مصادیق عسر و حرج در طالق
در رویه دادگاهها

گروه پژوهشی
انتشاراتچراغدانش

فهرست کلی
معرفی مصادیق عسر و حرج موجب طالق 8 .......................................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در آراء دیوانعالی کشور 34 .......................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در آراء دادگاهها 348..................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در نشستهای قضایی 313 ...........................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در نظریات مشورتی 338 ...........................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در قوانین و مقررات 338 ............................................

فهرست جزئی
معرفی مصادیق عسر و حرج موجب طالق8 ......................................................................................
مبحث اول :کلیاتی راجع به طالق ۶۶......................................................................................................
مبحث دوم :طالق بر مبنای عسر و حرج ۶۲.............................................................................................
گفتار اول :عسر و حرج زن ۶۲........................................................................................................................................
الف) عوامل طبیعى یا حقیقى ۶۹...................................................................................................................................
ب) عوامل خارجى و واقعى ۶۹........................................................................................................................................
ج) عوامل شخصى ۶۹.......................................................................................................................................................
گفتار دوم :احراز عسر و حرج ۶0....................................................................................................................................
مبحث سوم :بررسی چند مسأله۶۱ ..........................................................................................................
الف) آیا نشوز زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟ ۶۱ .....................................................................................
ب) طالق واقع شده بر مبنای عسر و حرج رجعی است یا بائن؟۶7.......................................................................
مبحث چهارم :صالحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۶۳.................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در آراء دیوانعالی کشور 34 .....................................................
مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور ۲۹...................................................................................
 .۶وکالت زوجه در طالق ۲۹...........................................................................................................................................
مبحث دوم :آرای شعب دیوانعالی کشور ۲8............................................................................................
 .۶فرجامخواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی ۲8.........................................................
 .۲فرجامخواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۹۶.............................................

 .۹دخالت وکالی پایه  ۲دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طالق
در محاکم بدوی و تجدیدنظر ۹5 ...................................................................................................................................
 .0بیاحترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج۹8 ...............................................................................
 .5بائن بودن طالق ناشی از عسر و حرج زوجه 0۲ ....................................................................................................
 .۱اختصاص تعیین نحله یا اجرتالمثل به طالق به درخواست زوج0۱ ................................................................
 .7نزدیکی به هر نحو ،شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه 54 ..................................................................
 .8لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طالق به درخواست زوجه ۱5 .........................................
 .۳طالق به دلیل غیبت زوج۱8 .....................................................................................................................................
 .۶4طالق به دلیل ازدواج مجدد زوج 70 .....................................................................................................................
 .۶۶طالق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه 78 ................................................................................
 .۶۲داوری در طالق 8۹ ...................................................................................................................................................
 .۶۹تکلیف دادگاه در تقاضای طالق به علت اعتیاد زوج8۱ ....................................................................................
 .۶0توکیل وکالت در طالق اعطایی به زوجه 8۳ ........................................................................................................
 .۶5اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجامخواهی ۳۹ ........................................................................................................
 .۶۱فرجامخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۶4۱....................................................................................................
 .۶7دایره شمول مقررات صالحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده ۶۶4 ............................................
 .۶8درخواست طالق زوجه با استناد به عسر و حرج ۶۶5 .......................................................................................
 .۶۳درخواست طالق زوجه به علت عدم رعایت عدالت۶۶8 ...................................................................................
 .۲4درخواست طالق زوجه به دلیل مفارقت جسمانی و ترک انفاق ۶۲5 .............................................................
 .۲۶شرایط تحقق عسر و حرج بر اساس ترک زندگی مشترک ۶۹0 .....................................................................
 .۲۲درخواست طالق زوجه به دلیل ناباروری زوج ۶۹7 ............................................................................................
 .۲۹درخواست طالق زوجه به دلیل زندگی با خانواده همسر ۶04 ........................................................................
 .۲0قرینههای اثباتکننده عسر و حرج زوجه ۶05 ...................................................................................................
 .۲5کیفیت انجام داوری بین زوجین در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش۶08 .....................................
 .۲۱نوع طالق ناشی از عسر و حرج زوجه ۶5۹ ..........................................................................................................
 .۲7قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران ۶5۳ .................................................................................
 .۲8تقاضای طالق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج ۶۱5...................................................................
 .۲۳درخواست طالق به دلیل بچهدار نشدن زوج ۶7۹ .............................................................................................
 .۹4تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر نفی عسر و حرج زوجه ۶78 ................................................................................
 .۹۶ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج ۶8۶ ..........................................................................................
 .۹۲اثر بالتکلیف گذاشتن زوجه بر تحقق عسر و حرج ۶8۱....................................................................................

 .۹۹سکته مغزی و شرط وکالت در طالق ۶۳4 ...........................................................................................................
 .۹0درخواست طالق زوجه به دلیل ناباروری زوج ۶۳0 ............................................................................................
 .۹5درخواست طالق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج ۶۳8 ..........................................................................
 .۹۱درخواست طالق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج ۲45 ....................................................................................
 .۹7بذل مهریه در طالق به استناد عسر و حرج۲۶۲ ................................................................................................
 .۹8رابطه میان رفتار نامناسب جنسی و عسر و حرج زوجه ۲۲۲ ...........................................................................
 .۹۳عدم وجود اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی طالق ناشی از عسر و حرج ۲۲7 ............................................
 .04مفهوم حق تعیین مسکن۲۹8 ................................................................................................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در آراء دادگاهها 348 ................................................................
مبحث اول :آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۲07 ...............................................................................
 .۶طالق به موجب عسر و حرج زوجه۲07 ..................................................................................................................
 .۲رد دعوا به دلیل عدم اثبات عسر و حرج ۲5۶ ........................................................................................................
 .۹مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طالق ۲5۲ ....................................................................................
 .0عدم احراز عسر و حرج در یکبار محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده ۲50 .................................................
 .5تقاضای طالق به لحاظ روابط نامشروع زوج ۲5۱ ..................................................................................................
 .۱تقاضای طالق به علت اعتیاد زوج ۲58 ....................................................................................................................
 .7اعتبار امر مختومه در دعوای طالق ۲۱4 .................................................................................................................
 .8مصادیق عسر و حرج زوجه ۲۱۶ ...............................................................................................................................
 .۳عسر و حرج زوجه به سبب محکومیت زوج ۲۱۹ ...................................................................................................
 .۶4اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طالق ۲۱۱ ......................................................................................................
 .۶۶مصادیق عسر و حرج زوجه۲۱8 .............................................................................................................................
 .۶۲درخواست طالق به دلیل سوء معاشرت زوج ۲74 ..............................................................................................
 .۶۹عدم تمکین زوجه به دلیل اعتیاد زوج ۲7۲ .........................................................................................................
 .۶0مصادیق عسر و حرج زوجه۲7۹ .............................................................................................................................
 .۶5تأثیر مفارقت جسمانی در عسر و حرج زوجه ۲75 .............................................................................................
 .۶۱خوف ضرر زوجه به علت ضرب و جرح ۲7۳ ........................................................................................................
 .۶7طالق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه ۲8۶ .......................................................................................................
 .۶8ممنوعیت صدور گواهی عدم امکان سازش در صورت عدم ثبت ازدواج ۲8۹ ...............................................
 .۶۳صدور رأی طالق بدون اخذ نظریه کتبی داوران۲85 ........................................................................................
 .۲4دعوای طالق به دلیل عقیم بودن زوج ۲8۱ .........................................................................................................
 .۲۶دعوای طالق به علت عدم پرداخت نفقه ۲88 .....................................................................................................

 .۲۲قبول مابذل طالق خلع از سوی حاکم به جای زوج ممتنع ۲۳4 ...................................................................
 .۲۹تقاضای طالق زوج به علت عدم شروع زندگی مشترک ۲۳۲ ..........................................................................
 .۲0عدم تمکین زوجه به دلیل زندگی در منزل پدر شوهر ۲۳0 ...........................................................................
 .۲5تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس۲۳۱..........................................................................................
مبحث دوم :آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۹44 ...................................................................................
 .۶عقیم بودن زوج ۹44 ...................................................................................................................................................
 .۲عدم احراز عسر و حرج در فرض سفر زوج ۹44 ....................................................................................................
 .۹طالق به دلیل مقدور نبودن ادامه زندگی برای زوجه ۹4۶ .................................................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در نشستهای قضایی 313.........................................................
 .۶امکان بذل مدت به دلیل عسر و حرج ۹45 ...........................................................................................................
 .۲تکلیف اجرت المثل زوجهای که به استناد عسر و حرج تقاضای طالق نموده است۹4۱............................ .
 .۹الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۹48 ..................................................................................
 .0مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۹4۳ ................................................................
 .5نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت نکاح غیردائم ۹۶۲ ...............................................................
 .۱رجعی یا باین بودن حکم طالق به استناد عسر و حرج ۹۶0 ..............................................................................
 .7طالق زوجه به جهت عسر و حرج ۹۶۱....................................................................................................................
 .8درخواست طالق زن به استناد وکالتنامه رسمی ۹۶۱.........................................................................................
 .۳ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طالق ۹۶7 .................................................................................
 .۶4تعیین داور در دعوای طالق به لحاظ عسر و حرج ۹۲4 ...................................................................................
 .۶۶قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طالق غیابی۹۲۶ .....................................................................
 .۶۲تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج۹۲۲ ..................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در نظریات مشورتی338 ..........................................................
 .۶مصداق عسر و حرج بودن ایراد صدمه عمدی و توهین۹۲7 ..............................................................................
 .۲الزام زوج به طالق زوجه به استناد عسر و حرج ۹۲7 ...........................................................................................
 .۹امکان انحالل ازدواج موقت به علت عسر و حرج زوجه ۹۲۳ ..............................................................................
 .0عدم احراز عسر و حرج در فرض سکونت در منزل پدر زوج۹۲۳ ......................................................................
 .5حکم خودداری زوجه از معرفی داور و ادعای عسر و حرج ۹۹4 ........................................................................
 .۱مصداق عسر و حرج نبودن کراهت زوجه از زوج۹۹۶ ..........................................................................................
 .7نشوز زوج مصداق عسر و حرج ۹۹۶ .........................................................................................................................
 .8الزام زوج به طالق در صورت احراز عسر و حرج ۹۹۲ ..........................................................................................
 .۳بائن بودن طالق به علت عسر و حرج ۹۹۹ .............................................................................................................

 .۶4جنون زوج ۹۹0 ..........................................................................................................................................................
 .۶۶لزوم احراز عسر و حرج در صورت کراهت ۹۹0 ...................................................................................................
 .۶۲بائن بودن طالق به علت عسر و حرج ۹۹5 ..........................................................................................................
 .۶۹تفاوت طالق خلع و طالق عسر و حرج ۹۹۱ ........................................................................................................
مصادیق عسر و حرج موجب طالق در قوانین و مقررات338 ..........................................................
از قانون حمایت خانواده مصوب ۹0۶ ............................................................................................ ۶۹۳۶
فصل اول  -دادگاه خانواده ۹0۶ ......................................................................................................................................
فصل دوم  -مراکز مشاوره خانوادگی ۹05 ....................................................................................................................
فصل سوم ـ ازدواج ۹0۱ ...................................................................................................................................................
فصل چهارم  -طالق ۹07 ................................................................................................................................................
فصل پنجم  -حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۹5۶ .................................................................................................
فصل ششم  -حقوق وظیفه و مستمری ۹5۲ ...............................................................................................................
فصل هفتم  -مقررات کیفری ۹5۹ .................................................................................................................................
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹5۱ ..................................................................................۶۹۳۶
فصل اول -دادگاه خانواده ۹5۱ .......................................................................................................................................
فصل دوم  -مراکز مشاوره خانواده ۹۱۲ ........................................................................................................................
فصل سوم  -ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن ۹۱۳ ....................................................................................
فصل چهارم  -نحوه مالقات والدین با طفل ۹7۶ ........................................................................................................
قانون حمایت خانواده مصوب ۹7۹ ................................................................................................ ۶۹5۹
آییننامه قانون حمایت خانواده مصوب ۹8۹ .................................................................................. ۶۹5۹
از قانون مدنی ۹8۱ .................................................................................................................................

فصلاول

معرفی مصادیق عسر و
حرج موجب طالق

مبحثاول:کلیاتیراجعبهطالق
طالق در لغت به معنای رهایی ،ترک کـردن و آزاد کـردن اسـت .در واقـع وقتـی مـردی
همسرش را طالق میدهد او را ترک نموده و رها میسازد و در اصطالح ،عبـارت اسـت از
پایان دادن زناشویی به وسیلهی زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحالل عقد نکـاح
با رعایت تشریفات ویژه ،در زبان فارسی برای طـالق لغـات هشـتن و گسـیل کـردن هـم
استفاده میشده و در گذشته طالقنامه را هشته نامه و حجت طالق هم میگفتند .طـالق
حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طالق آخـرین راه
چارهای است که برای پایاندادن به زندگی که امکان ادامه و استمرار یافتن امکان ندارد.
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طالق از سه راه امکانپذیر است:
 .4طالق به درخواست مرد (زوج)
 .3طالق به درخواست زن (زوجه)
 .3توافق زوجین برای طالق

۶

 .1ر.ک به طالق در رویه دادگاهها ،تهران ،چراغ دانش.1931 ،
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مبحثدوم:طالقبرمبنایعسروحرج
هدف از انعقاد پیمان ازدواج ایجاد رابطه زوجیت و به تبع آن رسیدن بـه آرامـش روحـی
است و چنانچه شرایط زوجین به گونهای شود که آرامش روحی نداشته و دچار مشـقت و
گرفتاری شوند ،طبق قانون میتوانند درخواست طالق به سبب عسر و حرج نمایند.
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری ،تنگدستی ،فقر و تهیدستی و «حرج» نیـز
در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ،تنگدل شدن و به کـار در مانـدن قـرار
گرفته است .موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طالق ،تشخیص و احـراز
عسر و حرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شـرایط اعمـال مـاده
مذکور است.
گفتار اول :عسر و حرج زن
قانون مدنی در ماده  ۶۶۹4به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای
وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگـاه درخواسـت طـالق
نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:
 .4ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مـدت شـش مـاه متـوالی و یـا نـه مـاه
متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
 .3اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتال وی به مشروبات الکلـی کـه بـه اسـاس
زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
 .3محکومیت قطعی زوج به حبس  5سال یا بیشتر؛
 .4ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابـل
تحمل نباشد؛
 .8ابتالی زوج به بیماریهای صعبالعالج روانی یا ساری یـا هـر عارضـهی صـعبالعـالج
دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
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باید توجه داشت مواردی که قانون از آنها نام برده ،حصری نیسـت و تنهـا مصـادیقی از
عسر و حرج است .بار اثبات هریک از این موارد بـر دوش زوجـه اسـت .عـالوه بـر مـوارد
مذکور در هر مـوردی کـه دادگـاه تشـخیص دهـد زن در عسـر و حـرج قـرار گرفتـه بـا
درخواست زوجه حکم طالق صادر میکند.
در مجموع اهم مصادیق عسر و حرج را ناشى از سه عامل میتوان دانست:
الف) عوامل طبیعى یا حقیقى
 .4مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص جسم و روح او را تغییر
داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین میبرد.
 .3عقیم بودن مرد :طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیـت فرزنـدان صـال
ازدواج نموده و به خانه شوهر مىرود؛ لذا حسرت مداوم ناشى از مـادر نشـدن غـم و درد
جانکــاهى را در او ایجــاد مــینمایــد کــه مــیتوانــد او را دچــار عســر و حــرج نمایــد.
 .3جلوگیرى از بچهدار شدن :که در چنین صورتى مـرد بـه صـورت غیرمنطقـى مـانع از
بچهدار شدن زن میگردد.
ب) عوامل خارجى و واقعى
 .4حبس طوالنى :دورى زوج از زوجه در مدت طوالنى با فلسفه یک زندگى مشترک
منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
 .3غیبت طوالنى و ترک خانواده :این موضوع نیز بهمنزله فراموشى تعهداتى است که
یک مرد با امضاى مقدسترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن ،باید پایبند باشد؛
لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیفتد از حساسیت بیشترى برخوردار
خواهد بود.
ج) عوامل شخصى
 .4استنکاف از پرداخت نفقه :اداره خانواده و تأمین نیازهای مادی زن و فرزندان از وظایف
زوج تلقی می شود و چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید ،زوج میتواند تقاضای
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طالق نماید .هرچند که طبق ماده  ۶۶۲۳قانون مدنى اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد
زن به استناد این ماده میتواند از دادگاه تقاضاى طالق نماید اما به دلیل اهمیت پرداخت
نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود میتواند یکى از مصادیق
عسر و حرج نیز به حساب آمده و بر اساس آن نیز زوجه تقاضاى طالق نماید.
 .3سوء معاشرت  .3زناشویى غیرمتعارف  .4اکراه شدید  .8اختالف سنى زیاد  .6ازدواج
مجدد بدون رضایت همسر اول  .7جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد  .9عدم
رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه  .8عقیم بودن مرد و بچهدار نشدن در
طول  5سال و دهها یا صدها مورد دیگر میتواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.

۶

گفتار دوم :احراز عسر و حرج
احراز عسر و حرج توسط دادگاه صورت میگیرد در اینجا زن خود مدعی است و با توجه
به قاعده «البینه علی المدعی» باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.
دادگاه بر اساس دو مورد به صدور حکم طالق مبادرت مینماید.
 .4ارائه دلیل اثباتی عسر و حرج از جانب زوجه
 .3احراز وضعیت زندگی مشترک و عدم توانایی زوجه بر ادامه زندگی زناشویی
قاعده عام عسر و حرج در ماده  ۶۶۹4قانون مدنی ،هیچگونه عذر و بهانهای را با وجود
شرایط مشقتبار زوجه نمیپذیرد.

۲

مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه« :کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد
و نمیتواند مصداق آن باشد ،عسر و حرج مذکور در ماده  ۶۶۹4ق.م با کراهت مذکور در
مورد طالق خلع و مبارات موضوع مواد  ۶۶0۱و  ۶۶07ق.م .متفاوت است ولی اگر دادگاه
پس از رسیدگی های الزم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای

 .1مرتضی بهرامی ،طالق بر مبنای عسر و حرج ،قابل دسترسی در پایگاه حقوقدانان.
 .2همان.
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زوجه غیرممکن میسازد و موجب عسر و حرج زوجه است میتواند برابر ماده ۶۶۹4
اصالحی ق.م اقدام کند».

