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معرفی مصادیق عسر و  

حرج موجب طالق

 فصل اول





 مبحث اول: کلیاتی راجع به طالق

و آزاد کـردن اسـت. در واقـع وقتـی مـردی       طالق در لغت به معنای رهایی، ترک کـردن 

سازد و در اصطالح، عبـارت اسـت از    دهد او را ترک نموده و رها می همسرش را طالق می

زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحالل عقد نکـاح   ی هپایان دادن زناشویی به وسیل

با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طـالق لغـات هشـتن و گسـیل کـردن هـم       

گفتند. طـالق   نامه و حجت طالق هم می نامه را هشتهشده و در گذشته طالق استفاده می

د بلکه طالق آخـرین راه  حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باش

 یافتن امکان ندارد. ه زندگی که امکان ادامه و استمراردادن ب که برای پایان است یا چاره

 :پذیر است بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طالق از سه راه امکان

 طالق به درخواست مرد )زوج(. 4

 طالق به درخواست زن )زوجه(. 3

 ۶توافق زوجین برای طالق .3

  

                                                
 .1931چراغ دانش، تهران، ، هاطالق در رویه دادگاهر.ک به  .1
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 مبحث دوم: طالق بر مبنای عسر و حرج
هدف از انعقاد پیمان ازدواج ایجاد رابطه زوجیت و به تبع آن رسیدن بـه آرامـش روحـی    

ای شود که آرامش روحی نداشته و دچار مشـقت و  است و چنانچه شرایط زوجین به گونه

 طالق به سبب عسر و حرج نمایند.توانند درخواست گرفتاری شوند، طبق قانون می

نیـز  « حرج»عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و 

شدن و به کـار در مانـدن قـرار     دل تنگ ،در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی

احـراز   و صیتشخ در زمان درخواست طالق، و حرجبودن سبب عسر  موجود گرفته است.

دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شـرایط اعمـال مـاده     زوجه توسط دادگاه و و حرجعسر 

 .مذکور است

 گفتار اول: عسر و حرج زن

به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای  ۶۶۹4قانون مدنی در ماده  

درخواسـت طـالق    وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگـاه 

 نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مـدت شـش مـاه متـوالی و یـا نـه مـاه        . 4

 متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

وی به مشروبات الکلـی کـه بـه اسـاس      ابتالاعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا  .3

 زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛

 سال یا بیشتر؛ 5محکومیت قطعی زوج به حبس . 3

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابـل   .4

 تحمل نباشد؛

العـالج   صـعب  ی هارضـ العالج روانی یا ساری یـا هـر ع   های صعب ابتالی زوج به بیماری .8

 دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
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نام برده، حصری نیسـت و تنهـا مصـادیقی از     ها آنباید توجه داشت مواردی که قانون از 

عـالوه بـر مـوارد     عسر و حرج است. بار اثبات هریک از این موارد بـر دوش زوجـه اسـت.   

رج قـرار گرفتـه بـا    مذکور در هر مـوردی کـه دادگـاه تشـخیص دهـد زن در عسـر و حـ       

 .کند درخواست زوجه حکم طالق صادر می

 :دانست توان یمو حرج را ناشى از سه عامل  در مجموع اهم مصادیق عسر

 عوامل طبیعى یا حقیقى (الف 

مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص جسم و روح او را تغییر  .4

 .برد یمداده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین 

عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیـت فرزنـدان صـال      .3

لذا حسرت مداوم ناشى از مـادر نشـدن غـم و درد     ؛رودازدواج نموده و به خانه شوهر مى

ــاهى را  ــاد  در اوجانک ــایج ــنما یم ــه  دی ــیک ــد م ــد  توان ــرج نمای ــر و ح ــار عس  .او را دچ

شدن: که در چنین صورتى مـرد بـه صـورت غیرمنطقـى مـانع از       دار بچهجلوگیرى از  .3

 .گردد یمشدن زن  دار بچه

 عوامل خارجى و واقعى (ب

دورى زوج از زوجه در مدت طوالنى با فلسفه یک زندگى مشترک  حبس طوالنى: .4

 .منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود

فراموشى تعهداتى است که  منزله بهاین موضوع نیز  غیبت طوالنى و ترک خانواده: .3

 ؛میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد نیتر مقدسیک مرد با امضاى 

لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیفتد از حساسیت بیشترى برخوردار 

 .خواهد بود

 عوامل شخصى (ج

از وظایف  اداره خانواده و تأمین نیازهای مادی زن و فرزندان استنکاف از پرداخت نفقه: .4

د تقاضای توانزوج تلقی می شود و چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوج می
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قانون مدنى اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد  ۶۶۲۳ که طبق ماده هرچندطالق نماید. 

از دادگاه تقاضاى طالق نماید اما به دلیل اهمیت پرداخت  تواند میزن به استناد این ماده 

یکى از مصادیق  تواند مینفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود 

 .آن نیز زوجه تقاضاى طالق نماید بر اساسعسر و حرج نیز به حساب آمده و 

ازدواج  .6اختالف سنى زیاد  .8اکراه شدید  .4زناشویى غیرمتعارف  .3سوء معاشرت . 3

عدم  .9جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد  .7مجدد بدون رضایت همسر اول 

نشدن در  دار بچهعقیم بودن مرد و  .8رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه 

 ۶.از مصادیق عسر و حرج به حساب آید تواند مییا صدها مورد دیگر  ها دهسال و  5طول 

 حرج و احراز عسرگفتار دوم: 

 توجهبا زن خود مدعی است و  در اینجا گیردتوسط دادگاه صورت می احراز عسر و حرج

 .نمایدتمام ارکان آن را در دادگاه ثابت  باید «البینه علی المدعی» قاعدهبه 

 نماید.دادگاه بر اساس دو مورد به صدور حکم طالق مبادرت می

 ارائه دلیل اثباتی عسر و حرج از جانب زوجه .4

 عدم توانایی زوجه بر ادامه زندگی زناشویی و مشترک زندگی وضعیت احراز. 3

ای را با وجود بهانه عذر و گونه هیچ، مدنیقانون  ۶۶۹4در ماده  و حرجقاعده عام عسر 

 ۲پذیرد.زوجه نمی بار مشقتشرایط 

کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد » مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه:

با کراهت مذکور در  .مق ۶۶۹4 تواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذکور در مادهو نمی

ق.م. متفاوت است ولی اگر دادگاه  ۶۶07 و ۶۶0۱مورد طالق خلع و مبارات موضوع مواد 

های الزم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای پس از رسیدگی

                                                
 .در پایگاه حقوقدانان ی، قابل دسترسطالق بر مبنای عسر و حرج بهرامی،مرتضی  .1

 .همان. 2
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 ۶۶۹4تواند برابر ماده و موجب عسر و حرج زوجه است می سازد میزوجه غیرممکن 

 .«دام کنداصالحی ق.م اق

  


