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Abstract 

the question of H\hardship in a marriage that gives the power of divorce 
to a wife is one of the important issues in the private lives of families and a 
way to get rid of a wife from a difficult life she has with the husband. Since 
this is a problem with Iranian and non-Iranian families such as French ones, 
this article has dealt with the implications of the examples of marriage in the 
law of Iran and France. It is clear that in this area there are some similarities 
and some differences in the examples of the realization of hardship. Similar 
examples of hardship may include the abandonment of common life for a 
significant period of time, suffering from refractory diseases by the husband, 
misbehavior of the husband, and a decisive conviction the husband to be 
imprisoned. Different examples are non-payment of the family cost, 
infertility of the husband, remarriage of the husband, man's employment in 
jobs contrary to the interests of the family, and the continued use of 
psychotropic drugs in Iranian law, and committing adultery by one of the 
couples and lying for 6 years in physical separation, degradation and 
insulting by one of the couples or missing of one of them in French law. 
 
Key words: Hardship Rule, Marriage, Hardship in Marriage, Civil Codes of 
Iran and France. 
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ک  ریان و فرانسهانون اقرد  احمصادیق عسر و حرج منجر هب طالق رد عقد ن
 1عزيزاله فهيمي

 

 چكيده 
دهد از مباحث مهم در بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طالق می

ها و راه خالصی است برای رهایی زوجه از زندگی زندگی خصوصی خانواده
 های ایرانی وپرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتال به خانواده

نی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در غیرایرا
ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته

ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترکات و برخی تفاوت
ه مدت قابل توجه، بترک توان از ترک زندگی مشمشترک در مصادیق عسر و حرج می

زوج به  العالج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعیهای صعبابتالی زوج به بیماری
توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می

بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و 
حیه گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناداروهای رواناستفاده مستمر از 

سال، تحقیر و توهین احد  6احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 
 .زوجین یا مفقوداالثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود

 
ی ایران و قانون مدن قاعده عسر و حرج، نکاح، عسر و حرج در نکاح، :یدیواژگان کل

 .فرانسه
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 مقدمه

 دي ونفي عسر و حرج از جمله احکام ثانويه پر رنگي است که در عرصه هاي عبا

ر درکت شحقوقي به عنوان حکم ثانوي مطرح و اجراي حکم اوليه مثل نماز خواندن يا 

سالمي قه اجنگ يا ادامه زندگي زناشويي را مسدود مي نمايد . اين حکم اختصاصي به ف

ستخراج ه و او در برخي از کشورهاي ديگر ولو با نام و نشاني ديگر مورد استفادندارد 

از آن  وانيحکم قرار گرفته است از جمله در کشور فرانسه که حقوق ايران الهامات فرا

قسمت  . درگرفته است .لذا ارائه يک تحقيق تطبيقي در اين عرصه خالي از فايده نيست

سر و عده عضروري است و سپس مفاد، مباني و قلمروي قامقدمه ابتدا ارائه چند تعريف 

وضيح ترا  حرج و تعارض دو حرج و نيز تاريخچه قانون عسر و حرج در ايران و  فرانسه

 خواهيم داد.

 

 تعاريف .1

 مراد از قاعده )در قاعده عسروحرج(. 1-1

 اشد مثلدي بقاعده در لغت به معني پايه و اساس چيزي است خواه آن پايه و اساس، ما

ر اصطالح هم ( د21: 1376داماد، پايه ساختماني يا معنوي باشد، مثل ارکان نماز)محقق

:  1382شيرازي،قاعده عبارت است از حکم کلي که بر جزئيات خود منطبق باشد)مکارم

16.) 

 مفهوم عسر و حرج .2-1

واژه  : حيطحرج در لغت به معني تنگي، ضيق و در تنگنا قرار گرفتن است )قاموس الم

عَلَ لَّهُ لِيَجْيدُ اليُرِ مَا»حرج( در قرآن کريم هم اين واژه به معني تنگنا به کار رفته است مثل 

ر ود براي شما حرج  قرا(.خداوند متعال بنا ندارد که در دين خ6مائده:«)عَلَيُْکمْ مِنْ حَرَجٍ

 دهد .
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ثل مست ار رفته اعسر به معني صعوبت و مشقت و تنگي و سختي در مقابل يُسر به ک

از سختي  زودي بعدخداوند ب« عْدَ عُسْرٍ يُسْرًاسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَ»( و 5انشراح :«)فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

 (.7آساني قرار مي دهد )طالق :

 ه عسر وندازدر اصطالح نيز عسر به همين معني به کار رفته است)دهخدا: واژه عسر( ا

زي، شيراکنند)مکارميد است که مردم عادتًا آن را تحمل نميحرج حاکي از مشّقت شد

1382 :174.) 

 رابطه عسر وحرج .3-1

ه ست کعسر و حرج هر دو به معني سختي و مشقت به کار رفته است ولي اقوي آن ا

 : باب قّيم(.1374مرحله حرج از نظر سختي شديدتر از عسر است)نجفي ،

 ر و حرجمفاد ، مبانی و قلمرو قاعده عس. 4-1

 مفاد قاعده .1-4-1

شده  عبيرهمان گونه که در قاعده الضرر آمده است براي کلمه ال در الحرج چهار ت

 در الراد از يا مآاست که براي فهميدن مفاد الضرر بايد آن چهار تعبير را مرور نماييم که 

 الحرج چيست.

 وجب حرجيعني عدم تشريع حکم حرجي يعني شارع حکمي که م  –الف. نفي حکم 

 (.524تا: بيمکلفين شود را تشريع ننموده است چه حکم تکليفي باشد يا وضعي )انصاري ،

يعني در عالم خارج و تکويني حقيقتًا حکم حرجي وجود   –ب. نفي حقيقت 

بينم در خارج حرج ( که چنين ادعايي کذب خواهد بود و مي201: 1357ندارد)خوانساري،

ز نفي اراد ويني حرج هم کار شارع نيست مگر بگوييم که موجود دارد و نفي حقيقي و تک

( 6ائده:م«)نْ حَرَجٍمِيُْکمْ عَلَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ»حقيقي همان نفي تشريعي است که با آيه 

 سازگارتر است.

ه به کا کنيم يعني مراد از الحرج نفي اثر از حکم حرجي است يعني ادع  –ج. نفي اثر 

ل موضوع حرج منتفي شده و لذا اثر آن نيز مرتفع گرديده است مثصورت حقيقي 

کم به لسان )نفي ح ر اينجاکه به عبارت ديگر د« الْمَسْجِدِاال ِفي  الْمَسْجِدِ جَارِت لصاَلال»

 (.381تا:نفي موضوع( شده است)خراساني،بي
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سول ريعني اند برخي مفاد الحرج را نهي سلطاني يا حکومتي دانسته –د. نهي سلطاني 

 نفي شده اند نه اين که تشريعاًخدا)ص( به خاطر جايگاه حکومتي خود حرج را نفي نموده

ي نهي )حکم( همراه باشد به معن –باشد يعني هرگاه حکمي همراه )قضي( به )امر( 

ه وقتي (.منظور از اين جمله آن است ک50: 1،ج1368حکومتي است نه تشريعي)خميني، 

ر و اصدا قضي چيزي نموده باشند يا نهي از کاري نموده باشند اين رسول خدا )ص( امر به

 ست .حکم به معني امر و نهي تشريعي نيست  بلکه امر و نهي حکومتي و سلطاني ا

ر دريم بديهي است که اگر اين توجيه حکومتي بودن نفي را در قاعده الضرر بپذي

ي به ظهور در نف«  حَرَجٍُکمْ ِفي الدِّيِن مِنْعََليْ مَا جَعَلَ»توانيم نپذيريم چون آيه الحرج نمي

ني ج به مع حرمعني حقيقي خود دارد نه در معني حکومتي و خالصه آن که مراد از ال در ال

کم نس حجالي نفي جنس است که البته بايد کلمه حکم را نيز در تقدير بگيريم يعني 

 واهدناحيه شارع خ حرجي نزد شرع نفي شده است پس مفاد ال حرج نفي جنس حرج از

 بود.

شود که انجام آن تکليف غير مقدور است ، چنين وقتي تکليفي متوجه شخصي مي

، کليفتکليفي به خاطر عسر و حرج منتفي نيست بلکه به خاطر عدم قدرت برانجام ت

شود اما گاهي تکليفي متوجه شخص نيست چون شرعًا چنين تکليفي متوجه شخص نمي

ن قابل آجام که انجام آن عقاًل غير مقدور نيست ولي عادتًا ان تکليفي متوجه فرد است

وجه تحمل نيست مثل حکم به ادامه زندگي با زوجي که تحمل زندگي مشترک براي ز

اعده قمال طاقت فرساست که البته تشخيص آن با محکمه خواهد بود که در اينجا محل اع

 وعسر  طاقت فرسا از تعريفعسروحرج است با اين تعريف دو مورد از تکاليف سخت و 

 شود:حرج خارج مي

ه بصبي غاول: تکاليف موجب اختالل نظام مثل جايي که حکم به برگرداندن تيرآهن 

يح و ن قبکار رفته در يک بناي عظيم است که برگرداندن آن مقدور است ولي حکم به آ

 موجب اختالل نظام است.

مايد باز قاعده عسروحرج اعمال دوم: جايي که عسروحرج با قاعده الضرر تعارض ن

حَرَجي، ضرر و زيان زيادي براي مکلف ديگر داشته  گردد مثل جايي که انجام تکليفنمي
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باشد.مثال اگر مکلف درخانه خود حفر چاه بنمايد به خاطر حرجي بودن آن، زيان زياد به 

اين صورت مي او مي خورد و اگر چاه حفر نمايد به همسايه او زيان وارد مي گردد که در 

 گويند تعارض و تساقط و رجوع به اصل اوليه برمي گردد.

 مبانی  قاعده .2-4-1

 قل.عت و منظور از مباني قاعده، ادله حجيت قاعده است که عبارتند از کتاب و سن

 کتاب:.1-2-4-1

 در آيات متعددي به اين قاعده اشاره شده است مثل:

ر امور دين براي شما حرج ( خداوند د78حج: «)نْ حَرَجٍمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ ِفي الدِّينِ مِ»

 قرار نداده است.

(. خداوند 6مائده:«)َطهِّرَکُمْدُ لِيُرِيمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عََليُْکمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ يُ»

 خواهد که شما را پاکيزه نمايد.خواهد براي شما حرج ايجاد نمايد ولي مينمي

خواهد ( خداوند بر شما آساني مي185ه : بقر«)لَّهُ بِکُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بُِکمْ الْعُسْرَيُرِيدُ ال»

 نه سختي.

 سنت: .2-2-4-1

از رسول خدا)ص( در روايت مشهوري آمده است: ) بعثني بالحنفية السهلة 

 (. من با دين سهل و آساني برانگيخته شدم. 494: 5،ج1387السمحة()کليني،

 خوردن، زمين پرسد که بر اثرسام ، از امام صادق)ع( ميايت عبداالعلي مولي آلدر رو

دين ي الفناخن انگشتم افتاده است چگونه وضو بگيرم؟ حضرت فرمودند )ما جعل عليکم 

 (.341: 1401من حرج، امسح عليه...(.)طوسي،

ح ن را مس، آ اي بر زخمخداوند در دين خود حرج قرار نداده است، با قرار دادن پارچه

 اي بگير(.کن )يعني وضوي جبيره

 عقل .3-2-4-1

حکم عقل نيز بر آن است که تکليف شاق و طاقت فرسا که باعث اختالل نظام زندگي 

فردي و اجتماعي شود پذيرفته نيست و ممنوع عقلي مثل ممنوع شرعي تلقي شده است. و 

کليف شاق است که طاقت محدوده بحث در اين جا تکليف مااليطاق نيست بلکه قبح ت
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فرسا باشد. و حکم عقل در اين جا براساس مالزمه شرعي کلما حکم به العقل حکم به 

 (135: 1391الشرع است)مصطفوي، 

 قلمرو قاعده .5-1

شود ه ميفرسا بودن تکليف نسبت به شخص سنجيددر پاسخ به اين سؤال که آيا طاقت

ه ايستاد ت چونبراي همه سالخوردگان جايز اسيا نسبت به نوع؟ مثالً نشسته نماز خواندن 

 او مشکل اي که ايستادن براينماز خواندن براي آنان مشکل است و يا براي آن سالخورده

 است؟

ش ز دودر پاسخ بايد گفت که مبناي قاعده عسر و حرج براي برداشتن بار زحمت ا

ذا يست و له ناين قاعد مکلف است و در افرادي که بار زحمتي وجود ندارد دليلي بر اعمال

و حکم بايد وجود عسروحرج را در هر فرد بسنجد و با توجه به طاقت و توان اقاضي مي

: 1، ج1389بدهد. بنابراين مالک عسر و حرج فردي و شخصي است نه نوعي )بجنوردي، 

اند مثل هشود که مالک نوعي را لحاظ نمود( با اين وجود از برخي روايات استفاده مي242

اد د نه افراي،  خيار غبن، نسبت به عموم افرارداشتن جهاد از سالخوردگان، وضوي جبيرهب

 خاص.

 تعارض قاعده عسر و حرج با قاعده ال ضرر.6-1

خواهد ملک خود را بازسازي در اجراي قاعده عسر و حرج مثل جايي که کسي مي

دم بر و حرج را مق شود برخي قاعده عسرنمايد ولي اين بازسازي موجب ضرر همسايه مي

ه را ( و برخي تعارض و تساقط اين دو قاعد538: 4،ج1384اند)انصاري،ال ضرر دانسته

شود مثل اصل اباحه يا قاعده سلطنت اند که پس از تساقط به ادله اوليه رجوع ميگفته

 (.205: 1،ج1382، بجنوردي،192: 1382شيرازي ،مالک)مکارم

 تعارض دو حرج با هم .7-1

افتد که شخصي واحد با دو حکم حرجي روبرو است مثاًل اگر تعمير تفاق ميگاهي ا

شود و اگر تعمير ننمايد نيز با حرج ديگري روبرو است ساختمان نمايد با حرج روبرو مي

که عبارت است از کهنگي ساختمان و فرسودگي و مخارج تعمير و غيره که در اينجا بايد 
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اگر هر دو حرج يکسان است مخير است يکي را  جانب حرج کمتر را انتخاب نمايد و

 انتخاب نمايد.

يل باغ سهد، اما اگر حرج مربوط به دو نفر باشد پس اگر شخصي مسير سيل را تغيير ند

زند در اينجا برد و اگر مسير سيل را تغيير دهد آب به همسايه او آسيب مياو را از بين مي

 اند:چه بايد کرد. که چند پاسخ داده

 (.540: 2،ج1382جانب ضرر کمتر را بگيرد)انصاري،الف.

دي، ب. تعارض ضررين و تساقط و رجوع به )الناس مسلطون علي اموالهم()بجنور

 (.203: 1، ج1389

ج. الزم نيست به ضرر و حرج فرد ديگر توجهي شود)خوانساري ،تقريرات 

 (.223: 1357نائيني،

: 2ج ،1376االصول،طرف)مصباحد. تقسيم ضرر بين طرفين و عدم تحميل آن به يک 

563.) 

 نظريه قابل قبول همان تساقط و رجوع به قواعد اوليه خواهد بود.

 تاريخچه قاعده عسر و حرج در قانون ايران و فرانسه.8-1

 در قانون ايران.1-8-1

 ء قواعدز جزقاعده عسر و حرج با سابقه طوالني که در اسالم دارد در حقوق ايران ني

جين قانون مدني در روابط زو 1307( مصوب 1130ي )ده است و در مادهحقوقي شمرده ش

فته شده پذير 13/2/1362( قانون روابط مالک و مستأجر در 9ي )و عالوه بر آن در ماده

ر ستأجماست که حاکي از مهلت دادگاه براي تخليه امالک استيجاري مسکوني است که 

ري آموزشي نيز اعده در تخليه اماکن استيجامفاد ق 28/6/1364مشکل داشته باشد و نيز در 

اماکني که  نيز مفاد عسر و حرج در تخليه 24/7/1365قابل اعمال دانسته شده است. در 

 ي اعمالبعد توسط رزمندگان يا مهاجران جنگي اجاره شده بود نيز سرايت داده شد. مورد

بود که جبران ضرر  (7ي )در ماده 7/2/1339عسر و حرج در قانون مسئوليت مدني مصوب 

حرج  سر وعو زيان توسط ولي مجنون يا صغير را مطرح کرد که اين جبران نبايد به حد 

 برسد.
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ت براي ح اسآنچه مورد بحث ما در اين مقاله است، تحقيق پيرامون عسر و حرج در نکا

 طي پنج فقره 29/4/1381( )ق.م( هستيم که در 1130زوجه لذا ناچار از ذکر تبصره ماده )

 به عنوان مصاديقي از عسروحرج ذکر شده که عبارتند از:

ماه  9ماه متوالي و يا  6الف.ترک زندگي خانوادگي از سوي زوج حداقل به مدت 

 متناوب در مدت يکسال بدون عذر موجه.

 هاي الکلي.ب. اعتياد زوج به مواد مخدر و نوشيدني

 سال يا بيشتر. 5ج. محکوميت قطعي شوهر به حبس 

 و شتم و يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج. د. ضرب

 العالج.. ابتالي زوج به بيماري صعبـه

 واردهمان طور که تبصره ماده مذکور در صدد احصاء موارد عسر و حرج نبوده م

و حرج  توان به عنوان مصاديق عسرديگري از مصاديق عسر و حرج را در قانون ايران مي

 ند از:شوند که عبارتضمن عقد نکاح هم گنجانده ميذکر کرد که برخي از آنها در شروط 

 (.1129الف: استنکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او )ماده 

 ب: طوالني شدن مدت حق حبس زوجه و عدم پرداخت مهريه از طرف زوج )ماده

1085.) 

ارجي خانع ج: امتناع زوج از انجام وظايف خاص زناشويي و ناتواني شوهر در اثر مو

 )رأي وحدت رويه(.

 د: برگزيدن همسر ديگر از طرف زوج )قانون حمايت خانواده(.

دت ي وحهـ : اشتغال زوج به کاري که منافي مصالح خانوادگي و حيثيت زن است)رأ

 رويه(.

 گردان )رأي وحدت رويه(.و: استفاده مستمر از داروهاي روان

 نسل )رأي وحدت رويه(.ز: عقيم بودن زوج و ساير عوارض مانع از توليد 

و اين  1361قابل ذکر است که گنجاندن مصاديق عسروحرج در قانون مدني در سال 

باشد در غير از موارد وجود فسخ نکاح، از دادگاه مطالبه طالق نمايد  که زوجه حق داشته
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مورد اختالف فقها بود که امام خميني)ره( در پاسخ به نامه فقهاي شوراي نگهبان چنين 

 (.137-141: 1379را براي زوجه، طبيعي دانستند)مهرپور، حقي

 در قانون مدنی فرانسه .2-8-1

ه يت شناختميالدي طالق در فرانسه رسميت نداشت و در اين سال به رسم 1804تا سال 

شارهاي مردمي حذف گرديد تا مجدداً بر اثر ف 1816شد ولي بر اثر مخالفت کليسا در سال 

ه در ماد خره دررسميت شناخته شد و  با تغيير و تحوالت زياد باال مجدداً به 1884در سال 

 صدور حکم طالق در موارد زير شناخته شد: 1975( مدني مصوب ژوئيه 229)

 1الف.رضايت متقابل

 2ب. قطع زندگي مشترک

 3ج. تقصير

شترک مآيد آن است که در دو مورد قطع زندگي آنچه از اين ماده به طور کلي بر مي

 وحقق عسر تتواند از مصاديق يه زوج يا زوجه و وقوع تقصير از هر يک از طرفين مياز ناح

اده مي و يک مدن حرج در قانون فرانسه و مجوز طالق باشد اما با توجه به ساير مواد قانون

 رانسه برفتوان از موارد تحقق عسر و حرج در از قانون مجازات فرانسه موارد زير را مي

 از:شمرد که عبارتند 

به  ( قانون جزا در امور جنايي7هاي ماده )الف: محکوميت احد زوجين به مجازات

 مدني فرانسه(. 243حبس يا اعدام )ماده 

، شونتب: تخطي شديد يکي از زوجين که قابل انتساب باشد شامل )زنا، تحقير، خ

جنون، ني،صدمه به تماميت جسماني، توهين شديد،تخلّف از تکاليف زناشويي، غيبت طوال

 .م.ف(.242مفقوداالثر شدن( )ماده 

( اشاره شده و 242قابل ذکر است که مصاديق ذکر شده فوق به صورت کلي در ماده )

( مدني 238و  237، 248،  301، 212، 231، 229، 205، 75استخراج اين مصاديق از مواد )

                                 
1 Consentient Mutual 

2 Rupture de la Vie commune 

3 Flute 



هش هم ژپو
فصلنا

  
م  و

سال ق ا
حقو تطبیقی 

 
ب

رغ
مقا–

هل ژپو
هشی 

      الس  -
هشتم    

ش  –  س     ماره
  -وم    

ییز پا
     

140
0

 

 

 

 

 

 

 

208 

 
قابل استخراج  1975دسامبر  5هاي ( همان قانون و نيز مصوبه1382فرانسه با کمک از ماده )

 باشد.مي

 انفساخ، فسخ و طالق  و تفاوت هاي آنها. 9-1

احد  نسيتانفساخ جايي است که خود به خود نکاح از بين برود مثل لعان و تغيير ج

 زوجين.

 يجادافسخ جايي است که به خاطر وجود عيبي در زن يا مرد حق به هم زدن نکاح 

 شود.

 ايد.که قانون مشحص کرده يا زوج اراده نمطال ق جدايي زن ومرد است درجايي 

يران و وق ااکنون به بررسي تفاوت و مشابهت اين سه نهاد و سپس مقايسه آنها در حق

 فرانسه مي پردازيم.

 هاي فسخ و طالقشباهت .1-9-1

 ق.م. به بعد(.1152.فسخ و طالق هر دو ايقاع هستند )ماده 1

 . عده در هر دو يکسان است.2

 کنند.طه زوجيت را منحل مي. هر دو راب3

 تفاوتهاي فسخ و طالق .2-9-1

 . در طالق وجود دو شاهد الزم است در فسخ خير.1

 .در طالق صيغه خاص الزم است و در فسخ خير.2

 . در طالق، زوجه بايد در طهر غير مواقعه باشد و در فسخ خير.3

در  چه خ خير اگر. انجام طالق نيازمند اخذ گواهي عدم امکان سازش است ولي فس4

 نهايت هر دو را دادگاه بايد تأييد نمايد.

 . در طالق رجعي مرد حق رجوع دارد ولي در فسخ خير.5

تواند از ي( ولي فسخ م1022. طالق به دست مرد است )و موارد استثنايي مثل ماده 6

 طرف زن هم باشد.

 . ثبت طالق در دفترخانه اجباري است ولي فسخ خير.7
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ر دآورد ولي گاهي نياز به محلل است و گاهي سر از حرمت ابدي در مي. در طالق 8

 آورد.فسخ چنين نيست و چند بار هم تکرار شود سر از حرمت در نمي

 مقايسه انفساخ، فسخ و طالق در ايران و فرانسه .3-9-1

اشد با طالق اح يدر قانون ايران موارد انحالل نکاح ممکن است بر اثر فسخ يا انفساخ نک

ل جود عامورد، اما در قانون فرانسه با وجود عوامل فسخ نکاح مثل وجود عيوب در زن يا م

تواند مي انفساخ مثل ارتداد احد زوجين، نکاح مشروع تلقي گرديده است که اين عامل

 فرقي بين مصاديق عسر و حرج در قانون ايران و فرانسه باشد.

ع مشرو علل فسخ و انفساخ ازدواجهمان گونه که گفتيم در حقوق فرانسه با وجود 

شود، و آثاري بر آن مترتب يم( از آن ياد Mariage Putatifگردد و با عنوان )تلقي مي

 (.208:  1387باشد)دياني،مي

 

 مصاديق مشترک عسر و حرج در قانون مدنی ايران و فرانسه .2

ست لذا انسه فراچون عنوان مقاله مصاديق عسر و حرج منجر به طالق در قانون ايران و 

به  بتدادر اين قسمت به ذکر مصاديق مشترک عسر و حرج در قانون ايران و فرانسه ا

 صورت بيان کلي مصاديق و سپس به توضيح آن مصاديق خواهيم پرداخت .

 بيان کلی مصاديق مشترک. 2-1

اوب بدون ماه متن 9ماه متوالي يا  6الف .  ترک زندگي توسط شوهر حداقل به مدت 

 موجه. عذر

 آن. ب. اعتياد شوهر به مواد مخدر يا مشروبات الکلي و عدم اقدام به درمان

 ج. محکوميت قطعي شوهر به حبس بيش از پنج سال.

ه بوجه د. ضرب و جرح يا فحاشي يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با ت

 وضعيت زن قابل تحمل نباشد.

عالج العارضه صعب ج رواني يا مسري يا هرالعالهاي صعبه. ابتالء زوج به بيماري

 ديگر که زندگي مشترک را مختل نمايد.
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 توضيح مصاديق مشترک عسر و حرج در امور خانواده در قانون ايران و فرانسه .2-2

 ماه متناوب بدون عذر موجه 9ماه متوالی يا  6ترک زندگی مشترک به صورت  .1-2-2

 اوالً: در ايران

توان بر ا ميمحکوميت زوج به زندان يا رفتن به مأموريت نظامي راز موارد عذر موجه 

()ق.م( 1130ي )اي به مادهتبصره 29/4/1381شمرد. در قانون ايران طبق اصالحات سال 

ز به عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است ا»دارد الحاق گرديد که طي آن مقرر مي

مشکل  ن راجه با مشقت همراه و تحمل آوجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زو

شود. از جمله سازد که در صورت احراز توسط دادگاه صالح حکم به طالق داده ميمي

 9ي يا ماه متوال 6مصاديق عسروحرج در اين تبصره همين ترک زندگي مشترک به مدت 

رت هاي زيادي صوگردد بحثماه متناوب است در اين که چه نوع غيبتي موجه تلقي مي

 (.100: 1384توان به محل آن مراجعه نمود)ارجمند دانش، گرفته است که مي

ند بهاي نکاح بين زوجين به صورت شرط ضمن عقد در امروزه اين مطلب در عقدنامه

از مراجعه  ماه پس 6گردد با اين عنوان که اگر زوج مفقوداالثر شود و تا يازدهم درج مي

جه نمايد و زوياه مجوز طالق را با تقاضاي زوجه صادر مزوجه به دادگاه پيدا نشود، دادگ

ي ماده تواند با انتخاب طالق خلع حق رجوع زوج را نيز از بين ببرد. اين مطلب درمي

ارب ()ق.م(  در بحث اق1023ي )( قانون مدني نيز درج گرديده است. و در ماده1029)

ادگاه و سال حق رجوع به د 4از  فقوداالثر پسدارد که زوجه فرد ممفقوداالثر بيان مي

ا بگهي تقاضاي صدور حکم موت فرضي را دارد که در اين صورت الزم است سه مرتبه آ

شود در روزنامه کثيراالنتشار درج گردد و پس از ماه  مي 4فاصله يکماه که مجموع آن 

ج صدور حکم موت فرضي زوجه عده وفات نگهدارد و چنانچه در مدت عده وفات زو

 گردد.شود حق رجوع به همسر خود را دارد. و منجر به بطالن موت فرضي مي پيدا

 ثانياً: در قانون مدني فرانسه

سال افتراق جسمي با زوج از  6تواند پس از ()ق.م.ف( زوجه مي237ي )طي ماده

ساله دليل کافي براي شکست زندگي و  6دادگاه تقاضاي طالق نمايد و صرف ارائه افتراق 
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ساله در  6توانند آن را ارائه نمايند. مفارقت باشد که هر يک از زوجين ميمي صدور طالق

 گويد:()ق.م.ق( مي237ي )گردد. متن مادهقانون مدني فرانسه تقصير سنگين تلقي مي

ق تقصير حق مطالبه طالق را داشت ولي طبطبق قانون سابق فرانسه فقط همسر بي

ر ده پروفسوين حقي را دارد. اين حق مورد استفاهر يک از زوجين چن 1975اصالحيه سال 

گناه است که طالق گويد: خوانده طالق در اين صورت فردي بيلندون قرار گرفته که مي

به يکي  گردد بر اين اساس چنانچه دادگاه تشخيص دهد که با تحقق طالقبر او تحميل مي

تواند حکم به تقصير ميبي ن وارد شده است با تقاضاي طرفگناه است زيااز طرفين که بي

 (.75:  1385جبران ضرر و زيان مادي و معنوي بنمايد)عرفاني، 

اعتياد شوهر به مواد مخدر يا ابتالي او به مشروبات الكلی و امتناع زوج از ترک آنهاا ياا  .2-2-2

 عدم اقدام به ترک

 اوالً: در ايران

د ک اعتياه ترد اعتياد شوهر بچنانچه شوهر به مواد مخدر يا مشروبات الکلي مبتال شو

ر . د در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد الزم بوده است ملزم مي گردد

کلي ت الصورتي که زوج به تعهدش عمل نکند و يا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبا

 ز موارديز ايا مواد مخدر روي آورد با درخواست زوجه طالق انجام خواهد شد اين بند ن

گويد  ه ميکسر و حرج در قانون ايران شمرده شده است. در اين مورد قيدي وجود دارد ع

د ارد آوروخلل  ابتال به مواد مخدر يا مشروبات الکلي به نحوي باشد که به اساس زندگي» 

لي در وبات الکاند که اگر ابتال به مواد مخدر يا مشربرخي از اين قيد چنين استفاده کرده« 

الق طموجب اختالل در زندگي و روابط زوجين نشود زوجه حق تقاضاي  حدي باشد که

 را ندارد.

 ثانياً: در فرانسه

در قانون فرانسه بحث اعتياد به مواد مخدر يا الکل به صراحت طرح نشده است مگر 

که از عوامل طالق، تقصير احد زوجين را بر  1( )ق.م.ف(229بتوان از اطالق ماده )

                                 
   



هش هم ژپو
فصلنا

  
م  و

سال ق ا
حقو تطبیقی 

 
ب

رغ
مقا–

هل ژپو
هشی 

      الس  -
هشتم    

ش  –  س     ماره
  -وم    

ییز پا
     

140
0

 

 

 

 

 

 

 

212 

 
 Les faits imputables a lautreرد که در تفسير تقصير با عنوان )شمارد استفاده کمي

epoux)   يعني با علت قابل انتساب به مقصر که بقاي زندگي مشترک را غير قابل تحمل

از مصاديق تقصير قابل انتساب اعتياد زوج به  1()ق.م.ف(242نمايد و با استناد به ماده )مي

 مواد مخدر يا الکل را بر شمرد.

العالج ديگار کاه زنادگی العالج روانی يا عارضه صعبهاي صعبابتالي زوج به بيماري .3-2-2

 مشترک را مختل نمايد

 اوالً: در ايران

بحث جنون زوجين را مطرح  3()ق.م(1124ي )و در ماده 2()ق.م(1130در تبصره ماده )

ولي شرط آن  کندکند که چه ادواري يا اطباقي باشد براي طرفين حق فسخ ايجاد ميمي

عدم اطالع زوجين از جنون قبل از ازدواج است يعني اگر زوج يا زوجه قبل از ازدواج به 

ي جنون طرف مقابل علم داشت حق فسخ نکاح را ندارد مگر اين که با استناد به ماده

()ق.م( ادامه زندگي را به خاطر وجود عسر و حرج ناممکن بداند که در اين صورت 1130)

ند که جنون دائمي يا مقطعي باشد حال با توجه به دو ماده فوق بايد گفت کفرقي نمي

العالج ديگر که شامل هاي عارضي صعبالعالج رواني يا بيماريهاي صعببيماري

شود چنانچه موجب عسر و حرج گردد حق طالق را براي طرف هاي جسمي ميبيماري

جنون آثار خود را دارد طالق ناشي از کند با اين تفاوت که فسخ ناشي از مقابل ايجاد مي

 عسر و حرج با آن متفاوت است که در محل خود بحث شده است.

                                 
 فرانسه  242ماده  1

— Les ayants droit de l'étranger, bénéficiaires d'une rente de décès Le 4° de l'article 15 de 

l'ordonnance de 1945 a été complété pour permettre aux ayants droit d'un étranger décédé à la 

suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle de bénéficier d'une carte de 

résident. Au-delà du caractère humanitaire de ce droit, il y a l'idée d'une certaine 

responsabilité et d'une reconnaissance de la société française à l'égard d'une personne qui a 

donné sa force de travail et sa vie .  
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 ثانياً: در فرانسه

شده است ولي العالج به صورت خاص مطرح نهاي صعببحث ابتالي زوج به بيماري

 6()ق.م.ف( که مفارقت جسمي زوجين را در مدت 238ي )توان با توجه به کليت مادهمي

ه داند، از جملل از موارد ايجاد حق براي تقاضاي طالق توسط زوجه يا زوج ميسا

ي ظيفه مدعها را مفارقت به خاطر جنون يکي از طرفين دانست که البته اثبات آن ومفارقت

دارد که دادخواست ( مصوبه اجراي احکام خانواده فرانسه مقرر مي53ي )است که ماده

و اادخواست ه اثبات برساند و الّا دباشد که ادعاي مدعي را بايد همراه مدارکي بطالق مي

شناس معين ( مصوبه مذکور در بحث جنون تأييديه سه کار54رد خواهد شد که طبق ماده )

 باشد که بايد به دادخواست ضميمه شود.بر جنون احد زوجين الزم مي

جنون ميفري )م( نخستين بار عدم مسئوليت ک 1804در قانون مدني فرانسه در سال 

 مطرح گرديده است.

هاي عارضي بر هوش و شعور ()ق.م.ف( بحث جنون را با عنوان ناخوشي64طبق ماده )

 قيح مناطهاي اراده اشاره نشده است ولي تنمطرح کرده است که بايد گفت ولو به ناخوشي

نمايد گرچه برخي از هاي شعور را شامل ناخوشي اراده نيز مياز اين ماده ناخوشي

 (9:  1385توان نمود)عرفاني، نويسندگان معتقدند که چنين استنتاجي نمي

 سوءرفتار در معاشرت احد زوجين که منتهی به عسر و حرج در زندگی شود .4-2-2

 اوالً: در ايران

داند بنابراين اگر ()ق.م( زن و مرد را مکلف به حسن معاشرت مي1130ماده )

زن  مايده زندگي را براي وي غير قابل تحمل نسوءمعاشرت مرد با زن در حدي باشد ک

، 161: 1385حق دارد به عنوان عسر و حرج از دادگاه تقاضاي طالق نمايد)کاتوزيان، 

 (.23: 1387امامي، 

آراء ديوان عالي کشور حاکي از آن است که تکرار رفتار سوءمرد مثل ضرب و شتم 

ب تحقق عسر و حرج دانسته همسر و درگيري و بدرفتاري زوج را به شرط تکرار موج

()ق.م( براي حکم به 1130ي )( در اين که آيا تمسک به ماده135: 1375است)بازگير، 
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رسد که براي طالق آيا براي جبران ضرر است يا براي جلوگيري از ضرر آينده به نظر مي

 (.262: 1385دفع و جلوگيري از ضرر آينده باشد)کاتوزيان،

ي ادهدانند بند چهارم تبصره معسر و حرج را شخصي مي با آن که فقها معيار تحقق

 ز اين()ق.م( معيار عسر و حرج نوعي و شخصي را با هم مطرح نموده است و ا1130)

ت که ن جهجهت که حرج انسان متعارف بايد لحاظ شود ناظر بر معيار نوعي است و از آ

: 1385، است)کاتوزيانطاقت زوجه مدنظر قرار گيرد معيار شخصي را مدنظر قرار داده 

 رسد چنانچه موقعيت خاص زوجه باعث مشقت بار شدن زندگي او( ولي به نظر مي262

کم توان گفت که صدور حبار نباشد ميشود با اين که اين خصوصيت در زن ديگر مشقت

 (.110: 1384طالق الزامي است)ارجمند دانش، 

ر دامن دکه  رق نمايد مثالً زنيگاهي از اوقات سوءرفتار ممکن است نسبت به افراد ف

نگ فره فرهنگ يک شهر رشد نموده رفتاري را تحمل نمايد ولي زن ديگري که در دامن

رعهده بتار شهر ديگري رشد نموده همان عمل را سوءرفتار تلقي نمايد لذا تشخيص سوءرف

 قاضي نهاده شده است.

مدعي داشته باشد که در شود که خود قاضي نيز عرف متفاوتي با مشکل جايي بيشتر مي

اين صورت شخص قاضي يک شعبه با شعبه ديگر با هم فرق خواهد کرد اما آنچه مسلم 

دهد که نتواند زوجين را به حسن است آن است که قاضي دادگاه زماني حکم به طالق مي

معاشرت برگرداند. مطلب مبهم آن است که سوءمعاشرت زوج از علل تحقق عسر و حرج 

ست ولي در مورد زوجه چون حق طالق با زوج است نيازي به اين علت شمرده شده ا

نيست مگر آن که اثبات آن در تسريع صدور طالق و اقناع نظرات داوران مؤثر واقع 

 .1گردد

                                 
)ق.م.ف( در صورت تحقق سوءرفتار احد زوجين دادگاه با بررسي آن طي 242ي در قانون مدني فرانسه طي ماده  .1

 همين قانون بدون قيد علت، حکم به طالق خواهد داد. 248ي جلسه غيرعلني طبق ماده
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation 

grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et 

rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
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ه کاز جمله موارد سوءمعاشرت زوج کوتاهي او در ايفاي حقوق واجبه زن است 

شود نيازهاي است که باعث ميخوابگي با زوجه مصداق بارز آن کوتاهي در امور هم

از  دون عذررد بعاطفي زن بر آورده نشود که البته اين عامل زماني قابل استماع است که م

انبازي جيا  ايفاي وظايف کوتاهي نمايد و الّا چنانچه مردي به خاطر انجام عمل جراحي

ين استمرار اچه نقادر به اعمال جنسي نباشد، اين عامل در اين جا محقق نيست که البته چنا

رد ماهي حالت موجب عسر و حرج زن شود باز زن حق طالق دارد منتهي نه به دليل کوت

 ست.بلکه به عنوان تحّقق عامل خارجي که زندگي زن را با مشقت همراه نموده ا

 ثانياً: در فرانسه

 شخيصتبرخورد قانونگذار فرانسه با بحث سوءرفتار با معيار مشخصي است که به 

رقابل ه غيپرده شده است و از معيار عرفي پرهيز نموده است و اين قاضي است کقاضي س

نامه ( تصويب57ي )( ماده5دهد و طبق بند )تحمل بودن زندگي زوجين را تشخيص مي

اهد نمود از درج علل صدور حکم طالق نيز خودداري خو 1975)آيين نامه اجرايي( موج 

 قاضي چنين تصميمي بگيرد.اما وجود سه شرط بايد محقق گردد تا 

 الف: تقاضاي يکي از زوجين.

 ب: وجود اعمال قابل انتساب به همسر ديگر.

 ج: غير قابل تحمل بودن زندگي مشترک.

چنانچه بعد از طالق، زوجين مجدداً ازدواج نمايند و 1()ق.م.ف( 224ي )طبق ماده

ق مجدد نمايند دادگاه سپس بخواهند با تمسک به همان موارد ثابت شده قبلي تقاضاي طال

پذيرد . حتي اگر احد زوجين ادعا کند که به خاطر به هيچ وجه آن داليل قبلي را نمي

تربيت کودکان خودش تن به ازدواج مجدد تن داده است و در واقع ميلي به ازدواج مجدد 

 نداشته، دادگاه اين دليل را سازش تلقي نکرده و حکم طالق را صادر نخواهد نمود.

                                 
 فرانسه224ماده  1

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en 

disposer après s'être acquitté des charges du mariage. 
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 محكوميت قطعی زوج .5-2-2

 اوالً؛ در ايران

()ق.م( چنانچه زوج 1130ي )در حقوق ايران طبق موارد مندرج در تبصره ماده

ه بيش بموع محکوميت قطعي بيش از پنج سال داشته و يا به حبس يا جزاي نقدي که در مج

حقق سال حبس منجر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد، زوجه به خاطر ت 5از 

ه کشور کسروحرج حق تقاضاي طالق از دادگاه را دارد در اين خصوص رأي ديوانعالي ع

عي شده صادر شده است مؤيد اين مطلب است که زوجه مد 2902به شماره  1371در سال 

خاطر  سال است در زندان است و از دادگاه به همين 6شوهرش به خاطر ارتکاب قتل 

عالي يواندنيز مبادرت به حکم طالق نموده و  تقاضاي صدور حکم طالق نموده و دادگاه

 نيز آن رأي را تأييد نموده است.

 ثانياً؛ در فرانسه

( 7ي )هاي مندرج در ماده( قانون جزايي فرانسه در امور جزايي مجازات7ي )طبق ماده

اي که نحهعبارتند از اعدام حبس جنايي يا حبس مجرد يا حبس دائم يا موقت يا حبس ج

ازدواج  ها مربوط به بعد ازا زوجه مرتکب آن گردند به شرطي که اين مجازاتاگر زوج ي

انسه م فرباشد و قطعي شده باشد طرف مقابل حق تقاضاي طالق را دارد طبق قانون قدي

ديد جقاضي با تحقق محکوميت کيفري مکلف به صدور حکم طالق بود ولي طبق قانون 

 تواند حکم به طالق بدهد.قاضي مي

 

 ارد غيرمشترک تحقق عسر و حرج منجر به طالق در حقوق ايران و فرانسهمو .3

 زنا. 3-1

 اوالً؛ در ايران

( )ق.م.ا( ايران تعيين شده است 83هايي است که مجازات آن در ماده )زنا جزء جرم

( )ق.م( جزء مصاديق تحقق عسر و حرج زوجه تعيين نشده است و 1130ي )ولي طبق ماده

يه نيز اصل زنا جزء مواردي نيست که زوجه با استناد به آن بتواند با حتي در شروط نکاح

مورخ  931/33اعمال وکالت از زوج جدا شود ولي اخيراً طي رأي وحدت رويه 
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ديوان عالي کشور تحقق زنا از ناحيه زوج از مصاديق اثبات عسر و حرج در  13/12/1369

 زندگي زوجه شمرده شده است.

 ثانياً؛ در فرانسه

از مصاديق  ()ق.م.ف( زناي احد زوجين و اثبات آن در دادگاه230( و )229ق مواد )طب

ور ي صدتحقق عسر و حرج شمرده شده که احد زوجين حق دارد با استناد به آن تقاضا

ندان فرز طالق نمايد اگر چه براي رعايت موازين اخالقي مثل عدم احساس تحقير توسط

 اي نکند.رهاب نمايد و به مسأله زنا اشاکم طالق اجتنتواند از بيان علت صدور حقاضي مي

 نفقه .3-2

 اوالً؛ در قانون ايران

 اوالً: وظيفه مرد است که نفقه زوجه را بپردازد.

الق ثانياً: پرداخت نفقه مربوط به زمان زندگي مشترک است و شامل بعد از ط

 گردد.نمي

اي رج برحموارد تحقق عسر و اما سؤال اين است که آيا عدم پرداخت نفقه زوجه از 

 زوجه است تا با تمسک به آن از دادگاه تقاضاي طالق نمايد يا خير؟

مکن ترسد که با وجود الزام به پرداخت نفقه از طرف زوج حتي با وجود به نظر مي

 فقه،نمالي زن و اختيار حاکم براي طالق زوجه در صورت استنکاف زوج از پرداخت 

ه شد کت نفقه از طرف زوج جزء مصاديق عسر و حرج زوجه باطالق براساس عدم پرداخ

 نماييم.اين مواد را با هم مرور مي

ته شده ()ق.م( پرداخت نفقه زوجه منوط به تمکين او از شوهر دانس1108ي )طبق ماده

ه ز عقد کابعد  اهلل تبريزي در پاسخ استفتايي که آيا پرداخت نفقه زوجهاست. مرحوم آيت

اند پرداخت نفقه ماند برعهده زوج است يا خير فرمودهدر منزل پدرش مي تا زمان زفاف

 (.319: 1378اين ايام برعهده زوج است)تبريزي، 

ع و ( زن در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجو1111طبق ماده )

 محکمه ميزان نفقه را تعيين و مرد را محکوم به پرداخت نمايد.
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اه دازد دادگگويد چنانچه زوج با وجود دارايي نفقه زوجه را نپر( مي1112طبق ماده )

 ( نيز آمده است.1139ي )دهد همين مطلب در مادهزوجه را طالق مي

( وجود 1129( و )1112اند بگويند مبناي اقدام دادگاه به طالق در مواد )برخي خواسته

ه زوج عهد گذشته دين برعسر و حرج نسبت به نفقه آينده است نه نفقه گذشته چون نفقه 

( و آيه 231: بقره«)تَدُواا لِتَعْرَارًلَا تُمْسِکُوُهنَّ ضِ»است و بايد آن را بپردازد. و با استناد به آيه 

ي طالق زوجه را عسر و حرج نسبت ( مبنا229بقره: «)فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»

 صوص داردرسد که چون عدم پرداخت نفقه ماده مخنظر مياند ولي به به نفقه آينده دانسته

 نيازي به گنجاندن آن نيست.

ديگر  ()ق.م( نيست. بنابراين فرق1130ي )عدم پرداخت نفقه از مصاديق تبصره ماده

وز اديق مجز مصبين قانون ايران و فرانسه آن است که عدم پرداخت نفقه در حقوق فرانسه ا

ازي ص نيرج است ولي در قانون ايران به خاطر مواد مخصوطالق براساس تحقق عسر و ح

 به درج آن در جزء مصاديق تحقق عسروحرج نيست.

ا موجب قد ربر همين اساس اگر زوجه بخواهد از دادگاه مطالبه طالق نمايد چنانچه ع

کين شرط استحقاق ( تم1102استقرار نفقه برعهده مرد بدانيم و نشوز را مانع آن طبق ماده )

نفقه را از بين  ( نشوز وجوب1108ه نيست بلکه نشوز مانع استقرار آن است و طبق ماده )نفق

د تمکين برد و فرق اين دو در آن است که اگر تمکين شرط استحقاق نفقه باشد زن بايمي

ن د در ايباش خود را ثابت نمايد تا مستحق نفقه گردد اما اگر نشوز مانع استحقاق نفقه

 ظيفه مرد خواهد بود تا از پرداخت نفقه رهايي يابد.صورت اثبات نشوز و

قانون مدني ايران در انتخاب يکي از اين دو مبنا سکوت کرده است ولي رأي هيأت 

مؤيد اين مطلب است که  20/7/1389به تاريخ  716عمومي ديوان عالي کشور در شماره 

ين مطلب است در کنار ()ق.م( نيز مؤيد ا1108تمکين زن شرط استحقاق نفقه است و ماده )

توان قول سومي را از قول به شرط تمکين براي استحقاق نفقه و قول به مانعيت نشوز مي

اي است که در صاحب جواهر استفاده کرد که فرموده است نفقه زن در قبال حق الطاعه

گيرد که عالمت اطاعت زن از مرد همان عدم مقابل اطاعت زن از شوهر به زن تعلق مي

( نتيجه فرمايش صاحب جواهر در واقع بازگشت به همان 123: 1374است)نجفي،نشوز 
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الرِّجَالُ نمايد منتهي از نگاه حق الطاعه زن نسبت به سرپرستي که بر اساس مانعيت نشوز مي

 (.34است)نساء:  قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

 ثانياً؛ در فرانسه

 ه:رانسران است زيرا طبق قانون فبحث نفقه در حقوق فرانسه متفاوت با حقوق اي

 اوالً: مقوله تأمين هزينه و مقوله تعهد به انفاق از هم جدا هستند.

 ت.ثانياً: تأمين نفقه در خانواده وظيفه طرفين است و فقط وظيفه مرد نيس

 ثالثاً: مرد به عنوان رئيس اداره ي اموال مشترک را در اختيار دارد.

ر ت متعهد يا متعهدله نفقه قراک از زوجين ممکن اس()ق.م.ف( هر ي205ي )طبق ماده

ر مول مروه مشکگيرد و نفقه گذشته هر يک از زوجين نيز قابل مطالبه است البته به شرطي 

 باشد.سال مي 5زمان نگردد که مررور زمان مربوط به مطالبه نفقه 

آن يک نفر گويد )منظور از رابطه انفاق، يک رابطه تعهداتي است که طي کاربونيه مي

ي که داراي امکانات است مکلف به تأمين امرار معاش شخص ديگر نيازمند است طبق ماده

()ق.م.ف( پس از انجام مراسم عقد در نزد مأمور احوال شخصيه زوجين تعهداتي را 75)

 است.1گيرند که تعهد به انفاقبرعهده مي

 .2الف.تکليف به وفاداري

 .3ب تکليف به زندگي مشترک

 .4يف به معاضدت و ياريج. تکل

 .5هاي زناشوييد. مشارکت در هزينه

 ت مبنايق اسقابل ذکر است که از بين چهار وظيفه ذکر شده بند سوم که تعهد به انفا

 گردد.)ق.م.ف( نيز تأييد مي)212(دهد که طبق ماده رابطه انفاق ميان زوجين را تشکيل مي

 گيرد:دو صورت شکل مي اما مسأله مهم آن است که طالق در فرانسه به

                                 
1 Obligation Alimentaire 

2 Solidarite Familate 

3 Fidēlitē 

4 Communautē De la Vie-Secourset Assistance 

5 Contribution aux Charges du menage 
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 .1اوال.به صورت افتراق جسماني

اقع کنند که در وکه طرفين بدون آن که از هم طالق بگيرند جداي از هم زندگي مي

ز شود که زوجين را فقط اسست شدن کانون خانواده است و با حکم قضايي انجام مي

پرداخت  اند و فقط ازمکنند ولي تعهد به انفاق باقي ميزندگي مشترک با هم معاف مي

 کند.هزينه مشترک زندگي آنان را معاف مي

 2ثانيا.به صورت افتراق عملي

ر شوند هم پرداخت نفقه بنابدر اين صورت که طرفين براي هميشه از هم جدا مي

 284تا  281و  238هاي مشترک زندگي )مواد گردد و هم هزينهمعاضدت پرداخت مي

 مدني فرانسه(.

ر پرداخت حرج در قانون فرانسه کوتاهي د و ز جمله موارد تحقق عسرنتيجه آن که ا

نمايد و ريشه اصلي آن ماده )ق.م.ف( بر آن تأکيد مي)301(نفقه است که ماده 

 داند.()ق.م.ف( است که عمل به تعهدات را وظيفه طرفين مي1382)

 نمايد.يايت م)ق.م.ف( نيز تعهد به انفاق به ماترک احد زوجين نيز سر270ي طبق ماده

 تفريق جسمانی.3-3

 اوالً؛ در ايران

وجود  اشد،در قانون ايران چيزي به عنوان تفريق جسماني که حاصل از حکم دادگاه ب

ندگي از زترک  –( )ق.م( 1130توان با استناد به بند اول تبصره ماده )ندارد اگر چه مي

رت خودسر صورت ناحيه زوج را شبيه آن دانست ولي بين ترک زندگي که به صو

 سال احد طرفين 6گيرد که بعد از گيرد با تفريق جسماني که با حکم دادگاه صورت ميمي

 رد.با تمسک به آن حق مطالبه طالق ناشي از عسروحرج را دارد، تفاوت وجود دا

 ثانياً؛ در فرانسه

 هاي حقوق مدني فرانسه است که زوجين به خاطر ناسازگاري حق دارند باجزء تأسيس

ساز نشد سراغ کار چارهحکم دادگاه تا مدتي تفريق جسماني داشته باشند و اگر اين راه

                                 
1 Separation de Corps 

2 Separation de fait 
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طالق بروند و البته اين تأسيس يادگار حکومت کليسا است که به شدت با طالق موافق بود 

براي جلوگيري از طالق وارد قانون مدني فرانسه شده و البته نتوانست جلو  1804و از سال 

 بگيرد. 1884را در سال مشروعيت طالق 

 توضيح تفريق جسمانی بين زوجين در قانون فرانسه.1-3-3

الق سال طقانون  1804در اثر فشار مقامات کليسا مبني بر عدم قبول طالق در سال 

چنان در متفريق جسماني ه 1884لغو گرديد و بعد از احياء قانون طالق در سال  1816

 1975وئيه ژانون قاي ناسازگاري همسران باقي مانده طبق حلي برقانون فرانسه به عنوان راه

تواند تقاضاي طالق نمايد چه يک طرف تقاضاي تفريق جسماني دهد طرف مقابل ميچنان

 شود.که در اين صورت هم طالق صادر مي

 رد.اما تا زماني که حکم طالق صادر نشده تفريق جسماني آثاري و احکامي دا

 آثار تفريق جسمانی.2-3-3

تواند از نام خانوادگي زوج استفاده چنان ميزن  هم –( )ق.م.ف( 304طبق ماده ) -

 نمايد مگر دادگاه آن را منع نمايد.

زوج نيز تا زمان وقوع طالق حق استفاده از نام  – 1( )ق.م.ف(300طبق ماده ) -

 خانوادگي زوجه را دارد مگر دادگاه آن را منع نمايد.

جين بعد تفريق جسماني زوج ديگر انتخاب نمايد و سپس در صورتي که يکي از زو -

فوت نمايد زوج ديگر از متوفي ارث نمي برد مگر صدور حکم تفريق جسماني بر اثر 

 .2ق.م.ف(301تقصير انحصاري همسر باقي مانده باشد)ماده 

                                 
 فرانسه 300ماده  1

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de 

séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des 

époux, le leur interdire. 

 فرانسه 301ماده  2

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que 

la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par 

consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux 

droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766 
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تفريق جسماني جدايي مالي را به دنبال دارد ولي تکليف کمک مالي بنا به تشخيص  -

 .1ق.م.ف(303 – 302ماند )مواد قاضي مي

صادر  گر تفريق جسماني تا سه سال ادامه يافت، به تقاضاي احد زوجين حکم طالقا -

 ق.م.ف(.306گردد. )ماده مي

وقتي تفريق جسماني به تقاضاي زوجين بود پايان آن هم به تقاضاي زوجين خواهد  -

 .2( )ق.م.ف(307بود.ماده )

ي زن و شوهر تأمين مخارج کودکان طالق تا زمان بلوغ طبق قانون فرانسه با جداي -

 .3ق.م.ف( 288برعهده زوجين است)ماده 

يک طرف  عد از بلوغ اطفال طالق هم اگر اين اطفال نياز به کمک داشته باشند وليب -

 ق.م.ف(. 295حضانت را برعهده گرفته، زوجين بايد زندگي آنان را تأمين نمايد )ماده 

 

 نتيجه

قي که درمقايسه عسر و حرج منجر به تقاضاي طالق در قانون ايران و ازبحث تطبي

دست مي آيد که برخي موارد بين اين دو قانون مشترک است که هفرانسه ارايه شد چنين ب

عبارتند از ابتالي زوج به بيماري صعب العالج ،سوءمعاشرت زوج و محکوميت قطعي او به 

بارتند از عقيم بودن زوج ، عدم پرداخت نفقه از زندان و موارد اختالفي بين دو قانون ع

طرف زوج ، ازدواج مجدد مرد ، اشتغال زوج به کارهاي مغاير با مصالح خانواده و اعتياد او 

                                 
 فرانسه 301و  302مواد  1

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les 

biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément 

aux 

dispositions des articles 262 à 262-2. 

 فرانسه 307ماده  2

A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein 

droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. 

 ق م فرانسه 288ماده  3
Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 

Ier du titre IX du présent livre 
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به مواد مخدر در قانون ايران و نيز مفارقت جسماني ، زناي احد زوجين ، ارتکاب 

مواردي که در قانون  به  تقصيرسنگين و حبس موقت زوج در قانون فرانسه  .گفتني است

عنوان مجوز فسخ يا انفساخ شمرده شده در قانون فرانسه به عنوان موارد تحقق عسر و حرج 

مجوز طالق شمرده شده است.  بديهي است در غير موارد منصوص در هر دو قانون 

 تشخيص وجود عسر و حرج برعهده قاضي محکمه نهاده شده است.
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