاواردِ طالق توافقی، نام توافق مصداقی نداشته و واژه توافق در طالق تدر اکثر م ثانیاً 

 متفاوتی را در بر گرفته است.

ق به گرفتن آمار بیانگر آن است که تنها زنان اندکی بدون از دست دادن حمایت های مالی، موفثالثاً  

م ای خواهی فقی با این شرایط، شاهد جامعهطالق توافقی می شوند. بنظر می رسد با روند افزایشی طالق توا

 سائل روحیبود که بسیاری از زنان آن مطلقه به طالق توافقی شده ولی بدلیل مشکالت مالی که عالوه بر م

کاری، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکالت رشد نرخ بزهپس از طالق پیدا می کنند، دچار 

 می شوند. روانی و عاطفی

وارد دیگرِ دشوار نمودن شرایط طالق قضایی و اثبات موارد عسر و حرج و تطبیق موارد، و یا ماً رابع 

 وارد فوق،مخفقان آوری که در چهار عنوان مذکور در قانون نمی گنجد، همچنین زمان بر بودن پروسه اثبات 

 توافقی و در قالب طالق تقاضای خود را همه و همه سبب گردیده تا زنان در صورتیکه متقاضی طالق باشند،

 اغلب با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه خود مطرح نمایند. 

 :استفاده از گواهی عدم امکان سازش ایرادات قانونی وجود دارد. از جمله آن کهدر خامساً  

ه حقوق دادگستری، در صورتی که دادخواست طالق ادار ۷/۶۷3۸ -1۷/1۰/13۷5مطابق با نظریه الف( 

شد. به ی توافق طرفین باشد، اجرای گواهی عدم امکان سازش بدون حضور زوج امکان پذیر نمی بابر مبنا

وجه تنها اینصورت که زوج در مهلت اعتبار گواهی حق استفاده از آن را حتی بدون حضور زوجه دارد اما ز

شد. م کرده بادر صورتی می تواند بدون حضور زوج از آن استفاده نماید که زوج رضایت خویش را اعال

زوجه  بنابراین دادگاه نمی تواند تنها به صرف گواهی عدم امکان سازش و بدون حضور زوج، به تقاضای

 طالق را اجرا نماید. زیرا مفاد گواهی عدم امکان سازش برای زوج الزام آور نیست.

ه دفتر رسمی هرگاه زوج در مهلت مقرر ب »بیان می دارد:  1391قانون حمایت خانواده  35ماده ب( 

ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در 
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کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می

له دفترخانه مراتب به حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسی

پس برای گرفتن طالق زوج می تواند با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و «. رسداطالع زوجه می

نماید و این در حالی است که می دانیم فعلیت داشتن توافق در زمان بدون حضور زوجه، طالق را اجرا 

 طالق یکی از شرایط صحت طالق توافقی است.

ن حضور گفت توافق طرفین باید در زمان وقوع طالق موجود باشد و اگر یکی از ایشا در حقیقت باید 

یم ه می دانهمانطور ک نیافت بمنزله عدم تمایل وی به طالق توافقی و رجوع او از توافق گذشته تلقی گردد.

طالق  وعآثار ناشی از توافقات در گذشته، از موجبات طالق محسوب نمی گردد و توافق باید در زمان وق

 ده است.شانصراف زوجه از طالق نادیده گرفته  1391قانون حمایت خانواده  35فعلیت یابد. اما در ماده 

قضات معتقدند با عنایت به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق برخی از ج( 

اجرا  گردد قابلیت ، آنچه صادر می« گواهی عدم امکان سازش»در « گواهی»، استفاده از لفظ 2۸/۸/13۷1

تقاضی نداشته و صرفاً این گواهی به منظور معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طالق می باشد. پس م

ر گواهی اجرا که اغلب زوجه می باشد، می بایست مجدداً دادخواست الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج د

وز م نماید. این رویه ناصواب سبب برعدم امکان سازش که بصورت توافقی صادر گردیده بود را تقدی

 .معضلی جدید برای زنان متقاضی طالق توافقی در مراجعه به محاکم و احقاق حقوقشان گردیده است

رد و ماهیت گواهی عدم امکان سازش چه حکم باشد یا گزارش اصالحی، قابلیت اجرا دادر حالی که  

ی باشد که در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مبروز این رویه ناصواب بدلیل استفاده از لفظ گواهی 

ه کاگر براساس قانون آئین دادرسی مدنی تفسیر شود، از آن حکم یا گزارش اصالحی برداشت می شود 

 قابلیت اجرا دارد.
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