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  و حرج به درخواست زوجهعسر 
  )25/1/1396تاريخ تصويب   -  10/10/1395تاريخ دريافت (

  صادق عزيزي

  قاضي دادگستري و كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
 

  : چكيده
  .يكي از مواردي كه زن با اثبات آن در دادگاه مي تواند طالق بگيرد ، عسر و حرج است

كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،  در صورتي« : قانون مدني ايران 1130طبق ماده 
وي مي تواند به حاكم شارع مراجعه و تقاضاي طالق كند ، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه 
ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به 

ز اين تحقيق بررسي عسر و حرج به درخواست زوجه هدف ا.»اذن حاكم شرع طالق داده مي شود 
به حدي مشقت بار و سخت بود و زندگي غيرقابل تحمل براي او ي ياست كه اگر ادامه زندگي زناشو

بنابراين طبق اين .قانون مدني مي تواند درخواست طالق كند 1130بشود ، زوجه طبق ماده  ي ويبرا
شد ، دادگاه زوج را به دادن طالق مجبور مي كند ، اما  ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت

اگر زوج حاضر به دادن طالق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نكرد ، در اينجاست كه زوجه به اذن 
براي زن در زندگي مشترك وضعيتي پيش آمد كه ادامه  اگريعني .حاكم شرع ، طالق داده خواهد شد

، مي  وسختي باشد به نحوي كه به طور عادي تحمل آن مشكل باشدزندگي براي او همراه با مشقت 
تواند براي طالق به دادگاه مراجعه كند ودادگاه پس از بررسي موضوع ، اگر شرايط را براي زن غير 

  .قابل تحمل تشخيص داد به درخواست او مبني بر طالق رسيدگي مي كند
 

   نكاحعسر و حرج ، طالق ، زوجه ، : واژگان كليدي

  :منابع و مĤخذ
  كتب) الف

  دانش گنج ،انتشارات عمومي الملل بين حقوق رضا، محمد ، بيگدلي ضيايي - 1
مصوب (درياها ، كنوانسيون حقوق  الملل درياها ، حقوق بين ، محمد ، منصور، حبيبي پورنوري - 2

  .89وم، چاپ س1386، بهار )1982
  مجالت) ب

  .تعريف دزدي دريايي از نگاه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياهاايمان كمالي ،  - 1
، اهميت تعقيب چالش جديد جامعه جهاني  ، دزدي نوين دريايي ،  علي باقري محمود ابادي  -2

  .قضايي بين المللي
  .دزدي دريايي وجايگاه آن درحقوق جزاي بين المللميالد بخشي ،  - 3
  .المللي دزدي دريايي در پرتو اسناد بين،  رضا شجاعي اصل كليبر - 4

  :منابع التين
1.Bingham,Joseph (1932),Part VI-Piracy,”The American Journal of 

International law,Vol.26,Supplement,PP 739-885. 
2. “Combatting Piracy and Armed Robbery agains Ships in Southest Asia”: 

http://www.southchinasea.orgdocsBeckman,%20Combatting%20Piracy%20a
nd%20Armed%20Robbery.pdf 

3.Dana Dillon(2005),”Maritime piracy: Defining the problem”: 
http://muse.jhu.edu/journals/sais_review/v025/25.1dillon.pdf maritime 
piracy 

4. Derek Johnson and Erika Pladdet(2003), “An Overview of Current 
Concerns in piracy studies and New Direction for 
Research”: http://www.marecentre.nl/people_and_the_sea_2/documents/pira
cy.pdf 

5. Dr. Akima Umezawa,” Prevention of Crimes: By whom and who, An 
Emerging Legal Order at Sea in Asia and Pacific Regulation 
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  : مقدمه
در .تنگي و تنگ شدن است معني عسر در لغت به معني تنگي، سختي و دشواري است و حرج نيز به

  .استتنگي و فشار به معنيالح فقهي عسر و حرج طاص
  :سوره حج اشاره كنيم  78از آياتي كه اشاره به قاعده نفي عسر و حرج دارد مي توانيم به آيه 

عليكم في الدين من  وما جعل اجتباكم جهاده هو حقّ وجاهدوا في اللَّه(سوره حج  78آيه .1
خداوند .مترين آياتي است كه دليلي است بر قاعده نفي عسر و حرجمه از يكي آيه اين  كه .....)حرج

ته جهاد است آنها مي خواهد آنگونه كه شايس از در اين آيه ابتدا مسلمانان را به جهاد دعوت مي كند و
اما با دادن حكمي عام ، افرادي را كه انجام جهاد براي آنها موجب حرج است از شمول .جهاد كنند، 

مي  جهاد  يعني نفي حرج به معني سخت نبودن احكام الهي نيست مثال در فرمان.حكم خارج مي نمايد
   ، ولي هستند معاف جهاد از  تواناننا و  كودكان و  زنان ،، سالمند  افراد بيمار ، نابينا:  خواهد بگويد

  .اع با همه سختي آن وظيفه استدف
عسر و حرج حالت تنگنا در عمل كردن به «  : طبق نظر دكتر جعفري لنگرودي كه مي فرمايند

كه در اين صورت .»الزامات قانوني است كه اگر مكلف به آن عمل كند ، به مضيقه و سختي در افتد 
 .بسته مي شود كه منشأ كثيري از احكام ثانوي استقاعده الحرج به كار 

اين قاعده الحرج از قواعد مشهور فقهي است و از قواعد ثانويه فقهي به شمار مي رود و قاعده اوليه 
منظور از اين قاعده ثانويه اين است كه اگر زوج .آن در مورد طالق ، اختيار طالق به دست مرد است

ق ندهد ، و وقتي زن براي ادامه زندگي در مشقت و سختي باشد ، طبق طبق قاعده اوليه ، زوجه را طال
قاعده ثانويه مي تواند تقاضاي طالق خود را در دادگاه مطرح كند و حاكم نيز شوهر  را مجبور به 

  .طالق مي كند ، حال چنانچه زوج مجبور به طالق نشد ، حاكم شرع زن را طالق مي دهد
 قرار) عقل و اجماع سنت ، كتاب ،( گانه چهار ادله پايه بر كه است فقهي قواعد از »عسروحرج نفي
 قابل غير مشقتي اوليه احكام اجراي از يعني اگر است ثانويه عناوين از كه قاعده اين معناي. است گرفته
  .شود مي برداشته تكليف آن آيد ، پديد تحمل

داده است ، اما با توجه به مسائلي مانند قانونگذار براي تحكيم بنيان خانواده اختيار طالق را به مرد 
عسر و حرج زن كه اگر ادامه زندگي براي او مقدور نباشد ، اين اجازه را به زن مي دهد تقاضاي طالق 
كند و مرد را به اجبار طالق وادار و در صورت افاقه نكردن اجبار ، براي پايان دادن به زندگي سخت 

  .زوجه ، حاكم شرع او را طالق بدهد
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حق طالق دارد يعني اين » الطالق بيده من اخذ بالساق «  : پس چنانكه مي دانيم مرد طبق اين حديث
در « : قانون مدني كه مقرر مي دارد 1130مرد است كه مي تواند طالق دهد ، اما با توجه به ماده 

مراجعه و صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وي مي تواند به حاكم شارع 
تقاضاي طالق كند ، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را 

،  » اجبار به طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طالق داده مي شود 
اه ، از همسر خود جدا زن با توجه به قاعده نفي عسروحرج ، مي تواند با اثبات عسر و حرج در دادگ

  .شود و طالق بگيرد
  بررسي حقوقي موضوع:بخش اول

عسر و حرج يعني مشقت شديد يا « : طبق آنچه گفته شد عسر و حرج را مي توان اينطور تعريف كرد
تشخيص غير قابل تحمل بودن ادامه زندگي براي زن با قاضي  .»فاحش كه عادتا قابل تحمل نباشد 

 و دهد طالق را خود زن بخواهد  تواند هرگاه مطالب اخير در حقوق اسالم ، مرد ميبا توجه به .است
، استنكاف شوهر ) قانون مدني 1029 ماده( شوهر طوالني غيبت مانند خاص موارد در دارد حق نيز زن

و بروز عسر و حرج براي او در صورت ادامه يافتن زندگي ) قانون مدني 1129ماده(از دادن نفقه 
همچنين هر يك از زن و شوهر مي .از دادگاه تقاضاي طالق كند) قانون مدني 1130ماده (زناشويي

  .سازند نكاح را منفسخ، توانند به دليل عيب يا تدليس همسر خود 
تخلف « : در تقريرات حقوق الزوجه و آثارها الوضعيه آيت اهللا شيخ حسين حلي مي خوانيم كه

چه ) اعم از انفاق ، همخوابگي ، داشتن روابط جنسي و حسن معاشرت ( شوهر از وظايف زوجيت 
اح را ناشي از تقصير شوهر باشد ، چه بدون تقصير شوهر ، در صورتي كه زندگي زناشويي و بقاء نك

دشوار كند ، به زن اين حق داده مي شود به حاكم شرع رجوع نمايد ، و حاكم نيز شوهر را مجبور به 
طالق خواهد كرد و اگر زوج از آن خودداري كند ، حاكم به عنوان ولي ممتنع زن را طالق خواهد 

  .داد
خواهيم داد كه اين  را نيز مورد بحث قرارمباني فقهي عسر وحرج ـ باتوجه به مطالبي كه ذكر شد 

  .، عقل اجماع كتاب ، سنت ،: عبارتند ازمباني 
  كتاب:بند اول

سوره  78عنوان قاعده عسروحرج مورد استناد قرار گيرد آيه ه بمي توان از مهمترين آياتي كه ) الف
آنها مي خواهد آنگونه  خداوند در اين آيه ابتدا مسلمانان را به جهاد دعوت مي كند واز .است  حج 

 

  : مقدمه
در .تنگي و تنگ شدن است معني عسر در لغت به معني تنگي، سختي و دشواري است و حرج نيز به

  .استتنگي و فشار به معنيالح فقهي عسر و حرج طاص
  :سوره حج اشاره كنيم  78از آياتي كه اشاره به قاعده نفي عسر و حرج دارد مي توانيم به آيه 

عليكم في الدين من  وما جعل اجتباكم جهاده هو حقّ وجاهدوا في اللَّه(سوره حج  78آيه .1
خداوند .مترين آياتي است كه دليلي است بر قاعده نفي عسر و حرجمه از يكي آيه اين  كه .....)حرج

ته جهاد است آنها مي خواهد آنگونه كه شايس از در اين آيه ابتدا مسلمانان را به جهاد دعوت مي كند و
اما با دادن حكمي عام ، افرادي را كه انجام جهاد براي آنها موجب حرج است از شمول .جهاد كنند، 

مي  جهاد  يعني نفي حرج به معني سخت نبودن احكام الهي نيست مثال در فرمان.حكم خارج مي نمايد
   ، ولي هستند معاف جهاد از  تواناننا و  كودكان و  زنان ،، سالمند  افراد بيمار ، نابينا:  خواهد بگويد

  .اع با همه سختي آن وظيفه استدف
عسر و حرج حالت تنگنا در عمل كردن به «  : طبق نظر دكتر جعفري لنگرودي كه مي فرمايند

كه در اين صورت .»الزامات قانوني است كه اگر مكلف به آن عمل كند ، به مضيقه و سختي در افتد 
 .بسته مي شود كه منشأ كثيري از احكام ثانوي استقاعده الحرج به كار 

اين قاعده الحرج از قواعد مشهور فقهي است و از قواعد ثانويه فقهي به شمار مي رود و قاعده اوليه 
منظور از اين قاعده ثانويه اين است كه اگر زوج .آن در مورد طالق ، اختيار طالق به دست مرد است

ق ندهد ، و وقتي زن براي ادامه زندگي در مشقت و سختي باشد ، طبق طبق قاعده اوليه ، زوجه را طال
قاعده ثانويه مي تواند تقاضاي طالق خود را در دادگاه مطرح كند و حاكم نيز شوهر  را مجبور به 

  .طالق مي كند ، حال چنانچه زوج مجبور به طالق نشد ، حاكم شرع زن را طالق مي دهد
 قرار) عقل و اجماع سنت ، كتاب ،( گانه چهار ادله پايه بر كه است فقهي قواعد از »عسروحرج نفي
 قابل غير مشقتي اوليه احكام اجراي از يعني اگر است ثانويه عناوين از كه قاعده اين معناي. است گرفته
  .شود مي برداشته تكليف آن آيد ، پديد تحمل

داده است ، اما با توجه به مسائلي مانند قانونگذار براي تحكيم بنيان خانواده اختيار طالق را به مرد 
عسر و حرج زن كه اگر ادامه زندگي براي او مقدور نباشد ، اين اجازه را به زن مي دهد تقاضاي طالق 
كند و مرد را به اجبار طالق وادار و در صورت افاقه نكردن اجبار ، براي پايان دادن به زندگي سخت 

  .زوجه ، حاكم شرع او را طالق بدهد
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اما با دادن حكمي عام ، افرادي را كه انجام جهاد براي آنها موجب .جهاد كنند، كه شايسته جهاد است 
يعني نفي حرج به معني سخت نبودن احكام الهي نيست .حرج است از شمول حكم خارج مي نمايد

 از  ناتوانان و  كودكان و  زنان ،، سالمند  افراد بيمار ، نابينا:  مي خواهد بگويد جهاد  مثال در فرمان
  .اع با همه سختي آن وظيفه استدف  ، ولي هستند معاف جهاد
هم از جمله آياتي است كه به عنوان قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار آيه ششم سوره مائده )ب

يا در سفر  تطهير كنيد ويا اگر مريض و، اگر جنب بوديد در اين آيه فرموده اند كه خداوند .مي گيرد
پاك تيمم  بوديد يا قضاء حاجت كرديد و يا با زنان همبستر شديد و آب براي تطهير نيافتيد با خاك 

كه شما را در حرج  است خداوند نخواستهيعني . كنيد و صورت و دست هاي خود را مسح كنيد
، بلكه مي خواهد شما را تطهير كند و نعمت خود را بر شما تمام سازد شايد شما شكر گزار  قراردهد
  .شويد
 اخر ايام من سفرفعده علي او مريضا كان من و« : خداوند مي فرمايدنيز سوره بقره 185در آيه  )ج
دي از ايام ديگر باشد پس در تعدا رهركس كه مريض يا مساف.»العسر  لكم يريد ال و اليسر لكم اهللا يريد

راي شما نمي ب سختي را و مشقت و خواهد مي آساني شما براي خداوند يعني .روزه بگيرد
وجوب و تعيين روزه را كه از احكام اوليه است در روزهاي بيماري و سفر از بيمار و چراكه .خواهد

 .شودبه اين تكليف عمل  سفر يا بهبوديكه پس از پايان و متذكر شده است مسافر نفي كرده است 

لينا ع تحمل وال ربنا « : دراين آيه خداوند مي فرمايدكه  سوره بقره است 286آيه ديگر، آيه اما) د
را كه باعث اصر يعني سختي و فشار مسائلي  خداوند در اين آيه. »ا اصرا كما حملته علي الذين من قبلن

 مجالست عدم ، غنائم حرمت:مانند.برداشته استمي شود طوري كه قابل تحمل نباشد را از عهده مردم 
 و نمازشب خواندن يا ، شود مي آلوده نجاست به كه افراد لباس از بخش آن قطع ، حائض بازنان

  .خاص هاي مكان در نماز خواندن
  سنت:بند دوم
. باشد مي» زراره «  روايت مواردي كه در مورد سنت مي توان به آن اشاره كرد ، ترين از معروف

 نخلي درخت انصار از مردي خانه كنار در جندب بن سمره: فرمودند) ع(باقر امام  روايت اين طبق
گاهي بدون اجازه وارد .براي رسيدن به آن از خانه آن شخص عبوركند مجبور بود طوري كه. داشت

و حضرت هرچه در قبال . مين خاطر انصاري نزد رسول خدا شكايت كرده و به.خانه انصاري مي شد
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ه بكن و ب اآن درخت ر: و پيامبربه انصاري فرمود.آن درخت به سمره پيشنهاد كردند وي نپذيرفت
  .در اسالم ضرر و ضرار نيست چراكه.طرف سمره بينداز

 :اجماع :بند سوم
 به شمار مي رود كه مباني فقهي عسر وحرج  از  صورتي در  فقط  طبق نظر فقهاي اماميه ، اجماع

  .باشد معصوم راي از كاشف كه است حجيت قرار گيرد  و واجد   شرعي  احكام مبناي  عنوان به
  عقل:بند چهارم

اطاعت ، انگيزه تكليف عقال  در اين مورد.مثل قاعده الضرر. است عقلي  ايه قاعد وحرج عسر نفي
و . جاي اطاعت عصيان مي كننده اگر مردم به امور سخت و دشوار مكلف شوند بيعني .و بندگي است

 در كه است احكامي به ناظر حرج و عسر بنابراين نفي. گيرندبدر معصيت خداوند قرار  اعث مي شودب
  .و باعث عسر و حرج بشود دشوار خاص شرائط در باشد ولي ساده انجامش عادي حال
قبل از انقالب اسالمي بايد بگوييم كه طبق  1310قانون راجع به ازدواج مصوب  4ماده در مورد  اما 

طرفين عقد ازدواج مي توانستند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در «  : مادهاين 
ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معيني غايب 

يي شده يا ترك انفاق كند يا برعليه حيات زن سوءقصد كرده يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي زناشو
زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و  ، غير قابل تحمل شود

قانون حمايت از خانواده مصوب  8يا در ماده .صدور حكم قطعي، خود را به طالق بائن مطلقه سازد
 14 در صورت بروز موارد احصايي در) زن و مرد( هريك از زوجين« : مقرر كرده بود  15/11/1353

  .بند اين ماده با مراجعه به دادگاه و احراز آن در خواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند
  :اين موارد عبارت بودند ازـ  
  .توافق زوجين براي طالق. 1 
استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر . 2 

  .ن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشدساير حقوق واجبه ز
  . عدم تمكين زن از شوهر. 3 

سوءرفتار يا سوءمعاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير .4
  .قابل تحمل نمايد

اما با دادن حكمي عام ، افرادي را كه انجام جهاد براي آنها موجب .جهاد كنند، كه شايسته جهاد است 
يعني نفي حرج به معني سخت نبودن احكام الهي نيست .حرج است از شمول حكم خارج مي نمايد

 از  ناتوانان و  كودكان و  زنان ،، سالمند  افراد بيمار ، نابينا:  مي خواهد بگويد جهاد  مثال در فرمان
  .اع با همه سختي آن وظيفه استدف  ، ولي هستند معاف جهاد
هم از جمله آياتي است كه به عنوان قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار آيه ششم سوره مائده )ب

يا در سفر  تطهير كنيد ويا اگر مريض و، اگر جنب بوديد در اين آيه فرموده اند كه خداوند .مي گيرد
پاك تيمم  بوديد يا قضاء حاجت كرديد و يا با زنان همبستر شديد و آب براي تطهير نيافتيد با خاك 

كه شما را در حرج  است خداوند نخواستهيعني . كنيد و صورت و دست هاي خود را مسح كنيد
، بلكه مي خواهد شما را تطهير كند و نعمت خود را بر شما تمام سازد شايد شما شكر گزار  قراردهد
  .شويد
 اخر ايام من سفرفعده علي او مريضا كان من و« : خداوند مي فرمايدنيز سوره بقره 185در آيه  )ج
دي از ايام ديگر باشد پس در تعدا رهركس كه مريض يا مساف.»العسر  لكم يريد ال و اليسر لكم اهللا يريد

راي شما نمي ب سختي را و مشقت و خواهد مي آساني شما براي خداوند يعني .روزه بگيرد
وجوب و تعيين روزه را كه از احكام اوليه است در روزهاي بيماري و سفر از بيمار و چراكه .خواهد

 .شودبه اين تكليف عمل  سفر يا بهبوديكه پس از پايان و متذكر شده است مسافر نفي كرده است 

لينا ع تحمل وال ربنا « : دراين آيه خداوند مي فرمايدكه  سوره بقره است 286آيه ديگر، آيه اما) د
را كه باعث اصر يعني سختي و فشار مسائلي  خداوند در اين آيه. »ا اصرا كما حملته علي الذين من قبلن

 مجالست عدم ، غنائم حرمت:مانند.برداشته استمي شود طوري كه قابل تحمل نباشد را از عهده مردم 
 و نمازشب خواندن يا ، شود مي آلوده نجاست به كه افراد لباس از بخش آن قطع ، حائض بازنان

  .خاص هاي مكان در نماز خواندن
  سنت:بند دوم
. باشد مي» زراره «  روايت مواردي كه در مورد سنت مي توان به آن اشاره كرد ، ترين از معروف

 نخلي درخت انصار از مردي خانه كنار در جندب بن سمره: فرمودند) ع(باقر امام  روايت اين طبق
گاهي بدون اجازه وارد .براي رسيدن به آن از خانه آن شخص عبوركند مجبور بود طوري كه. داشت

و حضرت هرچه در قبال . مين خاطر انصاري نزد رسول خدا شكايت كرده و به.خانه انصاري مي شد
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در ابتالي هر يك از زوجين به مرض صعب العالج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر .5 
  .مخاطره باشد

  . جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد. 6 
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي . 7

  .يا حيثيات شوهر يا زن باشد
محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر . 8 

اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 
  .پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد

ابتالء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد . 9 
  . آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد

هر گاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه به همسران خود اجراي عدالت . 10
  .ننمايد

تشخيص ترك زندگي خانوادگي با دادگاه . را ترك كندهر يك از زوجين زندگي خانوادگي . 11 
  .است

محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و . 12 
تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع . شئون طرف ديگر باشد

  .دادگاه استو موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با 
در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين . 13 

  .از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اوالد شوند
  .قانون مدني 1029در مورد غايب مفقوداألثر با رعايت مقررات ماده . 14 

  : د عسر و حرج را اين موارد ذكر كرده  بودقانون مدني موار 1130ـ ولي در ماده 
  .شوهر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او بر ايفاء ممكن نباشد -1« 
  .سوء معاشرت شوهر به حدي باشد كه ادامه زندگي با او را غيرقابل تحمل سازد- 2
  .»به واسطه امراض مسريه صعب العالج دوام زندگي براي زن موجب مخاطره باشد - 3
طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت واال با الزام وادار به طالق « ): ره(نظر امام باتوجه به هك

  .» به اذن حاكم شرع طالق داده شود زوجه نمايند و در صورت ميسر نشدن ،
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، قانونگذار تعريفي از عسر و حرج و مصاديق آن ذكر كرده  قانون مدني 1130ماده  در تبصره و اما
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود «: طبق تبصره اين ماده مي خوانيم است كه

آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد 
  :ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد

گي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در ترك زندگي خانواد -1 
  .مدت يك سال بدون عذر موجه

اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتالء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي  -2 
 تشخيص به كه مدتي در آن ترك به وي الزام  خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان

  . است بوده الزم اعتياد ترك براي پزشك
  .بيشتر يا سال پنج حبس به زوج قطعي  محكوميت - 3
 تحمل قابل زوجه وضعيت به توجه با عرفاً كه زوج مستمر رفتار سوء گونه هر يا شتم و ضرب -4 

  .نباشد
ابتالءزوج به بيماري هاي صعب العالج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العالج ديگري كه  -5 

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي .زندگي مشترك را مختل نمايد
  .»كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طالق صادر نمايد 

  :ا اينطور مي توان بيان كرد كهـ بندهاي اين تبصره ر
. يكي از مصاديق عسر و حرج است  ترك زندگي خانوادگي توسط زوجاين تبصره  1طبق بند )الف

  .اما بايد بدانيم هر ترك زندگي خانوادگي را نمي توانيم از مصاديق عير و حرج تلقي كنيم
  :ترك زوج از اين بابت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است كه 

منظور از عذر .زوج از روي عمد و بدون عذر موجهي زندگي خانوادگي را ترك كرده باشد- 1
مثال زوج براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته است .موجه دليلي است كه قانون آن را موجه بداند

  .اما به دليل زلزله در آن كشور و مجروح شدن امكان برگشت او تا مدتي امكان پذير نباشد
ر ترك زندگي خانودگي توسط زوج غير عمدي باشد لذا بار اثبات غير عمدي بودن ترك اگ- 2

زوجه براي اثبات عسر و حرج خود كافي است ترك زندگي خانوادگي  و.زندگي خانوادگي با اوست
از سوي زوج را به اثبات برساند و اين زوج است كه بايد براي غير عمدي بودن عمل خود عذر موجه 

  .از جدا شدن همسرش جلوگيري كندبياورد تا 

در ابتالي هر يك از زوجين به مرض صعب العالج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر .5 
  .مخاطره باشد

  . جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد. 6 
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي . 7

  .يا حيثيات شوهر يا زن باشد
محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر . 8 

اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 
  .پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد

ابتالء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد . 9 
  . آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد

هر گاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه به همسران خود اجراي عدالت . 10
  .ننمايد

تشخيص ترك زندگي خانوادگي با دادگاه . را ترك كندهر يك از زوجين زندگي خانوادگي . 11 
  .است

محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و . 12 
تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع . شئون طرف ديگر باشد

  .دادگاه استو موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با 
در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين . 13 

  .از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اوالد شوند
  .قانون مدني 1029در مورد غايب مفقوداألثر با رعايت مقررات ماده . 14 

  : د عسر و حرج را اين موارد ذكر كرده  بودقانون مدني موار 1130ـ ولي در ماده 
  .شوهر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او بر ايفاء ممكن نباشد -1« 
  .سوء معاشرت شوهر به حدي باشد كه ادامه زندگي با او را غيرقابل تحمل سازد- 2
  .»به واسطه امراض مسريه صعب العالج دوام زندگي براي زن موجب مخاطره باشد - 3
طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت واال با الزام وادار به طالق « ): ره(نظر امام باتوجه به هك

  .» به اذن حاكم شرع طالق داده شود زوجه نمايند و در صورت ميسر نشدن ،
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 ماه متناوب در يك سال 9ماه متوالي يا  6مدت زمان ترك زندگي خانوادگي از سوي زوج  - 3
مثال زوج براي .پس اگر زوج به طور عمد زندگي مشترك را ترك كرده باشد.بدون عذر موجه باشد

دارد طبق تبصره اين ماده زندگي با شخص ديگري ، زندگي خانوادگي خود را ترك كند ، زوجه حق 
  .طالق خود را به دادگاه درخواست كند

اين تبصره اعتياد زوج به طور مطلق موجب اثبات عسر و حرج توسط زوجه نمي  2طبق بند ) ب
  :چراكه.باشد
   مخدر موادي با دموالذا .اعتياد زوج بايد به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي باشد - 1

ه منظور كسب لذت به شيوه آن ب اندازه از بيش مصرف يا مصرف سوء با كه هستند دارويي خواص
  .استنشاق  مورد استفاده قرار مي گيرد  ، هاي مختلف از قبيل تزريق

اعتياد زوج به مواد مخدر بايد طوري باشد كه به اساس زندگي خانوادگي زوجين خلل وارد - 2
خطر باشد و طوري باشد كه قابل درمان باشد نمي تواند  چراكه اگر اعتياد زوج به مواد مخدر كم.كند

  .از مصاديق عسر و حرج زوجه باشد
با توجه به تشخيص پزشك زوج مبني بر اينكه او از ترك اعتياد امتناع مي كند مي تواند از - 3

  .مصاديق عسر و حرج براي زوجه باشد
  :باشد لذا يا بيشتر نج سالپ حبس به زوج قطعي  محكوميت اين تبصره  3طبق بند ) ج
در اين مورد محكوميتهايي كه تعليقي است نمي تواند از .باشد قطعي بايد حبس به محكوميت - 1

  .مصاديق عسر و حرج براي زن باشد
چراكه اگر .كرده باشدزوجه در طول مدت حبس درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش - 2

حبس پايان پذيرد ديگر زوجه حق گرفتن  در طول مدت حبس چنين درخواستي نكرده باشد و مدت
صدور گواهي عدم امكان سازش ندارد چون عامل عسر و حرج از بين رفته و زوج به زندگي 

  .خانوادگي خود بازگشته است
 وضعيت به توجه با عرفاً كه زوج مستمر رفتار سوء گونه هر يا شتم و اين تبصره ضرب 4طبق بند ) د

  :ي از شايع ترين علل عسر و حرج براي زوجه سوء معاشرت استكه يك.نباشد تحمل قابل زوجه
لذا زوجه به استناد اينكه زوج يكي دو .بايد استمرارداشته باشد تبصره 4زوج طبق بندسوء رفتار  - 1

  .بار به او بداخالقي كرده است نمي تواند دليلي بر عسر و حرج وي باشد
  .بايد به عرف رجوع كرد طبق نظر قانونگذار براي تشخيص سوء رفتار زوج- 2
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ابتالءزوج به بيماري هاي صعب العالج رواني يا : اين تبصره كه مقرر مي دارد 5و اما طبق بند ) ه
از مواردي است كه  ساري يا هر عارضه صعب العالج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد

  :لذا.اي طالق كندزوجه مي تواند با استناد به آن براي عسر و حرج خود از دادگاه تقاض
 يعني بيماري  العالج صعب بيماري. طبق اين بند نظر قانونگذار بر بيماريهاي رواني و جسمي است

  .باشد درمان قابل سختي به يا درمان قابل غير كه
يعني .حكم دادگاه در اين مورد حكم تأسيسي است كه يك وضعيت حقوقي جديد ايجاد مي كند

  .دارد و اين حكم متضمن الزام و اجبار شوهر به طالق استزوجه نياز به حكم دادگاه 
  .اين تبصره قانوني مي تواند تا حدودي از پراكندگي آراء و تضييع حقوق زن جلوگيري كند

اما اثبات اينكه زن واقعا در مشقت و سختي قرار گرفته و تقاضاي طالق دارد يكي از مشكالتي است 
خت مي كند و در نتيجه قضات و مراجع قضايي آراء متفاوتي با كه اثبات عسر و حرج را براي زنان س

  .توجه به سالئق شخصي خود صادر مي كنند
همچنين آنقدر پرونده هائي از اين قبيل موارد كه مربوط به عسر و حرج زوجه است ، به مدتي 

ثبات طوالني رسيدگي مي شود كه اين خود دليلي بر صرف وقت و صرف سالهاي جواني زنان براي ا
  .عسر و حرج در محاكم و دادگاههاست كه سپري مي كنند

آن .با توجه به مطالبي كه گفته شد حتي ممكن است دادگاه نتواند اجبار شوهر به طالق را بخواهد
هم در مورد تغيير رفتار شوهر است كه اگر تعهد كند رفتار خود را تغيير مي دهد و به تعهد خود وفا 

اما اگر با وجود تغيير رفتار شوهر ، باز .ي به طالق به درخواست او نمي ماندخواهد كرد ، ديگر اجبار
هم سوء رفتار شوهر ادامه داشته باشد و به رفتارهاي گذشته خود ادامه و زندگي را بر زوجه تنگ و 

  .سخت نمايد ، در اين صورت است كه زن اختيار درخواست طالق را خواهد داشت
دليل كافي براي اينكه دادگاه او را مجبور به طالق كند نيست  پس ثابت كردن بداخالقي زوج

قانون مدني براي اثبات و احراز بد اخالقي و سوء معاشرت بايد به حدي  1130ماده  2چراكه طبق بند 
  .باشد كه ادامه زندگي براي زن مشقت بار باشد

طالق براي زوجه و  عدم وجود حق به دليل اينكه طالق به درخواست مرد صورت مي گيرد واما 
در عمل باعث بروز  ، استثنايي بودن مواردي كه طبق قانون زوجه مي توانست درخواست طالق نمايد

غيبت  : ، همچنين به دليل عواملي چون شد مشكالت زيادي براي زنان ناراضي از زندگي زناشويي مي

 ماه متناوب در يك سال 9ماه متوالي يا  6مدت زمان ترك زندگي خانوادگي از سوي زوج  - 3
مثال زوج براي .پس اگر زوج به طور عمد زندگي مشترك را ترك كرده باشد.بدون عذر موجه باشد

دارد طبق تبصره اين ماده زندگي با شخص ديگري ، زندگي خانوادگي خود را ترك كند ، زوجه حق 
  .طالق خود را به دادگاه درخواست كند

اين تبصره اعتياد زوج به طور مطلق موجب اثبات عسر و حرج توسط زوجه نمي  2طبق بند ) ب
  :چراكه.باشد
   مخدر موادي با دموالذا .اعتياد زوج بايد به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي باشد - 1

ه منظور كسب لذت به شيوه آن ب اندازه از بيش مصرف يا مصرف سوء با كه هستند دارويي خواص
  .استنشاق  مورد استفاده قرار مي گيرد  ، هاي مختلف از قبيل تزريق

اعتياد زوج به مواد مخدر بايد طوري باشد كه به اساس زندگي خانوادگي زوجين خلل وارد - 2
خطر باشد و طوري باشد كه قابل درمان باشد نمي تواند  چراكه اگر اعتياد زوج به مواد مخدر كم.كند

  .از مصاديق عسر و حرج زوجه باشد
با توجه به تشخيص پزشك زوج مبني بر اينكه او از ترك اعتياد امتناع مي كند مي تواند از - 3

  .مصاديق عسر و حرج براي زوجه باشد
  :باشد لذا يا بيشتر نج سالپ حبس به زوج قطعي  محكوميت اين تبصره  3طبق بند ) ج
در اين مورد محكوميتهايي كه تعليقي است نمي تواند از .باشد قطعي بايد حبس به محكوميت - 1

  .مصاديق عسر و حرج براي زن باشد
چراكه اگر .كرده باشدزوجه در طول مدت حبس درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش - 2

حبس پايان پذيرد ديگر زوجه حق گرفتن  در طول مدت حبس چنين درخواستي نكرده باشد و مدت
صدور گواهي عدم امكان سازش ندارد چون عامل عسر و حرج از بين رفته و زوج به زندگي 

  .خانوادگي خود بازگشته است
 وضعيت به توجه با عرفاً كه زوج مستمر رفتار سوء گونه هر يا شتم و اين تبصره ضرب 4طبق بند ) د

  :ي از شايع ترين علل عسر و حرج براي زوجه سوء معاشرت استكه يك.نباشد تحمل قابل زوجه
لذا زوجه به استناد اينكه زوج يكي دو .بايد استمرارداشته باشد تبصره 4زوج طبق بندسوء رفتار  - 1

  .بار به او بداخالقي كرده است نمي تواند دليلي بر عسر و حرج وي باشد
  .بايد به عرف رجوع كرد طبق نظر قانونگذار براي تشخيص سوء رفتار زوج- 2
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باعث شد قانونگذار راه  ،  رجطوالني و بي خبر شوهر ، استنكاف شوهر از دادن نفقه ، بروز عسر و ح
  .در نظر بگيرد زوجه  حلي مناسبي براي درخواست طالق ازسوي

طبق نظرمرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي كه اولين فقيهي بود كه  قاعده نفي عسر و حرج را  
شوهر،  طالق زن را در مورد غيبت طوالني و بي خبراز« : ، معتقد بر اين بود كه در طالق به كار برد

طبق قاعده نفي ضرر و حرج در جايي كه دسترسي به حاكم نباشد و مسلمانان بايستي به جاي او در امر 
همچنين ، در مورد زنداني شدن شوهر به گونه اي كه .، مورد استناد قرار بگيرد حسبي دخالت كنند

توانايي انفاق به زن  امكان آمدن او از زندان هيچ وقت مقدور نباشد ، و در مورد شوهر تنگدستي كه
خود را ندارد ، و در مواردي كه زن بايد تمام مدت عمر خود را در مشقت شديد بگذراند ، امكان 

  .» طالق زن را بوسيله حاكم شرع مورد تاييد قرار داده است
  :قانون مدني 1130بنابراين طبق ماده ـ 
  :سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طالق موجود باشد - 1

، نه جبران ضررهاي معنوي و مادي  از وضع اين ماده جلوگيري از حرج و ضرر موجود است هدف
يعني زوجه نمي تواند به واسطه علتي كه سابقاً موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده .گذشته

پس عواملي كه زندگي زناشويي را .، درخواست طالق كندشده است است و در حال حاضر رفع 
    .ي كند در زمان دعوي طالق و صدور حكم بايد موجود باشددچار مشقت م

 - ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي - 2
كه طبق نظر دكتر امامي مالك تشخيص آنكه چه امري سوء .رواني و شخصيت زوجه احراز مي گردد

، به نظر عرف  ندگاني زناشويي را ادامه دهدمعاشرت است و تشخيص درجه اي كه زن نمي تواند ز
، اخالقي و اجتماعي زوجين و همچنين  مي باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي
  .وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مي نمايد

اعمال  هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طالق به نكاح دائم: دائم بودن رابطه زوجيت - 3
  .م محدود به عقد نكاح دائم است.ق 1130ماده 

بنابراين طالق طبق اين ماده راجع به طالق بائن است يعني  در چنين موردي طبيعت طالق اقتضاي 
بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را مي نمايد چراكه در طالق بائن اين موضوع مطرح است كه ، 

يرد طبق حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن وقتي شوهر، خود تصميم به طالق نمي گ
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طالق مي شود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طالق را واقع مي سازد، در حالي كه در طالق 
  .رجعي بودن طالق مفهومي ندارد

چراكه  اگر شوهر بتواند رجوع كند ديگر از عسر و  پس طالق رجعي در اين ماده مفهومي ندارد
  .رفع اثر نخواهد شد و درخواست زوجه براي طالق و عمل دادگاه لغو و بيهوده خواهد بودحرج زوجه 

و  هرچند در ازدواج موقت هم زوجه مي تواند به واسطه عسر و حرج زندگي مشترك را پايان دهد
در ازدواج موقت زوجين از آزادي بيشتري برخوردارند و حقوق و تكاليفي كه اين نوع ازدواج  اگرچه

م است ولي در عين حال در مواردي كه ادامه ئبراي زوجين به وجود مي آورد كمتر از ازدواج دا
زوجيت موقت براي زوجه ايجاد مشقت كند و اين موضوع براي دادگاه ثابت شود در اين صورت 

  .مي تواند حكم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت باقيمانده از ازدواج موقت كند دادگاه
اينكه عسر و حرج اثبات بشود توسط دادگاه صورت مي گيرد و مطابق قاعده : احراز عسروحرج - 4

و منظور اين است كه آوردن دليل با .زن بايد در جهت اثبات آن اقامه دليل نمايد» البينه علي المدعي«
پس زوجه بايد داليلي را كه به . ت كه اقامه دليل كند و اينكه احراز عسروحرج با دادگاه استزن اس

يعني در اين مورد زن .، در محضر دادگاه اثبات كند ادعاي وي موجب بروز عسروحرج شده است
 اما چنانچه اختالف بين.خود را مبني بر عسر و حرج به دادگاه اثبات كندل مدعي است و بايد دالي

زوجين از طريق دادگاه حل و فصل نشد ، دادگاه حكم به صدور قرار داوري مي كند و به زوجين 
باشند را به  دان خويش كه معتمگاعالم مي كند كه اشخاص يا به اصطالح داوراني از آشنايان و بست

   .دادگاه معرفي كنند
اما براي احراز عسر و حرج ، گاهي ممكن است زن به دروغ بگويد شوهرم اعتياد به مواد مخدر دارد 
و زندگي براي من مشقت بار شده است و تقاضاي طالق دارم ، اگرچه زن داليلي مبني بر اعتياد شوهر 

ر وي ديگر خود ارائه كرده است ولي چون در دادگاه خالف ادعاي او ثابت شده است و در واقع شوه
اعتياد به موادمخدر نداشته باشد و ديگر ادامه زندگي براي زوجه تنگ و سخت نباشد ، ادعاي او مبني 

  . بر عسر و حرج بي اثر تلقي شده و درخواست وي به حكم دادگاه رد مي شود
ن حكم طالقي كه به درخواست زوجه براي رهايي از عسر و حرج صورت مي گيرد ، به مهريه او يا
ر به عنوان دين بر ذمه هنكاح مالك مهر است و م محض وقوع عقد همه اي نمي زند چراكه زوجه بلط

، پس حكم طالق به درخواست زوجه به مهريه او لطمه نمي زند و او مي تواند مهر خود را  شوهر است
  .مطالبه كندنيز 

باعث شد قانونگذار راه  ،  رجطوالني و بي خبر شوهر ، استنكاف شوهر از دادن نفقه ، بروز عسر و ح
  .در نظر بگيرد زوجه  حلي مناسبي براي درخواست طالق ازسوي

طبق نظرمرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي كه اولين فقيهي بود كه  قاعده نفي عسر و حرج را  
شوهر،  طالق زن را در مورد غيبت طوالني و بي خبراز« : ، معتقد بر اين بود كه در طالق به كار برد

طبق قاعده نفي ضرر و حرج در جايي كه دسترسي به حاكم نباشد و مسلمانان بايستي به جاي او در امر 
همچنين ، در مورد زنداني شدن شوهر به گونه اي كه .، مورد استناد قرار بگيرد حسبي دخالت كنند

توانايي انفاق به زن  امكان آمدن او از زندان هيچ وقت مقدور نباشد ، و در مورد شوهر تنگدستي كه
خود را ندارد ، و در مواردي كه زن بايد تمام مدت عمر خود را در مشقت شديد بگذراند ، امكان 

  .» طالق زن را بوسيله حاكم شرع مورد تاييد قرار داده است
  :قانون مدني 1130بنابراين طبق ماده ـ 
  :سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طالق موجود باشد - 1

، نه جبران ضررهاي معنوي و مادي  از وضع اين ماده جلوگيري از حرج و ضرر موجود است هدف
يعني زوجه نمي تواند به واسطه علتي كه سابقاً موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده .گذشته

پس عواملي كه زندگي زناشويي را .، درخواست طالق كندشده است است و در حال حاضر رفع 
    .ي كند در زمان دعوي طالق و صدور حكم بايد موجود باشددچار مشقت م

 - ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي - 2
كه طبق نظر دكتر امامي مالك تشخيص آنكه چه امري سوء .رواني و شخصيت زوجه احراز مي گردد

، به نظر عرف  ندگاني زناشويي را ادامه دهدمعاشرت است و تشخيص درجه اي كه زن نمي تواند ز
، اخالقي و اجتماعي زوجين و همچنين  مي باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي
  .وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مي نمايد

اعمال  هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طالق به نكاح دائم: دائم بودن رابطه زوجيت - 3
  .م محدود به عقد نكاح دائم است.ق 1130ماده 

بنابراين طالق طبق اين ماده راجع به طالق بائن است يعني  در چنين موردي طبيعت طالق اقتضاي 
بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را مي نمايد چراكه در طالق بائن اين موضوع مطرح است كه ، 

يرد طبق حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن وقتي شوهر، خود تصميم به طالق نمي گ
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هرچند عاملي به  قانون مدني چنانچه ادامه زوجيت موجب عسر و حرج شود 1130در مورد ماده 
  .جزء شوهر آن را ايجاد كرده باشد ، باز هم زوجه حق طالق دارد

صرف كراهت زوجه عنوان عسر و حرج اما در مورد طالق خلع هم اين نكته حائز اهميت است كه 
ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد زيرا كراهت با عسر و حرج فرق مي كند كه اصطالحا طالقي كه 

يعني طالقي كه زن به . هت زن نسبت به شوهرش صورت مي گيرد طالق خلع نام داردبر مبناي كرا
اما اگر دادگاه . واسطه كراهت از شوهرش در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد از او طالق مي گيرد

پس از انجام تحقيقات و رسيدگي هاي معمول تشخيص دهد كه نفرت زوجه از شوهر به حدي است 
را براي زن غير ممكن مي سازد و موجب عسر و حرج اوست مي تواند حكم به كه ادامه زوجيت 

  .دطالق برمبناي عسر و حرج صادر كند كه در اين حالت زن تكليفي به پرداخت مالي به شوهر ندار
اما مباحث راجع به مشكالت زنان در مورد عسر و حرج براي دستيابي به حق خود بسيار فراوان است 

در احراز « : طبق اي رأي آمده است.يكي آراء صادره از ديوان عالي كشور مي كنيم لذا اشاره اي به
ديوان عالي  2902/33-5/12/71(عسر و حرج به دليل اتهام قتل عمد و در حال بررسي حكم قصاص 

دادخواستي از جانب زوجه به خواسته صدور حكم طالق تقديم دادگاه : خالصه پرونده.كشور
عنوان مي كند زوج من به اتهام قتل عمد در حال بررسي حكم قصاص است و زوجه در دادگاه .شد

واقعا ادامه اين وضع براي من غير قابل تحمل است و راه .سال است در زندان به سر مي برد 6مدت 
قانون مدني زوج  1130دادگاه به استناد ماده .نجاتي جزء طالق نمي بينم و لذا خواستار طالق مي باشم

ه طالق زوجه خود نمود كه اين رأي با اعتراض خوانده در ديوان طرح و در نهايت تأييد را محكوم ب
  .»شد 

اما طبق آنچه گفته شد ، هر مشقت و سختي از مصاديق عسر و حرج نيست چراكه مشقت و سختي 
 حرج و چون عسر .اي كه شديد باشد و عادتا هم قابل تحمل نباشد ، عسر و حرج به حساب مي آيد

مثال روزه كه تكليفي است كه مردم بايد آن را در ماه رمضان .كلي و نوعي جنبه نه دارد شخصي جنبه
به جاي آورند ، در مواردي كه روزه براي فردي ضرر داشته باشد و گرفتن روزه براي فرد مشقت بار 

روزه  است و قابل تحمل نيست ، از بعضي افراد ساقط شده است كه بعد از بهبودي و رفع سختي قضاي
 زماني است منظور اين است كه  تا محدود و موقتي وحرج عسر وسيله به تكليف چون نفي.را بگيرند

 وحرج ، عسر رفع محض به و است ساقط مكلف عهده انجام آن عمل از دارد ، وجود وحرج عسر كه
اما در مورد عسر و حرج زوجه بايد .دهد انجام را آن فرد بايد باشد ، باقي تكليف انجام امكان چنانچه
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سال تمام زوج غائب  4قانون مدني ، يعني با گذشت  1029گفت اگر در مورد موضوع ماده 
مفقوداالثر باشد و زوجه به دليل عدم پرداخت نفقه دچار سختي و مشقت شديد شود ، آنچنان كه 

  . ق خود را به دادگاه بدهدزندگي براي او غيرقايل تحمل باشد ، زوجه مي تواند تقاضاي طال
  :عوامل مشقت بار براي ادامه زندگي زوجه:بخش دوم
  :عوامل طبيعي يا حقيقي :بند اول

مثال در .اولين مورد از عوامل طبيعي كه مي توان به آن اشاره كرد ، در مورد تغيير رفتار زوج است- 1
اني كه وي اعتياد به مواد مخدر زمان عقد زوج كامال از لحاظ روحي و جسمي سالم بوده است اما زم

پيدا كرده و از نظر روحي و رواني حتي جسمي تغيير كرده و زندگي براي زوجه غير قابل تحمل شده 
  .باشد ، از مواردي است كه زوجه مي تواند تقاضاي طالق بدهد

چون طبيعي است هر دختري به اميد بچه دار شدن و داشتن .دومين مورد عقيم بودن زوج است- 2
لذا اگر زوج عقيم باشد اين آرزو و .بچه اي صالح ،  همچنين به اميد مادر شدن ازدواج مي كند

حسرت اينكه زوجه ديگر قادر به بچه دار شدن نيست و ممكن است ضربات روحي سختي به او وارد 
  .كند لذا زوجه دچار عسر و حرج مي شود و مي تواند تقاضاي طالق كند

ي زوج از بچه دار شدن زوجه است كه در اين مورد اگر زوج به دليل اما سومين مورد جلوگير- 3
غير موجهي مانع از بچه دار شدن زوجه شود و اين هم باعث عسر و حرج زوجه بشود ، زوجه مي تواند 

  .تقاضاي طالق كند
  :عوامل خارجي و واقعي :بند دوم

  قطعي  محكوميتاولين مورد از عوامل خارجي مربوط مي شود به حبس طوالني زوج كه  اگر - 1
بيشتر داشته باشد و باعث عسر و حرج زوجه شود ، يعني دوري او از زوجه سبب  يا سال پنج حبس به

شود زوجه براي امرار معاش زندگي خود و فرزندانش دچار سختي شود ، لذا زوجه ميتواند تقاضاي 
  .طالق خود را به دادگاه بدهد

دومين مورد ، ترك خانوادگي زوج و غيبت طوالني مدت او از زندگي زناشويي است كه اگر - 2
باشد و از مواردي  ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه 9حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 

مسئوليت خود به عنوان رياست  است كه زوج بدون توجه به تعهداتي كه در زمان عقد پذيرفته و از
چراكه .خانواده شانه خالي بكند لذا زوجه دچار عسر و حرج بشود ، زوجه مي تواند تقاضاي طالق كند

هرچند عاملي به  قانون مدني چنانچه ادامه زوجيت موجب عسر و حرج شود 1130در مورد ماده 
  .جزء شوهر آن را ايجاد كرده باشد ، باز هم زوجه حق طالق دارد

صرف كراهت زوجه عنوان عسر و حرج اما در مورد طالق خلع هم اين نكته حائز اهميت است كه 
ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد زيرا كراهت با عسر و حرج فرق مي كند كه اصطالحا طالقي كه 

يعني طالقي كه زن به . هت زن نسبت به شوهرش صورت مي گيرد طالق خلع نام داردبر مبناي كرا
اما اگر دادگاه . واسطه كراهت از شوهرش در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد از او طالق مي گيرد

پس از انجام تحقيقات و رسيدگي هاي معمول تشخيص دهد كه نفرت زوجه از شوهر به حدي است 
را براي زن غير ممكن مي سازد و موجب عسر و حرج اوست مي تواند حكم به كه ادامه زوجيت 

  .دطالق برمبناي عسر و حرج صادر كند كه در اين حالت زن تكليفي به پرداخت مالي به شوهر ندار
اما مباحث راجع به مشكالت زنان در مورد عسر و حرج براي دستيابي به حق خود بسيار فراوان است 

در احراز « : طبق اي رأي آمده است.يكي آراء صادره از ديوان عالي كشور مي كنيم لذا اشاره اي به
ديوان عالي  2902/33-5/12/71(عسر و حرج به دليل اتهام قتل عمد و در حال بررسي حكم قصاص 

دادخواستي از جانب زوجه به خواسته صدور حكم طالق تقديم دادگاه : خالصه پرونده.كشور
عنوان مي كند زوج من به اتهام قتل عمد در حال بررسي حكم قصاص است و زوجه در دادگاه .شد

واقعا ادامه اين وضع براي من غير قابل تحمل است و راه .سال است در زندان به سر مي برد 6مدت 
قانون مدني زوج  1130دادگاه به استناد ماده .نجاتي جزء طالق نمي بينم و لذا خواستار طالق مي باشم

ه طالق زوجه خود نمود كه اين رأي با اعتراض خوانده در ديوان طرح و در نهايت تأييد را محكوم ب
  .»شد 

اما طبق آنچه گفته شد ، هر مشقت و سختي از مصاديق عسر و حرج نيست چراكه مشقت و سختي 
 حرج و چون عسر .اي كه شديد باشد و عادتا هم قابل تحمل نباشد ، عسر و حرج به حساب مي آيد

مثال روزه كه تكليفي است كه مردم بايد آن را در ماه رمضان .كلي و نوعي جنبه نه دارد شخصي جنبه
به جاي آورند ، در مواردي كه روزه براي فردي ضرر داشته باشد و گرفتن روزه براي فرد مشقت بار 

روزه  است و قابل تحمل نيست ، از بعضي افراد ساقط شده است كه بعد از بهبودي و رفع سختي قضاي
 زماني است منظور اين است كه  تا محدود و موقتي وحرج عسر وسيله به تكليف چون نفي.را بگيرند

 وحرج ، عسر رفع محض به و است ساقط مكلف عهده انجام آن عمل از دارد ، وجود وحرج عسر كه
اما در مورد عسر و حرج زوجه بايد .دهد انجام را آن فرد بايد باشد ، باقي تكليف انجام امكان چنانچه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

هار 
ل- ب

ه او
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

230

در اين مورد هم زن ممكن است براي تأمين معاش روزمره خود و فرزندانش در تگنا قرار بگيرد و 
  .ادامه زندگي نيز براي او غيرممكن شود

  :عوامل شخصي :بند سوم
از جمله عوامل شخصي كه مي تواند باعث عسر و حرج زن بشود و او را در زندگي دچار سختي - 1

چون خودداري زوج از پرداخت نفقه موجب عسر .و مشقت كند استنكاف شوهر از پرداخت نفقه است
د مي و حرج زن مي شود آن هم در صورتي كه زندگي براي زوجه سخت و غير قابل تحمل شده باش

  .تواند از مصاديق عسر و حرج زوجه به حساب آيد
سوء معاشرت كه در اين مورد نيز اگر زوج نسبت به زوجه خود بداخالقي كند طوري كه زندگي - 2

  .براي زوجه سخت و طاقت فرسا شود لذا زوجه مي تواند تقاضاي طالق دهد
در اين مورد مي .زوجه باشد زناشويي غير متعارف نيز مي تواند از مصاديق عسر و حرج براي- 3

 عنوان به آن از نبايد شوهر و نيست مطلق مرد برابر در زن تمكين .توانيم به تمكين زن اشاره كنيم
 روابط حوزه در چه شوهر و زن روابط و رفتار بلكه كند ، استفاده زن عليه خشونت جهت ابزاري
دليل تمكين زوجه ، به  هيچ عنوان حق ندارد لذا زوج به .باشد نيك و متعارف بايد آن غير چه و جنسي

  .به او آزار جنسي وارد كند
اما اگر زني بدون عذر موجه از انجام وظايف زناشويي خود از جمله تمكين خودداري كند مجازاتي 

  .كه براي او در نظر گرفته مي شود عدم پرداخت نفقه از طرف زوج به اوست
نيز از جمله مواردي است كه اگر زوج همسر دوم اختيار  ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول - 4

چراكه .كند و ادامه زندگي براي زوجه سخت و مشقت بار شود زوجه مي تواند تقاضاي طالق بدهد
اين مورد مي تواند از موارد خيانت به شمار آيد و چون زوج با ازدواج دوم خود عدم دلبستگي به 

مي زوج  باشد ،رابطه نامشروع  ت زوج به زوجه از طريق خيان يا مثال. زندگي با زوجه را مي رساند
بنابراين زوجه به دليل اينكه اين مورد از موارد عسر و . گيردبتواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار 

  .  حرج به شمار مي رود مي تواند تقاضاي طالق كند
مراض مسري و صعب العالج را بيان در اين مورد قانونگذار به دليل اينكه ا.بيماري صعب العالج- 5

كرده است ، اگر زوج بيماري مسري از جمله ايدز داشته باشد كه بيماري مسري و خطرناكي است و 
ممكن است زوجه نيز مبتال به اين بيماري شود و چون اين بيماري يك بيماري عفوني خطرناك است 

اين بيماري شده باشد بسيار است پس لذا اگر  و اگر زوجه باردار باشد احتمال اينكه جنين نيز مبتال به
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زوجه ديگر قادر به ادامه زندگي نباشد و زندگي براي او سخت شود ، مي تواند تقاضاي طالق خود را 
 .به دادگاه بدهد

و بسياري موارد ديگر كه قانونگذار با ذكر  عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگى زوجه - 6
سردرگمي اينكه چه مواردي مي تواند عسر و حرج براي او محسوب شود نجات اين موارد زنان را از 

مي دهد و هم جلوگيري مي كند از برخورد سليقه اي قضات در مورد عسر و حرج زنان كه به طور 
  .قانونمند حكم دهند

اما در آخر بحث عسر و حرج در ازدواج موقت هم مدنظر قانونگذار است و در اين مورد بايد 
 زوجه شود ،عسر و حرج باعث در صورتي كه زني به نكاح موقت مردي درآيد و رفتار مرد م بگويي

ند و تقاضاي طالق خود را به در دادگاه از قانون نفي عسر و حرج استفاده ك دمي توانزوجه باز هم 
در ازدواج موقت زوجين از آزادي بيشتري برخوردارند و حقوق و تكاليفي كه  هرچند.دادگاه بدهد

ادامه زوجيت  چنانچهاين نوع ازدواج براي زوجين به وجود مي آورد كمتر از ازدواج دائم است ولي 
 در اين صورت، براي دادگاه ثابت شود نيز و اين موضوع  سخت و مشقت بار شودموقت براي زوجه 

دادگاه مي تواند حكم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت باقيمانده از ازدواج موقت كند و اگر  است كه
  .صادر كند را اين اجبار ممكن نشود حكم به انحالل زوجيت و قطع بقيه مدت ازدواج

  :نتيجه گيري
  : آنچه از مطالب اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت اين است كه

قانون  1130ماده  تبصرهوقتي زن در زندگي زناشويي خود به دالئلي از جمله موارد گفته شده در  
ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه : مدني كه از آن جمله

بتالء وي به اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ا ، متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه
 به وي الزام  مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان

 زوج قطعي  محكوميت است ، بوده الزم اعتياد ترك براي پزشك تشخيص به كه مدتي در آن ترك
 وضعيت به توجه با عرفاً كه زوج مستمر رفتار سوء گونه هر يا شتم و بيشتر، ضرب يا سال پنج حبس به

ابتالءزوج به بيماري هاي صعب العالج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب نباشد و  تحمل قابل زوجه
و در نتيجه باعث  است ، دچار عسر و حرج شود العالج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد

به قاعده نفي عسر و حرج و با اثبات  سختي و فشار ، حتي گناه براي او شود ، لذا او مي تواند با استناد
دالئل خود مبني بر عسر و حرج تقاضاي طالق خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه نيز باتوجه به 

در اين مورد هم زن ممكن است براي تأمين معاش روزمره خود و فرزندانش در تگنا قرار بگيرد و 
  .ادامه زندگي نيز براي او غيرممكن شود

  :عوامل شخصي :بند سوم
از جمله عوامل شخصي كه مي تواند باعث عسر و حرج زن بشود و او را در زندگي دچار سختي - 1

چون خودداري زوج از پرداخت نفقه موجب عسر .و مشقت كند استنكاف شوهر از پرداخت نفقه است
د مي و حرج زن مي شود آن هم در صورتي كه زندگي براي زوجه سخت و غير قابل تحمل شده باش

  .تواند از مصاديق عسر و حرج زوجه به حساب آيد
سوء معاشرت كه در اين مورد نيز اگر زوج نسبت به زوجه خود بداخالقي كند طوري كه زندگي - 2

  .براي زوجه سخت و طاقت فرسا شود لذا زوجه مي تواند تقاضاي طالق دهد
در اين مورد مي .زوجه باشد زناشويي غير متعارف نيز مي تواند از مصاديق عسر و حرج براي- 3

 عنوان به آن از نبايد شوهر و نيست مطلق مرد برابر در زن تمكين .توانيم به تمكين زن اشاره كنيم
 روابط حوزه در چه شوهر و زن روابط و رفتار بلكه كند ، استفاده زن عليه خشونت جهت ابزاري
دليل تمكين زوجه ، به  هيچ عنوان حق ندارد لذا زوج به .باشد نيك و متعارف بايد آن غير چه و جنسي

  .به او آزار جنسي وارد كند
اما اگر زني بدون عذر موجه از انجام وظايف زناشويي خود از جمله تمكين خودداري كند مجازاتي 

  .كه براي او در نظر گرفته مي شود عدم پرداخت نفقه از طرف زوج به اوست
نيز از جمله مواردي است كه اگر زوج همسر دوم اختيار  ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول - 4

چراكه .كند و ادامه زندگي براي زوجه سخت و مشقت بار شود زوجه مي تواند تقاضاي طالق بدهد
اين مورد مي تواند از موارد خيانت به شمار آيد و چون زوج با ازدواج دوم خود عدم دلبستگي به 

مي زوج  باشد ،رابطه نامشروع  ت زوج به زوجه از طريق خيان يا مثال. زندگي با زوجه را مي رساند
بنابراين زوجه به دليل اينكه اين مورد از موارد عسر و . گيردبتواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار 

  .  حرج به شمار مي رود مي تواند تقاضاي طالق كند
مراض مسري و صعب العالج را بيان در اين مورد قانونگذار به دليل اينكه ا.بيماري صعب العالج- 5

كرده است ، اگر زوج بيماري مسري از جمله ايدز داشته باشد كه بيماري مسري و خطرناكي است و 
ممكن است زوجه نيز مبتال به اين بيماري شود و چون اين بيماري يك بيماري عفوني خطرناك است 

اين بيماري شده باشد بسيار است پس لذا اگر  و اگر زوجه باردار باشد احتمال اينكه جنين نيز مبتال به
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احراز عسروحرج زوجه ، زوج را مجبور به طالق زوجه خود مي كند ، چنانچه زوج مايل به طالق 
د و اين پاياني است براي زوجه اي كه در زوجه خود نبود ، لذا حاكم شرع زوجه را طالق مي ده

دوران زندگي زناشويي خود دچار عسروحرج شده بوده است و لذا با حكم طالق عسر وحرج وي نيز 
  .از بين برود

  :راهكارها و پيشنهادات
  :از اين مبحث مطالبي كه مي توان به عنوان راهكار از آن نام برد

براي زن در زندگي مشترك وضعيتي پيش آمد كه ادامه زندگي براي او  اگرطبق آنچه گفته شد  - 1
، مي تواند براي طالق  همراه با مشقت وسختي باشد به نحوي كه به طور عادي تحمل آن مشكل باشد

به دادگاه مراجعه كند ودادگاه پس از بررسي موضوع ، اگر شرايط را براي زن غير قابل تحمل 
  .مبني بر طالق رسيدگي مي كند تشخيص داد به درخواست او

بايد به درخواست زن مبني بر عسر و حرج رسيدگي شود چراكه اين عسر و حرج ممكن است  - 2
سوق ... تأثير سويي بر وي بگذارد و چه بسا كه او را به استيصال ، درماندگي و اضطرار ، حتي گناه و

  .دهد
اي او شود لذا دادگاه بايد به تقاضاي وي چنانچه عسر و حرج زوجه باعث ضرر جاني و حيثيتي بر- 3

  .مبني بر طالق رسيدگي كند
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